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Valea Jiului - in atenția primului 
ministru al României

Pentru câteva ore, ieri s-a aflat in Pe
troșani, dl. Nicolae Văcăroiu, primul mi
nistru al României, însoțit de domnii Vio- 
rel Hrebenciuc, secretar general al Guver
nului, Dumitru Popescu, ministrul indus
triei, Octavian Partenie, șeful Departamen
tului Informații Publice al Guvernului, 
precum și parlamentari din județul Hu
nedoara.

La sediul RAH a avut loc o întâlnire cu 
membrii Consiliului de administrație al 
RAH, directori de exploatări miniere, spe
cialiști din domeniul mineritului.

De asemenea, au fost prezenți: liderul 
Confederației Miniere din România, dl. 
Miron Cozma, lideri ai Ligii sindicatelor 
miniere din Valea Jiului.

In sală s-au mai aflat specialiști din dome 
niul învățământului minier, precum și un 
numeros grup de ziariști din presa cen
trală și locală.

După o expunere detaliată asupra situa
ției economice a Regiei Autonome a Hui
lei Petroșani, făcută de dl. iog. Benoni

Costinaș, director general al RAH, a ur
mat o a doua expunere pe tema protec
ției sociale din Valea Jiului făcută de dl. 
Miron Cozma.

In continuare, s-au purtat discuții, re- 
ieșind o seamă de propuneri pentru solu
ționarea problemelor Văii Jiului. La ora 
închiderii ediției, dezbaterile continuau ur
mând ca vizita primului ministru în jude
țul nostru să se desfășoare la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara și cu participarea 
reprezentanților de Ia Combinatul Siderur
gic Călan.

Din dezbaterile ce au avut loc putem 
să dăm o veste bună și anume că dl. prim 
ministru Nicolae Văcăroiu a promis că 
peste 10—15 zile va reveni în municipiul 
nostru, urmând să analizeze în detaliu sta
rea actuală a lucrurilor. A promis chiar 
că va face o intrare în subteran.

In următoarele numere ale ziarului, vom 
reveni asupra problemelor reieșite din vi
zita domnului prim ministru Nicolae Vă
căroiu Ia Regia Autonomă a Huilei Pe
troșani. ITor?tiii ALFXANDRESCU

EVOCARE
■ 70 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

La Cercul Militar din Vulcan a avut loc un simpozion dedicat 
aniversării a 70 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

In prezența numeroșilor invitați — cadre militare, veterani 
de război, reprezentanți ai partidelor politice, ai cultelor cadre 
didactice, elevi ș.a. — a fost evocată importanta istorică a mo
mentului de la 27 martie 1918. (T.V.)

Deputați și senatori PSML 
în Valea jiuîui

Astăzi, la ora 15, in sala Casei 
de cultură din Petroșani, membrii 
și simpatizanții PSM, alți cetă
țeni din Valea Jiului au posibi
litatea să se întâlnească cu domnii

Tudor Mohora — deputat si Ml. 
hai Lădaru — sena.or, repre. 
zentanți ai acestui oartid ii Par
lamentul României.

Fraude in lanț la Petroșani
Din surse autorizate, ziarul „România Liberă" susține înce

pând cu numărul său din 24 martie, un serial senzațional sub 
titlul „CARACATIȚA DE LA PETROȘANI". Făcând o aluzie la 
cunoscutul film seria! care se derulează pe ecranele TVR autorii 
articolului anunță începerea unor anchete penale a unor perso
nalități din conducerea RAH și RAGCL Petro?am, acuzate de 
fraude, fals și uz de fals, vânzări fără licit..ții și alte matrapaz
lâcuri prin care statul a fost jefuit de milioane de lei.

Bomba o constituie fraza finală a articolului. „DOSARELE 
PENALE DE LA POLITIE SAU PROCURATURA STAU UNDE
VA, NU SE ȘTIE UNDE, DOSITE, LA NM-'TM.INA".

Primâvara
e cu Bi.oi

D. o bună bur „ta de timp, o- 
da.a cu zorile, c i herul se tre
zește in concertul vivace ai mier
lelor. De pe copacii care au mai 
ram..., păsâricile cântă cu foc. 
Vine primăvara...

in piață, printre produsele de 
tot felul, de la acc la brice etc., 
au apărut truf» ndalele. Salata 
verd<- și firavei- fire de ceapă 
tot verde. De pcțul lor să nu 
vorbim. Deși ne e dor de crudi
tăți, maț așteptăm până ere;te 
oferta...

In apartamente, ca și în birouri, 
era o căldură c'im n-a mai fost. 
Este adevărat, in i.irna asta nu 
prea am suferit de fri«. Dar, un 
timp a fost cald și afară. Și 
mă gândesc ce e va întâmp’ i 
dacă vine Un val de frig după ter
menul calendar, lic — limită con
venit, până când funcționează 
termoficarea. A.'um cui i_a fost 
prea cald a d hi; geamurile. 
Rău e că fiind c alrl și afară, au 
reapărut la fel d agresive și vie
tăți e minuscule dc care nu știam 
pân.< acum cât v decenii, dar 
car.?, odată cu Hjiitilțirea blocu
rilor. cu extind rea rețelei sub
terane de termofieare. cu subso
lurile insalubre, cu canalizările 
defecte și înmulțirea cotețeloi 
și a gunoaielor .-au înmulțit 
și ei — țânțarii. h- în valuri din 
subsoluri din gurile de c mal fă
ră capace și, zâ/âind ve-.eli, „a- 
ta â ‘. Mai ales noaptea.

O adevărată leritire. Ca și șo
bolanii „cavaleri cu coadă” cart 
ies curajoși, odată cu lăsarea se
rii, spre maldărele d-- gunoi dintre 
blocuri. Asta e: țânțari a'tm, 
șobolani avem, tiichinoză avem, 
mai mult, s-au înmulțit de un 
timp și îmbolnâ'. ii ile de hep iți
tă. A vem de toate, pentru că a_ 
vrm și mizerie. Tn rarliere. ca Și 
pe arterele prin-ipale. Pe trotua- 

foan IH’BLK

(Continuare in pag. a 2.a)

Se pare, deci, că intențiile declarate pu1 lic de noul prefect 
al județului nostru cu privire la eradicarea fcnomenMo'r de co
rupție nu sunt siniple vorbe goale... (V.S.)

De la Oficiul Forței de Mun
că din Petro,ani suntem infor
mați că, la ora actuală, in loca
litățile din estul Văii Jiului e- 
xistă înregistrați nu mai puțin 
de 3938 șomeri. Dintre aceștia 
numai 2028 au „fericirea" de a 
beneficia dc ajutorul de șomaj.

