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Moțiunea n-a trecut,
nici Guvernul n-a cazul

Ieri, începând cu ora 8, camerele reunite ale Parla
mentului României au supus dezbaterii mulidiscutata 
Moțiune de cenzură, un exercițiu democrație de altfel.

Din nefericire, lucrările s-au transformat intr-un ve
ritabil show al intereselor de partid din ambele extreme, 
ceea ce dovedește — dacă mai era nevoie — că suntem 
intr-o CRIZA GENERALA: criză economică, criză sociaj^ 
criză politică și morală. /

Dincolo de circul parlamentar, la votul cLi alba- 
nc< ;ra“ (bilele, adică), s-au înregistrat următoarele rezul
tate: 192 voturi pentru, 2G0 voturi contra.

Așadar, nici moțiunea n-a trecut, nici Guvernul n-a 
c i.'Ut! Poate altă dată...

Hocus, pocus, 
snspendatus

vizitat la redacție, cu o notă de totală uimire, dl. ing! 
Nic K.iii Im >esor al permisului de conducere, categoria B, 
sri.i A nr. 0873476, eliberat la data de 16 iuipa 1981, al cărui 
nu.: a ap.’ ut în coloanele „Curierului mlncrftoA", 1—15 martie 
IL’93, i.l.du ■ de multe altele nominalizate cu suspendarea permi
sului de conducere. , /

„Nici v Lă d .așa ceva, acest i este carnetul” meu, nu mi-n 
f -'r.pcn'.l .t și nu știu ale cui sunt interesele ca să fiu discre- 
d.l ;■ public.1!

Noi, nici atât nu știm, domnule inginer.
Volanul adevărului este greu de condus. (D.N.)
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Editorială
O carte folositoare studenților ■ specialiștilor a apărut la 

Editura Tehnică din București. Este titrată „Mașini miniere. E- 
xcmple de calcul".și e semnată de p.of. dr. iug. Nicolae Iliaș, 
prof. dr. dng. Vasile Zamfir, conf. "fP Jng. Iosif Kovacs, conf. dr. 
ing. Fercnc Koronka, șefii de lucrărȚ'Vigineri Iosif Andiaș, Iosif 
Gruneanțu și Sorin Radu, ing. Ocțayfan Radu, cu toții profesori 
la Universitatea Tehnică din Petroșani.

In decurs de câteva zile acest volum se va afla și in librăriile 
din Petroșani. (T.S.)

p Rugby la Lupeni
I«
I Pentru iubitorii sportului cu 
! balonul oval, o veste care îi va 
! bucura. în meciul dintre Lotul 
! național dt rug>Țsși Minerul Lu- 
! peni, care va ave./ loc mâine, pe 
I stadionul din loc/ăifate, începând 
• cu ora 11, între cei) care vor im- 
; brăca tricoul tricolor se află și 
; concitadinul nostru CONTANTIN 
; PATRICIII, component de bază 
; al „naționalei". Amănunte în pa_ 

gina a H-a. (D.N.j

întâlniri cu 
viitorii studenți
Joi, Ia Grupul Școlar Industrial 

din Vulcan, elevii claselor termi
nale au primit vizita domnului 
prof. univ. dr. Mircea Georgescu, 
decanul Facultății de Mine din 
cadrul Universității Tehnice Pe
troșani.

întâlnirea a ca SC0P 'n-
formarea tinerilor/absolvenți de 

liceu asupra conci/r^ului de ad
mitere, a secțiilor șil profilelor 
facultății, pentru an/rl universi

tar 1993/1994. Știrea ne-a parve
nit prin amabilitatea domnului 
prof. Gheorghe Jurca, directorul 
liceului din Vulcan. (T.V.)

Noi, în anul
2 0 0 0

lntr-un video-clip publicitar, 
drăguței și foarte optimist, se 
sp.ine că în anul 2000, în Româ
nia nu se va mai sta la coadă 
decât pentru / cin urna excelen
tele băuturi răcoritoare „Fresco". 
Până una, alta/ fft piața agro_ 
alimentară din Petflbșani a apărut 
un astfel de d^'itor. La care, 
bineînțeles, se stă la coadă. Ca 
norocul, pentru că astfel vom 
avea un etalon, chiar sub nasul 
nostru. Eu, unul, promit să ur
măresc fenomenul până în anul 
2000. După care voi reveni 
cu amănunte... (I’.N.)

—■ Ce ZR-i, anul ăsta, la 1 
mai, strigăm „Jos!“ sau 

„Ura!“?

W o

¥

Mai intui, a fost o reclamație 
................... ■! ‘*i‘ulni de Interne. 
Despre unele nereguli. Nimic nou 
sub soare. Pe urmă, o contesta
ție, adresata conduce h Societă
ții Comerciale „Spicul" SA Va- 
l' .i Jiului. „Snbwemn.i'ii CMfova- 
nu Daniel, Olâr.ișj Dumitru, 
■Poenaru Constantin, Făgaș! Au- 
r 1 și Drăgnî Dorin, șefi schimb 
1' moara Baibateni, aparținând 
«Soficti ții Comerciale „Spicul" 
y dea Jiului SA, contestam reu 
ciom.iția făcut.. in numele nos
tru, dwxireee limd gestionari a_ 
vem obligația prin fișa postului 
de a gestiona grâul primit de 
1 i bazele de recepție. Considerăm 
<a aceasta este o calomnie la a- 
dreia noastră, fapt pentru care 
rugăm conducerea Societății co
merciale „Spicul" Valea Jiului 
SA, pr.n consiliul de administra
ție să analizeze această situa
ție și prin orice mijloace »ă lie 
depistați cel vinovați și in con
tinuare să fie deferiți justiției.

Pe lâng-i cele menționate mal 
iu-, dorim sâ credem că este so
luția cea mal bună ca cei vino-

vați după ce vor fi depistați să 
scoși din colectivul nostru, 
cale democratică.

Cu asemenea oameni 
poate lucra, deoarece in 
se ocupe de sarcinile de 
pe care le au, pun talpa

Centrala Gazului a „deschis”
robinetul pentru secția de pâine

nr
aCu punerea în funcțiune 

secției de pâtnc nr. 2 Lupeni, 
în circa 2 săptămâni. Societatea 
„Spicul" SA Petroșani mai adu
ce pe piață, zilnic 20 tone pâine, 
care ar elimina după toate cal

culele, pentru totdeauna, golurile 
în aprovizionare, datorită unor 
factori moșteniți, în pi imul rând 

ale capacităților dc producție re
duse față de cererea reală a 
populației.

