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Cltîî vom încheia
iuna mai? Interlocutor, domnul Petic BIIAIȚ, prim-viccprcședinte al Ligii sindicatelor 

miniere Valea Jiului

Cu toate că luni seara, la ore 
târzii, a fost semnat Protocolul 
privind negocierile dintre Guvern 
și confederațiile care au anunțat 
deschis conflictul de muncă cu 
Patronatul (Frăția, BNS, Alfa, 
Ceres, Univers și CNSRL, cărora 
li s-a alăturat și sindicatul me
dicilor, Sanitas), greva stabilită 
pentru 5 mai a început. De ieri, 
au intrat în grevă sindicate ale 
confederației Frăția și ale BNS. 
celelalte au recurs la o amânare 
strategică de 48 ore. Măsurile 
convenite prin Protocol nu au 
onvins confederațiile deși stabi

lirea lor s-a făcut, punct cu 
punct, cu consensul partenerilor 
de dialog. In aceste condiții, gre
va a fost declanșată dar, deocam
dată, spre binele firavei noastre 
economii, ea nu este generală. 
Ln multe ramuri Industriale și 
in multe județe activitatea nu a 
fost întreruptă din rațiuni ușor 
de înțeles.

Oricum, chiar dacă e parțială, 
greva e nedorită și pentru a 
recupera pierderile va trebui să 
se muncească mai mult decât 
după un cutremur dc pământ.

Dacă își va păstra valabilitatea 
Protocolul semnat la Guvern va 
rămâne totuși un pas pe calea 
atenuării conflictului de muncă. 
S-a convenit ca restricțiile prin 
care a acționat fondul dc refe
rință până în decembrie 1992 
(fondul admisibil, cum i se mai 
spune), să devină fără efect în 
limita 
70 000 
sumă 
10 la 
ciere. 
lei, salariile vor fi supuse 
impozitări suplimentare (gradua
le). Amintim că tot în aceste zi
le, în Parlament au fost aduse 
unele îmbunătățiri în Legea im
pozitelor, una din corecții fiind 
orientată spre creșterea im
pozitelor în cazul salariilor mari. 
Ca noutate absolută, — 
prevede criterii de 
pentru factorii de decizie în ve
derea reducerii sau eliminării 
arieratelor. Punctul de vedere 
al sindicatelor a fost însușit fără 
rezerve de Guvern, in sensul că 
salariațil nu pot fi fâcuți răs
punzători pentru greșelile dc de
cizie sau de organizare care

Ion MUSTATA

unui salariu mediu de 
lei (indexat și compensat), 
ce cuprinde și o marjă de 
sută acordată pentru nego- 
Peste limita celor 70 000 

unei

— Care sunt punctele diver
gente între sindical și patronat, 
în negocierile pentru Contractul 
colectiv de muncă pe ramură?

— După o întrerupere solici
tată de sindicale, luni, 26 apri
lie, negocierile pentru Contractul 
colectiv de muncă au fost reluate 
la Petroșani. A fost discutată, 
conform Regulamentului de ne
gociere adoptat de părți, care 
interzice rediscutarea articole
lor deja negociate, cam o jumă
tate din „literatura" contractu
lui . Asta înseamnă câ încă nu 
s-a ajuns la partea sa matema
tică. acolo unde se lucrează mai 
mult cu cifre. Din cele 28 de ar-

ticole negociate, 5 au rămas în 
divergență, dar nu din cauza u- 
nor deosebiri esențiale ale punc
telor de vedere ale părților. 
Exemple: articolul 15 are referiri 
la „ramură, unități sau instituții" 
nu a fost adoptat deoarece pa
tronalul nu acceptă prezența în 
articol a cuvântului „instituții; 
articolul 20 prevede obligația pa
tronatului de a asigura transpor
tul la locul de muncă al salaria- 
ților și nu a fost adoptat deoa
rece sindicatele insistă ca arti
colul să prevadă și obligația pa
tronatului legată de organizarea 
transportului. In general, nici una 
dintre părți nu a manifestat ten-

Accident cu final tragic
Protocolul 
penalizare

decedat la Timișoara lăcătușul de mină Bârsan Gheorghe, 
EM Petrila, accidentat în 3 mai a.c., la stația de pompe de 
presiune din sectorul I, blocul zero, orizontul plus 100. Ac-

Șoferii în 
grevă 

generală
ședința sa de marți, Consi- 

de conducere al I'ilialei ju- 
„Frăția1

F 
ln

țiul 
dețene a Sindicatului 
hotărât, declanșarea grevei
norale, începând cu data de 
niai 1993, ora 7.

După cum ne informează lide
rul Filialei județene, dl. Vasile 
Beldie, începând cu dimineața 
zilei de ieri au intrat în grevă 
sindicatele afiliate din Lupcni, 
Vulcan, Țebea, ROTRANS Is- 
croni, precum și cel de la Fabri
ca dc pâine (fără a afecta trans
portul de aprovizionare cu făină 
și pâine). Vom reveni.

(Continuare in pag. a 2-a)

A 
de la 
înaltă 
cidentid s-a produs prin desprinderea unui furtun de înaltă pre
siune care l-a lovit pe B.G. la coapsa piciorului drept, in zona 
arterei femurale. A fost transportat de urgență, cu elicopterul, la 
Spitalul județean Timișoara, unde a fost supus unei intervenții 
chirurgicale. A decedat, la câteva ore după operație, d Horită unui 
blocaj renal.

A avut 35 de ani, iar de pe urma lui au rămas 2 copii orfani. 
Cercetările pentru elucidarea împrejurărilor accidentului sunt 
în curs de desfășurare. (I.D.)

dințe de tergiversate a negocie
rilor.

— Ce a determinat Liga sa a- 
dere la noul organism consulta
tiv creat duminică. 25 aprilie, la 
Petroșani?

— Alianța Confederațiilor Sin
dicale Democratice din România 
este creată ca urmare a efori ului 
confederațiilor fondatoare. Liga 
sindicatelor miniere din România, 
condusă de domnul Miron Cosma, 
a manifestat permanent interes 
și inițiativă pentru acțiunile me
nite să realizeze confluențe ale 
„Râurilor" și „pârâiașelor" sin
dicale existente în țară. Și a- 
ceasta în nici un caz pentru re
cuperarea, recondițtonarea și re- 
folosirea ideii de „centralism 
democratic"

»

IkK lin magistrat declară :

Se săvârșesc tot mai multe tâlhării
■ l’e rol sc află un ca/, in care agresorii au fost trei femei,