Din totalul de șomeri benefi
ciari ai ajutorii1 ui de șomaj 1866 
sunt femei. Structura sociopro- 
fesionalâ a șomerilor eMe urmă
toarea: muncitori calificați — 
1873; absolvenți de liceu și școa
lă profesionala — 1024: personal

TESA — lă ;i munco or necali
ficați — URI.

tn vpieiea reintegram șome
rilor in .•ictivit.itca productivă. 
Oficiul hurtei de Mmeu in co
laborare cu anunTtc tirme de 
stat sau ticuiarc aa organi
zat cu- ri de pregăti ■ ,n ve
derea r i . nlării profesionale i 
celor pit i in situația :ie i nu 
mai gă- u lo< 'vunca ;n
aceeași s; ilitate. C i'-'-urile a j 
ca scop ; > narea r ’perator. 
chimiști 'i mecanu' .,.nn

Tilwrni VINȚAN

Concurs de d ns

AI’A NU E INF EST ATA !
Ne—im interesat pentru dum

neavoastră. Apa nu e infestată! 
Culoarea ei „ciudată" din zilele 
trecute s-a datorat creșterii tui-

bidității, din cauza topirilor de 
zăpadă. Analizele chimice in
dică clar că apa din Petroșani 
nu reprezintă un pericol. Beți 
liniștiți, dacă aveți după cc!

Discoteca „Montis ’93“ din Lu- 
peni organizează sâmbătă seara, 
in cadrul programului de disco
tecă, un inedit dar totodată in
teresant com urs de dan-, urmat 
dc o nu mai puțin atractivă

tombola fo' samba.a . i avea 
loc >1 la.. ca noul modei ie 
aparat: . o. .cograii-a „Teii- 
mes" d'. i.jic. circi) ..tlonlis 93“ 
dispune. b îmbăta uli.ire, in 
același î — -Mi .■ Primă
vara". ( l ;
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Trei cazuri, aparent fără legătură
EI Cânți ..lucrarea** nu c calculată, agresorii se iau Je victime din te miri cc

M ii întâi mi-a arătat certificatul ni dico-iegul Pe el erau 
nota c următoarei || «.xcoiiațic roșictică de 1/0.3 cm <u luine- 
fiere suina . ,i occipital drept M echimoză violacee A 6/3,5 cin 
suborbipir Oi> g e coriație cf. 3/2 cm ironia! stg 0 c hnnoză 
violacee de 4/2 cm suboi bitar OS 0 excoriațic de 1,7/0,3 in 
baza piramidei nazale 0 două plăgi conluze de 1/0,1 cm și 
1,5/0,5 cm sutmată fața gingivală bază sup mioară „ echi
moza verzuie dc G/l cm heinifață dtp.

Apoi mi-a relatat, pe îndelete, cum s_a il< s <’u m.i blajul" 
respectiv. In timp cc-iiiî povestea, se ui'a la cei < ,ie> treceau 
pe lângă noi. 1 c pfiica că m ii toți îl fixează irr • lent. „Eram
cu un cunoscut la masă într..im local. Ne vedeam <lc treaba
noaslra rund vine unu) și «e leagă de prietenul ic la ai meu.
N.am apucat să ’i» >.n i să fac ceva că, zbang, am fo.l lovit cu
ceva larc in cap După aia m-mi luat cu picioarele. Notoriii meu 
c câ au văzul mulți laza, și că pot depune mărturie".

Nu voi da alte amănunte. Amintesc ■ a a ■,[ . az ■■ a Pe
trecut in \ ui an. Suptâmuna trecuta. Ji i ei \ uita i, ou iu o, ma 
cu douu-lrci săptămâni, un atl lan.ir a i aco-iai și agiesai in 
timp ce cobora din cartierul Brazi, 'J .■• i ni nun apucai de a- 
gresori, solda, cu fracturarea manclibul' ., ,i nece il.u ci, slulj zi.'* 
ue spitalizam. La începutul acestei sâ[ > u, un șuier da pe 
autobuz nu—vorbit despre ceva iisema i petre i ul la Uricani. 
Diferența c cu au fost două victime, ur i care au tăbărât pe 
respectivii au fucul-o după Ce au fost i,t că i. știi cioi au 
fost full d« iiulură.

Aparcnj intre arc le trei cazuri ni. vreo legătură. Una
există, totii',1; psihologia agresorilor. Sw c o ți după același ti
par, sunt xiolcnți, urmăresc aceeași „ag.'>n.»^a!â": bani Ș* bunuri 
aparținând ciclimelor. O fac cu atâta Ic dc încât nu Ic pasă
că lasă in urina lor, intr_o baltă dc sânge un semen. Și care 
semen are, uneori, vârsta părinților săi. (
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Cu gândul ia Y OGA—la îndemâna tuturor (II)

BASARABIA
75 de ani de la Unirea ci cu țara mania, România

1918-
1993

„...Și Dumnezeu s_a milostivit de chinurile 
lor; prin războiul Înfricoșat <1 lumii, le-a des
chis porțile temniței, aducându-i la viață. Ca 
un soare le-a răsărit slobozenia sfântă și ei se 
uitau acum la ea cu ochii înlăcrimați de bucu
rie. Sufletul moldovenesc sălta în cântări de 
la idâ. căci învii rea t <i i-a venit ca o
solie dumnezeiască de mult așteptată".

Dr. Îmi MATEIU, 1919

Numele de Basarabia este vechi. încă înainte de marele 
Mircea ci Bătrân (1386—1410), domnii Munteniei cuprinseseră 
pai tea de miazăzi a Moldovei până la Nistru . ' I i ea „cea Mare" 
(Neagră). Acestei părți îi spuneau Basarabia, adică „Țara Basa_ 
robilor-, după familia domnitoare din Țara Românească. Mai 
apoi, domnii Moldovei și-au întins domnia ți peste par ea aceasta, 
care s-a numit tot Moldov i, iar locuitorii ei — moldoveni.

Stăpânirea neamului nostru asupra acestei pârli i Moldovei 
e străveche, datând din vremea geto-dacilor, continnundU-se sub 
romani rle la care s_au căsit suficiente urme, depistate de cer
cetarea ■ .tmico-arheologica.

D , i. , ...ca st-.it .lui Moldova, 1 I tornici din
Ar leal coboară (descăleca) din nou spre câmpiile dinspre Dunăre 
ți N stru. vechile granife naturale ale Daciei, și in lupte grele 
i i ocu . Im nou xetrele vechi, uzurpate înainte de neamurile 
migr ■ ire. In luptele purtate cu tătarii, mai târziu cu polonezii, 
tur i -urii, t inii moldoveni cu deosebire cei dinspre Nistru,
au dus e il. Au mai existat, până nu d mult, in ținuturile de 
la Orh'. i, Soi oca, C’hișin.iu, IJțpvțna, I.ipint i ițe întreg} de 

tăr.i i - ri .râz.ep) înzestrați cu moșii întinse mai ales de către 
Ș: f ,n . Mie •> >t. c. r. r.'. pl.îtea in I .ta vitejia
p care au dovedit-o in luptele necurmate pentru apărarea moșiei 
str.îmo C'ti.

