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Li așteptarea aiter dezbateri 
în Parlament

REALITĂȚI DUREROASB

Creșterea animalelor

Domnul senator Corneliu Coposu a introdus in Parlament, 
din partea opoziției, moțiunea de cenzură la programul și slra- 
t i Cuvernului pen trib următorii patru ani.

Acest eveniment a ținut multă lume cu sufletul la gură, chiar 
si p_' domnul profesor universitar Ștefan Cazimir, cel pe care l-a 
d- -merit deputat nu în Partidul Liber-Schimbist, inventat de 
« :dui din redingota lui Caragiale, ci in FDSN. A rămas, in-
s la fel de glumeț dacă avem în vedere răsuflata anecdotă 
el . e deosebirea dintre mâr și guvern. Faptul in sine nu a dez- 
v i: altceva decât o anumită frică de mo'hjne interpretată ca 
un fau_bau, ca semnătură pentru căderea guvernului.

Dar iată că totul nu este decât o furtună intr.un pahar cu 
e- chiar dacă e cel pai lamentat. Insă repede transmisa și în 
I 'ia care s-a împărțit, așa cum s-a petrecut deseori în cei 
r. bine de trei ani încoace. în două Libere adverse.

In sine, această moțiune de cenzură, perfectată contra cro
it tru de opoziția parlamentară, în eșaloanele superioare ale 
C onvenției Democratice și in Frontul Salvării Naționale, nu are altă 
semnificație decât aceea de delimitare netă. în așteptarea consc- 
t .'.or pe termen scurt, de programul și strategia de guvernare. 
C. nd se va ccm-.tata că ace: t program nu va duce prea curând la 
a -platele schimbări in bine a tot mai degradatei vieți sociale și 
<j «amice din România, opoziția va susține că are cugetul curat 
ț câ a tras semnalul de-alarmă. Și intr-adevăr, așa este. Așadar, 
rr. unea de cenzură nu duce, implicit și instantaneu, cum se 
ci u, la o criză de guvernare. Deși toată lumea a intcrprctat-0 
ca e.

Implicațiitv ac -tui fapt politic, cu totul ți cu totul inedit în
P nânia ultimilor 50 de ani, a stârnit dinlr-o dată un val de pa
și ite ți ad--> ori tensionate discuții in cele mai diverse medii
s . D.-igur eu ți politice potrivit unui principiu specific dc-
r .ției din ța'a noastră. Sunt poziții pro și contra vehemente, 
ci i mod-.Iul d zbaterilor parlamentare. Abia in săptămâna ur- 
r ■ ire vom afli mal mulle despre procedura concretă, in spi- 
• . ConUituțicl și Regulamentelor parlamentare, cu privire la
s ‘ji.iția politică existentă.

Prin urmare moțiunea de cenzuru nu o interpretez ca vot de 
neîncredere in guvern ci o niu ura» politii â in plus, d< prud nță, 
a strategiei opoziției parlamentare, in așteptarea dezbaterii unei 
im. irtanle legi, cea a bugetului pe anul 1993.

Abia peste o bucală de vreme se vor vedea efectele acestei 
nioț uni pe care chiar și echipa domnului Văcâroiu o aștepta nu 
fă' i emoție, ba uneori cu îngrijorare atunci când competența pro- 
fc »i »nalâ a unor depulați și senatori din opoziție indicau slăbi
ciuni ale programului cabinetului domnului Văcăroiu.

Italienii nu sunt agitați din pricina moțiunii lor de cenzură, 
ti i de ce am ti?

Tibcriu SPATARU

Marți, 9 martie, pe la ora 10, sala mare a 
Primăriei Petroșani s-a dovedit ne încăpătoare, 
pentru prima data de la darea ei în folosință. 
Zeci de țărani, crescători de animale, au ținut 
să fie prezenți la o întrunire cu subiect de mare 
interes local: soarta zootehniei în actualele con
diții §1 în perspectiva înfăptuirii reformei eco
nomice. Au mai participat la întîlnire o serie

Țăranii și-au vărsat năduful 
fără rezerve. Situația în care se 
află crescătorii de animale a 
devenit deosebit de grea. Au 
crescut taxele de pă?unat. Pre
țurile la medicamentele ck uz 
veterinar au ajuns la cote incre
dibile. O simplă soluție pentru 
combaterea râiei sau câteva pas
tile împotriva galbezei — boli 
destul de răspândite în rândul 
animalelor au ajuns să coste în
tre 17000—22000 lei! Mistreții 

s-au înmulțit ca niciodată, brăz
dând în multe locuri pășunile și
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bine o grea pyveră
do invitați, reprezentând Ocolul din Petroșani 
al „Ronisilva", Asociația Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi, circumscripția locală veterinară, 
abatorul și unele compartimente funcționale din 
cadrul primăriei. A fost prezent și dl. loan 
Uilulcanu, vicepreședinte al Consiliului Jude
țean Hunedoara.

așa îngustate în ultimii ani prin 
dezvoltarea pădurii și îmbătrâ
nire din lipsa de îngrijire. Urșii 
vămuiesc nestingheriți de nimeni 
efectivele de animale domestice.

Pentru a ne putea contura o 
imagine a dificultăților cu care 
se confruntă crescătorii de ani
male, redăm pe scurt câteva din 
ideile exprimate cu acest prilej. 
VIOREL NEGREANU, șef de 
strungă la Boul și Tuia: „Solici
tăm să se facă o comisie din 
consilierii primăriei care să vină 
să vadă pe ce stabilesc taxele de

solicită Guvernului 
tailera primarului Stoicwta

Joi, la Petroșani, a avut loc ședința Consiliului local. A par
ticipat și prt 'chil județului, dl. Gcorgcl Răican. Remarcabilă 
răbdarea d-lui prefect, care a rezistat Ia o ședință.maraton de 
peste 7 orc. Dincolo dc ordinea de zi, la finalul ședinței dl. prefect 
a supus atenției consiFulili DEMITEREA DIN FUNCȚIE A PRI
MARI I UI STOICI ȚA. După audierea ambelor părți (primar și 
consilieri) conclur.in <1—Iui prefect a fost fermă: „Concluzia nu poale 
fi dccît una singură; da.-ă nu demisia, care este o ieșire onora
bilă, alunei DEMITEREA!". Răspunsul d lui Stoicr.ța a fost la 
fel de ferm: „A doua, d-lc prefect. DEMITEREA!"

I*rintr_ua fax trimis ieri, prefectul județului a cerut Gtivcr- 
nul’.ii DEMITEREA PRIMARULUI STOICUȚA. Ședința dc Gu
vern va avea loc miercuri.

Conform Legii 69, după' hotărîrca Guvernului Se vor organiza 
alegeri în termen dc 60 dc zile.

rână la alegeri, Consiliul local a hotărât ca dl. Galii iei Cris_ 
tescu să îndeplinească funcția dc viccprimar, asigurind și interi
matul pentru funcția de primar. Dl GabricI Cristcscu arc 16 dc 
ani, este cadru didactic universitar și predă psihologia la Univer
sitatea Tehnică Petroșani.