Anuare ne vom face datoria cum 
ne-am lacut-o și pana 

și încercam cu
Iul din ce în ce mai bine, dar cu 
condiția ca cei de tnkipa celor 
care au făcut reclaintiția să dis
păru din mijlocul nostru".

~ • MMM «taM, «MKM

La moara din Barbateni

acuma
întreg persona-

2 Lupeni
De curând,

— Gaz Metan
bat constructorului, AMl Cluj, 
livrarea șl cantitatea de gaz ne. 
cesară producției și deci, instala
rea contorului ar mai fj ultima 

lucrare.
Secția se aîlă în orașul vechi, 

lângă „Floarea de colț" și deschi
derea ei este rezultatul unor 
preocupări, mai bine de un an

Centrala Gazului de zile, ale Societății „Spicul" SA 
Mediaș a apro- >-J’etroșani.

j • / Ca noutate, pe lângă produc
ție, secția va avea și o unitate 

"C tk- desfacere, cu program pe do
uă schimburi, chiar în incintă, 
oferind produsul finit, la doar 
câteva ore după coacere. Rămâ
ne doar ca Guvernul să garanteze 
și să acopere cu grâu nevoile de 

fiecare zi ale populației.

Dorel NEAMȚU

nu
loc 
serviciu 

la bui ii

Joan, angajat al Morii Bărbateni, 
nu am făcut nici un fel de de
nunț sau reclamație la nici un 
organ Ml și rugam ca prin in
termediul ziarului dumneavoastră 
adevarații vinovați aj acestei re- 
clamații, calomnie la adresa co-

Cineva „niacina” cahtimiii
mers al Societății Comerciale 
„Spicul" Valea Jiului S A.

Rugam încă o dată conducerea 
Societuții Comerciale „.Spicul 
Valea Jiului SA, pi in consiliul 
de administrație, sa analizeze cu 
atenție și sâ urgenteze ca ade- 
văi ul să iasă la iveală și pe mal 
departe sii-și închege un colec
tiv de munca, care vrea cu ade
vărat disfliplmâ, corectitudine, 
calitate și cantitate.

întreg colectivul morii Bârbă- 
teni, reprezentat prin noi, șefii 
de schimb, promitem că, in eon

Oslrovanu D miel, Olâi a}u Du
mitru, Poenaru Constantin, !• a- 
g ' i Aurel, Dragul Doi in.

Ne-am deplasat la fața lo
cului pentru a-1 Cunoaște pe câți
va semnatari ai lonleslaliei, 
albi nu numai pe haine cj și ța 
lață, de atitudin a in'lponsabilă 
a unuia sau unora din colectivul 
a ■'-•stei societăți cu foo continuu. 

■Iată din deci națiile celor gă
siți, care cred in pulOie.i cuvân
tului scris pentru n-l ajuta să 
se găsească... adevărul:

„.buhsemnalul fagași Aurel

I
ii ctivului Morii BarblltOi’li, su ro
ba la iveală și sa lie trași 
răspundere". (Fagași I).

„Subscmnat.il Oltirașu Dumi
tru, angajat al Soc. Corn. Spicul 
Valea Jiului SA, secția Moara de 
giuu Barbăteni, în luncție de șef 
schimb, rog ca prin Intermediul 
ziarului dumm avoastra să se con
tribuie la descoperirea vinovaților 
care ne-au calomniat, trimițând 
o scrisoare in numele nostru la 
Ministerul de Interne". (Glnrașu)

„Subsemnatul Drago! Dorin, 
angajat al SO „Spicul" SA Valea

la

Jiului Moara Barbăteni, in func
ția de .șei schimb, prin interme
diul ziarului „Zori noi" va. rog 
respectuos sa contribuiți la des
coperirea vinovatului sau vinova
ților care au făcut către org. M.I. 
o reclamație in numele nostru, 
considerând ca fiind o calomnie". 
(Drăgoi) X!

„Subsemnatul ChivulOsctr Du
mitru, angajat al S.C. „Spicul" 
Valea Jiului, în funcție de șef 
atelier moară, rog prin interme
diul ziarului local „Zori noi" sâ 
ne ajutați să descoperim adevă-. 
rul, la calomnierea adusă, deoa
rece nu se poate lucra in stres. 
Moaia trebuie să funcționeze per
manent, pentru a scoate calitate 
și cantitate. K-*t<: o unitate foar
te grea, o uzină se muncește 
foarte greu, sa fim lăsați să ne 
facem meseria. Dacă în termenul 
cel mai scurt nu iese la iveală 
adevărul, noi, o sa oprim moara 
sa lasă cei vinovați din colecti
vul nostru și să fie deferiți poli
ției și apoi procuraturii".

Dorel NEAMȚU

I
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2 zori; boi

LA SFÂRȘIT DE SAPTA.
Astăzi vreaj să trândăvesc, 
Vreau și eu să stau degeaba! 
Și de-o fi chiar să „trăzncască" 
Las deoparte toata treaba.

N-avem pâine, du-te-n piața, 
Ia și ceapă, vino-ndat’. 
Scoți covorul să îl bați 
Și te pui pe aspirat.

Vreau să dorm și să visez
C-am ajuns milionar
Și-am în jur vreo cinci cadâne 
Și un autoturism „Jaguai “.

Ilaide, pune-te la lucru 
Iară mâine faci cămara
Și grăbește-te, ce Stai, 
Vrei să ne apuce seara?"

Poa’ să mă invidieze
Toți vecinii, 
Este week-end
Nici nu vreau

nici că-mi pasă; 
și mi-e lene, 

să ies din casă.

„Bine mamă, dar e week-end 
Dau să zic — mă relaxez!
Vreau să savurez o bere
Să respir... să mă distrez

e ceasul? 
n-am ceas,

Cât
Azi
Am oprit de ieri 1 
Sa nu bată in salon.

„Cum? Ce-ai vrea? Ei, asta-i 
bunăl

Doar, e week-end, n-ai program 
Pune mâna și muncește, 
Nu te mai uita pe geam".