• S-a petrecut in 28 iunie, 
nul trecut, ln seara acelei zile, 
l’al losif, un tânăr de 20 de ani, 
t,c afla, împreună cu vărul său, 
în'.r-un local din Vulcan. Tăifă- 
suiau și consumau niscaiva bău
tură. La o altă masă se găsea 
flamba Eugen. La un moment 
dat, vărul lui Pal merge la R.E. 
sa discute ceva. După un timp, 
de ei doi se apropie și Pal. Vor
besc tustrei cât vorbesc, 
care Râmba se îndreaptă 
toaletă. Nu trece mult, și Intr-a
colo sc îndreaptă și Pal. Pe mo
tiv că nu i-a făcut loc să intre, 
Pal „se ia" dc Râmba. 11 lovește 
cu pumnii și îl „udă" cu spray-ul 
paralizant in plină figură. După 
ce îi fură 5000 de lei, Pal 
Când și-a revenit, Râmba 
cere lui Pal banii înapoi, 
primește. In schimb se mai 
lege cu câteva lovituri. Bine

a-

după 
spre

sate, incât i-au fost 
3—4 zile dc îngrijiri
Asupra acestui caz ajuns în fața 
inltanței, completul dc judecată 
s-a pronunțat in 27 aprilie 1993. 
Pal fosif a fost condamnat 
patru ani și jumătate de 
soare pentru comiterea 
țiunii de tâlhărie. • Un 
oarecum asemanutor s-a 
cut la Uricani. In 16 
1993. In jurul orei 23,
Florian (20 ani) și Dărăban Cris- 
tinel (23 ani) se găseau în 
taurantul „Conlrasimex".

necesare 
medicale.

la 
închi- 

infrac- 
alt caz 

petre- 
februarie 

Dreguș

A consemnat
Uorațiu ALEXANUKESCU

1

re
ce 

doi

Ștrand 
industrial

Un coail din
Petroșani ia 

expoziția de la
Wuppertal

iese.
11 

Nu-I 
a- 

pla-

res-
Sor- 

beaii din pahare și pândeau ușa 
de toaleta. Când, la un moment 
dat, l-au văzut intrat acolo pe 
N.M., zbang și ei. Ce s-a petrecut 
înăuntru, e lesne de dedus. Lo
vituri și țipete ale celui atacat. 
Agresorii au avut neșansa că. 
tocmai în acele clipe, în local 
și-a făcut apariția o patrulă a

iar victima —un bărbat.
poliției. Componenții ei au 
ccpționat sunetele specifice 
răzbâteau din toaletă. Cei
au fost reținuți și li s-a întocmit 
câte un dosar penal. Pe lângă 
tentativa de tâlhărie, Dreguș Flo
rian a mai fost acuzat de o altă 
tâlhărie. Petrecută in 28 ianua
rie, când, in Lupeni, după ce a 
smuțit câinele, asupra lui M.G., 
l-a lovit pe respectivul cu pum
nii și, mai apoi, i-a furat căciula. 
Instanța a dclilxtrat: 4 ani de 
pușcărie lui Dreguș (tentativă de 
tâlhărie și tâlhărie) și 2 ani lui 
Daraban pentru tentativă dc tul 
hăric.

• Un 
derulat în petrila. In noiembrie, 
anul trecut, Burlacu izabcla Ma
riana, de 15 ani, „s-a aciuit pe 

Gheorghe OLTBANU

caz hazliu, oarecum, s-a

Uzina de Preparare ii cărbune
lui din Uricani, acum aflata in 
conservare, a căpătat noi rațiuni 
de existența: a devenit cel mai 
mare parc de distracții pentru 
copiii din zonă.

Sâmbătă, profitând 
de afară, 
câțiva
se

am putut 
copilandri 

bălăceau 
bazin de decantare din

de căldura 
vedea cum 
dezbracați 

intr-un 
incinta

uzinei. Iată cum, în lipsa unui 
ștrand, copiii au găsit o soluție 
Nu știu ce ar spune părinții dacă 
ar afla ce fac sâmbătă odraslele 
lor și la ce pericol se expun, 
până când voi afla, mă întreb 
ce fac cei care păzesc acest o- 
bicctiv. Să fi intrat și ei în con
servare, odată cu

în fiecare an are loc 
portal (Germania), lin le 
foarte atractiv Muzeu al 
o expoziție tematică, prestigioasă 
in lume, ce irune.jtc lucrări i - 
tisticc reproduse in ilustrate. Or
ganizatorii acestei manifestări 
au avut in vede-r- stimularea cre
ației artistice a copiUor inspi
rați din teme d c a mai actuală 
problematica globala, protecția 
mediului. Micilor plasticieni le 
sunt decernate premii care con
stau in mici Elefanți, de aur si 
argint, ce compensează elortul 
creator al micilor plastici.ni 
din lume.

uzina? (V.L )

la Wup- 
eslc un 
copiilor.

(Continuare in pag. a 2-aj

Piața revine la normal
O constatare îmbucurătoare. După o îndelungă pe. ioada da 

brambureală, in care bișnițarii și micii comerciant! s-au instalat 
de capul lor prin zona pieței agroalimentare din Petroșani, se pa e 
câ lucrurile reintră pe făgașul lor normal. Spațiul destinat par
cării autoturismelor a fost redat destinației lui firești. Micii r<>- 
mercianți au fost obligați să elibereze spațiile de parcare ocupate 
de tarabe și rulote. Tarabele și rulotele au fost ri amplasate in
tr-un colț al pieței. Ca urmare, piața agroalimcntai â etalează in 
prezent, o față civilizată, favorizând, așa cum este fnesc, activi
tatea micilor producători care oferă la vânzare zarzavaturi, fructe, 4 
lactate șl produse dc carmangerie. N-au fost defavorizați, de fapt, 
nici micii negustori particulari care oferă, dc-a valma, cu prepon
derență, produse dc import, cum sunt băuturile alcoolice, sucurile, 
dulciurile, cafeaua și țigările. Dimpotrivă, concurența acerbă din- , 
trc el iese mai bine in evidență, spre satisfacția cumpărătorilor.

Noua amenajare a pieței constituie un fapt binevenit pentru 
populația orașului. Oamenii nu mai pierd timp și nu se mai e- 
nervează în aglomerări inutile în încercarea lor și așa dc multe 
oij disperata, pentru a face cumpărăturile necesare coșnițel zilnice. 

