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Petroșani a titrat ti

Luați cu necazurile „coșului zilnic" — o nouă bazaconie gu
vernamentală care ne-a dat gata — locuitorii Petroșaniului au și 
uitat ca în 4 iulie trebuie să se prezinte la urne pentru a-.și alege 
un nou primar.

După cum se știe, prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 
113/29 apiilie 1993, semnată de dl. Văcăroiu, dl. Gheorghe Stoicuța 
a fost demis din funcția de primar al municipiului Petroșani. Data 
alegerilor a fost stabilită pentru 4 iulie. Pentru informarea dum
neavoastră e bine să se știe că, începând cu data de 30 aprilie, 
LA PETROȘANI A ÎNCEPUT CAMPANIA ELECTORALA. Au 
fost, de asemenea, desemnați magistrații care vor face parte din 
comisia electorală de circumscripție, s-au delimitat și numerotat 
secțiile de votare.

PâTnă la data de 25 mai, Administrația Publică Locală are 
obligația sâ aducă la cunoștință alegătorilor delimitarea și nume
rotarea secțiilor de votare. De asemenea, partidele, grupările de 
partide, sau formațiunile politice care vor să-si desemneze candi
dați pentru „fotoliul" deloc comod de primar al Petroșaniului sunt 
invitate să comunice, până la data dc 26 mai, la Comisia electo
rală. semnele electorale, urmând ca, până în 3 iunie, să prezinte 
propunerile nominale.

Așadar, stimați concetățeni, deși suntem siguri că v-ați săturat 
până-n gât de aleși și alegeri, aflați că suntem în campanie elec
torală. De data aceasta însă, va trebui să chibzuim bine și să ne 
gândim serios la proverbul „Cine se arde cu ciorba, suflă și-n 
iaurt !“.

IMircca BlJORESCU

N.R. Pentru propagandă electorală prin presă, eventualii can
didați sunt ațteptnți la conducerea redacției ziarului „ZORI NOI" 
pentru programare.
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Primăria $i RAGCL»uI
PE DRUMUL (EL BUN

Ptimarii au venit, primarii au 
plec at. Promisiunile lor electo
rale au fost ui’.ate, ca și cum ar 
fi fost scrise in praful de pe 
drum. Drum care a rămas cum 
a fost, dacă nu maj râu, decât 
atât.. ,

Începe o nouă campanie elec- 
toială in care unii vor veni cu 
aceleași povești. Ca să nu dăm 
iarăși în gropi, Primăria munici
piului Petroșani, împreună cu 
itAGCL petroșani, beneficiind dc 
înțelegerea ROMGAZ — Deva 
(care furnizează gazul metan pen
tru stația REISSER dc la Live- 
zeni), au luat problema în serios.

I’ROC.IIAM
dc asfaltare a drumurilor in 

Perioada 17 mai 1993 — 21 mai 
1993 in orașul Petroșani.

17 mai 1993 — Asfaltarea p >n 
plombări in zona Pod Săiătruc

— UI’SRUEEM
18 rnai 1993 — A,'filiale prin 

plombări jn zona UBSRUEEM
— Pod Tnbunal

19 mai 1993 — Asfaltare prin 
plombări m zona Pod Tribunal
— UMIROM.

20 rn-jj 199.3 — Derapări asfal- 
ticc și pregătirea terenului In 
zona Pasaj CER Livczeni — Pod 
Livczeni.

21 maț 1993 — Asfaltarea prin 
plombări în zona Pasai CI R Li
vczeni — Pod Livezenl.

NOTA: programul întocmit se 
va respecta, funcție de timpul 

favorabil și modul de funcționaro 
a stației de asfalt — REISSER.

S-a stabilit un grafic de lucru 
pc care-1 publicăm mai jos, și 
mai mult decât atât, lucrările de 
reparare a covorului asfaltic au 
și început. Dacă se va lucra în 
acest ritm, descoperirea unei 
gropi pe drumurile d,n munici
piu, după Constantin și Elena, ar 
trebui să fie, intr-adevăr un eve
niment și va fi consemnat ca 
atare. In orice caz, ziarul nostru 
vă va ține ia curent cu desfășu
rarea lucrărilor și cu „încadrarea 
in gi ific". (Șt. C.)