Mircca HU.IORESCU

„Din pușcărie infractorii ies mai 
înrăiți decât au fost“

E NOLL REGIM DE DETENȚIE — ZIARE, REVISTE, RA
IA >, jli.LV'lZ'*R — NI _i ADUCE LA ( Al.LA l I.A Bl NA l’E 
Ul.t il H VI It.AȚI INFRACTORI

Mi-j spus fără ocolișuri: „nu 
r . rușine că știe lumea c-am fost 
la pușcărie. N-am furat, ti-nin 
tălliant, n-am violat. M-am bă
tu. cu unu' de-aia am ajuns 
acolo. Ce mai, greșeala mea. Ca 
fiecare greșește o dală in viață, 
n i i așa?"

C'jI despre care sci iu a avut o 
condamnaie rlc trei ani. La Bâr- 
cf , a sl.it in chilie doar un an 
ș juin/iiate. A câștigat, la fie
care lună, 15 zile, așa efi a ieși 
Înainte de termen De o săptfi. 
m.rnă e liber. Arată așa cum II

știam. 1'1 tot politicos, nu-1 auzi 
scoțând vir o voi ba mut u. „Ara 
vin toți dd-acnlo?“, j-am între
bat, în doină. A dat să zâmbeas
că ,dupâ cure o grăit: „Dac-ai 
știi cc-j acolo, țl-aj pune mâi
nile n cap. Mulțl Is incluși pen
tru tâlhării, furluri, omoruri. 
Mai suni ți dc'ștj.i ncvmovuți, 
care n u făcut nimic, șl-s la 
mitilic.i din gro.oală Apoi sunt 
destui din ăia rare nu stau rr.al 
mult de-o lună nfară. Cum Ins 
și vin înapoi. E nrtfvflr.it, dan 
ziare, cărți, reviste. Eu am avut

in cmneri lelevizoru] meu co
lor adus de ucasa. Da’ asia nil-i 
Îmblânzește jk? unii. t»u-j vezi 
cum se vorbi sc, cum plănuiesc 
loviturile pe cure o su le dea 
c.ind ,_or libera. Nu piva c 4c 
<le lucru, așa că nu timp să 
discute <|e_tistca, de-a+n lor.

Ce mai, e ca la Imlumur. Stai, 
b a colți -i te Îngrozești. Eu ain 
fost șef de cameră. Ave,im 40 
(le pușcăii.i i <ii mine. Am reu
șii să in i impun, Cn de n-o f i I, 
Ic rup ăl.i m.ii d.iți naibii. Iți 
■•pun drept, din pil, iii ie rnciilivi- 
știi ies mai (nrăițl ilerh nu fost".

Gheonthe Ol.TEANU

pășunat. Muntele și pășunile surit 
arate de porcii mistreți. Trebuie 
să hotărâm, ce vom crește mis
treți și ur.i s.iu animale domes
tice. Mi licam nte pentru îngri
jirea animalelor tiu st' g’sesc șl 
sunt foc de scumpe. Dar mai 
trebuie să mergem pâiiti La Deva 
sau la TJiu pentru a ni le 
procura". PETRU MATEI, Man
cei, Izvoarele: „Paznicul de vână-

Viorcl STKAUȚ

(C>m.‘inu<îie in pag. a 2-£.)

Compromis 
la Moscova

Star a tensionată a disputei 
mai vechi mire președintele Bo- 
ris Eițiu și Ruslan Iiasbulaiov, 
a scos- de la naftalină o mai 
vecii v p laritaie, cea dintre con-. 
scrv.it'.ri și i l amatori, adică 
dintre comuniști și democrați. 
C i ■ : inc . i. t, întrucât
miezul discuțiilor chn Congresul 
care s-a încheiat ieri printr-un 
compromis și fragil armistițiu, 
c-t-j altul și anume că intr-un 
stat democratic există o separan 
ție a puterilor. Doar la Moscova 
se dorește un stat prezidențial, 
parlam.ntul având doar un rol 
strict decorativ, chiar și guver
nul icșindu i de sub control, ca 
să nu ni <i aminLcsc despre ar- 
ni.i'ă, o altă putere ca nicăieri 
altundeva

D.ntr-o dată ți președintele 
Clintim este interesat de scân
teile din C’oncresul de la Mos-, 
cova și a afirmat, cu totul sur
prinzător, că Statele Unite 11 
susțin pe Botis Elțin, președintele 
Rusiei.

Insă este prematur să se spună 
că el a ieșit mai tare din aprln- 

s le dezbateri ale d putaților 
ruși. Mai degrabă totul este 

amânat sine <1:e. (T-S.)

Dm partea F.R.F.
H A m n ite din cauza timpului nef ivorabil retururile cam- 1 

pionalelor de fotbal de A și B se reiau după următorul program)

", Divizia A — sănii . lă, 13 martie, ora 10 (etapa a XVIII-a).

E Divizia B — duminică, II m.iitie, ora 11 (etapa a XX-a).

Efl Începând cu prima clapă a returului, nu mni este permi
sii luncționarca ccastiulor (> ronomclieloi; montate pe sladioano 
in timpul d< fășurăiîi jocurilor.

H Ultimi zi pentru încheierea tuturor transferurilor pentru, 
toate categoriile eompetiționale este data de 1 aprilie ao.

H Cami lion-jlul Disizici t sc reia, cu disputăica clapei a' 
If-a din piogramul i turului, în ziua de 11 mnrlic n C. ora 11. |

B3 Junimii Ui și cadeții vor debuta, tot cu etapa a H-a, în 
ziua dc 13 martie, după eșalonarea făcută.

Q Divizia Naționala reinccpe jocurile, în ziua de 14 murlie. cu 
prima clapa a reluruiut. 1

nrtfvflr.it


2 ZORI NOI SAMBATA, 13 MARTIE 1993

PETROȘANI, PIAȚA LIBERA:

CAT MAI COS Ia. UN 
BĂRBAT?

• O mașină Mercedcs, o vilă și

Libertate absolută! Am depă
șit, în fine, faza în care numai 
bărbații erau cei carc cumpă

rau amor. Astăzi, cumpărătorii 
au ajuns a fi ci înșiși marfă. 
Blonzi sau bruneți, înalți sau 
scunzi, grași sau slabi, toți își 
au un preț al l°r- Pentru unele 
femei bărbații se împart acum 
în două categorii: cei corupți și 
cei care abia așteaptă să fie co
rupți.

Unul dintre cei mai corupți se 
numește Alin N. Are 23 de ani 
și este un adevărat „play-boy" 
petroșănean. Prețul pentru o 
noapte variază de la parteneră 
la parteneră. Dacă-i place, o 
lasă mai ieftin. Dacă nu, cere 
câteva miare. Insă, de obicei, 
evită să ia bani. Preferă aurul. 
Un lănțișor, un inel sunt o plată 
ideală pentru el.