YOGA — la îndemâna tuturor

Cel mult voi citi o 
Sau vreun ziar din 
Voi bârfi cu i mea 
Ce scrie-n presa locală.

Nu, știu, dom'Ie,
nici telefon?

pendula \

Introducerea-i făcută 
Va fi un week-end de vis, 
Mă voi odihni ca-n basme, 
Voi tră; ca-n paradis.

carte
Capitală 
consoartă

Iată dar cu ce dorință 
Ieri plecam de la serviciu 
Este we. k-end
Sa rămâni, e

și acasă 
un deliciu!

De aceea calm, destins, 
,Nalț în gând o rugăciune: 
„Doamne, uite telefonul. 
Doamne, fâ_l odat’ să sune

I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

In Occident, yoga este mai’ 
mult celebră decât cunoscută. 
Puțini sunt la ora actuală cei 
care, bazându-se pe o experien
ță prodică, directă, pot oferi cu 
privire la aspectele sale multi
ple, informații esențiale juste.

Yoga autentică implică confrun
tarea ființei cu misterele fascinan
te ale propriei sale naturi inte
rioare, cu eternele întrebări: CI
NE SUNT EU? PENTRU CE 
M-AM NĂSCUT?. DE UNDE 
VIN?, CE SE ÎNTÂMPLA CU 
MINE DUPĂ MOARTE?

Dacă nu vom încerca să gă
sim răspunsuri potrivite la aces
te întrebări, viața noastră va fi 
lipsită de un scop preois și a 
trăi fără un țel conștient, pro- 
punându-nc obiective doar pen
tru câțiva ani, de cele mai mul

te ori doar materiale, după cum 
multe animale nu pot vedea mai 
departe de câțiva pași, înseamnă 
a trăi o existență mecanică, fără 
nici un înțeles. Un mic cerc 
strâmt — aceasta este lumea 
noastră.

Să presupunem, de plidă, că 
într-o cutie poștală e introdusă 
o scrisoare fără adresa destina
tarului și fără cea a expeditoru
lui. Bineînțeles ea nu va ajunge 
la destinație constituind o pierde
re de timp că ați compus-o și 
scris-o înainte? Inevitabil, scri

soarea va poposi la unul din punc
tele de colectare a maculaturii. 
Tot astfel va fi o mare pierdere 
și o cauză de regret că ați venit 
pe această lume dacă nu știți de 
unde ați sosit și unde vă îndrep
tați.

Din nefericire, însă, majorita
tea oamenilor își duc viața în 
acest fel. Ei urmează preceptele 
dictate de o societate confuză și 
superficială, negândindu-se pro
fund asupra înțelesului și scopu
lui vieții lor. In zilele noastre, 
responsabilă pentru această ma
re confuzie, pentru lipsa valo
rilor morale, pentru marile con
flicte ce au loc mereu și pentru 
violența și suferința ce au ca
racterizat omenirea este tocmai 
această ignoranță' a naturii ade
vărate a omului, a legăturii cu 
mediul înconjurător și a scopu
lui în lume.

(Va Urma)

Dr. Călin GlREA 
profesor YOGA
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la dorință 
cale lungă.

Fă să cadă iar guvernul, 
Să fugă Dinu Patriciu 
Fă orice, dar mă salvează 
și mă cheamă la serviciu!

Ilorațiu ALEXANDRESCU

I
I
I

ORIZONTAL: 1) Una de peste albul 
nesfârșit. 2) Ursitoarele le-au scris tot 
zgâindu-se la stele. 3) Rele! 4) Fibră tex
tilă artificială. 5) Nume feminin — Floa
re. 6) Țâr! — A se lipi. 7) Alt nume fe
minin. 8) Rezoluție — Un mic laborator. 
9) Cenușiu — Tulpină, lujer (rar). 10) 
Alarmă — Un pește ușor.

Unde mergem ?
SPORT BOMBA Z1LFA
VOLEI. Duminică fetele noăy—^

tre de la Jiul se vor confrunta. \ REGAL DE RLGIi\ LA Lu
cii studentele de la Politehnica | PANI
din Timișoara. Va fi 3—0 pentru I /Duminică, începând cu ora 11, 
noi? Dă, Doamne! FOTBAL. Me/Țse vor confrunta pe gazonul sta-
ciuri atractive în diviziile infe
rioare. In divizia B, AS Paroșcni 
— FC Caracal. Va fi o victorie 
la scor. In divizia C, AS Bărbă- 
teni se întâlnește cu Minerul 
Ghelari și Mineral Vulcan cu 
M t.dul Criscior.

dionului Minerul, pentru prima 
dată în istoria acestui club drag 
nouă și tuturor iubitorilor spor
tului, Lotul național de rugby 
al României cu selecționata Văii 
Jiului. Un „regal sportiv" de la 
care n u veți lipsi, fără îndoială.

VERTICAL. 1) Tudor Horomnea — 
Regiune africană. 2) Eră geologică — Căi
le aeriene. 3) Loredana Radu — Misiune 
diplomatică. 4) Substanțe care nuTjh;ezintă 
proprietăți identice în toate \lirecțiile 
(sing). 5) Câș — Notă — Cămară, kk Acizi
— Tabel. 7) O boală urâtă (pop). 8) Ține!
— A brăzda scoarța — Lucian Bonifaciu 
Lupu. 9) Nicu Popa Retcgan — A_și pune 
amprenta. 10) Diftong — Intrare — Maț, 
marele Olteniei, intrat în trezorerie.

Latira LAZARESC

Dezlegarea careului apărut în numărul 
trecut .ORIZONTAL: Cataractă — B — 
Anca. Săracă — ST — Asana — Ac — 
AV — Placată — Blamat — Tra — L — 
Rar — La — Rf — Adăstată — AAR — 
Za — Cal — Arma — Arsă — Barcaz — 
Tat — Tărcată — Acasă — Pasat.

(X
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LUNI. 22 (MĂRITE

14,00 Actualități M.'ti o.
14,13 Ora de muzica.
ifj.iJO Prciinivcrsitari.i.
15.30 Telcșcoală.
45,00 Magazin agricol.
16.30 Portativul prcieiințeh» mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,Oă Magazin in limba maghia

ră.
18.35 lezam- flocloric.
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Teatru TV.

ARCA LUI NOE
22.25 Azi In prim plan
23.10 Actualități.
23.25 Repriza a treia.

