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Am fost 
de la ora 
Casa de cu! ură d 
un miting oe pro- 
didactice dm inv.
versitar și pr: -n
Valea Jiului, 
filialele cel • i. . ia
dicaie din mvă". mint 
și FSIPR Con fi ic’ ii colectiv de 
muncă la nivel național a început 
din 22 februarie 1993, în 
nerezolvării revendicărilor 
mulate 
rile cu 
detalii 
martie
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urma 
for- 

de sindicate la negocie- 
Guvernul. Vom reveni ctl 
în ziarul nostru din 2 
1993. (T.S.).

Programul de guvernare

Sub semnul realismului
La finele suptămînii trecute executivul a rupt tăcerea și a 

prezentat în proiect. Programul de guvernare pentru legislatura 
in care a fost investit. In sfîrșit, partidele politice și presa de 
toate culorile au intrat în posesia mult-așteptatului document — 
in term.nul promis — astfel că ne putem aștepta la o dezbați re 
cit se poate de aprinsă în Parlament. De altfel, confruntarea de 
opinti a fost deja anunțată cu „buzduganul zmeului" de o for
mațiune politică din opoziție caic, înainte de a cunoaște conținu
tul Programului a afirmat că acesta nu e bun în aceeași idee, 
dar cu o întîiziere de citeva luni de zile, respectivul partid a 
făcut propuneri pentru o guvernare de coaliție, promițind un 
program mult mai bun pentru țară. In fund, să nu fim neînțe
legători și să admitem dreptul fiecărei formațiuni politice de a 
medita cit crede de cuviința inainte de a lua o decizie de im
portanță strategică.

Programul domnului Văcnroiu prevede, în linii mari, accele
rarea reformei (nu e rău, boala lungă ne-a adus destule daune) 
și a principalelor elemente pe care se 
restructurarea economiei, îmbunătățiri 
finanțelor, al protecției sociale. Au fost emtft deja citeva apre
cieri asupra orientării preponderent liberale a Programului, din 
partea unor partide care susțin din principiu această idee mo
dernă și atît de necesară actualei etape. De asemenea, au fost 
emise aprecieri asupra realismului sub semnul căruia este gîndit 
Programul. „Pentru 1993 nu se întrevede creșterea nivelului de 
trai" — s-a explicat la prima conferință de presă pe tema strate
giei de guvernare. Escaladarea salariilor fără un temei economic, 
fără corespondentul obligatoriu al productivității, este o falsă 
soluție, a creșterii nivelului de trai. Este mult mai uman să nu 
promiți o bunăstare iluzorie și să privești adevărul crud în față: 
ca să recuperăm marile intîrzicri in privința nivelului de trai, 
să începem nu cu promisiuni ci cu înlăturarea acelor practici si 
acelor principii care ne-au creat numai prejudicii. E vorba des
pre „principiul cîștigului nemuncit", sau de practica lui „las-că 
merge și așa", de nocivitatea indisciplinei, de gustul pentru 
cheltuieli peste puterile cheltuitorului...

In toamnă, cînd premierul Nicolae Văcăroiu a prezentat va
rianta scurtă a strategiei, Parlamentul nu a respins orientările 
noului guvern. După cum ne amintim, reacția de împotrivire a 
fost determinată de absența unor prevederi concrete. Nici acum 
nu sînt publicate prea multe elemente concrete și poate că nici 
nu este posibil așa ceva. Generalitățile acuzate în toamnă au fost 
oarecum risipite, dar numai pentru specialiști. Altele au luat 
locul celor dinții așa îneît Programul își menține încă, pentru 
marele public, o notă de mister. Ceea ce ne îndreptățește să spe
răm In mal multă transparență pentru a ni se explica ceea 
nu este în suficientă măsură, explicat.

sprijină: privatizarea 
calitative în domeniul

zeu este iubire Expoziție

t’ < CtOC S ®®
, Găsit in patul conjugal

A fost a iun cat

Dacă s-ar putea da o definiție 
Celui supradefinit. credem că 
titlul de mai sus ar fi cel mai 
potrivit, pentru tot omul, el ex- 
primînd în doar trei cuvinte, 

taina suprafirească a Creatorului 
și Atotțiitorului Dumnezeu.

Întreaga creație și incununarea 
ei — omul — este expresia și 
rodul iubirii dumnezeiești și ea 
nu se constituie doar ca un re
zultat al acestei iubiri, ci tre
buie să fie și un răspuns adec
vat ci creației la iubirea lui Dum
nezeu.

Spunea un mare teolog orto
dox, adincind mesajul biblic, că 
Dumnezeu a așezat in noi bogă
ția darurilor Sale, în scopul de 
a le folosi complementar și a-L 
preamări printre ele. Dar păcatul 
strămoșesc și cele personale tind 
să adumbrească darul lui Dum
nezeu din om și să-1 abată de 
la menirea lui. Și aceste daruri, 
lăsîndu-se uneori de noi scăpate 
de sub oblăduirea fiăruitorului, 
ajung să fie pervertite în scopuri
tZZZZZZZZ/ZZ/ZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZ//ZZZ.’ZZ/ZZZZZ/.'.'Z/Z"ZZ - z - ■

Cel ce le-a sădit înnedorite de 
noi.

lată cum 
să ințelepțească 
gește pe cărări nu luminate 
Dumnezeu, ci uneori chiar pier
zătoare de suflete. Astfel, bună
tatea, neraportată la Dumnezeu, 

ci uneori la propriul egoism, își 
pierde aureola divină și se îm
bracă în haina răutății pentru 

alții șj nu o dată dreptatea cea 
fără de Dumnezeu se pervertește 
în nedreptate pentru alții. iar 
adevărul în neadevăr. Nu este 
Duhul lui Dumnezeu acela care 
ne face ca să nu mai vedem în 
semenii noștri pe frații noștri 
întru JTristos și fii în Fiul, ai 
aceluiași Tată ceresc. Nemaigîn- 
dindu-ne la chipul lui Dumne
zeu, 
om.

Artă fotografică
cel înțelept, 

pe alții.
în loc 
îi amâ- 

de

care strălucește din fieca’e 
aitingem să-i coborîm pe

Prot. Dr. Dorel POGAN

(Continuare în pag a 2 a)
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Deși cu întîrzicre. marii 2 mar
tie, va avea loc vernisajul expo
ziției de artă fotografică „Floarea 
reginei", organizată de Montan- 
clubul „Floarea Reginei" — Va
lea Jiului. Expoziția, amenajată 
în salonul „Cameleonul", reu
nește lucrări de artă fotografică, 
pictură și grafică pe terne turis
tice, îndeosebi montană, ale ar
tiștilor amatori, iubitori ai dru
mețiilor, atît din Valea Jiului, cît 
și din alte centre. Participă și 
un artist fotograf din Lvon — dl. 
Rene Hayot. In afară de valoroa
sele exponate, programul 
ziției cuprinde în fiecare 
a săptămînii proiecții-dia, 
pe teme montane.