Un număr de .salariați (mare, 
mic?) de la mina l.upeni au 
recurs recent la o formă de pro
test care sia la îndemâna ori
cui, refuzând intrarea in subte
ran, la locurile de muncă, pro
testul lor nu a iost o „acțiune 
sindicală" după cum am aflat la 
sindicatul nunei. In gțjni ral, sin
dicatul este rec pliv la toate ne
mulțumirile care se ivesc in re
lațiile dc ptoducțn sau in rapor
turile de munca, și nu ezită să 
le discute în consiliul dc admi
nistrație sau, pentru operativi
tate, cu directorul mifiei. După 
aprecierile unora, grupul dc pro
test nu a r'-piczentat decât o 
mică part» din salariați, cei mai 
niulți vău'indu și de treabă, res
pectiv de re dizarca lucrurilor 
pentru care sunt plătiți și unii, 
și alții. Adică și cei care protes
tează, șl cei care între t'mp 
muncesc. In această situație, 
nc-arn întrebat oarecum nedu
meriți: dacă n-a fost „sindicală", 
oare ce fel de acțiune a fost? In 
lipsa altui răspuns, consemnăm 
opinia directorului minei, ing.

Vești bune de pe îl

Primele zile de primăvară a- 
devărată, care pe la noi pun 
Vale sosesc abia in luna mai 
n-au adus numai motive de în
grijorare, ca urmare a eliminării 
subvențiilor. Dincolo de efectele 
sociale, de îngrijorările justifi
cate ale cetățenilor afectați de 
eliminarea subvențiilor și de 
creșterea prețurilor se mai men
ține, însă, o rază de speranță 
că vor veni și vremuri mai bune. 
Pe șantierele din localitățile mu
nicipiului Petroșani activitatea 
a fost reluată. In orașul Petrila 
se vor finaliza în curând ultime
le lucrări la un bloc de locuințe 
care va fi dat în folosință. La 
Petroșani s-au reluat lucrările la 
Casa de cultură a studenților și 
se află într-o fază avansată a- 
menajarea magazinului „Comtim- 
aliment".

In zona platformei industriale 
Livczeni a fost construit nn se

Dreptul la rep’iscă
Primim de la S.C. „SPICUL”

S.A. Petroșani
Față dc insinuările cuprinse în 

articolul apărut în ziarul „Zori 
noi" din data de 12 mai a.c., le
gat de criza de pâine avem doar 
un singur răspuns: „nu răspun
dem la provocări cu iz politic". 
Și asta dintr-un simplu motiv, 
lesne de înțeles: colectivul SG 
„Spicul" Petroșani este mult mai 
preocupat dc asigurarea pâinii 
pentru populația Văii Jiulu; ca 
să mai aibă timp și dc politică.

Insă ca populația din munici
piul nostru să cunoască exact 
situația aprovizionării cu pâine, 
ne vedem nevoiți să contrazicem 
atât pe autorul articolului, cât și 
pe dl. viceprimar al Lupcniului, 
mereu interesat să creeze agita
ții artificiale și mereu interesat 
să se folosească de ziar pentru a 
se spala pe mâini, față de orga
nizarea treburilor in oraș.

Alexandru Blaj, care a fost des
tul de tranșant în aprecieri : 
„Nu exclud eventualitatea unei 
acțiuni politicei".

Din lista revendicărilor pe 
care dl. director ne-a pus-o la 

tu obiectivitate, despre o 
„acțiune** subiectivă

dispoziție in spiritul unei depli
ni transparențe, se poate consta
ta* cu sunt mal puține cele care 
ț.n de competența conducerii 
tehnice sau a consiliului de ad
ministrație. Unele revendicări fie 
ca sunt de mult timp rezolvate, 
fie că pot fi rezolvate prin îm
bunătățiri organizatorice fără 
ca pentru aceasta s.î fie nevoie 
de o formă dc protest atât de se
veră. (Urmărirea producției se 
face zilnic și pe locuri dc mun
cii, dar nu se poate face „pe 
muncilor" ; sarcinile pe brigăzi 

diu al unei societăți comerci ile 
cu capital privat și s-a dat in fo-* 
losința prima benzinărie paiticu- 
lară. Tot în această zonă se află 
într-o fază avansată de construc
ție o nouă și modernă uni’ate 
autoservice. Amplasată peste 
drum față de fabrica de produse 
lactate, noua unitate autoservice 
aparține SC „TRANSUTIL" și 
va fi dată în folosință in luna 
viitoare, oferind o gamă bogată 
de servicii la un nivel de dotare 
modern.