MARȚI, 23 MARTIE
7,00 TVM Telcmatinal.

10,00 TVR lași.
11,00 TVR Clu|.
12 00 Teatru TV. ARCA LUI NOE.
13.40 Desen' animate.
14,00 Actualități.
14.10 Ora dc muzică.
15,00 Preuniversitaria
15.30 Teleșco.'ilii.
16,00 Conviețuiri magazin.
17,00 Actualități
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut, prietenii (I).
18.30 Dc la lume adunate...
J8.50 Călătorie îri Pakistan.
19,40 Cultura in lume.
19.30 Desene animate
•0,00 Actualități.
80.35 Sport. *
•0,10 Film a rial.

21,45 Oaspeți ai Festivalului In
ternațional „Cerbul dc Aur" 
— Brașov 1992.

22.15 Azi jn prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut, prieteni! (II). 

MIERCURI, 24 MARTIE
7,00 TVM. Telcmatinal.

10,00 TVR Iași.

JOI, 25 MARTIE
7,00 TVM. Telcmatinal.

JO.oo Transmisiune directa de 1.1 
biserica Madona Dudu din 
Craiova: Buna Vestiri

11,30 TVR Cluj.
4 2,00 Film artistic. PIELE DE 

MAGAR. (Franța).
13,25 Video-clipuri. '

13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
J4.I5 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Telcșcoală.
J5,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.

Programul TV. săptămânal
41,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. CHINEZUL 

(V).
13,25 Desene animate
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
• 5,00 Preuniversitaria.
• 5,50 Tragerea Pronoexprcs
16,00 Vârsta a treia.
16.30 Panoramic muzical.
• 7,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 In memoriam: Georgc Cio- 

rănescu.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Să refacem puntea sufletelor 

noastre!
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,10 Telccincmateca.

LEGE Șl RA/BUNARE.
(SUA, 1968)

22.40 Azi în prim plan.
23,25 Actualități.
23.40 Simpozion.

13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Prcunivcrsitaria.
45.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
• 7,00 Actualități.
47,05 Magazin în limba germană. 
18,05 Astăzi, Grecia. Documentar, 
48,25 Armuri în piatră.
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Film serial. DAI.LAS. 

Episodul 217.
21.40 Reflecții rutiere.
22,00 Microrccital Vasile Șciciirii.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe. 

VINERI, 26 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
• 1,00 TVR Cluj
• 2,00 Film serial. DIN' VOIA

DOMNULUI. Episodul 11.
13,00 Descoperirea planetei. . _

17,05 Gongl
47.35 Pro Patria.
18.35 Du-te, dor, până cc-i noi! 

Cântece populare.
19,00 Azi în prim plan.
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Episo
dul 61.

21,45 Comunitățile românești 
din SUA.

24,00 Actualități.
0,15 Trei din zece pentru un 

show.
SIMBATA, 27 MARTIE

9,00 Bună dimineața... de la 
CluJ-Napoca!

• 0,00 Actualități.
10,10 Tip-top, minl-top.
• 100 Film serial pentru copii.

AVENTURILE LUI BLACK 
BEATUY. Episodul 14. • 

11,30 Tradiții.
42,00 Alfa șl Omega.
13,00 Ora de muzică.

14,00 Ora 25 — Tranzit TV.
Din sumar: Desene ani
mate (14,05). Atlas. Al doi
lea război mondial. Mapa
mond. Film serial (15,00) 
POVESTIRI CU FINAL 
NEAȘTEPTAT. Reportaje. 
(16,30). Spectacol dc gală 
(17,00). Telccnciclopedia 

(19,15). Actualități (20,00). 
Editorialul săptămânii de 
Paul Everac (20,35). Politica 
în top. Film serial: CARA
CATIȚA (21,00). Film seria] 
ELLIS ISLAND (23,00). E- 
pisodul 5. 1,00 Film serial: 

MIDNIGHT CALLER. Epi
sodul 7.

DUMINICA, 28 MARTIE
9,00 Bună dimineața.

10,00 Actualități.
10.10 Ping pong.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY. Episodul 15.

11,25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
• 3,00 Lumină din lumină. 
14,00 Actualități.
44.10 Poșta TV.
14.20 Video-magazin.
18.30 Top 3, 2, 1.
19,00 Film serial. DAI LAS.

Episodul 218.
20,00 Actualități.
20.10 Film artistic MARELE JAF. 

(SUA, 1976).
22.20 Convorbiri de duminică.
22,50 Actualități.
23,05 Medalion: Tudoi Mușates- 

cu.
0,05 Nocturna dc duminică.
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BĂRBATUL $1 FEMEIA
Pentru romani, zeul Jupitcr era 

zeul suprem, cu puteri nelimita
te, iar zeița Junona era soția 
zeului Jupiter. Legenda spune că, 
intr.o zi, zeul Jupiter a fost 
invitat la o petrecere Împreună 
cu alți zei și alte zeițe, unde 
s-a dus fără soție. Era, probabil, 
pe timpurile când se circula ,o 
duminică fără soț“. „o duminică 
fură... soție". Intorcându-se de la 
petrecere, unde se simțise destul 
de bine, petrecerea prelungin- 
du-se cam peste mă
sură, iar Junona fiind 
supărată, pentru că nu fusese in- 

| v.tatâ și ea, s-a trezit primit cu 
reproșuri. „Cât de fericite am 
trăi noi femeile — zicea Junona 
— și ce viață liniștită am avea 
noi, dacă n-ati exista voi. bărba
ții! Voi trăiți ca niște ticăloși, 
făcându-ne nouă, femeile, viața 
grea, amară și nu o dată insupor- 

I tabilă".
Auzind aceste cuvinte. soțul 

' „• i mâniat și i_a răspuns: „de 
' pt, voi, femeile, sunteți vino

vate, căci din cauza voastră, a 
guriț voastre și a lingușelilor 
voastre, ajungem noi, bărbații, 
să ducem o viață ticăloasă". Și 
așa, cei doi zei, după ce s-au 
certat o perioadă de timp, căci 
fiecare din ei ținea la partea lui