Anul 1312 a dat o lovitură grea Moldov i. După războiul 
ruso-turc .dintre 1806—1812, prin pacea de la Bu--ircști, sultanul 
otoman căruia Moldova ii plătea tribut, s-a învoit j lase în stă
pâni.e rușilor partea Moldovei dintre I’rut ți Nistru.

M d i ■ ■ dintre Prut și Nistru a fost rcdonuiru’a de ruși 
B..-arabi.i, in convingerea că românii de acolo — și nu numai ei 
— vur uita că sunt moldoveni și se vor putea „topi1,1 mai ușor 
in neamul lav. In-ă moldovenesc a fost ,și a rămas poporul 
n >tru de acolo. In anul 1827, Timcovschi, guvernatorul Basara
biei, sp i a intr_un raport trimis țarului rus: „Provincia Basa
rabia e l uă feluri de locuitori: moldovenii băștinași .și vaga- 
bunz. , cari au venit in mai multe rânduri", iar la 1862, la 50 de 
ani de la răpirea Basarabiei, Zasciuc, ofițer de st.it major rus, 
ser.a ca: „Moldovenii formează partea principală a populațitmii, 
fund cam trei din patru părți".

Timc .vschi avea dreptate. Peste partea de miazări a Basa
rabiei s-au revâisat multe neamuri flămânde: g.rmani, bulgari, 
găgăuzi, la noid ruteni, apoi un puhoi de evrei de prin Galiția 
și !' i ii. Au venit și ruși scăpătați de prin închisori sau fugiți 
ca sa na fie pedepsiți pentru crimele lor.

Yoga este un sistem filozofio 
tradițional, teoretic și practic, 
apărut în India cu mii de ani 
in urmă, pe baza experiențelor 
direct transmise până la noi. 
Cuvântul yoga are multe semni
ficații: comuniune, unire, fuziu
ne, rezonanță, punere la unison.

Răspunsurile pe care yoga ne 
permite să le descoperim grație 
unei conștientizări ample și a 
unei atenții pline de tenacitate 
sunt experimentaliile in propriul 
nostru univers lăuntric, dacă re
curgem, sub ghidarea unei per
soane competente, la o metodo
logie adecvată, corect abordată 
o mai lungă perioadă de timp.

Prin urmare, yoga urmărește 
cunoașterea directă, nemijlocită 

a adevărului ultim cu privire la 
ființa umană, existență, univers.

Prin yoga realitatea ni se dez
văluie ca fiind cu mult mal cu
prinzătoare decât banda fizică, 
materială, cu frustrările și peni
bilele ei agitații. Astfel putem 
să ne amplificăm conștiența, des- 
chizându-ne către o experiență 
interioară de natură spirituală, 
iar revelațiile pe care yoga le 
catalizează in universul nostru 
lăuntric ne permit să încetam 
să mai trăim intr-o lume terna 
și limitată, Ă

Scmidoctismul, superficialita
tea, graba de a eticheta fac im
posibile înțelegerea justă și prac
ticarea acestui sistem perfect.

Faptul că oamenii r.u.și rea
lizează niciodată obiectivele până 
la capăt și că ei se confruntă 
mereu cu insatisfacția sau cu 
neliniștea in orice ar întreprinde

nu i determină, totuși, să se 
gândească, că, ceea ce ei fac se 
află pe un drum greșit. Practic, 
de orice împlinire s-ar bucura 
ființa umană, ej este urmată 
inevitabil de nevoia unei împli
niri, în plus, proces pe care o 
câștigă individual este repede 
tulburată de un eveniment sau 
altul, fapt care il atribuie, ac
țiunilor lui nepotrivite.

In mod firesc, deci, încă din 
cele mai vechi timpuri, ființa 
umană a căutat să depășească 
suferința, și, din acest punct de 
vedere trebuie spus că YOGA — 
fiind o filozofie eminamente 
pracLică nu se oprește să anali
zeze doar DE CE suferă oamenii 
ci oferă și soluțiile pentru DE
PĂȘIREA acestei suferințe.

(Va urma)

Fotbal Divizia Națională
REZULTATE TEHNICE: Farul Constanța — 

Electroputcre Craiova 1—1; FO Inter Sibiu — 
Dinamo 1—1; Dacia Unirea Brăila — Sportul 
Studențcso 1—1; Steaua — „U" Cluj 3—2; O- 
țelul Galați — FG Betrolul 1—0; Rapid — FGJ 
Selena 1—0; FG Brașov — Progresul 0—0; Glo
ria Bistrița — CSM Reșița 3—0; Universitatea 
Craiova — „Poli" Timișoara 1—1.

CLASAMENT
1. Steaua 20 17 2 1 53—12 36
2. Dinamo 20 15 4 1 49—11 34.
3. Gloria Bistrița 20 11 3 6 31—20 25
4. Rapid 20 10 4 6 25—21 24
5. U. Craiova 20 9 5 6 31—24 23
6. Oțelul 20 9 4 7 23—21 22
7. Sportul Stud. 20 8 5 7 29—27 21
8. „U" Cluj 20 10 1 9 28—26 21
9. Electroputcre 20 8 5 7 15—15 21

10. FC Inter Sibiu 20 8 5 7 25—27 21
11. FC Farul 20 7 4 9 27—35 18
12. Dacia Unirea 20 6 5 9 20—24 17
13. FC Brașov 20 6 4 10 18—25 16
14. „Poli" Timișoara 20 • 4 7 9 16—33 15
15. Progresul 20 4 6 10 20—33 14
16. FG Petrolul 20 6 1 13 24—29 13
17. FC Selena ' 20 4 4 12 12—32 12
18. CSM Reșița 20 2 3 15 17—48 7

ETAPA VIITOARE, 28 martie ■ « U“ Cluj —
Oțelul Galați; „Poli" Timișoara — Dacia Uni
rea Brăila; FG Petrolul — Univ. Craiova; FC 
Selena — Steaua; CSM Reșița — FG Brașov; 
Progresul — Rapid; Electroputere — Gloria 
Bistrița; Dinamo — FO Farul; Sportul Studen
țesc — FC Inter Sibiu. •

• Partidele s_au desfășurat în cadrul etapei 
a XX-a.