In orașele Vulcan și Lupeni, 
constructorii din cadrul SC 
„CONPET" Petroșani lucrează 
in ritm susținut la câteva blocuri 
de locuințe, din care unele se 
află în stadiul finisărilor pre
mergătoare dării în folosință.

Au fost reluate și lucrările de 
extindere a rețelelor de termofi- 
care în orașul Uricani. „Intențio
năm să soluționăm cât maț mul

Astfel, informăm populația Văii 
Jiului că în perioada 1—10 mai, 
datorită unor sincope in aprovi
zionarea cu grâu, la nivel de ța
ră, și SC „Spicul" a fost vrâncl- 
nevrând pusă în neplăcuta si
tuație de a nu avea suficient 
grâu sau făină pentru pâine. Din 
această cauză am fost nevoiți să 
reducem activitatea pe schimbul 
de noapte în câteva zile, asigu
rând totuși zilnic o cantitate de 
50—55 tone de pâine, deși ar fi 
trebuit să rezolvăm în jur de 
80—85 tone, cât este stabilizat 
consumul după 1 mai. Dar nea- 
vând făină nu am putut ajunge 
la această cantitate. De altfel 
și măsura, de a nu deschide ma
gazinele proprii duminica tre
cută, a avut ca scop tocmai crca-

DIRECTOR,
Ing. Gheorghe MARC

(Continuare in pag. a 7-a)

sunt stabilite în corelație ru 
normele și cu alte condiții ale
organizării producției; plata se
face prin cointeresare șa. O
parte din revendicări sunt pre
luate din prca-plinul negocieri

lor caic au avut loc in sfere 
mult mai înalte, intre guvern— 
patronat confederații (creșterea 
s dariilor în raport cu evoluția 
prețurilor), altele sunt efectul u- 
nor zvonuri neconfirmate de 
realitate (nu s-a pus în discuție 
renunțarea la gratuit iți, dar 
zvonul a făcut vâlvă multă!) S-a 
cerut reducerea personalului 
TESA și desființarea ItAH; . au
tonomia întreprinderii miniere, 
revendicări fără temei legal (nici 
sindical, nici economic). Dimen
sionarea optimă a structurii de 

te din problemele cu care se 
conlrunlâ cetățenii din orașul 
nostru, ne-a informat dl. ing. Pe
tru Hanciu, primarul orașului 
Ur.cani. Termoficarea rămâne 
problema nr. 1. Dar se conturea
ză și posibilitatea alocării unor 
fonduri de investiții in care vor 
fi finisate și puse Ia dispoziția 
beneficiarilor apartamentele de 
pe scara unui bloc".

La nivelul primăriilor din lo
calitățile Văii Jiului sunt înregis
trate câteva sute de cereri pen
tru locuințe. Iar la sindicatele 
exploatărilor miniere își așteaptă 
de ani de zile rezolvarea ?reri 
de locuințe de ordinul miilor, 
cu posibilități destul de reduse 
dc rezolvare. Numărul noilor a- 
partamente care pot fi terminate

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 7-a)

CiocLnitoarea

(b la ora j

Pe mine m-a prins Revoluția 
cu apartament in „Șerpărie". De 
pe aceasta poziție, pot afirma cu 
tărie că totul e ca inainte. A- 
dică... nu m-am mutat. Și cum 
uneori mi se întâmplă să fiu a- 
casă în zori, aud, ascult, rabd, 
savurez chiar, cele câteva mi
nute în care, cu o perseverență 
diabolică, in jurul orei 5, o per- 
soană din sexul slab bate tare, 
cu cheia, intr-un geam al Cămi
nului de copii distrofici. înăun
tru se doarme profesional, așa 
că, până să se deschidă o ușă, 
persoane de ambe sexe se fo
iesc în așternut cale de trei 
blocuri in jur. Efectul este, bine
înțeles, creșterea n i'.alității, dar 
întrucât până acum ritmul de 
creștere este încă n. sesizabil cu 
ochiul liber, propun folosirea 

unei clici franceze (Șt. C.) 