(Legendă din mitologia 
antică romană)

de dreptate și nu ceda in favoa
rea celuilalt. Pentru a se împăca, 
au hotărât să meargă la un ju
decător să caute dreptate. Ș_a
hotărât ca judecător să fie
pământeanul Tiresias, consi
derat a fi cel mai mare
vrăjitor din acel timp, in fața
căruia fiecare din cei doi zei 
și-a spus păsul. Tiresias despre 
care se bârfea că ar fi o persoa
nă hermafrodită (in corpul său — 
spune legenda — existând am
bele sexe, nre se schimbau pe
riodic) cunoscând deci din viața 

de zi cu zi foarte bine atât pro-, 
blemele femeiești cât și pe cele 
bărbătești, a răspuns celor doi 
zei: „femeia este prima care îl 
face să creadă pe bărbat cum că 
el este primul carc dorește că
sătoria!" Acest cuvânt, așa cum 
se spune in legendă, a supăra
t-o nespus de tare pe zeița Ju
nona, carc, simțindu-se și jigni
ta in amorul propriu și-n drepta
tea proprie s_a repezit și i-a scos 
ochii vrăjitorului, Tiresias, lă- 
sându-1 orb pentru toată viața. 
Zeul Jupiter i-a oferit în schimb 
vrăjitorului o viață foarte lungă 
și o avere uriașă compensându_l 
astfel pentru răul pricinuit de 
nevastă—sa. Dumneavoastră, sti
mați cititori și cititoare, jude
când cele descrise și nepărtinind 
pe nici unul din cei doi zei, că
ruia dintre cci doi îi puteți da 
dreptate: lui Jupiter sau Juno- 
nei? Numai să nu uitați că în 
orice moment istoria sc poate re
peta.

JMihai ILANGIU

O

a:
„Creste înzăpezite”

Timp de trei zile la refugiul 
„Gențiana" din ltet. zat s-a des
fășurat a treia ediție a concur
sului „Creste Înzăpezite", organi
zat de Montan-clubul „Floarea 
Reginei" Valea Jiului. Au parti
cipat peste 50 de tineri — mem
bri ai cercurilor turistice din Va
lea Jiului și din județ, filiale a- 

*le Montan-clubului.
Concursul a constat dintr-o 

drumeție specifica condițiilor de 
iarnă, pe traseul Valea Pictrile
— Șeaua Văii Rele — Valea Rea
— întoarcerea la „Gențiana", pe 
la Poiana Soarelui; o probă de 
orientare turistică pe Valea Pie- 
trile, o probă sanitară, și una 
cultural-artistică- locă o probă, 
iscată ad-hoc, dar bine-venită, a 
f st transportarea unui trunchi

brad uscat din pădure și pâ

becrete
culinare

J — Pentru ca omleta sa fie 
pufoasă, bateți l?ine jumătate din 
albușuri intr-Un castron In spu
mă, combinați apoi unul câte 
unul, gălbenușurile și puneți la 
urmă restul d€ albuș bătut spu
mă.

2. — Când fierbeți ouă. pu
neți în apă o linguriță de oțet 
sau de sare. Dacă le lăsați să 
clocotească 3 minute, vor fi ouă 
fierte moi, când clocotesc 5—7 
minute, ouăle vor fi potrivit de 
tari. Fierte mai mult de II mi
nute, acestea vor avea galbonu-
șurile vineții și se vor digera a- 
ncvoic

3 — Câni intr-un preparat 
(salată, ruladă df. carn’’) folosim 
Jumătate de gălbenuș, alegeți ou i 
mari, carc ai gălbenușurile v.flu 
minoase.

4 — De câte ori pregătiți o- 
mlctă, puneți la fiecare două ouă 
bătute, o linguri ă de făină dez
legată cu puțin lapte șm smân 
tână proaspăta.

5. — Când serviți oua Ja mitul 
dejun, nu le «duceți curățate pe 
masă ci în coajă Aspectul plă- 
( it este cu atât maț atrăgător 
când sunt curățat, pe loc de 
fiecare oaspete 

nă la refugiu, contra cronome
tru, pe o distanța de un kilome
tru.

Câștigătorii concursului au fost 
tinerii din cercul de turism „Flori 
de mină" din Vulcan care au câș
tigat și premiul special „Aurel 
Dula" acordat de juriu pentru 
irU«wretarea unor cântece de 
d/umeție; pe locurile II, respec
tiv, 1|I s-.au clasat cercurilc „Ko- 
gaiorvțx-^in Orăștic și „Amicii 
Parângului' Petroșani.

O comportare meritorie au a_ 
vut și cercurilc „Alpo" al studen
ților minieri și „Vlădeasa" din 
Orăștic. Cu toții — băieți și fete 
— au înfruntat crestele înzăpezi
te, Înălțimile, au trăit o experien
ță inedită in zona mirifică a 
munților. (I.D.)

PAVAROTTI, SILI ID?
Marele tenor italian Luciano 

Pavarotti și_a anulat angajamen
tele pentru o bună perioadă de 
timp pcntru a ține, in Europa, 
sub supraveghere medicală, o 
vajnica dictă. Un fel de cură de 
slăbire. Pavarotti cântărind 116 
kilograme și și-a propus să slă
bească 45. Ce-a mai afectată, O- 
pera din Philadelphia, unde cân
tărețul trebuia să cânte și să 
regizeze o premieră absolută. 
Proprietarii restaurantelor din 
marele oraș american afirmă 
că nici până acum cântărețul nu 
munca mult De obicei, prânzul 
său se reducea la macaroane, 
friptură de vacă și înghcța)fi. 
De-acum incolo....... Adio /dej
passatto!".

Ihui despre l’atrick Dilffy (a- 
lias llobby; și L.irry llagman 
( III) am scris pe larg in numere
le trecute ale ziarului, cred ca 
este interesant să privim puțin 
și in viața prezentă a actrițelor 
care au interpretat rolul linei e 
lor femei Ewmg .Șj când spun 
acest lucru mă refer desigur la 
LINDA GRAY (Sue ICIlcn) >i VIU 
TORIA PRINCIPAL (Panicii)

La 51 «ie ani Linda Gray este 
aceeași prezență atrăgătoare Via
ța ci sentimentală n fost la fel 
de tulbure ca și cea a lui Sue 
FJJcn. Foai te mulți bărbați au 
existat In viața actriței, consti
tuind Ia un moment rl.it subiecții] 
de discuție nr. 1 l.i Ilollywiod.