(va urma)
D. I EL1GRAD
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Primăvara
(Urmare din pag. I)

re, cât Și în rigolele carosabilu
lui piviful stă neniuturat. Sau e 
maturat de mântuială. Când nu 
plouă, învolburează roțile ma
șinilor și, ici-colo, câte un mătu
roi sub. înverșunarea căruia „dis
pare" printre gratiile gurilor de 
canalizară Salubrizarea...

Am trecut zilele trecute pe 
cea mai fruinoâsă arteră de cir
culație a Pctroșahiului, mai ales 
vara — strada Independenței. A- 
cum, și aici, ca peste tot, după 
retragerea iernii, au rămas gu-

e cu noi
noaiele. Ș} pe stradă, și pe zo
nele verzi. Inițiativa primeniri
lor de primăvară au luat-o co
piii. Mai mulți copii au început 
sa adune crucile uscate, cartoa
nele, pungile dc plastic și le-au 
dat foc. Bine au făcut. Alții în
că nu s-au prea dezmorțit din 
hibernare. Bugetul local al Pri
măriei pentru finanțarea salu
brizării, 3 transportării gunoaie
lor e Un fel de fala morgana, ce
va aberant. Și atunci? Pionierii 
aduși primăvara, cu școala, să 
adune în jurai blocurilor mize
ria locatarilor caic-și aruncă toa
tă iarna reziduurile pe geam, nu

X

V)
*—<

I 
z o 
dZ K 
O O (/)

•5

c
Q

O

mai sunt. Am scăpat șl de cam
paniile obligatorii ale muncilor... 
voluntar-patriolice. Și cum pa
triotismul e mai mult pentru dis
cursuri parlamentare, de acolo 
și până la grija pentru bucata de 
țară unde tiuim, e cale lungă. 
Ar trebui să curețe cei care mur
dăresc ,puși să repare cei care 
strică. Dar cine îi „mobilizează"? 
Cine ii obligă la respectarea nor
melor elementare ale civismului 
pe toți distrugătorii, murdărite- 
rii, vandalii? Poate cei care sunt 
plătiți pentru salubrizare și men
ținerea Igienei publice. Dar pe 
ei cine ii obligă?

Oricum .alatăieri a plouat, Ieri 
a nins. Vine... 1 aprilie. Că ce 
ne va aduce 1 mai, vom trăi și 
vom vedea...

c

LI NI, 29 MĂRUL
11,0Q Actualități. Meteo.
14,1^ Ora de muzică.
15,OU Preuniversitaria.
15.30 lele;, fală,
15,00 Civilizația montana.
16,2U Portabvul preferințelor mu

zicale.
17,00 A uaă.ăți.
17,05 Magazin in limba inaghia- 

1 â.
18.35 Tezaur folcloric.
10,00 Do .uni- ntar TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități,
20.35 Sport.
20,15 Teatru TV.

ZARURILE SU.NȚ ARUN
CATE!

21 ,55 Azi, in prim plan.
22,45 Rock li vel
23,10 Actualități.
23,25 Repriza a treia.

MARȚI, 30 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR laș',
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV.
, ZARURILE SUNT ARUN

CATEI
13,05 Gu dromaderij prin Deșer

tul Saharci.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,10 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria
15.30 Teleșcoală.
16,00 Conviețuiri-magazin.
S 7,00 Actualități.

«7,05 Cabinet Juridic.
7,35 Salut, prietenii

18,35 De la Rime adunate .
19,00 Documentar TV.

Monumente bistrițene.
19,30 IX'Sene animale.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial POVESTIRI DIN

HOL , WOOI).
21.45 Rock Lire!
22,15 Azi in prim pl in.
23,00 Actualități.

Programul TV. săptămânal
23.15 Salut, prietenii (II).

MIERC I RI, 11 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TV R Iași,
11,00 TVR Cluj.

12,00 Film si' c. CHINEZUL.' 
Episodul \ 1.

11,00 Actualități. Meteo.
11.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria. .
15.50 Tragerea Pionoexpres.
16,00 Oameni de lungă noi.
17,00 Actuahiuți.
17,05 Sport.* iul;.
18,05 Mondo T'eminn.
18.35 Arhive folclorice,
19,00 Mesaje prin- milenii.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 TcRȘcibemalcr a. LA STRA

DA. (IUlia, 1954).
22.50 ActualTtăți. ' '
23,05 Sfrnpozloif ~

JOI, I APRILIB
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR laț!.
11,00 TVR GluJ.

12,00 Film artistic. SCUMPA 
MEA SECRETARA.
(SUA, 1948).

13,10 Desene animale.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,30 Teleșcoală.
16,00 Repere Moldove.

17,00 Repere Transilvane.
17,00 Actualități,
17,05 Magazin în limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 TeJe-discul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități,
20.35 Sport,
20,45 l ilm serial. DALLAS.
21,40 Reflecții rutiere.
22,00 Mici ojec Ral Mircca Ven

tilă.
22.15 Azi în prim plan,
23,00 Actualități,
28.15 Confluențe,

• .VINERI, 2 APRILIE
7,00 TVM. Telematinal.

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

OOMNULUf
■13,00 Descoperirea Planetei.
14,00 Actualități. Metep. , .
14.15 Ora de muzică.

15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
10,00 3.0 . Natura!
16.30 Ari vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.30 Pro Patria.
18,35 Rămâi, satule, cu dor.
19,00 Cultura în lume.

lOjflO’Deftdne animale.
20,00 Actualități.
20,35 .Sport.
20,45 Film serial, DESTINUL 

FAMILIEI IIOWARD.
21.15 Meridianele dansului.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografic, 

0,J5 întâlnirea do la miezUl
nopții.
SIMBATA, 3 APRILIE■*

i 9,00 Bună dimineața... dc la l’ia-
i ,lra Neamț)

, 10,00 Actualități.
( 10,10 Ba da, ba nul

11,00 Film serial pentru copii. 
AVENTURLE LUI Bl.ACU 
BEAUTY. 
Episodul 16.

11,30 TVadiții.' ' ‘
12,00 Alfa șl Omega'.

113,00 Ora do muzică.
» 14,00 Ora 25 —< Tranzit TV.

, DIN SJJMAR : Desene ani
mate. (ora 14,05); Don Go-

yotc și Sancho Panda. Alias. 
Film scria,!: POVESTIRI CU 
FINAL NEAȘTEPTAT. Re
portaje. Mapamond. Hand
bal feminin (ora 18,40). Te- 
lecncilopcdia (ora 19,25) 
Actualități (ora 20,00). Edi
torialul săptămânii de Paul 
Everac (ora 20,45). Politica 
în top. Eurovision '93 (ora 

21,30). Film serial (ora 23,30) 
ELL1S 1SLAND. Ep, 6. To
pul muzical european al 
săptămânii, »

1,00 Film serial. 
MIDNIGIIT CALLER. 
Episodul 8.