personal, sau organizarea tehno
logică po compartimente și ser
vicii funcționale nu Se rezolva 
după dorința unui număr /le sa
lariați care reprezintă 4—5 la 
sută din întreprind#.-a, ele nd se 
rezolva nici chiar d» ceilalți 95— 
96 la suta, fiinl vorbi de rezul
tatul unor experiențe de multi 
ani. Cei care ridica de regulă 
asemenea pretenții nu au argu
mente baz ite pe studii, pe expe
riență, pe criterii de dezvoltare 
sau funcționare a tuturor com
partimentelor unei etnii ,ți pro
ductive. Și in fond, ce facem, 
ne întoarcem iarăși la anul 1990 
când, din prea mult zel postre
voluționar se striga „jos contabi
litatea" ? Autonomia unei între
prinderi începe dc ,1a... starea el 
financiară, iar după cum bine 
știm, minele încă sunt subvențio
nate. Ne-ati surprins revendicări 
ca: „plata posturilor duble să se

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag- it 7-a)
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Cimitirul Noaptea la Vulcan

JF E.reii 
Li prima 
cimitirul: 
Vieții".

au două cuvinte care par, cel 
vedere, nepotrivite pentru a 
„Beit Hahaim", în traducere

puțin 
numi 
„Casa 

PuRnii evrei care au rămas în această 
țară au în grijă sutele de cimitire evreiești In 
care sunt înhumate rămășițele pământești ale 
strămoșilor. Numai Federația Comunităților 
Evreiești cheltuiește anual milioane de lei pen
tru îngrijirea și paza acestor cimitire.

In Vulcan, la marginea orașului, undeva între 
garaje, există un mic cimitir evreiesc. Nu cred 
sa cuprindă mai mult de 20—30 de morminte. 
El : sunt împrejmuite de un gard solid, de be
ton, care protejează aproape tot ce a mai rămas 
din comunitatea evr iască care trăia 
pe aceste meleaguri. Poarta e închisă 
lacăt mic .și atât de ruginit încât nu 
cineva l-a mai deschis în ultimii ani. 
nici măcar nu mai este nevoie să fie

cândva 
cu un 
cred că 

Poate 
deschis. 

Privind mormintele năpădite de burui- ni și 
pietrele pipcrnii ite, măcinate de ploi, nu poate

decât să te cuprindă tristețea. Cândva, auzisem 
că murise un evreu bogat care niciodată nu 
dăduse un ban pentru nevoile obștei. Când fiii 
săi ap cerut Societății „Sacra" să le vândă un 
loc de mormânt, li s-a solicitat o sumă neobiș
nuit de mare. Pentru un loc similar se lua 
de la alții mult mai puțin. Plângându-se rabi
nului de discriminarea ce se face în defavoarea 
lor, rabinul ]c-a explicat:

„Noi, evreii, credem în învierea marților. 
Când alocăm o bucată de pământ pentru un 
mormânt, acesta e numai pentru o perioadă de 
timp și nu o vânzare pe vecie. La învierea 
morților, vom recăpăta o bucată de pământ. 
Există însă o categorie de oameni care, prin 
păcatele lor, prin lipsa lor de omenie, sunt 
osândiți să nu învie niciodată. Dacă dăm aces
tora un loo de mormânt, acesta este în mod 
definitiv. E deci logic ca prețul unei -vânzări 
definitive să fie mult mai mare decât cel 
unei trecătoare închirieri". (Vali LOCOTA)

Câinele - cel mai

noceni

unor posibilități

normale de joacă pentru

B
Potrivit studiu al unui

v. ■ . ar putea
salva viața oam» nîior boinavi de 
epilepsie.