bin trei surori, trei frați !
Prima operație de schimbarea 

sexului din China a avut loc în 
1984 anul „dezghețului" față de 
comunismul „feroce". In prezent, 
astfel de operații sunt făcute pu
blice, fiind considerate o mân
drie a tehnicii medicale chine
zești. De curând, cotidianul ar

0 veste pentru
Ziarul londonez „The Daily Tc- 

legraph" publica unele concluzii 
ale unei societăți medicale en
gleze cu privire la proprietățile 
curative ale alcoolului. Potrivit 
acestora, persoanele care con
suma, zilnic două unități de al
cool (doi la mic) elimină 15 la 
sută din riscul de a căpăta gu
turai Dr. Andrew Smith de la 
Universitatea Cardif afirmă; „Al-

Pagini coordonate de

Ilorafiu A LEX A N DR ESC U

CE MAI FAC EWINGII ?

matei chineze insera faptul că, 
trei surori din provincia Hcnan 
au suferit operații de schimbare 
a sexului, la un mare spital din 
Beijing. -

Mezina, în vârsta de 14 ani, a 
părăsit ultima spitalul, „ca un 
tânăr drăguț", menționează zia
rul amintit.

băutorii fruntași
coolul este un antiinflainator, cl 
înlăturând simptomelo neplăcu
te ale gripei". S-a stabilit că fu
mătorii sunt mai vulnerabili la 
pătrunderea virusurilor în orga
nism. O altă concluzie a acestor 
cercetări — vestea bună! — este 
că marii băutori (cci a Spă
șesc 3 la mic) sunt cei npd feriți 
de guturai, în Anglia. A' . ■ n ar 
fi valabil și la noi'.’J

ANTIRABIC

Sase condiții pentru 
FERICIRE

Așa după cum spunea un e'ia- 
sic, viața este un lucru cât se 
poate de neplăcut, însă nimic nu 
este mai uȘ°r decât să o faci să 
fie minunată. Pentru a reuși să 
fii fericit, trebuie să îndeplinești 
.șase condiții: „Sa fii frumos, și 
sănătos .și tânăr, și bogat. Incult 
și prost.
• Dacă ești prost nu vei tur

ba niciodată de l'uric atunci când, 
deschizând televizorul, îl vei 
vedea pe dl. Paul Everac. Și nu 
vej simți niciodată nevoia să-1 
muști pe omul acela care zâm
bește larg, larg de tot. Nu vei 
turba nici dacă vei citi presa în
treagă. Nici măcar dacă vei cit» 
pana la capăt articolul de față.

Fiind prostuț, nu vei protesta 
atunci»când îți surprinzi nevasta 
ln pat cu un alt bârbațf 'Șei ex
clama bucuros: „Bine 1- nu 
,și_a trădat patria!" »
• Dacă ești sănătos, nu tc 

va durea nici în cot de proble
mele carc-i frământă pe cei din 
jurul tău. Nu te va durea capul 
nici dacă inflația te va aduce în 
pragul sărăciei. Chiar dacă ești 
șomer și n ai mâncat nimic dr o 
săptămână.

0 Dacă c.ști incult, nu-ți ui 
cheltui salariul pe cărți. D.i .. 
totuși vei citi ceva de la 
blioteca orașului, nu vei prax, ■ 
nimic.
• Fiind bogat, niciodată n > .

va veni să urlj de dispciari 
nu-ți poți permite să-ți p. i 
concediu] pe litoralul Marii a. ■ 
diterane. La masă nu vei ron:. 
oscioarele din farfurie. Nu
vei supăra nici atunci când -v- 
ful te va sancționa sau un poli
țist tc va amenda.
• Daca ești frumoasa, nu ți 

vei ieși din minți vopsindu-ți pa
rul in negru, rom, verde s.iii al
bastru.
• Daca ești tău ir, nu-ți vei 

pierde vremea citind porcării 
dinți ist' a. Vei hoinari în lung 
si-n lat prin oraș, vei sta prin 
cârciumi. sei I ima țigări fata 
filtru.

Eu am in ie lefi in tine, pen
tru <’ă sunt sigur <â știi că arti
cole d.nlr-astca sg scrii] doar 
pentru ccj e,i>e n-au ce să fo
ca, cci care simt bătrâni, urâți, 
sărăci, bolnavi. înconjurați de 
rude, cei care simt < iltivați și 
deștepți.

\ .Hi L<H (HA
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ANIVERSARI
I

COLECTIV1 L Societății \ 
Comerciale „Zori Noi" SA Pe- l 
froșatu felicita familia colegei 
Rodica Varga și urează sănă- i 
late și „La mulți anii", proas- 
patului m^nibru al familiei.

ASTAZI, când in buchetul J 
vieții prinzi cel de-ai 29-lea y 
trandafir, soția Maricta și i 
prietena M.ira iți doresc să- 
natate, fericire, împlinirea tu-1 
turor dorinț1 lor și un călduros l 
«La xnulți uni!" (1837)

PDn'aU domnul Avram Ni- 
coiae d.a Luperu. la Împlinirea 
frumoasei vârste de 60 de ani, 
urări de sănătate și un călduros 
«La malțt anil“, Lica Fagaș. (1842)

PENTRU Izabela Visa la împli
nirea a 7 ani, toate florile in
solite de dragostea noastră și un 
Călduros „La mulți ani!" Mama 
Rodie a, bunicii și matu.șa Anto- 
neta. (1638).

TOATE florile din lume, îm
plinirea tutui >r dui.nțelor, multă 
sănătate, fericire, succes in viață 
ți an sinceF „La mulți ani!" pen
tru Constantin Cebuc cu ocazia 
Bilei de n i-, tere n urează soția 
ți fiul. (1836)

GÂNDURI cal le și senine și 
un călduros „La n ulii ani!" din 
partea lui Rață pentru Ghinică 
Vasile, Cu ocazia Împlinirii vârs
tei de 19 ani. (1745)

PENTRU Cri'tini Mi'.ocariu 
din Val in. la aniversarea zile: 
di n.wr». sănătate, flori și un 
Călduros -La mulți ani!" Cu drag, 
ta'.a. mai . ;i sora Camelia. (1743)

30 DE GAROAFE pentru Ioana 
Ciula ,uc și un călduros „La mulți 
ani'" Cu dragoste, soțul și copiii, 
(i.mli.

MEMBRII Societății Comer- 
c.ale „M >nța“ Comimpex SRL 
urcaza doamnei Ioana Chifiriuc, 
la amv.'rsarea ziLei de naștere, 
mu.ta sănătate, f ricire și un căl
duros „La mulți ani!" (1824)