DUMINICA, 4 APRILIE
9,00 Bună dimineațal

10,00 Actualități.
10,10 Arlechino.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURLE LUf BLaC’K 
BKAUTY.
Episodul 17.

11,25 Avanpremieră TV.
J1,JO Lumină din lumină.
12,30 Viața satului.
44,00 Actualități. Mețeo.
■14,10 Poșta TV.
14,20 Video-magazîn,

■ 18,30 5 pentru un CEC, 
19,00 Film serial.

' DAI,LAS.
20,00 Actualități.
20,40 Film artistic.

MISTER IN MAREA CA
RAIBILOR.

22,90 t'onvoihirl de duminică. 
.8:?,50 Actualități.
23,05 Maeștrii,
23,55 Nocturna de duminică.
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1 f DOlt ARGIIEZI |
tradiția gentilă a lui mai tic anină grumazului un ban"Daca

de atu- i o jucărie, purcelul, iepurele sau trifoiul, aprilie ia darul 
Inai. ai și 
nic'u' iu i.

scoate din pojghia giuvaerului atâi 
In uș lirul de mătase se dovedește,

fost un bumbac nit reci izat... 
păcăleala.

De ce nu și_a ales omul, 
o zi mai scurtă, posomorât i, 
urât, neconcurate de un cer , _____  __________
taiul mincinos a fost pesemne april, cu piimuvaia lui fotografică 
.și cu făgăduieli fragile, gravate cu abur pe o scoică de sidef; 
Hârtia japoneză a sezonului primește impresia splendorilor, agâ- 
țate-n pomi cu niște- bijuterii impalpabile, construite din mate
riale de petală, abia la înccputuiile lui Mai, alt zântai dar un

ti- 
fi 

de

ca să spuie ș’i sa cumpere minciuni, 
de iarnă, când șiretlicurile, țin de 
sonor .și de o lumină de atlaz?_ln-

IN CE BÂND DE MÂINE

ORA OFICIALI
DE VAttl

Ora O devine
OE’il. 1*

I 
I
I 
ț
I

*

zântâi serios.
De unde vine parazitul farsei, ca un padinile al cameliei, în 

podoabele sincerității?
E .științific, atunci când îți lipsesc dovezile, să le inventezi. 

Sorg atea pla izibilă a păcălelii de mtâi april, cere datoria sa fie 
căutată.

L’n almanah, care 
tră, din bibliotecă in 
icoanelor începute.

Sculându-se odată dis-dc-dimineață, cum se scoală sfinții, i 
pentru că te culcă clevr.fne, cu găinile, Sfântul Petru .și-a făcut' 
toate treburile gospodărești, .și_a maturat curtea, a dat mei la 
Porumbeii Sfântului Duh, .și a stins toate luminile întârziate, și 

.eafarul, și globul din mijloc, al Junii, la care se adună fluturii 
rafimi și heruvimi dimpreună Cu sufletele țințari... Mai departe, 

alt sfânt scoate din Mare ciurul din aramă, din care curgeau, 
pe măsură ce se ridica ,n răsărit ca o tamburină. picături de 
mărgele de foo și pietre de apă licărită. Voind să treacă în 
prișacă .și :ă dea drumul albinelor din mușuroaiele de papură 
încâlcită, Sfântul Petru a uitat s ,_și ia barba în brațe și să ,și-o 
treacă peste umăr, ca o funie de usturoi, pe spinare, cum făcea 
de obicei, s-a împiedicat in valul er. ca intr.o furcă de lână, și 
a căzut jupuindu- i nasul. Căci) pccât ii era barba de lungă, pe 
atât e nasul Sfântului de scurt.
~pate că a crescut prea mult, zise, sculăndff_.se de 

jos. razimat de Pavai. Trebuie sa mai iau elfii ea cu foarfecă 
nițel.

In Paradis, unde întâmpf m aceste amănunte, e dp toate, 
ți foarfecă ascuțita, numai că vie. El făcu semn la o cioacă, și

(cai • e bună de papuci). Sfântul Petru, 
o bărbuța de trei degete, pătrată, și 
și curcile și porumbeii, și nimeni nit-1

trece de vreo cincizeci de ani în casa noas- 
bucatâue și înapoi, da o legendă, in gustul

ascuțita, numai ca Vie. r.l făcu semn la o cioacă, și 
ea îi aduse foarfecă ei... Ronț, ronț, ronț, ronț, — din patru foar-
fece se duse toată barba 
rămase, ca la Ih.rr.i, eu 
râseră toate lighioanele, 
mai cunoștea.

Uitându-sc capra în
— Ptiu! zise Sfântul.
E asta legenda? Nu 

unu.a, mi se paie
Dupâ tr ite ■ ■ 1< Iile ziua p.._.........

I P.d cu Petru, nici in gradina cu Zambile, 
.ocitorul ei ar fi fo-,t un om dc Siat .și im 
-ice azi •• valoare".

rl
1'

i

începând de mâine, 28 mar
tie, ultima duminică din lună, 
pe intreg teritoriul Romanici 
se va trece la ora oficială de 
vară, acele ceasornicului li- 
ind mutate cu o oră in i;j- 
—, ORA 0 DEVENIND ORA 
1.

Ora oficială dc v ară nu va 
afecta piogramul de lucrtl 
din instituții, societăți comer
ciale, alte categorii de agenți 
economici, iar transportul pe 
CI R se va derula normal.

('zzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/7zzzz/zzzzzzzir zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^

Păcăleala a devenit obligatorie

I
I
I

I
I
l

ț 
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calendar, văzu că er i zântâi de ajsril. 
M-am păcălit!
e legenda? E legendă adevărata? 

nițeluș cam, cum aș zice, trasă de păr.
■ t< Iile ziua păcălelilor n-a început nici în . 

............. ci la Vistierie. Și năs- j 
„economist", cum se

Se spnr.e că suntem cu toții niște actori, dar 
avem la l.azî o cu totul altă meserie. Dacă 
acceptam asta, trebiric să recunoaștem că. foarte 
multe din cuvmtele care ne ies de pe buze nu 
sunt ale noastre, dar devin ale ncrastre prinți o 
păcă 1 cala . ictoriceașcă.

Trăim intr-o lume în care păcăleala a de
venit obli țatoi ie. Ne înșeală statul și noi 11 
înșelăm p< ei. Ne păcălesc televiziunea; radioul, 
presa scrisă. In timpul campaniilor electorale 
ne păcălesc politicienii, iar in timpul vieții 
noastre ne păcălește nevasta. Atunci când tre
cem unii pe lângă alții, pe stradă, ne zâmbim, 
chiar dacă am fi fost în stare să dam oricât 
numai ca să nu ne întâlnim.