Andr-vv Edney afirma în re
vista „Veterinare Record" că ani
malele părrall sa-și dea seama 
când proprietarii er.m pe punc
tul de a li se declanșa o criză și 
unii chiar i au lat ajutor. în 
stud ul sau 
persor: . ura
pr i?t..ri de câini 
e:>iii; -ic. a 
unul din âini 
te- j, toți iu 
li alertau pe cei 
n tate sau m- r. au d' -a dreptul 

nțut'T" a cori-.iatat 
r ispiins 
lin rasa 

originale

au lat ajutor.
b.nz.-t pe observații 

a 37 dc pro- 
s-jferinzi de 

relevat că nici 
nu ra dr-sat și, 
ră-puns crizelor, 

aflrți în vcci-

să caute ajut-r", a 
E/biev. Câinii care au 
c- mai bine . ii fost ■ i-i 
„colii-." sau alt- tipuri 
crescute pcntrtl mu.'

C uv mul ă in.ibi.in va oi'W miza
O H »ț' t p- n ■ m * ■»(_» s. ximplare
r 3 rin ■< e i ’reț'il de

uc — un n’.! 011 < e dolari.
.n> na r-. us i t să r-ducă

1 iul i-F 1 ț ■? r i esarnului
F ' >r. Gc rnui dc rinocer
f vândut de br rf '■ni ri i a afro-
di • in A ca mâni r dc
k i: ll î® ;i n

’ • ăoceiii, • '< >i ir .■■mii și patru
f- n vor fi md iț numai

? u r- pH'C no. re, și nu pen-
Im <1 f: 'ân.i ți 1 p. i’.ru gr<t-
du-!

I oto: Ștefan CIMPOI
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17,05
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20,00
20.35 
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2 1,00
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- ') A- tu.-ili ți.
Or i oe muzică.

1 Did.li ' i.
> T leșcoala.
> O sama dc cuvinte.
' Magai n .igruol.
i Por'ativul preleriiițclur 
zicale.

1 Actualități.
Magazin in limba maghiară.

> Tezaur folcloric.
i Documentar TV.
i Di ,?ne animate.

Actualități.
Sport.
Teatru TV. Oper. ta 

V.'itold Gembroiv ii z.
Studioul economic.
Ai I.Halit.-ți.
Repriza a b< ia.
MARȚI, 18 MAI PH.'3
TVM Tclematinal-
TVR lași.
TVR C1Ui-Napoca.
Teatru
Witold
Pi er.c 
Actualități.
Ora de muzică. 
Didactica, 
i'el- școală.
Conviețuni — magazin. 
Actualități.
Medicina pentru toți.
•Salut, prieteni! (1).
Starea națiunm 
Desene animate. 
Actualități.
Rosturi., Rosturi.

TV. Op- r< ta 
Gombrowi» z. 
animate.

mu-

(le

du

20,10
20,45

21.45
22.35
23,20
23.35

7,00
10,00

Spoi t.
lilm serial: MIDNIGflT 
CALLER. (Episodul 5).

I ’niversul cunoașter ii.
Salut, prietini! (II).
Actualități.
Studioul șlagărelor.

MIERCURI, 19 MAI 1993
TVM Tclematinal.
T'. lt Iași.

Mirajul occidentului
Miercuri spre joi, 

soțit de o inedită „gardă" 
întreprins un raid nocturn 
străzile și aleile Vulcanului. Cu
fundat în beznă, cartierul rău 
famat al orașului, adică „Dallas"- 
ul nu oferă nimic senzațional. 
Ici-colo câte un „om fericit" mă
surând lățimea străzii, ridică 
imnuri de slavă patronului său 
multiubit, Bachus.

în contrast, bulevardul M. 
Viteazul și strada principală, 
inundate de lumină (în sfârșit 
iată s-a rezolvat problema ilumi
natului public, chiar dacă, deo
camdată numai în centru) sunt 
bătute de la un capăt la altul 
și „viceversa" de către patrulele 
de Poliție, la datorie. Ca întot
deauna. De astă dată însă, spre 
(ne)șansa lor nu prea este „de 
lucru", pentru că este o seară 
liniștită de primăvară, e cald și 
— rețineți! — încă, nu s-au dat 
salariile. Pentru că atunci...