PENTRU Cristina Amuntcncei. 
eu o. izi.i aniversării zilei de 
naștere. tonte florile insoțite de 
un căi tur „La mulți ani!" din 
partea f n ei Galeru. (1906)

CU \Z1A zilei de naștere 
soțul, frai și nora urează dragei 
lor Ana B int. sănătate, cât mai 
multe fl 1 vândute, și un sincer 
„La mulți arul" (1907)

PENTRU Casi in' cu ocazia im_ 
plinirii fram asei v irste de 20 
ani, mama, t ita și fratele Cătălin. 
Brează multa imitate ți ani 
muiti fericiți. (1308)

DRAGA Cristian Hlușcu, cu 
o i , i împlinirii a 13 primăveri 
iți dorim mul ă fericire, suna
ta e, im, Iinaca tuturor dorințe
lor. Fie ca vio a ta să fie-o veș- 
n.c.i pi n.iv ii ' „La mulți 
ani!" Cu toata dragostea, n ama, 
lata, sora și I/ician. (1911)

MARI \N Ii dăruiește domni
șoarei Andr c i Stroe toate flo
rii din lume însoțite de iubire. 
(19M).

CLUBUL sportiv Jiul Petro
șani, felicită pe cuîturkt'il Flo
rin Spafiu pentru reușita deose
bi' i — locul I la Campionatul 
Județean. (1800)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, încălzire centrală. 
Petroșani — Dimitrov. Telefon 
515517, după ora 18. (1445)

VÂND casă cu două camere, 
baie (contra valută), pian, cana
pea (in lei), str. Radu Șapcă, nr. 
47. Petroșani, orele 14—18. (1830)

CEDEZ spațiu comercial. In
formații: str. General Vasile Mi- 
lea, bloc 23, sc. 1, ap. 2, Petro
șani. (1721)

VÂND Opel Record 1700, preț 
foarte convenabil. Adresați: Re
tras mi, Independenței, nr. 11/40. 
(1848).

V \ ND convenabili carosată mi
crobuz. Vulcan, telefon 570853. 
(1900).

VÂND Wartburg 353, an fabri
cație 1985, Iscroni, Câtănești, 143. 
(1902)

VÂND avantajos video recor- 
der Akai. Relații: telefon 514201 
Petroșani. (1910).

VÂND urgent motor ARO 
Câmpulung. Relații la telefon 
545397. (1926)

VÂND Moskvici 412, preț con
venabil. Vulcan, 13-dul M. Vitea
zul (Dineu), bl. 96, ap. 41, după 
amiază. (1922)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloo 

17/20, preț negociabil. (1917)

VÂND apartament 2 camere 
Petro- ni. Informații, Forrr ia

civilă de pompieri ENI Dâlja. 
(1924).

DIVERSE

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN Hunedoara, Școala 
generală nr. 6 Petrila, organizea
ză, în data de 6 aprilie 1993, li
citație pentru închiriere de spa
țiu. Taxa de participare la lici
tație (3000 lei) se depune până 
la 3 aprilie. Informații suplimen
tare: telefon 550945. (1847).

ÎNCHIRIERI

Închiriez spațiu comercial 
100 mp. Petroșani, central. Te
lefon 621283. (1677)

OFERTE SERVICIU

COAFURA „Anca" Petroșani, 
str. Unirii, caută manichiuri-^, 
pedichiuristă. Relații, la sediu. 
(1844).

ÎNGRIJESC copil la domiciliul 
solicitantului. Vulcan, Nicolae 

Titulescu, bloc D10, sc. 1, ap. 36. 
(1913).

SOCIETATEA Comercială „Ml- 
nodora" Vulcan (Magazinul ti
neretului), angajează urgent șo
fer (bun mecanic). Telefon 570853. 
(1900).

I
SCIliMBURÎ DE LOCUINȚA

SCHIMB casă Petroșani cu 
apartament proprietate. Informații 
Ia telefon 550127. (1916)

DECESE

SOllt Mar.a, fiica Cristina cu familia, fiul Alexandru cu fa
inii.a. tini Niuu cu familia, fiica Moniea anunță cu durere trecerea 
in i.. nințâ a celui care a Bn foarte bun soț, tata, socru și
Bunic

AI.MAJANU IOAN
Nu te vom uita niciodată. Lacrimi și flori pe mormântul său. 
Ininorm iivlarea va avea loc duminica, 21 martie, ora II. Cor

tegiul funerar pleacă de ]a domiciliul din Petroșani, Avram Iaucu. 
(1920)_______________________________ ,

A PLECAT dintre noi pentru totdeauna 
AI.MAJANU ION

Cuvintele nu pot cuprinde durerea pe care o trăim în această 
cumplită pierdere. C u sufletele zdrobite nc luam rnmus bun, și-i 
aducem prinos lacrimile noastre fierbinți. Familia IVIuschejț Zoly 
și Gabricla; Familia Cebuc Constantin, Elena și tonei. (1909)

SUNTEM alături de line Moniea și iți înțelegem durerea pri
cinuită dc pierderea tatălui

AI.MAJANU ION
Sincere condoleanțe din parlea colectivului și a dirigintei 

clasei II J. — profesională. (1915)

IN1KEG personalul Școlii Generale nr. 1 csfe alături de 
doamna Maria Slroe Almajanu in greaua încercare prin care trece 
la pierderea soțului.

Sincere condoleanțe. (1925)

SOȚUL și fiul mulțumesc luturi»- tor care lc-atl fost alături 
la marca durere pricinuită dc decesul scumpii lor soție și mama 

OPREA ANA (1845)

FlMlflflE Riințldrun și Mihai din Vulcan mulțumim tu
turor cctoi care au participat la durerea noastră și au condus pe 
ultimul drum pe buna noastră mania, soră șl bunică

MUTAI EUIZA
Vei rămâne mereu in sufletele noastre, I.aerimi și flori pe 

tristul morman!, (1991) 

VÂNZ XHI — CUMPĂR \R|

VÂND medicamentele Kctazon 
(t ibicte). II i. ipyrin (fiole) pentru 
tr.i irea re im tismului, Histudil
— tratarea ulcerului. Thyreotoni
— tr it ii ca glandei tiroide. Pre
țuri foarte avantajoase. Teb fon 
571)510. (1729)

VÂND Moskvici 108. preț ne
gociabil. Viile.in. str. Romană, 
bloc 55, sc. 3, ap. 33. (Cocoșvar). 
(1838).