Femeile ne păcălesc, .spunându-no, la în
ceput, că se hrănesc numai cu poezii. După ce 
se mărită trebuie să le dai proza, vorba lut

Tudor Mușatescu. Un astfel, de om Jnșc1at în 
dragoste va spune că „mai degrabă îndrăgești 
un câine decât o fțmeicl"

îiici scriitorii nu ne iartă. De exempltj, 
Jules Vcrne care, necljntindii~se.de Jp masa d# 
scris, făcea expediții spre cențiuj pământului 
sau se înălță spre tăriile.. cerului. Dostpievskl 
a trăit sfâșietoare drame dc conștiință pentrw 
crime ncfacute, dar pe care "simte că ar fi ÎS 
stare să le facă. 1

li păcălim pc.cei din jurul nostim, dar B# 
păcălim și pe noi înșine. Ncs construim fericire# 
in cele mai neașteptate locuri. Aidoma groen- _ 
landczilor care așezau locul celor fericiți stih 
mare, fiindcă ei obțin de la mare cea mat 
mare parte din hrană. Dorințele groenlande- 
zului. ca și ale noastre, nu depășesc graniței# , 
mediului în care trăiește. Valj LOCOTA

Mie, # ««V « # MM* g t AI

Pagini coordonate de
Iforațiu ALEXANDRESCU 
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Acul în Inimă
T’n columbian, Jose Castillo, 

a trăit 48 de zile cu un ac de 
cusut in inimă și in tot acest 
timp medicii afirmau că durerile 
In regiunea inimii sunt provo
cate de o mica dereglare ner
voasă.

HAPCIU l
Ea 23 octombpie 1991, Roger 

Pibeiro se întorcea în plină 
noapte acasă, la Nancy, la vo
lanul vehiculului său greu. Poarte 
răcit, el a strănutat de mai 
multe ori. Din 8ceaV5 baliză, ve
hiculul s-a depl.vat pe partea 
stângă, izbind violent o mașină 
care venea din sens invers. Con
ducătoarea, Snsy Bocquel in 
vârstă de 63 de ani, ș, fiica sa 
Marle-Line, de de ani,' au
fost omorâte pe loc.

Șoferul ghinionist a fost con
damnat la un an închisoare și 
la 18 luni de suspendare a per
misului de conducere.

t • mm • «mm •

Paradoxul tranziției. Leul cade, iar 
cățeii rămân la mare preț.

IAPA și IUBIREA
O iapă îndi agostitâ și a ui mat dc—l lungul 

străzilor din Lisabona tovarășul care tocmai 
fusese furat de Ja o f< m.> .situată inti-iin car
tier perifcrio al orașului, conți ibuuvf'.istlel de-""1 
cislv al eșecul |ustulvi. '

Accastff'ptr^nțA' fnsdhtă a fost remarcăU*” ’
«

pe una din ait«rele centraie ale capitalei, unde,

. 'i < ■
așteptând poliția, un trecător mai curajos 
reuțit să frâneze calul, in timp ce, la o distanță 
de cațlva pași, iapa asista impas ii*. 14 da Întreaga 
VcFmT . .

’iloțil alergau oe stradă wmârifi 'de poliție. 
Incomodați de insistența iepfel Îndrăgostite, au 
fost nevoiți să fugă, abandonând prada. »

a

„Dezbatere”
Un deputat britanic a provo

cat ilaritate generală în Camera 
Comunelor fredonând un cântec 
al formației ■ Bcatlcs, în latina, 
cu ocazia unei dezbateri privind 
educația.

Dcrek Enright, deputat 1 ibu- 
rist și profesor de latină, explica 
faptul că i s_a întâmplat să tra
ducă in latină cântece ale for
mației Bcatles pentru a stimula 
interesul elevilor s.j și a fost 
provocat de un il din colegii săi

in Parlamani
să dea un exemplu. *

„Nu aș putea rezista acestei 
piovocari“, a declarat D. Erv- 
right, care a intonat „Yellov< 
submarine11 în latină, .provocând 
hohote de râs printre arferitele 
fracțiuni ale Cami-rep eomune- 
lor. ( ț

Președintele adunării l-a re
chemat rapid la ordine menț’o- 
nând că' în onorabilul parlameni 
britanic câr.tatul este strict in
terzis. , , „1 .

Gâscă prețioasă
Mrriam Amacifnen — o locui

toare din I’eru — a achiziționai 
din piaț i o „gâscă do aur“. In 
gușa pasării cumpărate, femeia 
a descoperit 40 de grăunț^ de 
aur, a căror autenticitate a fost 
confirmata de unul din bijutierii 
locul i.

Gâscă cumpărată dc Miriam a 
provenit din sătucul I ullapichis, 
de pe râul Ukayali, în apele că
ruia s-a descoperit aur. Prețioa
sa pasăre a fost cumpărata! doar 
cu 5 dolari.

Dracula si Crucea 
Roșie»

Spectatoni care vor dona san-v 
gc înaintea prezentării în Ger
mania a filmului lui Francis 
Ford Coppola, „Dracula*, vor 
primi un bilet gratuit la o re
prezentație a acestei pelicule. 
Anunțul a fost recent dat pu
blicității dc către „Institutul pen
tru donarea sângelui4 aT" Crucii 
Roșii germane din ‘Hagen.

Ciuperci in loc de bombe.
Dispariția pericolului războiu

lui rece, cât și situația pl ecai ă 
a finanțelor statului au detcYmi- ' ’ ' t " rnat Cabinetul britanic să decidă 
vânzarea unora dintre cele 20 
dp adăposturi .guvernamentale, 
construite după toate regitlilc 
apărării. atittSSofflffctf, v b-chîpatc 
cy piwtiun(> de: eomnniculii, prin 
microunde, cu mari rczjrveLdl- 
mentare, asigurând și toate Kun-

dițiile dc igienă. Fiecare adăpost 
poate primi aproximativ 800 de 
persoane/- Costul inițiat — mi
lioane de \ lire sterline, Nu se 
știe încă cine ar putea »fi< dispus 
să cumpere aceste -adăposturi 
după ce vor fi demontate toate 
echipamentele. Potrivit* unui' ofi
țer, alte , sisteme dc adăposturi 
aaț Jpst, transformate In ciuper- 
cării.

ndff_.se
se.de
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PENTRU Lorena Diaconu, „La 
mulți ani!" toate florile din lu
me, cu ocazia zilei de naștere. 
Lucia și Ghiță. (2092)