Vă așteptăm, deci, la vernisaj, 
marți, la ora 16,30. (l.D.)

expo- 
scară

tot

Ion MUSTAȚA
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Se revarsă paharul răbdării
pe geam...

Declarație: „Veneam de la ser
viciu. De cum am introdus che
ia în yală, mi.am dat seama că 
ceva nu c in regulă. In hol, 
tofi aruncați, care Încotro, 
ciorap alb cp trei dungi 
atirna pe cuier. I’e scaunul 
bucătărie, o pereche de 
Ioni. Citeva sticli goale, 
tare una răsturnată pe 
Simțeam cum mi se urcă 
„'a cap". Am deschis ușa de la 
dormitor. EI trona In mijlocul 
palului. Asta a pus capac. După 
ce cu toată casa era Întoarsă pe 
do-.„.“. 
apucat 
cădere, 
dintr.o 
ferestrei de la etajul întîi. Ime
diat sau sesizat vecinii, care au 
declarat, cu indignare, că nu e 

prima dală 
tot felul de 

in Vulcan.

pan- 
Un 

roșii 
din

panta- 
dintre 
roasă, 

sîngele

A deschis fereastra. L-a 
hotărît și l-a aruncat. In 
fulgul alb și zbîrlit, ieșit 
pernă, a atins pervazul

cînd aruncă pe geam 

chestii. S-a întîmplat 
Zilele trecute. (P.N.)

• *%

O marc durere a tranziției ani
lor 1990—1992 este pusa in mod 
tranșant în judecata opiniei pu
blice. Numele ei — corupția — 
ne infioară și la acest început 
de an, avînd pentru oamenii 
cinstiți efecte dcscura jante chiar 
peste doza de resemnare cu caic 
am intrat in 1993. Ne aducem 
aminte cum, prin 1991, cînd sen
timentele noastre de indignare 
creșteau precum cotele apelor 
Dunării în vremuri de inundație, 
unul din o sută de locuitori se 
plîngea cu năduf: „Cum nu 
tu Țepe.ș Doamne"... Eternul
gret al românului mereu călcat 
în picioare do profitori nu avea 
in „vedere pedeapsa intrată in 
legendă ci numai dădea de în
țeles că s.a ajuns la capătul răb
dării. In toată povestea există și 
un subînțeles, în sensul că cei 
căleați fn picioare și-au pierdut 
încrederea că boala asta crînccnâ 
va mal fi vreodată vindecată pen- 

cum nu 
societate 

vii 
rc-

tru a intra în Europa, 
doresc profitorii, cu o 
sănătoasă.

Nu a venit aprigul 
Țepcș dar a sosit vremea cînd 
în paharul răbdării ni] mal în
cape nici o picătură. Corupția 
începe să fie prinsă în chingi

voevod

și sînlem nerăbdători să vedem 
cum vor fi pcscuiți profitorii și 
care dintre ei vor scăpa. Sînlem 
curioși sa aflăm pentru cît timp 
în urmă vor fi făcute reconsti
tuiri ale faptelor de corupție și 
care din ele — cele mici, cele 
mari? — stan mai mult în aten
ția justiției. Unelc se pot strecura 
prin năvod Să fim realiști și 

să recunoaștem încă o dată că 
adevărul e fragil iar minciuna 
rezistentă și fără imensul spri
jin al oamenilor cinstiți flagelul

C O R II P Ț I A, 
o ciumă neagră

minciunii, al corupției poate în
să sa și prelungească existența, 
iar noi, agonia.

Deocamdată sîntem ca la un 
nou început de drum, intr-un 
stadiu In care renasc speranțele 
de asanare morală n societății.

Recentul Ordin al prefectului 
vine în întîmpinarca aspirațiilor 
noastre șl avem datoria de a 
întări, cu autoritatea instanței 
morale a celor mulți și cinstiți, 

instanța juridică a societății.
Fenomenul corupție — prin ca

re subînțelegem .și celelalte în
călcări de lege la Ici de grave — 
abuzul, specula, înșelătoria — 
are particularități care nu pot 
fi neglijate. Izvoarele fenome
nului se împart în două grupe 
inegale: ante și post-revoluțio- 
narc. Cele anterioare anului 1990 
au găsit resurse de inventivitate 
pentru a acționa cu forțe înze
cite după revoluție, ascunzîndu-și 
masca veche sub stratul fin de 

rimei al noii democrații. Cele 
post.revoluționare s au născut 
din libertățile atît de ncsupra- 
ve«hcatc ale aceleiași tinere de
mocrații. Ambele au profitat de 
vidul legislativ al anilor 1990— 
1992. Intre timp vidul a fost um
plut, inclusiv prin măsuri locale, 
cum este acest Ordin al prefec
tului, litera de lege pe teritoriul 
Județului. Cine nu-1 respectă, va 
trage consecințe! ‘

* i

Sa fim pe mai departe realiști 
și sa recunoaștem ca de multe 
ori corupția a avut și o anumită 
acoperire politică. A avut „spa
tele asigurat", cum se spune 
in trunvai. Politica pro
movata de anumite cercuri și 
clanuri a dorit corupția, și a în- 
curajat-o, pentru a lovi in fon
dul moral sănătos d poporului, 
în echilibrul societății. Lăcomia 
pentru profit a avut un eontra- 
stimulcnt : disprețul față de 
muncă, față de tradiția vieții 
cinstite. Știind ca va li acuzat, 
profitorul a atacat cu premedi
tare lovind in s ilorilc uman ■ ale 
economiei, slujinduse penl'U a- 
ccasta de tiibuna unor partide 
politice cu care își împletea atît 
de bine interesele. Mulți condu
cători cinstiți din epoca penibilă 
a împușcatului, care au dus greul 
economiei, au fost acuzați pc 
nedrept și îndepărtați in grabă 
din funcțiile lor tocmai pentru 
a li se deschide altora ușa largă 
a corupției. Repararea acestei ne
dreptăți ar aduce mari foloase 
țării, inclusiv în combaterea a- 
cestui flagel mai rău ca o ciumă 
neagră — corupția I t1

Ion MUSTAȚĂ
•1
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Din partea sindicatului energcticicnilor

C O M U N I C A T
Sindicatul liber al energeticienilor „Adevărul" Petroșani și 

grupa sindicală SDEE Petroșani din cadrul sindicatului energeti
ci nilor FRE Deva, in urma mitingului ce a avut loc în curtea 
SDEE — CIT Petroșani, în data de 24 februarie 1993 ora 15, au 
adoptat o notă de protest adresată : Comitetului Director al FRE 
Deva, Comitetului Director al DGTDEE București, Consiliului de 
Admi istra'.ie RENEL, Guvernului României.