Nu știm de unde bate acest vânt al înnoirii în ceea ce pri
vește administrația pieței. Dar sperăm că sc va merge pe aceeași 
linie, indiferent de tendințele impertinente ale unor mici comer- 
ctanți de a reveni la vechea „organizare" a pieței, confundând 
democrația cu anarhia. (V.S.)
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Un „paradis” al |
ț

Dumnezeu, | 
din cartie- , 

rul Dacia (zona târgulux de porci) Petroșani. Ne-ain crucit in fața ' 
unor cotețe nu mai mari ca o găoace de nuca și maj negre ca tușul . 
de tipografie. Ele se înșiră de-a lungul Jiului de Est, formând o 1 
ades trată „^albă de mărgăritare". , 1

Clipocitul apei este completat din cotețe de câte-un godac i 
murdar, biet substantiv însuflețit, care geme, urlă și plânge cu 
hohote. Din cauza foamei, firește. Tot in această zonă folclorică, ț 
pe sute de metri, cernoziomul este îmbogățit cu câteva mii de L 
tone de fier vechi (containere și schelete metalice) și blocuri de,1 
beton. In rest, nimic de zis, cu excepția unui munte de pământ 1 
in spatele blocurilor, gunoaiele sunt frumos nivelate. I

Să nu credeți că zona face parte din cinc-știe-ce peisaj scle-î 
nar. Nu, nici vorbă! E ccl mai autentic cadru petroșănean. Gare ’ 
se regăsește pc.te tot. La fel ca și „boarea" frumos-mirositoare aț 
deșeurilor de tot felul, adulmecată numai de câte-un „câne i 
jegos și de cetele de puștani maro care lipăie desculți prin zonă. 7 

6 antena parabolică e îndreptată spre cer, probabil spre ol 
lume mai frumoasa decât cea telurică. Cine să mai observe afișul ț 
de la intrarea in scara blocului 9A? E vorba de adresa cu nr. i 
235/1991 a Pri lecturii județului Hunedoara care ins ită locatarii; 
ca in data de 19 aprilie 1993 să participe la o acțiune de țurățenie ) 
in jurul blocului. ..Prezența pe bază de tabele, lipsa locatarilor l 
constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 1000—, 
2U00 de Iei de către Primăria Petroșani". Cine sa mai observe) 
aceste „apeluri mobilizatoarei* ? (Vali LOCOTA) ț

Cartierul „Dacia**

mizeriei
Mânați de îndemnurile unor locatari cu frica lui 

am mers iu grăbire să vedem cu ochii noștri minunea
t i 
l

Cutn vom încheia luna 
mai 7

(Urmare din pag. I)

pai țin ,n exclusivitate factorilor 
conducători. » ,

Pr.n același Protocol sJa con
venit și asupra •al.iriului minim 
p economie, stabilit la 30 000 
lei, dar fără să fie garantat de 
Către Guvern, aceasta îndatori
re de protecție socială revenind 
agenților economici. Din acest 
punct, conflictul poate fi oricând 
reactivat, Întrucât exista multe 
societăți comerciale lipsite de 
resurse pentru asigurarea mini
mului stabilii. Aeglarca lipsei de 
resurse pentru piața salariilor 
nu poate fi făcută, a-a cum s-a 
sugerat, prin reducerea cores
punzătoare a impozitelor pentru 
salariatii aflați la limita minimă 
de încadrare. O soluție de acest 
gen ar deregla acumulările pre
văzute pentru Bi>g<t având impli

cații cu efect de bumerang tot 
asuprit categoriilor sociale cu 
venituri mici. De asemenea, nc- 
rcalizarca veniturilor planilica- 
te pentru Buget poale avea con
secințe asupra unor relații finan
ciare externe.

Practic, mișcările greviste ale 
acestei luni au început din data 
de 3 mai, când sindicatul de la 
METROREX a întrerupt lucrul 
intre orele 4—16. Pentru soluțio- 
nnrea conflictului s-a ajuns în 
instanța judecătorească supremă. 
Cum vor evolua negocierile in 
continuare ? Va lua amploare a- 
ceastă nedorită (nici de sindica
te, nici de patronat), expresie de 
manifestare a nemulțumirilor sa- 
lariale ? Cum vom încheia luna 
mai pe graficele de producție și 
pe statele de plată l Vor fi re
zolvate problemele economici 
naționale? Rămâne de văzut.

UN COPIL...
______ (Urmare din pag. I)_____

La ultima ediție, a caret tema 
a fost „Apă, apa", au participat 
copii din 28 de țari care au tri
mis muzeului, pentru concurs, 
7765 de lucrări, din cifre s-au se
lecționat pentru expoziție 2500. 
S-au acordat 543 de premii con
stând în mici elefanți, unul din
tre ei, de argint, fiind acordat 
unui copil din Petroșani. Este 
Gabroveanu fonuț, elev, în clasa 
a Vll-a, la Școala generală nr. 6, 
copil talentat care a mai parti
cipat și la ediția precedentă a 
expoziției-concurs.

Ionuț, caic va împlini 14 ani, 
îmi spunea că desenează — de
sigur, mai sistematic — de vreo 
cinci ani. A aflat de această ma
nifestare, de la Wuppertal, de 
la dl. prof. Eugi n Bencău (Școa
la generală nr. 1 Petroșani), pic
tor care stimulează atitudinea ar
tistică creatoare a copiilor. Ionuț 
s-a transferat la Școala generală 
nr. 6, însă pasiunea pentru pic
tură i-a rămas și a cultivat-o.

Iată ce gânduri are inspiratul 
Ionuț: „Tema următoarei ediții, 
a 8-a, a expoziției este „Prietenii 
naturii". De acum îmi fac schi
țele. Vreau să particip în acest 

•an la două concursuri, unul pen
tru machete de timbre, organizat 
în Japonia, unde trebuie să-mi 
expediez lucrările până la 31 
mai, și cel din Germania".

Iată, -așadar, că în școlile din 
Valea Jiului copiii conving lu
mea că în România inteligența, 
munca și talentul constituie cele 
trei dimensiuni ale copilăriei.
« «mm r « »« a a aaaaa a mim a —aa f

Ipostaze ale decăderii

Tot mai multe tâlhării

I N \ 1 T A Ț I E
Vn anunț pentru doamna An

glia Nicola caic locuiește în Pe
troșani, pe strada „Parângului" 
nr. 2, sc. 2, ap. 20- La redacție 
te găsește Buletinul de identitate

al domniei sale și alte acte. 
Ne-ap fost aduse de Un binevoi
tor. Doamna Nicola este invitată 
să și le ridice de la administrația 
ziarului. (Al. H )

(Urmare din pag. I)

lângă M.A. Poseda ca niște cali
tăți pentru care bărbatul avea 
o atracție deosebită. După câtva 
timp, intre cei doi apar neînțe
legeri. Izabcla povestește despre 
asta lui Hajnal Arpatl și Măriei 
Pcrța. C’ci doi îi promit că o vor 
ajuta. Ceea ce și fac. In acea zi 
de noiembrie, pe când M.A. lip
sea de acasă, cei trei intră în 
locuința acestuia și „încarcă" tot 
ce le cade la mână. Bani și lu
cruri în valoare de 110 000 lei. 
Apoi dispar. Nu pentru mult 
timp, deoarece sunt „recuperați", 
pe rând, de către poliție. Prin 
sentința penală nr. 325 din 1993, 
Hajnal Arpad este condamnat la 
trei *ani și jumătate de închi
soare, iar I’erța Maria a luat 
cu un an mai puțin — doi ani

și jumătate. Ambii condamnați 
jîcntru furt calificat în dauna 
avutului particular.