Pentru noi cei care, după vi
zionarea unui documentar în care 
am urmărit ce înseamnă noap
tea pe străzile... Parisului, peisa
jul nocturn vulcănean ne duce 
la melancolie. Pentru că nu este 
de înțeles faptul că intr-un oraș 
denumit până de curând „Micul

in-
am
pe

Extraordinară
Astăzi, la ora 10, la Clubul 

din Lonea, este programată Con
venția județeană extraordinară a 
FSN. I’ână în prezent, și-au anun
țat participarea Petru Carachcu 
și Nicolae Aristide Dragomir 
— din structura ierarhic su
perioară a acestei formațiuni po
litice — și alții. Ordinea de zi 
cuprinde: un raport asupra ac
tivității desfășurate de la ultima 
convenție până acum, alegerea 
dplgaților pentru Convenția Na
țională a FSN, care urmează să 
se desfășoare la Constanța, com
pletarea biroului județean al 
FSN, discuții. (Șt. C.)

II

Am d'-scoperit acest nou mod de ii spune „Nu primim bacșiș" 
it, lângă taxatoare, intr-un autobuz aparținând firmei „S. Pe

tri ni T.C." (conform siglei din exterior). Cu grăbire, am desfă
cut biletul (pe carc-1 mototolisem, neglijent) să văd ce date com
promițătoare conține și, intr-adevăr, biletul era un fals evident. 
Iată ce era tipărit pe bilet: „AUTL P-troșani, seria 11 050088, lei 
1.50, „Păstrați biletul pentru control". Eu l-am păstrat și nll-1 
voi restitui. Nu pot sa jignesc pe cineva care niji roagă atât de 
lrtimos. (Șt. C.)

JOt, 20 MAI 1993 12 00
7.00 TVM Tclematinal. 13,00

10,00 TVR Iași. 13,30
11,00 TVR (.'luj-Napoea. 14,00
12,00 Film artistic: -AL 7-L1A 14 15

•JURAT (Franța, 1962). 15,00
13,45 Desene animate. 1 15,35
14,00 Actualități. 16,00
14,15 Ora de muzică. 96,30
15,00 Didactica. 97,00
15,30 Tilcșcoală. 17,05

Film serial, 
descoperirea plani tei 
Desene animate.
Actualități.
Ora de muzică. 
Didactica.
Teleșcoală.
Cheia succesului.
Arte vizuale.
Actualități.
Gong.

Programul TV. săptămânal
11.01) TVR Cluj-Napoc i
12,00 I-i S-pt. Forța mărturiei.

(Ep- !)■
13,30 Di sene animate.
14,00 A( tualltâți.
14,15 Ora de muzi< ă.
15,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvinte.
1G,00 Dosarele istoriei.
16,.10 Panoramic muzical.
16,55 FOTBAL: Un meci din re

turul semihnalelor Cupei 
României.
Microrecit.il Doru Tufiș.
Documentar artistic.
Desene animale.
Actualități.
R< porter 93.
Tel ecincmatcca: MARTIN

ROUMAGNAG (Franța, 1916). 
23,05 Actualități, 
23,20 Simpozion.
0,05 FOTBAL: Juvenili» — Bo- 

i__fussra lzortmund (rezumat).

10,50 
J9 00
19,30 
20,00 
20,35 
21,05

16,00 Rejzcrc moldave.
16,20 Repere transilvane.
16,40 RUGBY: România — Fran

ța in Campionatul european. 
Magazin în limba germană. 
Spectacolul lumii. 
Desene animate. 
Actualități. 
Rosturi, rostiri. 
Sport. 
Film serial: DALLAS. 
Reflecții rutiere. 
Oaspeți ai Festivalului
tcrnaț-onal „Cerbul dc Aur". 
Studioul economic. 
Actualități. 
Confluențe.
VINERI, 21 MAI 1993
TVM '1 <lemulinal. 
TVR Iași. 
Transmisiune directă
slujbei religioase de Sfinți» 
Împărați Constantin și Elena.