Nota de protest cuprinde ca esențiale următoarele puncte :
1. — Protest împotriva măsurii dispuse de Ministerul Finan

țelor, de impozitare retroactivă a ajutoarelor primite în 1992 ;
2. — Protest Împotriva încălcării de către Guvern în conți, 

nuare a legii salarizării, prin păstrarea încă a fondului de salarii 
de referință și in anul 1993, și plutirea eu 01.02.1993 a impozitu
lui suplimentar ;

3. — Protest împotriva tendinței de uniformizare a salariilor 
în economie, contrar legilor contractelor de muncă, sindicatelor 
și HG de înființare n societăților comerciale și regiilor autonome;

4. — Pro'-, st împoti ivj nerespectării coeficientului de 0,8 între 
prețuri .și salarii ;

5. — Protest împotriva tergiversării negocierii CCM Ia nivel 
național, ramură, unitate ;

6. — Protest împotriva politicii duse de unii reprezentanți ai 
guvernului și a unei părți a mass-medj.i, prin statistici greșite și 
diferite, date publicate eronat.

Semnează: 
Ioan OBREJA, Logliin STOICA

Societatea Comercială 
Transutil S. A. Petroșani 

Str. Jiului nr. 14
Incepind cu data de 10 martie 1993, ține, în fiecare zi de 

luni, ora 10, licitație pentru vînzarca următoarelor tipuri 
de mijloace de transport auto ,și utilaje de construcții fi 
terasiere:

—R 8135 F camion
— RD 111 autobuz
—ARO 243 D autoturism
— ARO 211 D autoturism
— TV 11 FIT autoizotermâ
— TV 12 F autofurgonetă
— 2 RB 5 A remorcă
— S 1202 excavator
— S 1500 buldozer
— AG 180 autogreder

I’recuni și alte mijloace fixe, disponibile conform 
decretului nr.19/1982.

i
Documentațiile tehnice și orice informație se pot 

obține zilnic intre orele 8—15, la biioul tehnic, telefon 
515823. (Factura nr. 913).

DUMNEZEU ESTE IUBIRE
(Urmare din pag. I)

alții sub demnitatea umană șl 
să-i tratăm ca atare, uitînd total 
că noi trebuie să fim răspunsul 
uman al unei realități transce- 
dentale, consemnată de Sflntul 
Apostol Ioan: „Dumnezeu este 
iubire" (I Ioan 4, 8).

Aceste cugetări creștine, proprii 
nouă și — credem tuturor cre
dincioșilor — se izbesc însă eu 
destule realități ale vieții de azi 
și cu ceea ce, nu de puține ori, 
citim în paginile presei noastre 
libere. .1

Am sperat și dorit că, după 
Revoluție, să spuntm lucrurilor

SCHICupa „Minerul
Duminică, 21 februarie a.c„ ia 

cabana „Pasul Vulcan" s-a des
fășurat a Il-a ediție a Cupei 
„Minerul" Vulcan. S-au prezen
tat la start 65 de concurenți de 
toate vîrstele.

Pe categorii de virstă, urmă
torii concurenți au ocupat pri
mele locuri;

Categoria pînă la 10 ani: 
FETE: Firica Andra, locul 1, 
Botaș Bianca, locul II; BĂIEȚI: 
Gălușeru Petre, locul I, Florea 
Cristian, locul II, Samoilă A- 
drian, locul III. Categoria 11— 
15 ani, FETE: Rotundu Ionela, 
locul I. Firică Mihaela, locul II* 1, 
Barticel Melania, locul III; BĂ
IEȚI: Baczai Brian, locul I, 
Pulvcrea Daniel, locul II, Rota- 
riu Marian, locul III. Categoria 
16—25 ani, FETE: Frîncu Da
niela, locul I, Incze Eva, locul

interesul. Mergeți pe firul pro-, 
blemeî, pînă la capăt.

SCORPION — MISTREȚ
Satisfacții din partea familiei» 

aripa tînără. < ,
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN ț 

Un cî.știg în bani pare posibil 
dar nu uitați: numai cine joacă.« 

CAPRICORN — BOU
Consolați-vă cu ideca renunță

rii la un plan mal vechi. Acum
nu este, totuși, momentul.

VĂRSĂTOR — TIGRU -
Ieșire din rutină, printr-o ./i- 

ventură" care nu implică respon-s 
săbii ități. mI

TEȘTI — IEPURE
Astăzi, studiu de variante în 

vi 1 rea găsirii unei posibilități 
de consens.

BERBEC — DRAGON
încercați deconectarea prin ci

tit, audiții muzicale, alte găselni
țe care pot duce la atingerea a- 
ccstui scop.

TAUR — ȘARPE
Singura posibili’ate dc a vă 

informa exact in chestiunea care 

pe nume, să iasă mereu ade
vărul la suprafață, în concor
danță cu adevărul suprem, eu 

adevărul lui lisus Cel ce a zis: 
„Eu sînt Calea, Adevărul, și 
viața".

Din nefericire, însă nu este 
întotdeauna așa: dar strădania 
noastră trebuie să tindă mereu 
a restabili adevărul, acolo unde 
patimile caută să-l distorsioneze.

Ținînd cont că binele propriu 
este coiclat și dependent de bi
nele celorlalți, ar fi de dorit ca 
împreună să fim ziditori în bine, 
știut fiind că edificiul cetății 
pămîntești se construiește cără
midă cu cărămidă și nu dezono-” Vulcan
II, Kakucs Erica, locul III; BĂ
IEȚI: Pirvulcscu Florin, locul 
I, Vass Alexandru, locul II, To- 
cea Constantin, locul III. Cate
goria peste 26 ani, FETE: Călin 
Frusina, locul I, Flaider Rodica, 
locul II, Vass M*iria șl Rotundu 
Geta, locul III. BĂIEȚI: Incze 
Mircea, locul I, Flaider Adrian, 
locul II, T. dcilă Profinel, locul
III. Categoria 36—45 ani: Baczai
Teofil, locul I, Vass Alexandru, 
locul II, Kunig Henric, locul II. 
Categoria peste 45 ani: Lasso
Victorîo, locul I, Mureșan Si- 
mion, locul II.