„Se constată tot mai multe ca
zuri de tâlhărie — relaîează dl. 
judecător Ioan Perju de la Jude
cătoria municipiului Petroșani. în 
plus, sunt semnalate cazuri de 
tâlhării săvârșite cu spray-uri 
paralizante, ca mijloc de a pune 
victima în imposibilitatea de a 
se ap >a. De asemenea, vă pot 
spun< că avem pe rol cazuri de 
tâlhării efectuate de femei — e 
vorba de trei persoane de sex 
feminin din Vulcan — arestate 
și în curs de judecare, care au 
tâlhărit, prin violență, un bărbat 
pe care l-au urmărit după pleca
rea acestuia din restaurant. Tre
buie spus că, și de această dată, 
legea va fi ferm aplicată".

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Nu uitați că v-au stat alături 
câțiva oameni, în momente difi
cile.

GEMENI — CAL
Fiți mai flexibil(ă). O să vă 

prindă bine.
RAC — OAIE

Rezultatul final al proiectului 
colegilor depinde numai de dv.

LEU — MAIMUȚA j
Vă învârtiți în cușcă piccunț 

un adevărat „leu",
FECIOARA — COCOȘUL
Sunteți la mâna altora, aștep

tând jocul rezultatelor.
BALANȚA — CÂINELE

■Lăsați-o mai încet cu Bai bus 
și amplificați relația cu... Varsă-, 
torul.

SCORPION — MISTREȚ '
E bine, sâ nu uitați și să nu 

iertați greșelile celor care me
rită făcuți K.O.
SAGETAIOR — ȘOBOLAN

Azi exista riscul unor clicltuieli 
inutilei

CAPRICORN — BOU “
Intr-un moment de euforie 

promiteți mai mult decât va ține 
cureaua.

VĂRSĂTOR — TIGRU ț,
E inutil să vă forțați. Oricum 

ei vor fi cei care va vor solicitai
PEȘTI — IEPURE

Dacă vă iubiți cu adevărat 
muncai în mod sigur veți fi mai 
ponderat(ă).

BERBEC — DRAGON
Dispuneți azi de o capacitate 

de creație considerabili.
• -J* *4

PROGRAMUL**

Dezinformare UNDE VA JUCA 
CORVINUL ?

Si citești și să te crucești. Iată cum (DEZ)informeazii cititorii 
timișoreni ziarul „.Sport-Vcst", prin articolul semnat de Mircea 
Cosm.i, referitor la meciul de rugby Știinta Petroșani _  Univer
sitatea Timișoara: In articolul „Al 16-lea Jucător publicul" sc con
funda teri nul de joc cu complexul sportiv „Știința*. Intr-adevăr, 
al 16-lea jucător in teren a existat, dar el a fost arbitrul Șișiu, 
care a fluierat doar pentru Universitatea EI.T1M Timișoara.

RUGBY
REZUL'J A'l E TEHNICE: Știința Petroșani — Grivița Bucu

rești 22—9; Minei ui Lupcnî — Dinamo București 14_ 7; G1 R
Conștanț.1 — Farul Constanța 10—16; CSM Suceava — CSM Sibiu 

Timișoara 15—52;21 8; Sportul Studențesc — Universitatea
Steaua București — Știința Baia Mare 30—9.

Steaua
2. Farul Constanța

Universitatea Timișoara
4. Grivița București
5. Știința Baia Marc 

Minerul Lupeni 
CSM Sibiu 
Știința Petroșmi 
Dinamo’) 
GFR Constanța 
CSM Suceava’) 
Sportul Studențesc

1. 14
94
14
14
14
14
44
14
14
H
14

, - . . „ 14
. , Echipele Ilinamo șl GSM Suceava sunt penalizate

rv.
•

JOI, 6 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napocn.
12,00 Film serial. MAGUV.
12.55 Super Channel.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.45 Cronica jazz-ului,
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
16.55 Actualități,
17,00 Magazin în limba germană.
18,00 De la lume adunate...
18,20 O viață dăruită artei.
18,50 Ancheta TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rostiri, rosturi.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.45 Memorialul durerii.
23.15 Simpozion.
24,00 Actualități.
0,15 închiderea programului.

.VINERI, 7 MAJ

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,0) TVR CluJ-Napoca
12,00 Film serial.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.45 O samă de cuvinte.
16,05 Arhive folclorice.
16.30 Lumea de mâine.
17.30 Pro Patria.
18.30 Spectacolul lumii.
19,00 (Convorbiri.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport. • i
20.45 Film serial. DESTIN U» 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Viața parlamentară.
22.15 Reflecții rutiere.
22.30 Gong I
23,00 Studioul șlagărelor.
23.30 Aatualitățl.
23.45 Refrenele amintirilor. i 
24,00 Magazin oinemaiograheț j|

f’OLEA IN LOTUL 
NAȚIONAL

Pentru partida de sâmbătă, 8 
mai, de la București, dintre e- 
chipele României și Tunisiei, an
trenorii reprezentativei române 
au apelat la serviciul jucătorului 
j etroșănean Virgil Bolea, com- 
r onent al echipei Știința Petro
șani.

Selecționarea în rândurile 15- 
lui de bază surprinde plăcut o- 
pinia rugbysticu din Vale, dar 
în același timp, unui alt valoros 
sportiv, fundașul Patriciii, Mi
nerul Lupcnî, î te face o mare 
nedreptate. După ce a jucat îm
potriva Portug iliei la , Lisabona, 
fiind unul dintre cei mai în for
mă Jucători pe post, iată că ace
iași selecționeri care l-ap des
coperit cu plăcere, l-nu uitat, la 
numai o lună de la confirmarea 
în teren a valorii șl capacității 
sale de altruist șl sportiv dotat 
cu deosebite calități pentru pos
tul pe caro loacă.

TENIS DE MASA, 
PENTRU COPII

Cum 1 mai a fost sâmbătă, la 
Lenea, Globul sindicatului a or
ganizat un concurs de tenis de 
masă. Participanțl, copil Intre 8 
ți 11 ani. Sponsor unic ți orga
nizator, sindicatul minei Ixmea. 
Câștigători: Tibcriu Mandchl ți 
Avram Raiuca, (cat. 8—9 ani), 
Alin Șagăti (10 ani) ți Cristian 
Pop (11 ani).

După sancțiunile dictate de 
F.R.F. asupra divizionarei A, 
Corvinul Hunedoara, amenda 250 
mii lei, suspendarea terenului 
până la 1 noiembrie 1993 șl pier
derea partidei cu 3—0 in favoa
rea echipei FG Bihor, precum șl 
alte pedepse, rămâne do văzut 
care este localitatea pe caro o 
vor alege hunedorenii pentru 
a-.și disputa întâlnirile de acasă. 
Se vehiculează mai multe va
riante, printre care orașele Lu
goj, Sadu, Cugir și Brad. Regu
lamentul prevede ca în aceste 
situații Jocurile să se dispute pe 
un teren aflat la o distanță de 
f0 kin, socotiți pe 'inia ferată, 
față de localitatea în care-și arc 
sediul echipa In cauză.