A avut de-a face cu nenumă
rate femei. Invidiază play-boy-ul 
din Germania care, pentru o 
oră de sex, cerc nu mai puțin de 
200 D.M. Se consideră nedreptă
țit față de cei de dincolo și în
tr-un fel chiar umilit, din mo
ment ce el „lucrează" aproape 
pe gratis.

Acum Alinuț s-a hotărât 
devină un om așezat. Vrea să 
însoare. A găsit pe Cineva 
Mercedcs, cu vilă și cu tot
și-ar putea dori. Averea ci este 
prețul pentru care își vinde 

persoana. In timp ce-mi spune 
asta, zâmbește ironic. Nu ești 
băiat prost — îi spun. Dar el 
pretinde că este mai deștept ca 
noi toți la un loc.

îmi zice că nu este nimic mai 
normal decât ceea ce face el. 
Femeile fac același lucru de când 
lumea și nimeni nu se mai miră.

o antenă satelit

să 
se 
cu 
ce

Se căsătoresc cu un medic 
devin automat „doamna doctor". 
Cu un locotenent și ajung „sub
locotenent". Cu un inginer și 
sunt „subingincr" etc.

Căsătoria a devenit un con
tract economic care se încheie 
între două persoane de sex opus. 
Acestea se asociază intr-un 
de SNC. Dragostea este un 
pentru descifrarea căruia 
lăm din ce în ce mai des 
ționarul de arhaisme.

Tinerii căsătoriți sunt
„și la bine și la rău". Porumbeii 
cei maj lipsiți de mijloace mate
riale își adună materialele pen
tru cuib din cele mai neaștep
tate locuri. O familie din Lu
peni, la care nu-i dau numele 

din jenă pentru jena ci, a fost 
surprinsă furând din comparti
mentul unui tren. Indrăgostiții 
înghesuiau în bagaje o perdea 

CFR. Costică, soțul, este acum 
cercetat în stare de libertate. Ah, 
Costică, Costică!

In acest ritm, nu poate fi prea 
departe ziua când mirii vor fura 
pirostriile din biserică, 
tot în 
scoate
țișul 

nașul 
șctcle

Seara târziu, 
lumânării,

PENTRU

LEGE și INOCENȚA| COMEMORARE
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% noi' avem și serviciu, dar creștem 
și animale. E din ce în ce mai

Și

soi 
cuvânt 

ape
la dic-

uniți

Când, 
timpul slujbei, nașa va 
cu un ac de păr mărun- 
din cutia milei. Răstimp, 
va fura batistele din po- 
domnișoarelor de onoare.

acasă, la lumina 
vom număra concen

trați galbenii pe care am reușit 
să-i furăm peste zi. Apoi vom 
dormi icpure.ște sub o plapumă 
plină de bani. Și vom zice, pre
cum poetul:

„S-a dus amorul, un amic/ Su
pus amândurora/ Deci cânturilor 
m'le zic/ Adio tuturora1*.

\ aii I.OCOTA

CEI MICI
în alte rânduri fața de problemc- 

a preluat în
Cu înțelegerea dovedită și 

le sociale ale orașului, conducerea minei Lupeni 
administrare proprie grădinița de copii nr. 7 din cartierul Vâscoza. 
Neglijată de foștii gospodari, grădinița s-a prezentat la evenimentul 
predare-primire cu două mari lipsuri la inventar: prost întreți
nuta și slab dotată. Mina a început lucrările de reparații și arc 
în vedere să asigure micuților beneficiari o dotare model. (I.M.)

LUPENI EXPOZIȚIE I)E ICOANE
La Galeria de a. tu „AI’OI.LO" 

din Lupeni s-a deschis o inedită 
expoziție de pictură ui tematică 
religioasă. Lucrurile sunt reali
zate de cei mai tineri creatori 

de frumos din acest oraș din

grupa de elevi a cercului de artă 
plastică îndrumată de coordona
torul galeriei „ApoiIo", domnul 
profesor Simoncl Bucur. Zilnic, 
frumoasele exponate pot fi vă
zute Ia Galeria de artă „Apollo". 
(T.V)

Sâmbătă, 20 martie a.c., la Că
suța de Povești din Parâng, va 
avea loc comemorarea a 17 ani 
de la trecerea în neființă a cu
noscutului cabanier Vasile Vlă- 
dulescu. Sunt invitați la întîl- 
nire, toți cei ce l-au cunoscut și 
stimat. Locurile fiind limitate se 
recomandă anunțarea din timp 
a participării In Clubul mon- 

„Floarca Reginei" Valea Jiu-

Ing. Vasile LASCU, 
Petroșani

privatizarea creează

Noi locuri
muncă

de

Firmele particulare — 
țeles, cele serioase — își 
strează utilitatea și rolul 
în peisajul economico-social. 
exemplu, pe plan local, îl repre
zintă Societatea Comercială „Mul- 
tistar" SRL din Lupeni (patron 
dl. Foamete Petre, nu 
cum greșit a apărut în 
nostru de sâmbătă. 6 
De.și o firmă 
angajaților săi 
In scurt timp 
tunji până ia

bineîn- 
demon- 
benefic

Un

Mircea, 
i ziarul 
martie), 

numărultânără,
a depășit cifra 60. 
aceasta se va ro- 
100. (P.N.)

Poate că nu aș fi scris aceste 
rânduri dacă .eroina nefericită** 
nu ar fj picat .ca musca în lap- 
te“ în plasa legii. Pe scurt fap
tele. In urmă cu mai multe luni, 
o tânără este acostată de trei 
„băieți** și urcată într-o mașină 
cu sau fără voia ei (aceasta va 
stabili instanța). S-a ajuns la 
acuzații de viol și altele. Circum
stanțele sunt greu de stabilit. 
La momentul acostării asistă și 
un alt grup de tineri, cu totul 
întâmplător, fără a avea posibi
litatea să intervină. Din acest al 
doilea grup face parte „eroina 
nefericită" a notei noastre. Citată 
ca martor, spune în fața instan
ței adevărul. Se ajunge la pro
nunțarea unei hotărâri judecăto
rești. Condamnarea penală a 
făptașilor pare iminentă. Avo- 
cații apărării cer reaudierea mar
torilor. Clemnetă, instanța apro
bă. Și, se presupune, pe adresa 
martorei, la acea dată elevă, so
sesc rugămințile. Ceva gen „știi 
că ne-ai ajuta dacă ai spune 
că...“ sau, „știi, nu ești tu aia 
care să faci rău. A greșit și ca, 
a greșit și ăla", et caetera, et 
caetera...".