Câștigătorilor li s.au oferit di
plome și premii.

In încheiere, o invitație pentru 
următoarea duminică, tot la Pa
sul Vulcan: concursul memorial 
„Vizi Bcla".

Ludovic DEAO, Vulcan

vă plivește, este a vă deplasa 
la fața locului.

GEMENI — CAL
Prea multă insistența dă de 

bănuit...
RAC — OAIE

Nu vă bucurați de o achiziție
Ieftină. Contează ți... calitatea,

LEU — MAIMUȚA
Astăzi este Ziua ieșirii dv. la 

rampă!
FECIOARA — COCOȘUL

Găutați să combinați utilul cu 
plăcutul și totul va fi OK I

BALANȚA — CIINELE
O relație nouă, care vă suscită 

rîndu-ne șl săpînd la temelia luî.
■Pentru ca viața .și activitatea 

noastră să fie întotdeauna binei 
cuvintată de Dumnezeu, va trei 
bul s-o raportăm mereu la mo» 
delul oferit de viața lui Hristos, 

oglindită prin tainele Biseiicil 
care revarsă în lume harul și 
puterea divină. <1

Noi credem că în toate ale 
noastre trebuie să ne așezăm 

lucrarea în concordanță cu voii 
sfintă a lui Dumnezeu și să fim 
oricînd ostenitori în bine, din 
iubire, după cuvîntul Mântuitoru
lui Jisus Hristos: „Iubiți-vă unul 
pe altul, precum și eu V-am Iu
bit pe voi". }

PROGRAMUL

SÎMBATA, 27 FEBRUARIE -
9,00 Bună dimineața... de 11 

Cluj-Napoca I
10,00 Actualități.
10,10 TIP-TOP, MTNI-TOP.
11,00 Film serial pentru copiL 

AVENTURILE LUI BL AC ii 
BEAUTY, Episodul 6.

11,30 Tradiții.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Ora de muzică. ț
14,00 Duplex București — Chl.și- 

nău.
19,00 Desene animate.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Tableta de seară.
20,45 Film serial. MIDNIGHȚ 

GALLER.
21,40 Festivalul internațional di 

muzică ușoară SANREMO, 
1993. .■£ t

2.15 Închiderea programului, t

1 4,00
14,15 
15,00 
15,30 
16,00 
16,3•

17,1 j
27,05
18,35
19,00
1930
30.00
29,40
30.45
23,25 
£3^5 
I 

t 1.00
10,00
11,410 
\npo
•
14,00
14,15 
I5X» 
1539 
le^o

■ 17/10 
17/55 
17,35 

.18 35

HI 1, MARTIE 21,45 Fascinația blues-ului. 11,00 TVR Cluj. 11,00
22,15 Azi in prim plan. 12,00 Film artistic. Ca Ia local. 11.15

Actu. «t.'.ți. Meteo. 23,00 Actualități. (SUA, 1932). 15,00
Ora c* muzicii. 22,15 Salut, prieteni! (Iî). 13,25 Video-clipurf. 15,25
P t?un verșitaria. 24,00 închiderea programului. 13,35 Desene animate. 15,50
Ttueșcc .da. 14,00 Actualități. Meteo. .16,00
Civilizația mențină. MIERCURI, 3 MARTIE 14,15 Ora de muzică. 16,30
Portativul pref, rinlv."r mu- 15,0u Preunivcrsitaria. 17,00
zicale. 7,00 TVM. Tekmatinal. 15,3u Teleșcoala. 17,05
Actualități. 10,00 TVR Iași. 16,00 Rcpcro moldave. 17,35
Magazin în limba niaghi uă. 11,00 TVR Cluj. 16.30 Repere transilvane. 18,35
Tezaul folcloric. 

Documentar TV. 12,00 Film artistic. Chinezul (II). 27,00 Actualități. 19,00

Desene animal'.
Actualități.
Spoit.
Teatru liric. (.«mr ,u < ava. 
Actualități.
Repriza a treia.

MARȚI, 2 MARTIE

TVM. Telematln.il.
TVR Iași.
TVR Cluj.
Teatru TV. Enigma 

testament.
Actualități. Metro. 
Ora de muzică, 
Pr e 11 n tvers i ta r i a.
Teleșcoala.
Conviețudiri.magazin.
Actualități.
Cabinet juridic. 
Salut, prieteni! 
De In lume adunate... 

110,09 Documentar TV.
19,30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20.40

serial Ocolul pJimîn- 
iulul In M JI iR».

din
• *«• .

Actualități. Meteo.
Ora de muzică.
I’reunivcrsiLaria.
Telcșcoala.
Tragerea Loto.
S.O.S. natura!
Arte vizuale.
Actualități.
Gong!
Pro patria.
Cine nu știe cc-i dorn... 
Cultura în lume.

Programul săptămînal TV
Maroc '93.
Actualități. Meteo.
Ora de muzică.
Preuniversilaria.
Tragerea Pronocxprcs. 
în obiectiv.
Panor. mic muzical clujnn, 
Actualități,

13,40 
14,00 
11,15
15,00
15,50
16,00
16.30
17,00
17,05 SporLclub.
18,05
18,35
ia,00
19.30
20,00
20.30
21,20

Mondo-feminn.
Arhive folclorice.
Mesaje prin milenii. 
Desene animate. 
Actualități.
Film serial. Dai las, Ep. 21 
FOTBAL: FC J’orlo — AO 

Milan.
23,29 Simpozion.

17,05 Magazin In limba germană. 
18,05 Povestea vorbei.
14135 Teic-dikcul muzicii popu

lare.
Spectacolul lumii.
Desene animate.
Actualități.
Microrecital Marina Florea.
FOTBAL: Royal Club An- 

vers — Steaua București. 
Azi în prim plan. 
Actualități.
Sport

19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Sport.
20,45

JOI, 4 MARTIR

7,00 TVM. T< IcMMiiiMi. 
o,w> jvii i.hU sfcfefrfr

1.

10,110
10,30 
20,00 
20,40 
20,55

22,50
23,35
23,45
*—
i VINERI, 5 MARTIE

TVM. Mesager.
TVR Inși.
TVR Cluj.
Film serial. Din voia Dom 

«i uliii.