Vn apela oare Corvinul și la 
stadionul Jiul? Greu de crezut.

IARA bani
Sâmbătă, 8 mai, Universitatea 

Petroșani întâlnește la AJba lu- 
lln, Intr-un meci decisiv pentru 
câștigai ea ijlluluj do campioană, 
pe ocupanta locului H In clasa
ment, Ardeleana Alba Inlia. Cine 
câștigă acest mccj se parc că va 
promova. Deocamdată, Univer
sitatea nu arc n'el sponsori, nici 
bani de deplasări șl nici pentru 
cazare. Vr n cineva sa njut<. c- 
rblpa noastră, să promoveze In 
divizju A?

10
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12
r, , , ■ - —...........    punct.
Campionatul «e Întrerupe până In data de 5 Iunie, perioadă 

In cere echipa națională a României va iustine trei Intllnlrl Im
portante In Cupa FIRA cu reprezentativele TimlMei, Franței «I 
op miel, toate la București.
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INA TUN
In exclusivitate pentru 

„PAGINA TINERILOR”
—- Ce a însemnat adolescența 

pentru dumneavoastră?
— Cei mai frumoși ani din 

viața mea, care nu se vor mai 
întoarce niciodată.

— Și dacă vorbim despre aceas
ta vârstă a exuberanței șl a te
ribilismelor, ce ne-ai putea spune 
despre prima ta dragoste?

— M-am îndrăgostit la 15 ani 
de solistul vocal al unei trupe 
de muzică rock. Numele nu îl 
pot divulga acum, deoarece for
mația există și cântă încă cu 
mult succes.

— La o vârstă Ia care toți ne 
căutăm Eul, Mădălina Manole ce 
visa?

— M-n urmărit în permanență 
ideea să ating perfecțiunea. De

fapt în tot ce fac. Și acum în
cerc acest lucru, fiind o ființă 
pretențoiasă cu mine.
*************************

Interviu cu 
Mădălina Manolc

— Pentru că parcurgem o pe
rioadă in care prin fața ochilor 
ni se perindă o serie de eveni
mente și fapte curioase, le-aș 
întreba ce te-a șocat cel mai 
mult în viață?

— Am avut șansa de a trăi 
toți acești ani puțin mai special. 
Am debutat la Cenaclul Flacăra,

unde cântam folk la 14 ani, apoi 
am continuă! la Serbările „Scân
teii Tineretului" unde mergeam 
în turnee ca și copilul trupei. 
Fiind cea mai mică, bărbații nu 
sc fereau de mine când poves
teau întâmplări și aventuri. Ca 
o concluzie, m-a șocat atitudinea 
lor.

— Ce-aî putea să nc spui în 
legătură cu cariera la și ce sur
prize artistice ne pregătești?

— Voi lansa al doilea LP 
peste trei săptămâni.

„Jucătorul 
să aibă mai 
primul, 
cunoscute,

meu,
poarta denumirea 
iubiri'1. Sper 
succes decât 
atât melodii 
melodii noi.

ol 
El 
de 

mult 
Cuprinde 

cât și

Mircea Sl’ANU

La t'ricani, Primăvara a adus-o...

PUZZLE DISCO ROCK TIN
CLASAMENT. 1) No Limit — 2 UNLIMITED; 2) Aii That 

She Wants — ACE OF BASE; 3) Hope-Of Delivcrance — PAUL 
Mc CARTNEY; 4) H.ippy Nation — ACE OF BASE; 5) What Is 
Love? — IIADDAWAY; 6) Rock With You — INNER CIRCLE; 
7) Only With You — CPT. BOI LYWOOD I’ROJECT; 8) I Will 
Always With You — WIIITNEY HOUSTN; 9) Johny Wannn Live 
— SANDRA; 10) Ii

TEN
Must JIave Decn Love (live) — ROXETTE.

H
Z

ca

t-4

[/)

17 ani • Este o brunetă 
verzi • care, ca orice

I

I

.ȘTIRI, INFORMAȚII, 
«fliție a Festivalului de 
rești s-a încheiat. Părerile sunt 
împărțite, pro și contra. Au sus
ținut recitaluri Jennifer Rush, 
•Shirley Bassey și London Beat. 
Marele Premiu a fost câștigat de 
formația Direcția V, cu melodia 
„Seducție" • Compact B își con
tinuă turneul prin țară. Sunt 
speranțe să atingă și Petroșaniul...
• Celebrul cântec „AII Tnat She 
Wants" al grupului suedez Ace 
Of Base are o vechime de doi 
ani, numele provenindu-i dintr- 
un refren, „I’m Mr. Ace, i’m 
running my Basc". Traducerea 
este cam haioasă. Ace Of Base 
însemnând aproximativ „Asul 

bazei" • De curând. Dieter Boh- 
icn și grupul său Bine System 
au terminat imprimările la un 
nou album intitulat „Backstreet 
Dreams". El conține 13 piese.
• Per Gessl, partea masculină 
de la Roxettc, lucrează intens 
pentru noul disc al duelului, 
earc va apare în 1994, Mărie

• A treia 
la Bucu-

Frederiksson, partea feminină, 
sta liniștită in așteptarea copilu
lui, eveniment ce se va preuuce 
in cursul lunii mai.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
Diana Colcș, Petroșani; da, așa 
este, am promis că ma voi ține 
de rubrică, dar e cam greu: spa
țiul este singura problemă. Nu, 
cei de la „Zori Noi" nu rn-au dat 
afară pentru simplul motiv ca 
eu sunt colaborator! Deci, totul 
e O.K., chiar dacă ne ameninți 
că nu vei mai scrie rubricii, în
cercând la „Pop, Rock And Show". 
Ei sunt mai norocoși, au 16 pa
gini pentru muzică! • Gheorghc 
Aslan, corn, pui — Hunedoara: 
acum problema e proaspătă, știi 
că formaț.a Acustic a cantat la 
voi săptămână trecută. • Ligia 
Gr tu, Petroșani: sc intenționează 
o mare finală „Miss Valea Jiu
lui" la Petroșani, cu o partici
pare artistică pe măsură, suntem 
in faza de aranjamente, 
și ceva 
informa la timpul potrivit.