CUMPĂR gar.oni'Tă Petroșani, 
zona piftii informații telefon 
51 1772. (I : 0)

VANI) L.i'la 1500, stăm foarte 
bună. I! i.iții: telefon 5 15373. 
(1827).

PROGRAMUL TV
SIMHATA, 20 MAI. j II.

9,00 Bună diininc. ța.., d9 Ij 
lașii

10,00 Actualități.
10,10 Șapte i^le fermecate.
11,00 1 lini serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLAU 
BIIAUTY. Episodul 12.

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

1,00 Film seriul. MIDNKUIT 
CAI.I.ER. Episodul 6.

I)T MINK A, 21 M IR UE
9,00 Uimii dimineața!

10,00 Aclu.ililâți.

10.10 Ping, pong.
11,00 1 ilm serial pentru copii,
11,25 Avanpremieră TV.
11,30 Viața satului.
13,1)0 Lumină din lumină,
1 1,00 Actualități. Meteo.
I 1,10 Viclco-magazin.
17,05 5 pentru uh CEO.
17.35 Do la egal la CR.il... ami

cal.
1/00' Film serial. D.XLI. \S. 
20,00 Actualități.
20.35 Film aili.lic. CRIMA IN 

TREI ACTE.
22.10 Convor bii i Re duminică
22,10 Adu dilați.
?'!,55 Maeștrii.
23,55 Nnr lm na rb- domini, A.

______________________________ COMEMORĂRI_____________________

PIOS OMAGIU pentru specialiștii noștri ing. Mihai 
Pătrașcu, prof. dr. ing. Constantin Teodoreseu, ing. Dumi
tru Ionescu, ing. Mihai Ftisac și ing. FrancLsc Bana la îm
plinirea a 7 ani de la tragica dispariție. Colectivul 
INSEMEX Petroșani. (1911)

LA 7 ANI de Ja tragica despărțire, o clipă de aducoi-n aminte 
pentru iubitul nostru soț, tată și bunic

ing. MIHAI PATRAȘCU
Familia. (1846)

PĂRINȚII, surorile și frații, cu lacrimi în ochi, anunțăm îm
plinirea unui an de când a plecat dintre noi pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu și frate

ROCA GHEORGHE

ULTIMUL drum n-a fost la malul mării / Ci în orașul unde 
te.ai născut / Acolo dormi somnul Reînvierii. / Liniștea ți pacea, 
veghează al tău mormânt.

Te plâng de un an pentru totdeauna
ROCA GHEORGIIE (53 ani) 

soția ,fiii și nurorile. (1912)__________ •
SE ÎMPLINEȘTE Un an de când a plecat dintre noi scumpul 

nostru cuscru
ROCA GHEORGIIE (53 ani)

Din partea cuscrilor Jeno și Eleonora, (1912)

FRATELE și cumnata anunță că s-au șpurs 6 luni de când 
l-a părăsit pentru totdeauna bunul Iof

DEMIAN AUREL
Nu te vom uita niciodată. (1802)

NEPOȚII Cecilia, Adriana, Puiu și Daniela, împreună cu fa
miliile, aduc un omagiu la 6 luni de la despărțirea de cel ce a 
fost un minunat unchi '

DEMIAN AUREL
Amintire veșnică. (1802)

SE ÎMPLINESC- 4 ani de când scumpul nostru fiu și fr.
URSACHI VASILE

ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu-1 vom uita niciodată. Familia. 
(1815)

ȘASE LUNI de la trecerea în eternitate a bunului nostru 
un ' ' roieg și prieten

TARPAI NICOLAE (LAIE)
Ihoasă recunoștință ți veșnică aducere aminte. (1905) -

A TRECUT un an de când buna noastră mamă 
POP MARIA 

din Petrila, nc.a părăsit pentru totdeauna.
Nu o vor uita niciodată copiii Maria și Vasile. (1841).

S-AU SCURS 6 luni de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră mamă, soacră și bunică

DIACONU ELENA
Va rămâne mereu în sufletele noastre. Familia Vulpe. (1921)

Societatea Comerciaîă 
„Spicul” Valea țiului SA 

Petroșani
anunță intenția de majorare a prețurilor la produsele 
liberalizate, după 30 dc zile de la data publicării, datoTÎ- 
tă creșterilor de preț la materiile prime și materialele au
xiliare.

Vă mulțumim pentru sprijin. (1899)

R. A. G. 0. L. 
Petrila

Reamintim că în data de 22 martie 1993, ora 8, are 
lor licitația spațiului comercial din Petrila, str. Parcului, 
nr. 19.

Licitația sc va desfășura conform Legii nr. 85/1993, Ia 
sediul din str. Privighetorilor nr. 1 I, Petrila. (1903)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAI IA 2«7S 
FHroșanl slr. Nicolae Bălccscii nr. î 
J'lefoane: 511662 (diraclnr rcdnclor »cf); 
5*5072 (dbeclor executiv.udiniiiislraliv 
dduzare). 511663, 512161 (secții).
Dt : 09 7.715972

TIPARUL Tipografia PefrnțRnl str 
Nicotaa Ban eseu nr. 2. Tclcfou 511365.

Cotidi,mul de opinii jl Infotin ițil „ZORI NOI" apar» sub egld-i 
SOCIETĂȚII COM1RCIA1 B „ZORI NOI" S.A.

înregistrată |a Ri glsfiul Comei țiilut «ub ur 
20/621, 1991
Cont vnatm nf: 30706o?01 — IICR rcfrojanl.
Director: MIRC EA HU.IORF.Nf U
Director executiv; ing AlcșandiU BOGDAN

Miilor lolelo necormridata fi 
neputilicule nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală |l Jurldl. ,1 
nsăpta corectitudinii datelor cu. 
prinse in drflcole aparțin, tu 
•xclttaivilal», autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU :

Secrotar -lo redacția
Glicorglic CTIIKVAS/V

Responsabil de mimă»
Tihcritl SPATARU 

Corectura
Emilia ACIIIRE1 

\ iotira IIRȚULLSCU