7,00
10,00
11,00
12,00
!
13,00 Descoperirea planetei.

Film serial. Destinul fami
liei Hownrd. Episodul 58.
Meridianele dansului.
Azi In prim plan.

21,45
22.15 
23,00 Actualități.
23.16 Magazin cinematografic.

0,15 tntilnirca de Ja miezul 
nopții.

SIMBATA, 6 MAHTIE

9,00 Bună dimineața.., ia Ga
lații

10,00 Ba da, ba nul
10,50 Film serial pentru copii,
11.20 Tradiții.
11,45 Handbal feminin: Româ

nia — Elveția.
12.20 Clipă șl eternii ale.

. 13,00 Ora dc QiUricB. j w
m i*3*

1

11,00 ORA 25 — TRANZIT TV, 
Desene animate (ora 14,10)1 
Atlas; Fotbal (ora 14,50), ’ 
„Poli" Timișoara — Dinanaa 
București; Al doilea război J 
mondial; Film serial (ora 

18,15); Povestiri cu final neaș- 
teptat; Reportaje; Mapa

mond; Teleenciclopedia (ora 
19,15); Actualități (ora 20,00)1 
Editorialul săptămînii; Pai 
litica în top; Film artiști» 
Caracatița (ora 21,00); Film.' 
serial (ora 23,00); Ellis Iș- 
land. /

1,00 Film serial. Midnigtit Cal- 
Jcr. Episodul 4.

DUMINICA, 7 MARTIE

9,00 Bună dimincațal
10.00 Actualități. ;
10.10 Abracadabra I 4
11,00 Film serial pentru copii» | 
11 ,25 Avanpremieră TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină. 
24.00 Actualități. Meteo,
24.10 Vidco.magazin.
17.30 învingătorul. -5Ș i
18,00 Un albastru infinit.,,
19,00 Film serial. Dalba. Ep. 312, 
20,00 Actualități. ■■
20/35 Film artistic. E simplu să 

ticizll (SUA, 1982).
22,20 Duminica sportiva.
82,45 Convorbiri dc duminică.
83.15 Actualități. W
âv/JO Maeștrii. Serglu Celibj^^ 

dache.
0,30 Închiderea proframuM.

Telematln.il
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Tudor Arghezi
însemnată în căJindarul darurilor

străin? Iacă o lcțcaie de aur sau

IM

I

lntîia zi de martie este 
peste an cu Un mărțișor...

Ce-i un mărțișor pentru 
grunj de briliant și safir, atirnate in groapa statuară a grumazu
lui decoltat. De vreme ce de la începutul anului și pină în ziua 
de Paști sârbătoiile s-au îngrămădit în luna lui ianuar, și pentru 
că două luni întregi puteau să treacă in mono-onie, omul nostru 
și-a mai făcut o sărbătoare din ivirea lui martie printre ghiocei. 
Azi dimineață fetele, femeile .și copii și-au pus Ia gît ori împre
jurul încheieturii mîinii mărțișorul pe care l-au primit de la lo
godnic, soț ori părinte: fir de mătase pestriț cu ciucurele scămos.

. Basmul lui Moș Crăciun, care într-o noapte friguroasă a făcut 
atîtea drumuri și isprăvi, s-a prelungit. Un alt unchiaș îmblănit, 
frate cu cel dinții, a început să se arate în ziua întîia de ianuar, 
Moș Vasile, care a stat șl el o singură zi și a lăsat și cl copiilor 
citeva păreri de rău și de bine. La dorința copiilor de a simți 
mai des trecerea pe lingă ci a unchic.șilor fermecați, a colaborat 
și așteptarea mamei, rumenă și sprîncenatâ, și s-a născut și Moș 
Martin aducătorul de marțișoare. Cu modestie începe și acest 
venetic să-și facă drum printre bătrîni și o să trebuiască să-l gă
sim și lui o vîrstă și o fizionomie, care va fi căutată printre urși; 
din pricina cînteculuj cu ciurul: „Joacă bine, Moș Martine, câ-ți 
dau pîine cu măsline...".

Cum o să fie el sau cum n-are să fie, o săptămînă întreagă 
toată lumea serioasă și gravă a umblat după marțișoare, pretu
tindeni la noi, în patria adevărată, cit se pare, a micului birlic 
de metal și sti-lă legănat între sini. „Criza", „Momentul", „Inte
resele superioare" și celelalte lucruri importante, scrise cu literă 
mare, s-au smerit în fața băncuței găurite cu o cînepă de mătase. 
Fiecare bărbat îngîndurat de evenimente și cu căutătura fixă pe 
orizontul întunecat, a trebuit să dea norii la o parte pentru gă
sirea gingașului amănunt, un exemplar unic și nu prea scump, 
care să puie un accent nou și o picătură de licărire în ochii 
copilei și ai femeii. Giuvaergiii, meșteri de lacrimi cristalizate și 
neguțători de poezie, au avut o săptămînă mai frămîntată și 
prăvăliile lor cele mai goale de peste ani, s-au putut anima cîteva 
zile, căci cumpărătorii, ispitiți de niște frumuseți, la care muncesc 
mii de oameni din minele de diamant pină istea să ajungă 
dinaintea luminilor unei f te cu scîrlionțul pe sprinceană, și-au 
vîndut, poate, în zilele ultime de februar, paltonul, ca să lucure 
cu o bijuterie însuflețirile tinereții.

Omul e totdeauna în’rog și solidar cu sine: timpurile de trudă 
și pîinea nu-1 pot abrutiza pină la uitarea sărutai ii și a podoabei, 
și, la urma urmei, el e viteaz și înțelept și nu se poate să se lase 
biruit pină in suflet și sînge de Îngrijorările grotești ale economici 
politice și de ciclul bancar. O st< a i-a :ar.irit m buzunarul jiletcii, 
mărțișorul...

j

I

Hai să rîclem
Sultanul: — Ce mă fac, mare 

vizir, im patru fete și nu gă
sesc ineri pentru ele?

Marele vizir: — Asta nu-i ni
mic. Eu am o singură fată ■ ■ 
am avut pînă acum patru gineri. 
Asta-j nefericirea adevărata!nefericirea

*
eroul, este chemat de

vrei. Crucea de război 
de dolari?

John,
general:

— Cc
sau 100

— Scuzați-mă, cit costă Crucea 
de război?