Genii TUȚU

Sunt 
sponsori, oricum, vom

| DORINA, Vulcan ma roagă 
ââ-i răspund ia două întrebări; 
,Cum trezi că aș putea să-mi 

UTOt pe cineva din inimă și din 
Imnte,, sau cum aș putea 
atrag spre mine, dar, mai 
Su 1 păstrez cât mai mult 
mine?" Dragă Dorina, de 
pe cineva „din minte" este 
Ușor, dar din inima c ceva 
greu, căci inima are rațiuni 
rare gândirea nu le 
Daca optezi pentru 
cearcă să-ți

b;

sa-1 
ales, 

lângă 
scos 
mai 
mai 

pe
cunoaște, 

„scos" in- 
canalizezi at nția 

lâtie o pasiune care să-ți ocupe 
cât mai mult timp liber. Dacă 
Insă nu vrei asta, ci dorești să-l 
păstrezi, atunci ține legătura 
prietenul tău, Cupidon. Ești 
drumul ccl bun, credc-mtu

S. I., Petroșani. Te log

cu 
pe

să 
treci pe la reda ție. Atn o scri
soare pentru tine din partea lui 
Michacl F.M. Dacă nu îndrăz
nești, atunci comunică-mi adresa 
pentru a-ți putea expedia scri
soarea băiatului.

ANONIM(A), Vulcan, lh mul
țumesc pentru cuvintele frumoa
se pe care mi le adresezi. Sigur, 
doresc să alin „un suflet ajuns 
în pragul disperămdar, tc rog 
frumos, nu-mi mai da Întâlniri, 
tkrie-mi. E mult mai bine așa — 
dacă ne păstrăm amândoi ano
nimatul poate te voi putea ajuta 
Piai mult

YA.S1LICA, Lonea. Cred 
spui cu prea multă ușurința 
iubesc". Altădată când te încearcă 
această dorință, ține-ți respirația, 
număra în gând până la zece și, 
dacă intenția se mai păstrează 
Încă, atunci spune cuvintele ma
gice. Dacă ai respect pentru sen
timentul de care faci atâta ta
paj, nu uita niciodată că aceste 
cuvinte nu se pot spune dc trei 
ori pe zi la trei persoane» diferite.

FIXJRICJCA, Lupcini. Sigur, 
ai șansa de a cunoaște intr-un 
interval relativ mic dc timp 
multe persoane. Dc toate vârstele 
șl de toate condițiile. Prin în
săși slujba pe care o ai, ești o- 
bligata să fii amabilă cu toți, 
dar nu crezi că exagerezi? Să 
nu poți spune niciodată „nu" 
unei invitații la un păhărel? Mai 
ales că-l bei la domiciliul respec
tivului. Poate ar trebui să te lași 
dc băut. Astfel ni rezista ceva 
mai ușor tentației.

ALEXANDRA, 
dă în vânt după 
«lupă rockeri și după 
rockerii și 
nimic, dar 
o lași mal 
nidoma Ini 
votca cu produsele linnei D’EO. 
Ue vei simți ceva mai bine, ie 
asigur.

ca 
«te

Aninoasa. Se 
muzica rock, 

votcă. Cu 
rockul n-am absolut
cu votca Încearcă să 
ușor. încearcă și tu, 
Floricica, să suplinești

TOP
In cadrul topului realizat 

de „Pagina Tinerilor" vă pre
zentam astăzi topul discotecii 
„LUCULUS" din Vulcan, așa 
cum l am primit de la disc- 
jockey-ul discotecii, Vasile 
TOl’ALÂ.

1. Orgasmico — Ramircz
2. No limit — 2 Unlimiled
3. What is Love — Hadda- 

way
4. AII That She Wants ~—

Ace Of Basc
5. I Will Always Love You

— Whitncy llouston
G. Retinian — Laser Bande
7. Only With You — Cap- 

tain llollywood Proje» t

...Are 
cu ochi 
Săgetător, este ferm convinsă că 
săgetează ,,din prima lovitură"
• ceea ce am simțit-o și eu • 
Chiar dacă și-o dorește foarte 
mult, nu prea are timp pentru 
prieteni • Și nici experiență în 
domeniu • Dacă in plan profe
sional crede că e bine așa cum 
e, cu toate că nu i-ar disp’ace 
un contract de manechin • visul 
ei rămâne mai departe o căsă
torie fericită, pentru că „de fapt 
în fericire constă totul" • Chiar 
dacă ultima carte pe care a ci
tit-o era un rom in de dragoste
• îmi spune că nu s-a gândit 
deloc la acest capitol • la care

totuși, dacă ar întreba-o 
va ar putea spune că ' stă 
■ Adică nu are nevoie de 
von ultra alb" • Idealul ci 
culin ar fi nn bărbat caro să o 
respecte, în primul rând, să fie 
atent, prezentabil, Inteligent, 
so poate chiar simpatic dar

•
un

care stă

ilne- 
bine 

„Nor-
mas-

că nu și-o dorește dacă ar ■ ' 
primarul orașului ar face la 
primul rând curățenie • apoi 
ar încerca să restabilească li
niștea în oraș» La nivel înalt • 
cu toate că nu-i place politica, 
„dc nici o culoare", ar vota, to
tuși, cu 
plac la 
lalelele 
ii place 
preteze 
iară • 
pentru
Bujorului • Despre concurs, Dfc 
mai de bine • chiar dacă hunei 1 
bârfește pe stradă verzi și nalt 
cute • ea este ferm convinsă el 

câștigat cine a meritat" <iț
In ceea ce privește ziarul nostrttjj 

va citi de-acum în fiecare rf
Succesul, la care nu S-a a** . 

deși i l-au prezis tooK,7

„a

!

Emil Constantînescu e U 
nebunie florile, mai alei 
și garoafele • TBtoda 
să compună și să Jnteț* i 
melodii de muzică popt>s - 
moldovenești, desigur 0 
că e de loc din DcaM j

8. Open Your Mind — Ușura
9. Fall Frorn Gracc •— 

kimos & Egipt
10. La Mtisica — Rainircz

Es-

il
•
teptat, 
cunoștințele și toți prietenii, * 
impulsionat-o în asemenea mit» 
sura incât vrea să participe , 
cât mai multe concursuri de frițn 
musețe • Ceea ce îl dorim 
noi, odată cu cele mal bune Bh . 
rări, realizări, succes șî, speiănț* 
e o colaborare cât mai fructuos* 
să cu... „Pagina Tinerilor"* , t .

Pagină coordonată dc: Paul NICULESCU, Vilii

dacă
nca-
Uri- 
oraș 
pen- 

i ar

parat „fără mustață" 
caniu) este 
mizerabil" în 
tiu că nu are încotro • deși 
prrfcr.i Constanța, pentru că iu- 
beșle mult soarele • Gu toate

LOCOTA și Tibei iu V1NȚAN

Aproape totul despre bolile venerice (II)
Bolnavul de sifilis este aparent sănătos. Le

ziunile sifilitice sunt mdureroasc și deseori 
in.iparentc. Există mulți bolnavi care sc ignoră, 
nu sc știu bolnavi, dar și mulți cei caie nu sc 
pricep să d'-pisteze un bolnav dc lues. Deci cea 
mal eficace metodă este „paza bună".