Deși majoră ca vârstă, mintea 
rămâne tot de copil. Și martora 
face pe placul „celor cu rugă-

ciuni" post-factum. Declară alt
ceva, nebănuind că ea însăși 
calcă legea și devine un posibil 
infractor. Două mărturii, contra
dictorii între ele.

Intre timp, eleva a ajuns stu
dentă. Și pentru o copilărie riscă 
un viitor ratat. Cauza? Necunoaș
terea legii. Din considerente fi
rești, nu amintim numele tine
rei. Iar justiția va ține seama 
de faptul că „martora" s-a trezit 
la realitate. Nu este încă târziu, 
pentru că sentința nu este încă 
definitivă. Se va alege probabil 
cu o mustrare strașnică și cu o 
lecție pe care să o țină minte 
toată viața.

Nu aș fi scris aceste rânduri 
dacă fenomene de necunoaștere 
a legii de către copii nu ar fi 
tot mai frecvente. Cine face edu
cația juridică a copiilor noștri, 
într-un stat de drept, o condiție 
esențială pentru progresul so
cial? Nimeni. Părinți, găsiți timp 
și învățați-i pe copiii dumnea
voastră legile țării și respectul 
pentru ele! Și poate că și pro
fesorii diriginți înțeleg să facă 
acest lucru. Nu ne putem per
mite să risipim capital uman și 
tinerețe din cauza necunoașterii 
legii. Nj suntem atît de bogați.

Călin IIOLBAN

Creșterea c nima.efor devine o grea povară
(Urmare din pag. I)

toare nu ne admite pașunatul în 
anumite zone, pentru protojarca 
vânatului. Inspectoratul 

ne impune taxă de focărit 
folosire a izvoarelor, pe 
taxele de pășunat pe care 
percepe primăria. Să vină 
noi domnii să vadă în ce 
cliții și cu ce cheltuieli ne creș
tem vitele. Și nu se vor mai 
mira că cresc prețurile la brînză 
și lapte. Vor crește și mai mult 
dacă ne vom vedea siliți să ne 
tăiem vitele pentru că nu le mai 
putem ține". IOAN STRÂMB, 
Gemănarca, Petroșani: „De ce la 
noi sunt taxe de pășunat mai 
mari decât la Petrila și la Vul
can? Avem aceleași condiții de 
pășune! Taxele ar trebui să fie 
la fel în toate pășunile din îm
prejurimile Văii Jiului". DUMI
TRU GALAȚAN: „Cine mai în
treține pășunile? Di doi ani în
coace, nimeni!". GIIEORGHE AN-
DRl'ț'A, Mărișor: „Mulți dintre

silvic 
și de 
lângă 
ni le 
pe la 

con-

greu. Dacă nu vom fi sprijiniți, 
renunțăm să mai creștem ani
male. Ne vom limita la nevoile 
proprii". FLOREA RUSU: „Am 
depus patru memorii, de la pri
măria Petroșani, până la Parla
ment, de mai bine de un an, 
pentru a cerc sprijin pentru noi, 
crescătorii de animale. N-am pri
mit nici un răspuns. Ce se vrea, 
distrugerea 
șeptelului? Mulți dintre noj pu
tem dovedi 
am fost și 
ani proprietarii pădurilor și pă
șunilor, pentru care acum plătim 
taxe de pă.șunat. Să ni se dea 
munții inapoi, asta cerem parla
mentarilor noștri de Hunedoara! 
Am ținut și ținem cu dinții de 
munții noștri și vrem să rămână 
moștenire la copii noștri! Am 
avut și am ținut cu mult mal 
multe vite când eram stăpâni 

pe locurile noastre. Plângem, dar 
nu ne aude nimeni. Să ne spună 
fostul deputat Valeriu Butulcscu 
ce a făcut cu memoriile noastre".

In ultimii trei ani, în abatorul 
din Petroșani, numărul vitelor

lentă sau sporirea

cu acte in regulă că 
suntem de sute de

sacrificate a fost în creștere. Efec
tivele de animale sunt în scă
dere. împușcarea unui urs care 
face pagube printre vite nu se 
poate face decât cu aprobarea 
Ministrului Protecției Mediului. 
Vânătoarea ar trebui să fie lă
sată la nivelul AVSAP, pe plan 
local, așa cum era cândva, pen
tru buna gospodărire a fondului 
de vânătoare și protejarea păs- 
toritului. De mai bine de un an. 
dl. Petru Stoica, șeful Filialei 
din Petroșani a AVSAP cere cu 
insistență aprobare să fie îm

pușcat un urs nărăvit la vite. 
Dar n-a primit nici o aprobare. 
Amenzile sunt, însă, usturătoare 
dacă te atingi de urs! 
zentantul Circumscripției 
nare a promis că va 
toate medicamentele în cel 
scurt timp.

In final și o veste bună. Vor 
începe în curând măsurătorile 
pentru stabilirea drepturilor de 
împroprietărire cu pâlcuri si 
margini de pădure, cum prevede 
legea. O împroprietărire de care 
țăranii își leagă multe speranțe.

Rcpre- 
veteri- 
asigura 

mai

LI NI, 15 MARTIE
14,00 Actuclități. Meteo
14,15 Ora de muzică.
15,00 I’reuniversitai i i.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Civilizația montană.
16.30 Portativul prcfcrinl'Zr 

muzicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba m igi ia

ră.
18.35 Tezaur folcloric.
09 00 Documentar TV.
19.30 Desene animate 
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Azi în prim plan.
21,25 Teatru TV. TREI SL'I1»RI 

0,10 Actualități.
0,25 Repriza a II l-a.

MARȚI, 16 MARTIE
7,00 TVM. Tclcmatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 Teatru TV. TREJ SI liOiU 

(Reluare).
13,50 Desene animate.
14.00 Actuclități. Meteo
14,15 Ora de muzică.
15,00 Picuniversitaria
15.30 Telcșcoală.
46,00 Conviețuiri-magaztn
17,05 Cabinet juridic.
17,35 Salut, prieteni! (I)
18,25 De la lume adunate
19,00 Documentar TV.
49.30 Desene animate.
2C,00 Actualități.
20 35 Film seri il. POVESTIRI 

DIN HOLLYWOOD: O 
MASA LA „CIPO* 
Episodul 2.

22,20 Baschet masculin. > inala

competiției continentale 
„Cupa Cupelor". (Repriza a 
Il-a).

21,30 Azi în prim plan.
23,00 Actualități
23,15 Salut prieteni! (II).

MIERCURI. 17 i MAR I II.
7.00 TVM. TelcmatinaJ. 

10*00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 1 ilm a.Lislic. CHINEZUL.
13,35 Desene animale.

13,25 Video-clipuri.
13.35 Desene animate
14,00 Actualități,
14.35 Ora de muzică,
15,00 Prcuniversitaria
15.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane
17,00 Actualități.
17,05 Magrzin în limb,) g'inin. 

nă.
18,05 Povestea vorbei.