— 5 dolari.
— Atunci dați-mi CrUtca 

95 de dolari.

fiabilă baba

ți

o pieptănătură orig'nala
Plină de imaginație și fantezie, dar și de răbdare dumntjJ 

zeiască, o tîiuiă ateniană a avut idera de a-și aranja bogata po? 
doabă capilară sub forma unei stele in 16 colțuri, emblema foslelț 
Macedonii, pieptănătură ce a stîrnit ropote de aplauze șl strigăte! 
entuziaste în timpul unei vizionări a celor mai reușite performanțe 
in coafură.

Relatînd evenimentul, ziarul „Katliimerini" notc-ază că aplau-i 
zclc nu elogian doar măiestria autorului neobișnuitului coc, 
aveau și un substrat patriotic. Este cunoscută opoziția Grecielj 
față de utilizarea denumirii de „Macedonia" de către fosta repiktf 
blică iugoslavă. ' țw

Ca urmare, la Atena se poartă cu mare cinste tot ce poate! 
aminti de vechea Macedonie. B irbații își împodobesc reverele^ 
hainelor cu o insignă sub forma unei stele în 16 colțuri, iar fe-ț 
meile încep să poarte și ele, după cum se vede, „pieptănături 1 
patriotice". 43

(Agenția ITAH — TASSJ

Toleranță,
OM.SK este gata să 
primul printre orașele 
casă de tolerantă, a

„No-

tolerantă
Or ul 

ide chilă 
Itusiei, o 
anunțat, săptămînalul local 
voe Obozrenie". In articol se re
latează despre activitatea pe care 
o desfășoară îr oraș o firmă cu 
denumirea „I.otos", care oferă 'n 
mod deschis servicii sexuale tu
turor celor care sînt gata să 
plătească. O oră de prezență a

colaboratoarei firmei la domi
ciliul clientului costă 6000 de 
ruble. O avere pentru omul de 
rind. v •' -

Păi după ce au fost tolerați 
decenii de-a rîndul în țările Eu- 
rop.i și nil numai, unora dintre 
ruși le convine acum să aibă la 
ci propria „toleranța". S-au o> 
■ ickntalizat, del

(ROM I’RES)

„Numai pentru inițiați" — așa 
se cheamă o cremă specială pen
tru „albire", în mare vogă prin
tre supusele modei din Kenya. 
Nici una nu bănuiește însă că 'in
gredientul chimic „cu efect mira
culos" folosit in compoziție depă
șește cantitativ doza de securi
tate. A^a că, pe lingă „înălbire", 
pomada provoacă și unele sen
zații deloc plăcute, cum ar li 
frisoanele, alergia, stări febrile. 
„.Se cunoaște deja acest lucru, 
dar cu mo la nu este dc glumit" 

linul
ce 
pe

— suspină a deznădejde 
dintre specialiștii kenyeni 
luptă pentru scoaterea de 
piață a acestui preparat atît de 
periculos pcntru sănătatea neas
cultătoarelor femei.

PUS A BUCrl?
ORIZONTAL. 1) Ceață 

Fată fiumoasă — Vai dc 
3) Sete! — A i se usca totul. — îndrumă
tor de cale. 4) O tavă de nivel mediu! — 
Acoperită cu piatră. 5) I’Us la „stilpul in
famiei" — Silabă pentru cîntec popular.
6) De ici, de colo... — Notă — Radu Florei.
7) Pîndit la cotitură — Rîu prin țări ger
manice. 8) Inel tare ca fierul — Bidiviu 
— Sculă de asasin. 9) Păcălită — Navă 
amiral pentru grecoteii anilor 1800. 
întreg prin Ardeal — Pasăre șuie. 11) 
origine — Dat altuia.

VERTICAL. 1) Obiect comestibil 
gura minerilor — Una fără chef. 2) Fiu 
de.al lui Ianoj 
(Ticl — 
odihna, 
Încă se 
net de 
oare dă 
tiila. 7)

Pus pe scărmănat. 3) 
Rudă in călduri — Obișnuit cu 
face ce știe. 4) Triada! — La bal 
mai poartă. 5) Făcută zob — Su- 
alamfi. 6) Efectul strădaniei unuia 
iama — Un maistru la mina Pe- 
Vas de dimensitmi casnice — Leii 

— Corzile din mijloc ale harpei. 8) A 
duce pe alții după sine — Un vapor de
venit grădină zoologică. 9) Exclamație! 
îint). — Suprafață — Frate cțj Robin Hood. 
•0) Mare milionar, tl are pe toți la curea 
șl face polîtlcî liberală. 11) Formă de 
fruct — Astor vorbe li s-a dat înțeles.

w
10)

peste ochi. 2) 
buzunarul ei!

w

«

P

p
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la frumusețe
Pînă nu demult cremele cos

metice erau in Kenya principala 
sursa de otrăvire cu mercur, fo
losit in cantități cu mult peste 
normele internaționale. Astfel că 
din 1984 această substanță a fost 
abandonată. Acum însă se poate 
obține destul de iror „la negru" 
sau, pur și simplu, „pe sub tej
ghea" — o cremă otrăvitoare de 
proveniență străină, bineînțeles la 
prețuri uluitoare.

De ce nu renunță africanele 
la acest procedeu de „albire" a 
pielii? „Probabil pentru că acest 
lucru își află rădăcinile undeva 
în trecutul colonial al poporului 
nostru, — a încercat să clarifice 
această enigmă o clientă 
Ioanelor de frumusețe, 
omul alb a fost 
ciat noțiunii de bogăție, lux, bu
năstare, deci șl celei de frumu
sețe. Și, spuneți mi, cine nu vrea 
să fie frumoasă?"

a sa-
La noi 

întotdeauna aso-
A nins

Pagină realizată de 
Ilnraftn ALEXANDRKSCU

Sfaturi de iarnă pentru 
fecioare mămici

0 Iarna trebuie data o îngrijire deosebită tenului Gerul, vîn- 
tul si.it faeton care-i pot dauna. Nu ie-, iți in vint și ger ru fața 
u lă. După spi.lat uscați.vă bine obrazul 
de ară plecați de acasă.

• Și iarna piei i se deshidratează, 
cremă hidratantă.

• Mrănirea Imului este obligatorie și 
aplicați pe obraz o cremă vitaminizantă. 
pină pătrunde în piele.

O
Căciuli
mea e
sau un

O

și numai după un sferll

I’rotej iți-o, deci, cu C| 

iarna. După dcmaehlenil
Masați u,.or cu degetele?