Prostituția „legalizata" (in multe țari) și mai 
ales ce i „semiclandcstinâ" siu „clandestina", 
cont a tcle e’.ualc întamplatoarc <u persoane

necunoscute consti'uic ursa cea mai pi i icnloar i 
dc răspândire a bolilor vcniiice.

Primul cleet vizibil (lâiid este...) al îmbol
năvirii con*-tă în npnr,ț> i după aproximativ 3 
săptămâni a unei le. uiu la locul dc inoculare, 
leziune leprr ntată de u mică ran.i 

ccl mai adesea curata și nedureroasă. 

rloada de invazie dc incubație, în

i otui, lă,

F te pc-

care ras

timp reacțiile scrologice rumân „negative".

In foarte scurt timp, baza rănii devin» dură,

cn

așa numitul „șancru sifilitic". Acest 
cu microbi, care pot fi decelați1 la 
ultramicroscopic, este e--trena da

* 
concluzie: partenerii nesiguri trebuie 
cu atent ie și lara multă jenă. A doutț 
cxamuiați-vu singuri, cu atenție, timp

tare. Apare 
șancru plin 
un examen 
contagios.

Pi ima 
examinați 
concluzie:
dc 3 săptămâni de la contactul suspect A lieia 
corv luzie; spalați-vă organele genitale CU apa 
calda și 
fiecare contact sexual. A patra concluzie: 
capitală: orice leziune genitală care ap.trc între 
timp tri bine imediat arătată medicului. LA bU 
uitam că după apariția ș.incrului și ganglionii 
inghinali sc tnmefiaz.i mai mulți la un loc. însă 
.îmi mobili și mdureroși. Se pornește un tratament 
uigent. precoce, perseverent, numai sub condu
ceri i unui medic specialist cu expci lențn, «U 
ti-spr, • i sistematica a reacției Bordel Wa»-

spalați-vă
mult săpun, in.’.inte și mai ales după

cea

•.i iin.,ii i'. . Ui in.i). i
Dr. Sorin STANES< U
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CE PREVESTESC ASTROLOGII?

Președintele rus, Boris Elțin, 
nu va apuca sfârșitul acestui an 
in funcția sa actuala; el va li 
înlocuit de predecesorul său, Mi- 
hail Gorbaciov, sau de un puter
nic guvern naționalist ius. llu- 
șn vor reveni pe arena politică 
internațională și vor cere să li 
se Jnapoieze locul pe care l-au 
deținut anterior. Acestea sunt 
anticipările majorității astrolo
gilor mondiali, ale căror proorociri 
sunt publicate într-o ediție spe
cială a cotidianului japonez „Yo- 
miuri Shiinbun". (Pentru japo
nezi, noul an astrologie începe la 
3 februarie). Având în vedere 
că situația politică din lume este 
gravă, un mare număr de astro
logi s-au ocupat aproape exclusiv 
de politică. Cea mai neașteptată 
pare a fi previziunea astrologului 
parizian Mario de Sabato, care 
afirmă că in 1993 va slăbi brusc 
interesul Germaniei față de Co
munitatea Europeană și că, din 
această cauză, CE se va afla in 
piagul prăbușirii. Acest astrolog 
anticipează extinderea războiului 
in Macedonia, Grecia și Turcia 
(fără să menționeze deloc Iugo
slavia). Același astrolog prevede 
conflicte de frontieră, chiar între 
Germania și Polonia. Mario de
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Sabato este sigur că Boris Elțin 
va fi înlăturat printr-o lovitură 
de stat.

Astrologul rus I’avel Cdoba pre
vede că intr-o țară musulmană 
din Orientul Mijlociu va accede 
la putere in mod neașteptat un 
lider tânăr și ca la ascensiunea 
lui va contribui in mare parte 
o țară scăldată in toate părțile 
de mări și oceane (Japonia). El 
anticipează o criza și mai puter
nică pe plan mondial, deoarece 
— cum declară el — în horosco
pul oriental acesta este anul Co
coșului negru, care se repetă du
pă un ciclu de 60 de ani. Anul 
anterior al Cocoșului negru a 
fost 1933, marcat de criză și de 
nașterea fascismului in Germa
nia. Maria Wirlschoff, astrolog 
din Berlin, prevede că, in cursul 
anului 1993, se va descoperi că 
Iranul a ajuns în secret în pose
sia armei nucleare și că această 
țară va deveni brusc o amenin
țare la adresa puterilor occiden
tale, dar și a țărilor din jur.

Pentru noul președinte ame
rican, Bill Clinton, astrologii nu 
aduc — cu mici excepții — vești 
dintre cele mai bune. El va cu
noaște prima criză la Casa Albă 
încă din luna februarie și va 
ajunge foarte repede ca aceia 
care l-au ales să-l someze în de

monstrații de stradă să părăseas
că scena. Fostul astrolog al doam
nei Nancy Reagan, populara Joan 
Guigli, afirma ca Bill Clinton se 
va confrunta cu momente grele, 
mai ales pe Coasta de Vest și la 
Los Angeles. Câțiva astrologi an
ticipează tulburări rasiale în 
SUA, revolta celor fără adăpost 
și a șomerilor, dar cei mai mulți 
dintre ei prevăd un cutremur 
catastrofal în California, cel târ
ziu până in luna iunie. Japoneza 
Toshiko Shiba crede că in SUA 
cuvântul principal va începe să-l 
aibă o persoană militară, prin
tre care ea îl vede pe generalul 
Collin powell. Marjorie Orr din 
Marea Britanie „vede" că va fi 
un nou război, cum a fost acela 
cu Irakul, dar nu este deloc si
gură unde se va produce el cu 
exactitate. In orice caz, cum spu
ne ea, SUA nu vor fi implicate 
în măsura în care mulți 
teaptă să o facă.

Interesant este faptul 
astrologi prevăd că SIDA 
de războiul cu știința și
va găsi leacul pentru ea. 
japoneza Toshiko Shiba 
pesimistă: în locul SIDA 
apare o maladie nouă, și 
grea, cu care omenirea abia 
începe să se răfuiască.
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Partidul Renașterea și Indepen
dența României ținând cont de 
conjunctura politică, economică 
și socială prin care trece Româ
nia, a analizat, în ședința extra
ordinară a Comitetului director 
din ziua de 4 mai 1993, situația 
creată ca urmare a acțiunilor re
vendicative ale sindicatelor, ce 
au loc în această perioadă.

Comitetul director al Partidu
lui Renașterea și Independența 
României, declară :

Suntem conșticnți că tranziția 
Ia economia de piață implică din 
partea tuturor, sacrificii. Suntem 
adepții trecerii României la e- 
conomia de piață, sprijinim re
forma inițiată pe toate planurile 
în societatea românească. In 
acest context, ne desolidarizăm 
de acele partide, formațiuni ne

guvernamentale și organizații sin
dicale care cred că este momen
tul să lovească în Guvern și să 
provoace un nou seism în econo
mia românească și implicit să 
provoace declinul vieții politice. 
Acest moment, după aprecierea 
noastră, a fost ales total nepriel
nic. Mai grav este faptul că se 
speculează ideea de protecție so
cială în scopuri străine dezvoltă
rii României. Apreciem că ma
nifestările din aceste zile desfă
șurate sub egida unor sindicate 
nu au numai un suport econo
mic. De aceea le respingem.