15,00 Prcuniversitaria.
15,25 Telcșcoală.
15,50 Tragerea Loto
16,00 S.O.S. natura!
16.30 Arte vizuale!
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
47.35 Pro Patria.
18.35 I.a fîntîna dorului
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene mimate.
20,00 Actualități.

Programul săptămânal TV.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Orc, de muzică.
15,00 Prcuniversitaria.
15.50 Tragerea Pronocxpi'cs.
16,00 Vîrsta a treia.
16.30 Panoramic.
17,00 Actualități.
17,05 Televiziunea vă as.ul al
17.30 Simpozion.
18.20 Fotbal: Steaua — R >y. .1 

Club Anvers.
20.20 Actualități.
20,55 Telecincmatcca. 

ARANJAMENTUI
22.50 Actualități.
23,35 Fotbal intrernațional (sciee- 

țiuni).
JOI. 18 MARTIE

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film rrtistic. URMĂREȘ

TE AVIONUL!

18.35 Telc-discul muzicii pap i- 
lare

19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Film serial. DALI.â.S. 

Episodul 215.
21.40 Reflecții rutiere.
22,00 Un zâmbet pe portal v
22.15 Azi în prim plan
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 19 MARl'li
7,00 TVM. Tel cm.'*, final.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Ep 10. 
(Reluare).

13,00 Descoperirea Planele.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora dc muzică.

20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTIN U A

FAMILIEI IlOWAllD, 
Episodul 60.

21.45 Meridianele dansulji.
22.15 Azi în prim plan,
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografie. 

.0,15 Jazz-fan.
SIMBATA, 20 MAK11L

‘>,00 Bună dimineața... de la 
Iașii

10,00 Actualități.
10,10 Șapte note fermecate.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLAK- 
■BEAUTY. Episodul 12.

■11,30 Tradiții.
12,00 Clipă și eternitate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Ora 25 — Tranzit TV.

Din sumar: Știri. Desene 
.mimate (ora 14,65). Atlas.

Al doilea război mondial. 
Film serial (ora 18,00): PO
VESTIRI CU FINAL NE
AȘTEPTAT. 18,55 Fi
nala Campionatului mon
dial de handbal masculin. 
Actualități, (ora 20,20). E- 
ditorialul săptâmînii (ora 
20,55). Politica în top. Film 
artistic (ora 21,00): CARA
CATIȚA (ep. 3). Concursul 
emisiunii. Film serial (ora 
23,00); ELLIS ISLAND. E- 
pisodul 4. Știri. Topul mu
zical european al săptămî- 
nii.

1,00 Film serial. MIDNIGIIT 
CALLER. Episodul 6.

DUMINIC A, 21 MARTIE
9,00 Bună dimineața!

10,00 Actualități.
10.10 Ping, pong.
11,00 Film serial pentru copii.
11,25 Avanpremieră TV.
<1,30 Viața satului.

4 3,00 Lumină din lumină. 
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Video-magazin. 
■17,05 5 pentru un CEC.
47.35 De la egal la egal... ami

cal.
19,00 Film serial DALE.AS. 
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. CRIM.A 'N 

TREI ACTE.
22.10 Convorbiri de duminică
22,40 Actualități.
22.55 Maeștrii.
23.55 Nocturna dc duminică.
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AM PRIMIT SPRE PUBLICARE

COMUNICAT
DA, A FOST FRUMOȘI

Fundația culturală „I.D. Sâr- 
bu“ și Teatrul dramatic din Pe
troșani au fost, de această dată 
la înălțime. Concursul „Miss Pri
măvara" desfășurat vineri, 5 și 
sâmbătă, 6 martie la Petroșani 
beneficiind la prima sa ediție 
de sponsorizarea Societății co
merciale „Industrial" SA, a 
constituit o reușită. Pe scena 
teatrului, de-a lungul unor spec
tacole — maraton, prezentate cu 
vervă și competență de actorul 
Corvin Alexe. au urcat 26 de 
tinere — în majoritate eleve la 
liceele din Petroșani — dornice 
de a purta, timp de un an, titlul 
nobil de „Miss Primăvara". Ti
nerețea a fost, de-a lungul celor 
două zile de concurs, la ea acasă, 
în Petroșani. Și aceasta pentru 
că programul celor două zile de 
concurs — spectacol a cuprins 
nu numai competiția propriu- 
zisă, ci și alte numere de atrac
ție.

Am asistat la două excelente 
parăzi ale modei. cuprinzând 

modele din creația de ultimă 
oră a Societății comerciale „Tri
cotaje" SA. modele mult căutate 
de partenerii comerciali ai socie
tății din Petroșani pentru vin
derea lor pe piața internațională. 
Deși prezentarea lor verbală a 
fost cam anostă, (faptul a trecut 
mai puțin observat pen’ru că 
prezența scenică a fost frumoa
să) tricotajele au fost răsplătite 
cu., aplauze. De fapt aplauzele

HOROSCOP
PEȘTI - IEPURE 

'19 iebruario — 20 martie,
Azi puterea dv. de convinge 

a ajuns la nivelul maxim, 
abuzați insă de ea.

BERBEC — DRAGON 
.21 martie — 20 aprilie)

Vu onorați obligațiile 
’ cofe -.ion.,Ic do ir dacă 
: /'ta.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 21) mal)

Cetele proprii 
i măsura să vă 
C.IIJ7â.

GEMEM 
(21 mai —

sunt sin/ 
dea câștig

— CAL
21 iunie)

Sunteți un pilon important 
;> ‘.i itâțile publice.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 Iulie)

La ați sentimentalismul acasă! 
In afaci ti nu e loc și pentru

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 au«ust)

'i i ii'e-i (..arte cxigcnt(ă), 
In primul rând cu dv.

FECIOARA — COCOȘUL 
, (23 august — 22 septembrie)

Luările dv. de atitudine vor 
fi apreciate de cei din preajmă.

BALANȚA — CIINELB 
(23 septembrie — 22 octombrie)

d« oi din... sentimental!
SCORPION — MISTREf 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Numai abord irea directă a pro

blemei vă poate (rc)aduce liniștea 
in căminul dv.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 28 decembrie)
Dacă nu P"‘eți lucra eficient 

>n „echipă" încercați „pe cont 
p opriu". Măcar salvați-vâ!