21,45
22,15

In-

22.15
23,00
23.15

7,00
10,00
10,30 a

l’ro Patria.
De drag .și dc voie bună. 
Cultura in lume.
Desene animate.
Actualități.
.Sport.
Film serial. DESTINUL FA
MILIEI IIOWARD (cp. 69) 
Viața pariam-, ntară.
Campionatul european de 
gimnastică ritmică.
Lumea minunată a muzicii. 
Actualități.
Magazin cinematografic. 
Jazz-Fan.

23,05
23,35
23,50

0,50
SlMBATĂ, 22 MAI 1993

9,00
10,00
10,10
11,00

Bună dimineața!
Actualități.
Clubul lui Gullivcr.
Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY.

11,30 Tradiții.
42,00 Alfa (1 Omega.

Occident", o noapte albă să nw 
ai unde o „colora". Și asta, deoai 
rece în afara unui mic chioși 
cu program non-stop și a unei 
cârciumi, în rest tot orașul * 
cufundat în plictis.

La Fabrica de pâine, Ilumina1^ 
la maximum (în ciuda prețului 
liberalizat al kilowatului), aca#» 
mie totală. Afară, răzbate un mh 
ros îmbietor de pâine cald® 
înăuntru, nici o mișcare uman®' 
Mă cațăr pe zid și priveso jrt) 
jind în interior unde privilegiatul 
„paznic" al brutăriei toarce lli 
niștit, tolănit pe un raft, Înfr8 
două pâini rumene și calde. Mă 
întreb: Oare încălzeso pâinile 
mârlanul sau acesta încălzește 
pâinea. Dar îmi dau repede Se# 
ma că faptul nu are nici O Mi 
portanță. Pentru că vorba uneM 
din însoțitoare „lasă și animalele 
să trăiască". i-

Și dacii animalele trăiesc, dacă 
poliția Lși face datoria, și noi — 
chinniți de insomnie — căutării 
subiecte „tari" la miezul nopțilț 
în Vulcan toată lumea doarmă 
și visează... mirajul Vestulliț 
Unde totul pare atât dc plin de 
viață, chiar și noaptea. Sau currt 
ar spune un coleg de-al meii 
„mai ales noaptea". Vise plăcute..#

Concurs u
Cea mai 

frumoasă 

cititoare

NOI* 
frui

ziarului „ZORI 
un concurs de 

baza fotografiilor pri- 
cititoare, având

Redacția 
organizează 
musețe, pe 
mite de la ______ ,
juriu cititorii noștri. Pot pârtii 
cipa fete și femeț tinere, 
dovedesc cu citesc ziarul „1 
NOI". Înscrierile se fac, cu 
lctinul de identitate, până 
data dc 30 mai

Câștigătoarele 
fi premiate.

Concurentele 

de o fotografie 
recenta, se pol 
dacție. Relații 
telefon 542464, fotoreporter Ște

fan Cimpoi.

1993. 
concursului

ci

care
,ZOR1 

bu
ia 

I 
vor

care nu dispun 
(portret) de dată 
fotografia la re-, 

suplimentare lai

13,00 Ora de muzică. j
14,00 ORA 25 — Tranzit TV.

Desene animate (14,05); Știri 
(14,30); Atlas (14,10); Topul 
muzical european (15,10)J 
Familia Simpson (17,3O)| 
Campionatul european do 
gimnastică ritmică (18,30)| 
Telcenciclopedia (19,15); Ac
tualități (20,00); Campionatul 
european de gimnastică rit* 
mică (21,00); Film serial) 
DETECTIVUL FROST (ep. 2) 
(21,50); Film serial: MID* 
NIGHT CALLER (23,30)1 
Actualități (0,25); Trei diri 
zece pentru un show (0,35)<

DUMINICA, 23 MAI 1993 *

9,00 
10,00 
10,10 
11,00

Bună dimineața!
Actualități.
Arlcchino.
Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI Bl.ACM 
BEAUTY. (Ep 32).
Avanpremieră TV.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Actualități.
Posta TV.
VIDEO-MAGAZ1N.
5 pentru un CEC.
Festivalul Internațional 

„București '93". Sclecțiunî. 
19,00 Film serial: DALLAS. 
20.00 Actualități.
20,35 Film artistic: OPERATUL 

NEA „OSTERMAN- (SUA) 
1983).
Convorbiri de duminică.
Actualități.
Maeștrii.
Nocturna TV.