COMITETUL DIRECTOR 
NAȚIONAL al PARTIDULUI 

RENAȘTEREA ȘI 
INDEPENDENȚA ROMÂNIEI

Petroșani,
5 mai 1993

Mica publicitate
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ALATURI cu gândul și su- J 
{letul, Iți doresc tot ce cuprin- ) 
de cuvântul „Fericire", „La l 
mulți ani I". Ileana pentru A- . 
lexandru Costinaș. (2923) 1

CÂND in buchetul vieții prinzi 
cel deal 18-lea trandafir, draga 
Petrina-Emilia Rusii, părinții 
Ui urează multă sănătate, ferici- 
•e, succes in pregătirea școlară 
ți „La mulți ani 1". (291-1)

„LA MULȚI ANI 1", multă să
nătate, fericire și toate cele bune 
pentru Gheorghiță Munteanu cu 
ocazia zilei de naștere din par
tea lui Livia, Carmen și llaul 
llieș. (2938)

PENTRU Alin Bercea un sin- 
eer „La mulți ani din partea 
lui Cori. (2950)

SOCIETATEA Comercială 
„Hill" SRL Petroșani, telefon 
515232, vinde en gros ciocolată 
„Africana". (2949)

VÂND televizor color NEI cu 
telecomandă, preț convenabil. 
Relații Lonea, Republicii, 309, 
familia Fekete. (2951)

VÂND urgent apartament 4 
camere Petroșani, zonă centrală. 
Telefon 541626. (2952)

VÂND microbuz Barcas, an 
fabricație 1987, Petroșani, Repu
blicii, 63/14. (2955)

VÂND garsonieră confort I, 
Petroșani, telefon 514387, după 
ora 15. (2957)

VÂND apartament 2 camere, * 
decomandate, In Petroșani, tele
fon 541686. (2959)

VÂND capre cu lapte. Lonea, 
Republicii, 25, Lucaci Alexandru. 
(2958) |

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială
BMV LUX Petroșani angajează 
ospătari, barmani și tinere ab
solvente de liceu în vederea ca
lificării. Preselecția va avea loc 
la Bar Jiul, sâmbătă, 8 mai 1993, 
ora 10. (2946)

INSTRUCTOR auto profesio
nist pregătește cursanți, in do
meniul conducerii auto, categoria 
B, practică conducere 30 ore, le
gislație rutieră 20 ore pentru 
perioada iunie-iulie-august 1993. 
Telefon 545328, între orele 17— 
21. (2945)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 2 camere 
Petrila, cu apartament 2—3 ca
mere, petroșani. Telefon 550102. 
(2918)

VlNZARI - CUMPĂRĂRI
VÂND garsoniera, 2 milioane, 

Petroșani, Avram lancu, 2/20 
țPluța). (2927)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, zonă centrală, telefon 
&44931, intre orele 17—20. (2928)

CUMPĂR Dacia 1300, stare 
buna. Telefon 542586. (293a)

VINDEM casă, două camere, 
parchetate stejar, sobe teracotă, 
baie faianțata, bucătărie, cămara, 
ferestre jaluzele, curte, grădina, 
preț 1 500 000, nediscutabil. O- 
cupabilă imediat, Petroșani, Au
rel Vlaicu, 21, Moldovan. (2937)

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani, str. Păcii, nr. 10/22- 
Telefon 5 41204. (2936)

VÂND Dacia 1300, stare por
ter tâ, piese rezervă, telefon 
513151, orele 18—21. (2940)

VÂND Oltcit, an fabricație 
1939, și motor Mercedes Diesel, 
lele foi 543718. (2943)

VA.^D foarte urgent Volkswa- 
gen Golf cu motor de rezervă, 
1300 mărci. timpii, Birâoni, 78. 
(2911)

VÂND două televizoare color, 
marcă german.i. Petroșani, Ara
dului (colonie), nr. 37/1. (2947)

VÂND Trabant, preț convena
bil. Uricani, str. Aleea Brazilor, 
bloc 82, se. I, etaj II, ap. 6. (2960)

DECESB

CU ADlNCA durere, cadrele didactice de la Școala generală 
nr. 2 Lupeni anunță Irecerea fulgerătoare in eternitate a

înv, (TORTEA VICTORIA (l'ORI)
bună colegă, cu un suflet deosebit.

Spiritul ei va rămâne veșnic in amintirea noastră. (2939).

SUNTEM alături de familia Hodor in durerea pricinuită prin 
decesul tatălui.

Sincere condoleanțe. Familia Soare. (2962)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC 4 ani de când nc-a părăsii pentru totdeauna 
C<1 mai iubit soț, tată, socru și bunic

BERTALAN FRANC1SC
Lacrimi și flori pe tristul lui mormânt I ainili.i indolială. 

(2931)

AU TRECUT 2 anj de la dureroasa despărțire de iubitul 
nostru soț, tata, socru și blinjc

CRISTEA NICOLAE (MJKLOS)
Nu î,l vom uda niciodată. Familia. (2911).

S.C.T.L.V.J. SA Petroșani
■ Angajează prin concurs, in ziua de 19 mai 1993, 

ora 10
CONTABIL-ȘEF

■ Angajează:
— Mecanici auto
— Electricieni auto
— Sudor
— Tinichigiu
■ Organizează licitație publică cu strigare pentru 

vânzarea de mijloace fixe, a căror listă se află la sediul 
societății.

Licitația va avea loc in fiecare zi de luni, a lunii mai, 
la sediul societății.

Relații suplimentare la telefoanele 543328, 513622. 
(2953).

Societatea Comercială 
„TRANSUTIL” SA 

Petroșani
ANUNȚA

In fiecare zi de luni, ora 10, din săptămână ține

LICITAȚIE

pentru vânzare dc mijloace de transport auto, utilaje de 
construcții și tcrasicre, următoarele tipuri:

—t R 8135 F camion
— RD 111 autobuz
—- TV 12 F autofurgonetă
— 2 RB 5 A remorcă autobasculantă
— S 1202 excavator '
— S 1500 buldozer
•— AG 180 autogreder

precum și alte mijloace fixe, disponibile conform decre
tului nr. 19/1982.

Documentațiile tehnice și orice informație se pot ob
ține zilnic intre orele 8—15, la biroul tehnic al societății, 
str. Jiului nr. 1 1, telefon 515823.

Co(idianli) de opinii șl informații „ZORI NOI” apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 
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