CAPRICORN — BOU 
decembrie — 19 Ianuarie) 
opriți motoarele decât a 
când sunteți ferm con § 

că v-ați făcut datoria

s
I

Nu cedați în fața slăbiciunilor 5

s
I

I

I

ș

(21
Nu 

tonei 
vins(ă) 
până la capăt

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Acordați mai mult timp vieții 
ritimentalc. Atenție Insă să nu 

tă'lețl în '.il.dfă extremă! 

le merită creatoarele acestor mo
dele, un colectiv de circa 300 
de specialiști cu vocația artei, 
condus de doamna ing. Rodica 
Bodescu. In a doua zi a compe
tiției, celor peste 300 de tineri 
din sala Teatrului li s-a oferit 
posibilitatea de a-i aplauda pe 
actorii teatrului nostru care au

MISS 
PRIMĂVARA 

'93
*•*****••*«•«*«*«***«•***

prezentat un nou spectacol cu 
presa „Iesus Christus, Rex Mol- 
daviae" după Mihaj Eminescu. 
Împreună cu spectatorii am a- 
plaudat și noi remarcabilele pre
zențe pe scenă ale îndrăgitei ac
trițe Mircla Cioabă, revenită iată, 
pe scena care a consacrat-o, și 
ale actorului Mihai Clita, cel 
care a și fost distins în cursul 
serii cu un premiu special pen
tru interpretare. Tot un premiu 
special pentru popularitate a 

primit și actorul Corvin Alexe. 
Cuvinte la fel de frumoase pu
tem spune și pentru ceilalți in- 
terpreți. Din programul serilor 
nu a lipsit nici dansul. Pui cum 
era să lipsească, dacă in sală 
au fost mulți tineri! Din neferi

Elton John, bărbat sau
s

I

S-A CAM șifOMA 

A MC A C-AM 
uilAT DE

m *t-TiSC«

femeie ?
Binecunoscutul interpret de 

muzică ușoară, Elton John, au
torul și interpretul celebrului 

șlagăr „Sacriface" este un per
sonaj pitoresc al lumii pederaș
tilor americani. Opțiunea sa pen
tru această lume nu este o nou
tate, ci ea iși tragc rădăcinile 
din copilăria nu prea fericită 
ți nevoită să fie trăita într-o 
lume pestriță și plină de lipsuri, 
încă de la o vârstă fragedă ce
lebrul star a fost nevoit să lupte 
impotriva mizeriei morale și ma
teriale, încercând să-și găsească 
liniștea și realizarea în lumea 

cântecului și a drogurilor.
De la droguri până la homo- 

scxuaîism nu a fost decât un 
pas și Elton John l-a făcut cn 
bună știință, căutându-șl ferici
rea’nu in atracția față de femei, 
ci în atracția față de bărbați, cu 
care s-a înțeles mult maj 
decât cu femeile. La vârsta 
28 do ani, după ce devenise 
celebritate în lumea muzicii 
șoare, Elton John se părea că 
scăpa d" această meteahnă, odată, 
cu prietenia Renalei, o nmițoal- 

ț că tinăra, foarte frumoasă. cu 
$ caro s-a șl căsătorit do altfel. 
Ș Dorința Interpretului american 
5 de a avea copii nu-.și găsește îm- 

plinirea nici in perioada căsăfo-

bine 
de 

o 
u- 
va 

cire, nu toți știu să se comporte 
într-o sală de teatru, dar asta-i 
altă poveste. De mare succes, în 
pofida sonorizării sub orice cri
tică, s-au bucurat cântecele 
Claudiei Dușa. Muzică ușoară de 
bun gust. Un talent autentic din 
Petroșani care, iată, se afirmă 
cu fiecare zi.

Să revenim la concurs, care a 
cuprins probe artistice, de ves
timentație și alte probe specifice 
acestui gen de competiții. A cîș- 
tigat Simona Popa din Petroșani, 
urmată de Claudia Dușa și de 
Lidia Porumbel. Rar se întâmplă 
să coincidă opțiunea juriului cu 
cea a publicului. De această dată 
a existat unanimitate de păreri. 
Semn că juriul, alcătuit din actrița 
Mirela Cioabă, regizorul de tea
tru Rodica Băițan, inginer Ro
dica Bodescu, inginer Valeriu 
Butulescu, reprezentanții firmei 
„Internațional" SA, criticul lite
rar Dumitru Velea, directorul 
Teatrului a fost obiectiv.

Premiile concursului, în valoare 
de peste 160 000 lei, au răsplătit 
munca tuturor celor 11 finaliste. 
Premiul cel mare, a fost de 35000 
de lei și titlul de „Miss Primă
vara".

Iată că o idee bună a „prins" la 
public. In pofida micilor defec
țiuni de organizare a spectaco
lelor. manifestarea a fost o reu
șită. Semn ou ediția a doua pro
mite de pe acum. Sponsori să 
fîe! llorațiu ALEXANDRESCU 

riei și m{ dini său 
readuce din nou in 
sexualilor atrăgând după 
inevitabil, divorțul. A fost, 
altfel, pasul decisiv al lui Elton 
John către o 
reia luptase 
pe care nu a 
A urinat din 
mai critice 
cântărețului 

lumea de care fugise a 
accente dramatice pentru 
brul star. La 40 de ani, datorită 
alcoolului, drogurilor și perma
nentei atracții către bărbați, El
ton John era un personaj tragic, 
terminat din punct de vedere fi
zic, psihic și moral.

Și atunci a intervenit o intim
idare salvatoare, întimplarca se 
numcjte llugli Williams, un tâ
năr american dc 31 d< ani, de 
care s a îndrăgostit pur și sim
plu, jurândii 1 credință veșnică. 
Dr igostva dintre cei d >i se ma
terializează in 1990, prin căsăto
rie și se poafi spune acum că 
Elton John este un om r<-ri<>l și 
liniștit, ce și a regăsii identit î 
tea. Dorința celor doi este 
Înfieze lin număr oarecare 
copii, respectiv opt, pe care 
crească împreună. .Sa vezi și s.i 
un crezi... (GC.)

<le lucru, îl 
lumea homo- 

sinc, 
de

lume împotriva că- 
din răsputeri, dar 
reușit să o Învingă, 
nou una dintre cele 
perioade din viața 
și întoarcerea spre 

căpătat 
ccle-

sa 
d<? 

sA-i

Sindicatul liber al energeticicnilor „ADEVARUL" Psțr&șani 
cu sediul în strada C. Miile nr. 1, manifestă simpatie și interes 
față de acțiunea grevistă a învățămîntului. In conjunctura actuală 
cînd nivelul de trai, învățămîntul, cultura, sănătatea și multe 
alte domenii au ajuns in pragul unui dezastru tatal, considerăm 
necesare asemenea acțiuni care să tragă un semnal de alarmă 
pentru factorii ce ar trebui să se implice în soluționarea gravelor 
probleme cu care se confruntă învățămîntul la ora actuală. Nu 
putem ramîne indiferenți la problemele cu care se confruntă în
vățămîntul de astăzi, nu putem accepta ca nivelul de trai al 
cadrelor didactice să fie tot mai scăzut pe zi ce trece și nu în 
ultimul rînd nu putem accepta condițiile improprii în care-și 
desfășoară programul de pregătire școlară copiii noștri. Facem 
apel la Ministerul învățământului, Guvernul României, Senat 
Camera Deputaților șl Președinție pentrb a găsi o soluționare 
grabnică la problemele ridicate de sindicatele din învățămint,

Ioan OBREJA, 
liderul Sindicatului „ADEVĂRUL"

Consiliul local 
al municipiului

Petroșani 
organizează licitație 

publică
PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR DIN

CADRUL ZONEI DE AGREMENT PARÂNGUL M1C 
(ZONA A)

In vederea realizării, in primă etapă, a 51 căsuțe dc 
vacanță, cu o suprafață a parcelelor de până la 250 mp., 
conform documentațiilor de urbanism aprobate în condiți
ile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării cons
trucțiilor și unele măsuri privind construcția de locuințe, 
art. 10—16.