M 
aveți și pentru păr. Nn purtațl

ii capului. C1n<l vre
rii un fular

plir. mi nilc

bărbațM (ah, 
ți nu uitali 

fiți mereu frumoasei

cosmetu usj

Grija dc"..i!>ită trebuie să ;
sintetice care împi. fiică icsp rațu pielii 
frumoasă, lasați capul descoperi» sau 1 g«ți-Vft 
batic ușor,
Obi^nuiți vă j,A put ta! i mănuși. E elegant. în 

sint apărate de vint și ger, care Ic ridează.
Dacă veți țme cont de sfalurili dc mii sus, noi, 

egoismul laascu'in!) vă \ om iul i mai mult. Alegeți 
că trebuie — aceasta v..i este menirta sa 
stimate doamne ți domnițe!
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ANIVERSARI

PENTRU iubitul nostru Ionel 
Cebuc, cu ocazia împlinirii a 23 
ani, feric.re, sănătate, împlini
rea tuturor dorințelor și „La 
mulți ahi !**. Cu dragoste mama, 
tata, sora și cumnatul. (1214)

TOATE florile din lume înso
țite de diagoste, iubitului meu 
Dani Paiața, la împlinirea virstei 
de 6 anișori. „La mulți ani !“ 
de la Eni Komuves. (1242)

DRAGA Dani Parița, un ghio
cel a înflorit in buchetul anilor 
tăi cu urarea „La mulți ani cu 
sănătate și fericire. Părinții și 
bunicii. (12-12)

PENTRU Ibi și Aurel Cri.șan 
un sincer și călduros „La mulți 
ani !“ din partea familiei Cure- 
lea. (1243)

N1STOR Hațegan ureaza „La 
mulți ani !“ lui Hațegan Nistor. 
(1248)

SCORE1 Ionel îi urează d-lui 
Hațegan Nistor „La mulți ani 1“ 
cu ocazia aniversării zilei de 
naștere. (1248)

PENTRU cea mai iubită soție 
și mamă Puiuța Moraru, „La 
mulți ani 1“, cu multă dragoste 
din partea lui Ticuț, Alina și 
Diana. (1191)

PENTRU draga noastră Puiuța 
Moraru, la aniversarea zilei de 
naștere, un călduros „La mulți 
ani !“. Sora, cumnatul și Tăvi. 
(1191)

TOATE florile din lume la îm
plinirea unui an, pentru Anama- 
ria-Nicoleta Moisi, din partea 
bunicilor Ion și Maria Ilieș. (1153)

DRAGA Mirel Sardi, la a 20-a 
aniversare, imensă fericire și un 
călduros „La mulți ani 1“ îți do
rește Karina. (1252)

TOATE florile din lume pen
tru L'gia Boantă. Cu simpatie, 
Cristi. (1265)

PENTRU Victorița Enache, cu 
ocazia zilei de naștere, multe 
bucurii, sănătate și un călduros 
JLa mulți ani !“. Marcel. (1275)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE Comercială caută urgent în vederea angajării, 

contabil. Adresați : Jiglău loan, Lupeni, str. Bucura, nr. 5, bloc 
G3/33. (1076)

EXECUTAM lucrări de mică lâcătuserie (ascuțitorie, mașini 
de cusut, mecanică fină, brichete, yalle). Adresați la atelierul de 
mica lăcătușerie, lingă magazinul UMIROM, piața Petroșani, după 
orele 16. Executăm lucrări și la domiciliul clientului. (1281) 

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră confort I Petroșani, zonă centrală, cu 

apartament similar. Relații suplimentare la telefon 543406, după 
ora 46.

SCHIMB garsonieră confort I, cu apartament 2 camere. Vul
can sau Lupeni. Lupeni (Bărbăteni), Trandafirilor, 10/64, Spumă 
Gheorghe. (1149)

SCHIMB casă în Arad cu casă proprietate în Petroșani sau 
cu apartament. Informații : telefon 545847, după ora 16, sau 
0966/18897, Arad. (1263)

SCHIMB apartament 4 camere sau garsonieră în Bărbăteni, 
cu apartament 2 camere. Relații: str. Crinilor, bloc 42, ap. 45, 
Bărbăteni, între orele 18—20. (1269)

SCHIMB apartament 3 camere, 2 băi, parchet, ultracentral, 
proprietate, cu casă două camere, exclus colonie. Petroșani, str. 
Republicii, 96/13. (1278)

DECESE
COLECTIVUL SCTL — VJ S.A. (AUTL) Petroșani este alături 

de familie in dureroasa încercare pricinuită de încetarea din 
viață a celui care a fost 

ing. BOCANICIU TIBERIU
și-i transmit condoleanțe. (1295)

CADRELE didactice Și personalul I'ESA din Universitatea 
Tehnică își exprimă profund regretul pentru dispariția fulgerătoaic a 

Lector univ. I’OPOROGU ELENA 
distins și apreciat cadru didactic.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1271).

SOȚIA Vasilica și fiicele Laura, Alina, Rita și Ramona a- 
nunță dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun soț și 
tată

KISS GHEORGIIE
N’U-1 vom uita niciodată. (1282).
UN ULTIM omagiu celui care a fost un bun tată, socru și 

bunic
KISS GHEORGHE

Lacrimi și flori pe mormîntul său. Familia Iacobescu. (1282).

SINTEM alături de colega noastră Lupea Vcronica în dure
roasa încercare pricinuită dc moartea soțului.

Colectivul Secției Ortopedie a Spitalului municipal Petro- 
șani. (1290).

; VlND spațiu comercial, 
| restaurant și grădină det 
| vară, in Vulcan, zonă cen-^
I trală. Relații, str. GăriiJ 
ț nr. 25, intre orcle 14—20. \

______________ \

V1ND remorcă 7 tone, ampla
sata in strada 9 Mai (piața). Te
lefon 545125. (1254)

V1ND garsoniera confort 1, 
mobilată, Petrila, str. Minei, bloc
10, ap. 84. Telefon: Piatra Neamț, I 
0936/20184, după ora 19, zilnic. | 
(1257)

CUMPĂR Wartburg 353 ava
riat, pentru piese. Telefon 545286, 
după ora 16. (1241)

VlND apartament 3 camere, 
Pe’roșani, Șt. O. losif, bloc 2 C, 

i »c. 5, ap. 60. Telefon 545682, 
i 544823. (1259)

VlND apartament 3 camere, 
zona Petroșani Nord, str. Zorilor, 
bloc 3, sc. 2, et. 1, ap. 14. (1264)