CU TOATA dragostea, pentru 
iubita noastră Mihacla, cu ocazia 
împlinirii frumoasei vârste de 16 
ani, toată bucuria lumii, fericire, 
ți un călduros „La mulți ani!“ 
Mami, tati. (2056)

PENTRU Viorel Hadarig „La 
mulți ani!“, mult noroc, sănăta
te și fericire din partea mamei, 
cu ocazia zilei de naștere. (2039) 

„LA MULȚI ANI!" și sănătate 
domnului Constantin Pricop, cu 
ocazia zilei de naștere, din par
tea familiei. (2006)

PENTRU Kristof Ștefan, cu o_ 
cazia zilei de naștere, multă să
nătate, fericire și un călduros 
„La mulți ani!“. Cu dragoste, ne
potul Iovănel Bogdan — Ștefan. 
(2073)

CU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere, colectivul recuperări 
de la EM Lupeni Sud îi urează 
maistrului Dreptate Ion un căl
duros „Ea mulți ani!" (2090)

MAMA, tata, soția, urează 
dragului lor Mihai Haidău mul
tă sănătate cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 43 de ani. 
„La mulți ani!" (2080)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

VÂND garsonieră (parter) Pe
troșani, lângă „Bulevard", str. 
Constantin Miile, bloc 2, ap. 3. 
Telefon 12944 Caransebeș, după 
ora 17. (2016)

VÂND urgent mașină nouă 
pentru preparat Înghețată (frizer) 
și robot bucătărie multifuncțio
nal, nemțesc. Relații Tg. Jiu 
0929/44411. (1977)

VÂND apartament 2 camere, 
mobilat, pentru studenți sau 
familie tânără, Petroșani, zona 
Auto-moto, preț avantajos, ne
gociabil. Informații telefon 544771, 
»au Aviatorilor 30/1, după ora 18.

••••••• •

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Traian, bloc 9/9, du
pă ora 18. (2011)

VÂND medicamentele Tyreo- 
tom — tratarea glandei tiroide; 
Ketazon (tablete); Rheopyrin (fio
le) — tratarea reumatismului; 
Histodil — tratarea ulcerului. 
Preț foarte avantajos. Telefon 
570510

VÂND microbuz Volkswagen 
transporter, fabricație 1990. Te
lefon 542878; 544299. (2044)

VÂND video recorder Sharp, 
absolut nou, preț convenabil. Re
lații telefon 545530. (2041)

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani Nord, str. Zorilor, etaj 
I, ap.'14, bloc 3. (2068)

VÂND componente caroserie și 
piese Skoda MB 1000. Relații la 
Termocentrala Paroșeni, telefon 
560700 sau după ora 16, la tele
fon 544206. (2009)

VÂND (închiriez) rochie mi
reasă 42—44, excepțională, scur
tă, unicat și voal import. Telefon 
542087. (2075)

VÂND Skoda și Trabant, U- 
ricani, str. Aleea Brazilor, bloo 
82, sc. 1, et. 2, ap. 6. (2078)

VÂND urgent apartament 2 
camere Petroșani, str. Ilie Pin- 
tiiie, bloc 4/34. (2081)

VÂND mașină de spălat in
dustrială (17 kg rufe uscate) și 
storcător (15 kg rufe) destinat 
curățătoriilor, spălătoriilor. Preț 
negociabil. Relații: „Magazinul E- 
lectrice" Uricani. (2083)

VÂND autoturism Dacia 1310, 
an fabricație 1986, stare foarte 
bună, 1 400 000 lei, negociabil. 
Relații: telefon 550713, după ora 
16 sau la Măcelăria „Hermes" Pe
troșani. (2085)

VÂND Opel Kadett, 1,3. Petro
șani, Șt. O. Iosif, 2 A/89. (2089)

VÂND ladă frigorifică de Gă- 
ești, sigilată. Telefon 544782, du
pă ora 16. (2093)

CUMPĂR garsonieră Petroșani, 
zonă centrală (exclus Aeroport). 
Relații: telefon 542056. (2095)

• •

Una din cele mai bune din România

DISCOTECA 
VOX - MONTIS 

pe gusturile fiecărui meloman
i— La Casa de cultură a sindicatelor Petroșani —

B-dul 1 Decembrie, nr. 100,
ELEGANȚA, RAFINAMENT, STILURI MUZICALE

VARIATE
Intr-o ambianță unică de

■ SUNET STEREO ■ EFECTE LUMINI ■ VIDEO- 
CLIPURI ■ RING DE DANS CU LUMINI ■ BAR 

Servicii excepționale
Telefon 541483.
Disc jockey’ Genu Tuțu.
Sâmbăta și duminica de la orele 19.
Duminică, intrarea mai ieftină: 400 lei. (2018)

S.C. DANIMPEX SRL PETROȘANI
str. Independenței (cartier Aeroport)

vinde en gros
— dulciuri
— răcoritoare
— țigări
— băuturi alcoolice
•— cornete înghețată
— prafuri înghețată
— produse alimentare
— Coca-Cola de 1,5 I — 530 Ici (2021)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2671 
Petroșani »tr. Nlcolae Bâlceicu or. { 
telefoane: 341662 (director-redactor |«f); 
j l’>972 (diracfnr executiv.administrativ 
I un rare), S41MB, 112464 (lecții).

i ax : O9'l/545»71
IIPARUEt VtMrafia Petroșani (U. 

Nicolaa Hilcesca w. L Telefon 34I36S.

OFERTE DE SERVICIU

ț SOCIETATEA Corner-ț 
j cialâ ARGO-ALPINA SRL^ 

Petroșani prestează ser-^ 
ț vicii de scărmănat și dă-i 
t răcit lână spălată. LângăJ

.1, .. i. _ ? 1 -- - - -1 -

(

EM Dâlja (Școala de caii-/ 
ficare). (2036) ,’

DIVERSE

I

DECES»
FIUL Ioan, fiica Maria 

scumpei lor mame
VESA

înmormântarea va avea 
Unitariană. (2088)

anunță cu profundă durere decesul ■

KLARA (79 ani) I
loc duminică, ora 13,30 de la Capela 7

______________________________________ 1
COMEMORĂRI

SOȚIA Ecaterina anunță cu aceeași durere trecerea a 6 săp- ț 
■ • ■ ' ---------  ------------- • • t i

SOCIETATEA Corner- ( 
cială „Diamant1* SA anun-ț 
ță pentru luni, 12 apriliel 
1993, ora 10, LICITAȚIE, 
în vederea locației gestiu-j 
nii unității GOSPODINA-! 