A

— TAXA MINIMĂ DE PORNIRE IA LICITAȚIE 
ESTE DE 100 lci/mp.

— CONCESIUNEA TERENULUI SE I'ACE PE O DU
RATA DE 25 DE ANI.

Documentele licitației și instrucțiunile pentru ofer- 
tanți se pot ridica, contracost, de la sediul Consiliului lo
cal al municipiului Petroșani, Serviciul de urbanism și 
amenajarea teritoriului, după următorul program: de luni 
până joi, intre orele 13—15,30; vinerea, între orele 10—13.

Ofertele se depun la sediul Consiliului local până la 
dala de 2.01.1993, ora 13.

Garanția de participare este de 10 000 lei (zece mii lei). 
Taxa dc participare la licitație este de 3000 lei (trei mii 
Ici). Informații suplimentare, precum și consultarea plan
șelor de detaliu se pot face zilnic la Serviciul de urbanism 
și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al 
municipiului Petroșani.

LICITAȚIA VA AVEA LOC IN DATA DE 5.01.1993, 
ORA 9. I A SEDIUL CONSILIULUI LOCAL PETROȘANI.

Programul IV.
SlMB \TA. 13 MARTIE

9,00 Bună dimineața de la 
CI iiJ.N.i pocal

10,00 Ala -1 lata - Portocala!
10(50 Film serial pentru copii.
11.20 'l’iadiții și perenitate in 

Năsâud
12,00 Clipă și terni'ale
13,00 Ora de muzică.
11,00 ORA 2j. — Tranzit TV: 

Desene animate (ora I 1,05); 
Atlas; Al doilea război iron- 
«li.il. Campionatul Mondial 

de handbal masculin: Româ
nia — Franța; Film serial 
(ora 18,15); Povestiri cu fi
nal neașteptat; Teleenciclo- 
pedia (ora 19,15); Actuali
tăți (ora 20,00); Editorialul 
săptămlnii dc. Paul Ecverao 
(ora 20,35); Film artistio 
(ora 21.00): Caracatița; Cam
pionatele Mondiale dc pa
tinaj artistic

t,00 Film serial. Midnight Căl
ii, r EpCodiiI 5.
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ANIVERSARI
1 \R1NII1 Nicolae și Eufimia, 

sur rile Mariana și Felicia, și 
[prietenii npropiați urează dragu
lui Nicolae Borc, cu ocazia ani
versării zilei de naștere, sănuta- 

' te, fericire și un călduros „La 
1 xnulți anil“ (1G09)

CU ocazia zilei de naștere, An. 
ărv-ca, Luna și Iosif urează 

' scumpei 1 r Bucși Maria, „La 
mulți anl!“. (1611)

•ENIRU dragul nostru Berta- 
lan Mâhni, la aniversarea zilei 
de naș .re, urări de sănătate, fe
ricire și „La mulți ani!“. Soția 
Gica și copiii. (1612)

. PĂRINȚII Gabj și Claudia 
Breaza dragilor 'Rtzvan — Ga- 
briel Ma'.jl us și Robi — Raiael 
llal> us la an.versarea a 7 ani 
și, respectiv, 5 ani, „Ani ihulțil“ 
in depiuiă sănătate și fericire. 
(1618)

PENTRU Gheorghe Daniel Dră
guț, la Împlinirea a 13 ani, toată 
dragostea noastră și un călduros 
.La mulți ani!“ Tata, mama, so
ra și fratele. (1623)

DR \GULUI nostru Adi Crișan, 
la aniversa»».! zilei de naștere, 
multă sănătate, fericire și un 
călduros „La mulți anil“ Soția, 
fiul, părinții și fratele. (1625) 

VINZARI
VAND apartament 2 camere, 

str. Aviatorilor, bloc 17/20, Pe- 
Uc ani. Preț negociabil. (1638).

VÂND’ 10 fiole PASPAT. Re
lații: telefon 544822. (1600)

VAND garsoniera conlort I, 
Petroșani. Relații : telefon 616233. 
(15894

VÂND Citroen BX16, stare 
psric.ta. Petro-ani, Aleea Tran- 
Oj .ri.or, bl. 4/57, după ora 17. 
(15uo)

VaND video player Akai, ma- 
de in Japan, telecomandă, tra- 
k.no automauc, absolut nou, pi eț 
140 000 lei. Telefon 545993. (1504) 

VÂND garsonieră, Petroșani, 
zona centrala, Informații; telefon 
62jî18 Dc»a, după ora 16.

VaND video player Orion, nou. 
Pe^rojani, Republicii 109/2. (1512)

VÂND televizor color Palsckam 
n< ti. Telefon 512956.

\ANO stajie 2x50 W. boxe 
Vermona, chitara electrică, 12 
Cu. zi. Uricani, Aleea Brazilor, 
6z 7. (RcJ)

VAND apartament 2 camere 
Confort I, Petroșani, zonă cen
trat», strau i li.e Pintilie, bl. 
4/31. ziinic, între oreie 16—19. 
(1821/

VaND butelie aragaz, plină. 
Preț 45 050 lei. Relații: Pelrila, 
8 Martie 34 '32. (i'’3i)

VAND rochie de mireasă cu 
voi., din import. Telefon 5i32jj, 
dup i or i 15. (1629)

VÂND vic’.o player Akai pro- 
f șionnl și combină muzicală 
I v is. Telefon 569522, Lupeni. 
(1 28)

DIVERSE
SC „MACO“ SRL — cinema 

Unirea Petroșani, organizează. 
In da.a de 16 martie 199J, ora 
9, c ne urs pentru ocuparea pos
turilor de barman și ospătar, cu 
studii dj specialitate. Telefon 

541877. (1632).
INTERMED1EZ cumpărarea 

d ■ apartamente și garsoniere In 
Hunedoara și Deva. Informații: 
H inedoara, telefon 7203 16.

OfEKI'E DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil un 

an. Vulcan, str. Preparației, bl. 
17, ap. 6. (1533)

SCHIMBURI LOCUINȚA
OFER apartament proprietate 

p rsonală cu 3 camere, 2 băi, 
bucătărie, hol, 2 balcoane, zonă 
centrala, contra apartament 2 
camere aceeași zonă și diferența 
In lei. Relații: telefon 515197, după 
ora 16 (1602).