CUMPĂR sau preiau contract 
garsonieră cu bucătărie mare in 
Petrila și apartament 2—3—4 ca
mere in Petrila sau Petroșani, 
indiferent zona. Relații : Petrila, 
R Martie, bloc 8, ap. 16, la se
diul firmei Ambavi Tclccom. Te
lefon 550110 (Bebe Lupșa). (1261)

VlND casă în Baru Mare, str. 
Bărișor, nr. 25. Petroșani, Itcpu. 
Litrii, bloc 69/56, după-amiazu. 
(1270)

VlND video recorder Funai, 
sigilat. Telefon 515805. (1272) 
j VlND Dacia 1310, Vulcan, 
.B-dul Victoriei, bloc 2, ap. 42, 
după ora 15. (1273)

VlND Trabant 601, Vulcan, str. 
Preparațici, bloc F6, ap. 31, după 
ora 15. (1273)

VlND Dacia break. Import Un- 
i ’gari.i, motor Diesel Gitroen ți 

video player Akai. Petroșani, 
i Gh. Barițiu, 26. Telefon 515148. 

(1277)
.VlND autobuz UD 112, reparat 

capital 80 la sută. Preț negocia
bil. Gimpa, 62. (1284) 
” VlND televizor, color nou, preț 
foarte convenabil. Telefon 543772.
II nit *

V IND,. Dacia £1300, ran fabrlca-
11. 1981,’’preț^onvenabll. z Tcle- 

>n 5661» î r după ora 16.
(I ?871

COMEMORĂRI

CU ACEEAȘI nemărginită durere soția, fiicele, ginerele și 
nepotul anunță împlinirea unui an de la decesul scumpului lor 

PA FA GHEORGHE
Vei rămîne veșnic viu în inimile noastre. (1283)

SOȚIA, copiii și nepoții anunță cu aceeași durere trecerea 
a 6 Săptămini de la dureroasa despărțire de scumpul lor 

DONDOȘ ȘTEFAN

Nu_l vom uita niciodată. (1291).

S-AU scurs 6 luni de cînd iubitul nostru soț, tată și bunio 
COCH1RLEA MIHAI

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Amintire veșnică. Familia. (1258)

FIICA Maria, ginerele Erneslin, nepoții Dalida, Darius și 
strănepoata Dalida amintesc că s-au împlinit 3 ani de cînd i-a 
părăsit pentru totdeauna

CSIKI MARIA
Amintire veșnică. Dumnezeu să o odihnească. (1260).

DE NIMIC anunțat, de nimeni bănuit, așa a fost sfîrșitul 
doctorului MUȘAT OCTAVIAN-VIRGII.IU 

din Vulcan, ]a 27 februarie 1990.
Iar dacă vreo satană destinul i-a răpus 
Răsplața-și va primi_o, cuci mare-i Cel de Sus! 
Pe toți el ne veghează, la toți grijă ne poartă 
Și dă la flecare, dup.al lui gînd, dtip-a sa faptă. 
Așa ne e credința, căci nu avem ce face,
Iar tu iubite fiu, dormi în ETERNA PACE ! Părinții. (1239)

PE 27 FEBRUARIE se împlinesc 5 ani de cînd dragul nos
tru

ION BARBU
ne privește duar din emisfera umbrelor. Prinos dc gindui'î fru
moase și curate în amintirea lui.

FRUMOASE amintiri păstrăm în suflet și pentru finul nostru 
GUIȚA l’ONC'JS

care și-a iubit atit de mult nașul incit au plecat și pe ultimul 
drum Împreună

Așa a voit Dumnezeu!
Slujba de pomenire, la Sfiala Mână .lire l’olovragi, simbată, 

27 februarie 1993, Familia. (1253).

SOȚIA Eugenia șl copiii Cristian și Alin anunță cu adîncă 
durere împlinirea a 6 luni dc ia pierderea celui care a fost un 
bun soț și tată

ISAC VASILE
Va rămîne veșnic în inimile noastre. (1175)

FIII Feri șl Toni, nora Iii ana și nepoata Emn aminteso cu 
aceeași durere că a trecut un an de cînd l-a părăsit pentru tot
deauna iubitul lor

STRAMA FRANC1SC PETRU
Amintirea lui va rumîne veșnic in inimile noastre. (1196)

SE ÎMPLINEȘTE un an de lacrimi și durere de la trista des- I 
părțire de scumpa noastră soție ideală, mamă, soacră și bunică 1 
iubitoare

ANGHELACHE SILVIA
Nu o vom uita niciodată. (1262)

1 MARTIE este ziua cînd soarta nemiloasă ni l-a răpit pe 
iubitul nostru soț, tată, socru și bunic

MOLDOVAN MIRCEA
La un an de la deces, sufletele noastre îl plîng păstrîndu-î 

duioasă amintire. (1286)
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Societatea Comercială 
„Parînâul” SA Petroșani

ANGAJEAZA
prin concurs

— 4 ospătari (de preferință bărbați).
Relații suplimentare la telefon 542801 sau la sediul 

societății.

Liceul Teoretic Lupeni
cu sediul in str. Viitorului nr. 20

ORGANIZEAZĂ

în data de 16 martie 1993, ora 10,

LICITAȚIE
la mijloace fixe casate din categoria a V-a și a IX-a.

Lista se poate consulta la sediul liceului.

Societatea Comercială 
Mixt SA Uricani

scoate la licitație cu chirie următoarele spații:
— Spațiul de Ia Mag. General et. I;
— Fosta Cofetărie de la Mag. General; 

situate pe str Republicii nr. 1 Uricani.
Licitația va avea loc în data de 15 martie 1993 la 

sediul Soc. Com. „Mixt" SA Uricani.
Taxa de participare este de 3000 lei. (Factura 955)

Societatea Comercială 
„Diamant” SA

ANUNȚĂ

Licitație publică in data dc 15 martie 1993, ora 10, 
în vederea:

— vinzătorii de mijloace fixe (utilaje frig și mobilier 
comercial);

— închirierii de spații de depozitare și locația ges
tiunii unității GOSPODINA — MINERUL.

Licitația sc va repeta în fiecare zi dc miercuri, pînă 
la epuizarea stocurilor propuse spre vînzare.

Informații și înscrieri, la sediul societății.

Condițiile dc participare sînt conform legii. (127 4)

S. C. Disco-Bar SRL 
Petroșani

Angajează urgent
■ Tinere prezentabile în meseria de ospăta re și os

pătari tineri calificați
■ Muncitori necalificați, temporar.
Informații, la Braseria „Minerul". (1240)