. MINERUL. Informații: la! 
sediul societății. Condițiile 

\ de participare sunt con-l 
form legii. (2070) j

CONSULTAȚII ginecologice 
și metode de anticoncepție se e- 
fectuează la Cabinetul 
privat, dr. Haiduc Ioan, 
Deva, Aleea Romanilor 
(Creșa Dacia). Program: 
miercuri și vineri intre orele 15— 
18. Telefon 626466 sau 612970 
(2084)

FIRMA particulară efectuează 
transport mărfuri cu autocamion 

8 tone, convenabil 100 lei/km. Te
lefon 570386, între orele 8—20. 
(1958)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere 

central, Petrila, Republicii, bloc 
55/67, cu garsonieră etaj I—II 
Petrila sau "Petroșani, exclus 
Aeroport. (2071)

PIERDERI

PIERDUT foaie parcurs IK 
0160819, pe numele Fipucă Ioan, 
eliberată de IUGCCF București. 
O declar nulă. (2066)

medical 
situat in
nr. 4 

Luni,

tămâni de la decesul scumpului ei soț 
JACOTA DUMITRU

Odihnească in pace! (2019)
AU TRECUT 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de scum

pa mea mamă
SIMOTA AURELIA

Amintirea ei va rămâne veșnic vie in inima mea. Alin. (2069)
AU 

deauna

Nu

I l-l IȘ. 1 11 >.

TRECUT 6 săptămâni de la trista despărțire pentru tot- 
de buna noastră vecină, distinsa doamnă

SIMOTA AURELIA
o vor uita niciodată locatarii blocului 20, str Păcii, Pe. 
(2061) 

AMINTIM că se împlinesc 6 săptămâni de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna

SIMOTA AURELIA
Ii aducem un pios omagiu pentru noblețea sufletului său. 

Locatarii blocului 18 din str. Păcii. (2074)
SE ÎMPLINESC 2 ani de la trecerea la cele veșnice a 

celui care a fost
CRISTEA DANIEL

un minunat soț, tată și bunic pe care r>u-l vom uita niciodată.
ANUNȚAM cu aceeași durere că s-au scurs 6 săptămâni 

de la decesul bunei noastre mame, soacre și bunici
VULPES VARVARA

Nu o vom uita niciodată. Familia. (2047)
Cu LACRIMI și dor nesfârșit comemorăm un an de la des

părțirea de scumpa noastră
BANCILA MARIKA

Vie și luminoasă amintire. Familia Gagyi Ioan. (2072)________
CU ACEEAȘI durere sufletească amintim împlinirea a 8 am 
de la dispariția neuitatului nostru soț, tată și socru 

ec. PETRESCU ION
Veșnică amintire. (2077)______________
SE ÎMPLINESC 6 săptămâni de grea suferință de la tre

cerea în eternitate a bunului nostru coleg și prieten
BALAN IOAN

Pioasă recunoștință, veșnică aducere aminte.
Un gând ,o lacrimă, o floare, din partea colectivului Sectoru- 

lui IX Atelier Mecanic EM Vulcan. (2076)
AU IRECUT 3 ani de la trecerea în neființă a iubitei noastre 

POP IULIA (PUȘA)
Amintirea ei va rămâne veșnică. Soțul Jean. (2086)

Societatea Comercială „AGROCOM”
______ SA Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 90, telefon 093/542412, 
organizează licitație publică deschisă eu strigare JIGR, 545/92, pentru
conform Legii 58/91, IIGR. 634/91, I1GR. 751/91, de 27.04.1993 ora 10

vânzarea de active in data 
la sediul societății.

Preț de pornire a licitației Taxă de participare pe activUnitatea

Unitatea desfacere lcgumc-fruc- 
te nr. 10 Bănița (complex Bănița) 1 902 302 6 000

Unitatea nr. 11 Vulcan, str. 
Aleea Viitorului 2121307 10 000

Unitatea nr. 38 Petrila, Com
plex 8 Martie 2 855 970 10 000

Unitatea nr. 14 Lupeni, Hală 
Agroalimentară 10 152 016 15 000

Unitatea nr. 22 Lupeni, Bule
vardul Păcii 5 760 497 10 000

Unitatea nr. 28 Petroșani, str. 
Păcii 2 399 958 10 000

Depozit Legumc-Tructc Pe
troșani, str. Oltului 5 795 817 10 000

Depozit Lcgume-Fructe Lu
peni -|- Șopron, cartier Bărbăteni 30 533 763 20 000

In cazul ncadjudccăriî activelor în Prima 
etapă sț va organiza cea dc a Il-a etapă in data 
dc 12. 05. 1993 ora 10 la sediul societății;

In cazul ncadjudccării activelor in a Ii-a 
etapă se va organiza cea de a lll.a etapă in 
data de 17.05.1993 ora 10 la sediul societății.

Dosarele de prezentare a activelor și crite
riile specifice pcnlru preseleeția participanțîlor 
la licitație pot fi consultate zilnic la sediul so
cietății.

— Relații la telefon 09.3/512L12.
Pentru selecționarea participanților la lici

tație, ofertanții vor depune la sediul societății 
până la data de 16.04,199.3 documentația prevă
zută de IIGR. 751/91 (dovada existenței legale 
in cazul persoanelor juridice, modalitatea de 
indeplinire a criteriilor specifice incluse în do-

sarlll de prezentare a activului, dovada bonității 
pe bază de recomandări bancare precum și do
vada achitării obligațiilor fiscale).

I.ista cu ofertanții preseleeționați pentru a 
participa la licitație va fi afișată la sediul so
cietății până la dala de 23.01.1993.

Ofertanții vor depune până la data de 16.01. 
1993 la caseria societății sau in contul 30.81.34.301 
deschis la BCR Petroșani:

— Taxa de participare pentru activul 
caro se inscrie, conform tabelului dc mai

— Garanția de participare de 10% din 
țul de pornire a licitației.

In prețul dc pornire a licitației nu
inclusă valoarea terenurilor urmând ca acestea 
să fie vândute cumpărătorilor activelor conform 
IltiH. 331/1992. (Factura 986)
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Cotidianul de opinii fl Informații .ZORI SOI" apar» tub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIAL» .ZORI NOI" SA

înregistrați |a Registrul Camerțulnl sub nr
20/621/1991
Cont virament I 3070G0201 * BCR Petroșani,
Director > MIRCEA BUJOKESCD
Director executivi Ing. Alexandra BOGDAN

Malctlaleie npcomnndata 1 
uepubhcat* ne «• restituie. > 
ponsabilitatea morat3 fi jurtdi.i 
asupta corectitudinii datelor cu 
prinse (n erticole «pai (Io, U 
exclusivitate, eutorller,

ECHIPA DE SERVICIU

Secretar de redacție 
Ioan DUBEK

Responsabil de numit 
Viorel STRAUȚ

Sorectura 
Emilia ACUIREl 

Viorica FIRȚULESCU