SCHIMB garsonieră confort I, 
balcon, post telefonic, etaj I. Lu
peni — Bărbălenl, bl. G 1/27, cu 
apartament 2—3 camere. Telefon 
MM (1 176).

SCHIMB ap irtament 2 camere 
(fără încălzire centrală), Pelrila

22 Decembrie, bl. 8, ap. 24, cu 
apartament 2 camere in Petro
șani, exclus Aeroport. Telefon 
550160. (1633).

pierderi

PIERDUT legitimație de- ser
viciu pe numele Andraș Eugen, 
eliberată de EM Lupeni. O de
clar nulă. (1630).

PIERDUT legitimație serviciu

pe numele Stoica Elena, eliberată 
de Fabrica de confecții Vulcan. 
O declar nulă. (1635).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Zecheș Liliana, 
eliberată de EM Livezeni. O de
clar nulă. (1617).

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Pricop Victor, elibe
rat de RAGCL Petrila. II de
clar nul. (1576)

DECESB

COLECTIV Ul E.M. I.onea își exprimă regretul la dispariția 
prematură a celui cc a fost un bun colaborator, om de aleasă 
omenie

TECSA LAURENȚIU
și transmite sincere condoleanțe familiei. (1G21)

ANUL I Birotică din cadrul U.T. Petroșani este alături de 
dl. asistent Tecșa Laurențiu la marea durere pricinuită de dece
sul tatălui său

TECȘA TEODOR LAURENȚIU
Sincere condoleanțe. (1637)

FAMILIA Rus din Vulcan aduce un ultim omagiu celui ce 
a fost

TECȘA LAURENȚIU
și este alături de familie in aceste clipe grele. (1G3G)

IMlIIAl Cofaru (fost elev) este alături de dl. profesor Lau
rențiu Tecșa în clipele de grea încercare pricinuite dc decesul 
iubitului său fală.

Sincere condoleanțe. (1615)

SOȚIA Savina, fiii Toader, Nicu șl Daniel anunță cu nemărgi
nită durere dispariția celui care a fost

ȘERBAN NICULAE (G0 ani)
om <1e aleasă țintită morală.

îi vom păstra o veșnică amintire!
Cortegiul funerar pleacă astăzi, sâmbătă, 13 martie, la ora 

11,30, de la Capela Unitariană Petroșani. (1616)

FAMILIILE Vclica și Roșea mulțumesc tuturor acelora care, 
prin ajulor, prezență și flori le-au fost alături în momentele 
grele pricinuite dc dispariția dragului lor

VELICA STERIAN (1619)

COMEMORĂRI

AMINTIM celor care l-au cunoscut, că sc împlinesc 6 săptă
mâni de când ne-a părăsit iubitul nostru soț, tată, socru și bunic 

MOLNAR GYORGY
• Va rămâne veșnic m amintirea noastră. Familia îndoliată. 
(1593)

PE 16 martie se împlinesc 6 luni de când cruda moarte a 
râpit de lângă noi viața soțului meu drag

•COLDA VIOREL (LELU)
Rana care ne.aj jăsat_o sângerează și acum. Cu lacrimi a_ 

mare vom uda mormântul tău, tot restul vieții.
Dumnezeu te odihnească! Soția și rudele. (1577)

ASTAZI, 13 martie se împlinesc 6 luni de când Inima ma
mei și soției noastre dragi

MUNTEANU MARIA
a încetat să mal bată.

Odihnească-se în pace. Fiica Marinica, ginerele Vasilc și so
țul Nelu. (1582)

DACA destinul nu l_ar fi luat dintre noi, bunul nostru naș 
PĂSĂRICĂ NICOLAE (NICUȘOR) 

ar fi împlinit, azi, 33 ani.
Va rămâne mereu în amintirea finuțcl Alexandra — Andreea 

șl a finilor Feier Florea și Elena. (1G39)

S_AU SCURS 17 ani de la trecerea in eternitate a bunel norstre 
SZELLAN PAHASCHIVA

caro a fost o minunată soție, marnă șl bunică.
Ii aducem un pios omagiu pentru noblețea sufletului său. So

țul, fiicele și nepoții. (1608)

AMINTIM cu aceeași durere, că au trecut 6 luni de la des
părțirea pentru totdeauna de draga noastră mamă

OTOMEGA MARIA
Nu o vor uita niciodată copiii Mihacla șl Adi. (1624)

__________________ A ______________

AMINTIM cu aceeași durere, că pe 14 martie se împlineso 6 
luni de la decesul prietenei noastre

OTOMEGA MARIA
Lacrimi pe tristul ei mormînt. Familia Vâț. (1620)

PIOS omagiu la împlinirea a 3 cyii de Ia decesul iubitului 
nostru

fng. MACA VEI CORNEL
Odihnească-se în pace 1 Soția și fiica Claudia. (1626)

S.C. ALCAD S.R.L.
Petroșani

str. Aviatorilor, nr. 31 
VINDE

—blugi Lewis, 10 400 lei
— canistre metalice, 20 1, 2 800 lei. (15G0).

Societatea comercial ă
Oanimpex S.R.L Petroșani

Str. Independenței (cartier Aeroport)

magazin „DANIELL1“ (complex mic), vinde en gros

următoarele produse din import:

Ciocolată Kiss, ciocolată Lacta, ciocolată Africana, 
ciocolată Espri, suc Rio 1,5 1, Coca Cola 1,5 1, cremă 
ciocolata, bomboane, acadele, cafea boabe Alvorada, cafea 
boabe VVicner, cafea Ness, ulei floarea soarelui, conserve 
ciuperci, brânză topită, vegeta, pateu de ficat, țigări, 
săpun, biscuiți, mașini înghețată. (1583).

ANUNȚĂ

Organizarea licitației in vederea vânzării unui tractor.
Licitația va avea loc la data de 31 martie 1993, ora 

10 la sediul exploatării.
Informații suplimentare la sediul Exploatării dc 

preparare Petroșani telefon 542223 sau 543702. (Fact, 9G6)

Societatea Comercială 
D1SCO BAR S.R.L. 

Petroșani 
patron dl. Ciser Vasile

ANUNȚĂ

redeschiderea sălii noi a Restaurantului Minerul din 
Petroșani, incepind cu ziua dc 7 martie 1993.

Programul de funcționare: 10—21. Ciută formația „Ad 
IIoc“ din Petroșani. Soliste vocale: Mariana June și Ileana 
Bcrclii. Locuri rezervate, consumație minimă obligatorie. 
Personalul restaurantului vă invită să petrcccți seri de ne
uitat într-o ambianță plăcută și servire ireproșabilă. (1179)

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 267» 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu nr. t 
Telefoane: 5II6G2 (direc(»r-r»dactor șef)) 
515972 (director executlv-adminlstrali V 
dlluzare). 5I1GG3, 512464 (secții).
lax : 091/515972

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

J
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