22,25
22,55
23,’0

0,10

Microrecit.il
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PRIMĂRIA ANINOASA ÎMBRACĂ
ORAȘUL ÎN HAINĂ NOUĂ

Mica localitate de pe Valea Jiului trăiește după Re
voluție o a doua tinerețe. Alegerile locale au demonstrat 
că corectitudinea, obiectivitatea și sinceritatea celor care 
au votat reprezentanții oamenilor au învins jocurile de 
culise, ce în inima localnicilor nu au putut pătrunde pen
tru că, aici, a coincis cu adevărul care înseamnă că jocu
rile de culise nu au fost și nu vor mai fi agreate pe aceste 
meleaguri. încrederea în cei aleși de la primar până la 
consilieri se traduce în fiecare zi prin inițiativă, realizări, 
rezolvări și de ce nu și prin rațiunea legii, a dialogului 
deschis, care la primar, viceprimar sau consilier nu este 
legat de vreun orar, fiind acceptat principiul unanim că 
orice om este liber să se adreseze autorităților locale la 
orice oră din zi.

Poliția
Starea infracțională a orașului 

eate cea mai redusă din Valea 
Jiului și la un nivel ce trezește 
poate invidie, multor organe de 
poliție din județ sau din țară. 
Aninoasa se află printre puținele 

orașe unde nu se săvârșesc omoruri, 
tâlhării sau violență. Numărul 
de furturi la fel se află la un 
nivel scăzut.

Circulația. In 1992—1993 pe 
zona DN 66 Iscroni s-au înregis
trat destule accidente dintre care 
3 mortale, datorită în primul rând 
excesului de viteză. Împreună cu 
primăria s-a decis ca viteza le
gală admisă să fie redusă la 40 
km, urmând ca în cel mal scurt 
timp să fie plantate semnele de 
circulație, tn acest scop.

Au fost trimiși In judecată 
pentru abateri de la legea 12 cu 
privire la activitatea de comerț 
Un număr de 3 persoane.

Furturi. In timpul documcn- 
t irii au fost prinși cu ajutorul 
minerilor, numiții Blcgiu Gheor- 
ghe și Costică in flagrant de
lict, care au distrus un 
cablu de cupru, pierderile rldi- 
cându-se la suma de 120 mii lei, 
valoare, punând în pericol toate 
instalațiile de funcționare.

«yzzwzzzz//zz///z/zz/zz/zzzz/zz////z/z/z» 

Viata spirituală

Tradiția s-a păstrat la Aninoasa, 
In prezent existând trei culte; 
ortodox, catolic și reformat. E- 
xis'-â două parohii ortodoxe, in 
c irc oficiază preoții Simion Stane 
și Glicorghe Lic.

întinderea

Suprafața teritoriului adminis
trativ cuprinde 3361 ha, lungimea 
drumurilor se întinde pe 65 km, 
dmtie care șoseaua principală 
niasoară 10,2 km. Suprafața ara
bilii 117 ha, păduri 1216 ha, pă
șuni 136 ha, fănaț 1633 ha, ape 
22 ha, intravilan 135,3 ha, zone 
sport + agrement 1,5 ha; zona 
de locuit 44 ha. Densitatea popu
lației este de 21 locuitori, rapor
tata la o suprafață de un ha, 
iar in zonele locuibile ea crește 
la 39 locuitori.

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

Sănătate

T’e teritoriul localității funcțio- 
n ■ i/ă un d.spensar medical și 
unul de Întreprind re care reu
șește in mare măsura să inter
vină șl să acord" primul ajutor 
tuturor persoanelor care apelează 
la acesta servicii.

Se solicită Direcției .Sanitare 
Județene, înființarea unul cabi
net: stomatologici de s»at sau 
privat si repartizarea unul spe
cialist in acest domeniu.

Bugetul
Deocai dată primăria nu are 

încă bugetul alocat. O parte din 
bani vor fi destinați pentru con
struirea linei hale în Aninoasa 
și a unei piețe în Iscroni.

Există în stare avansată pen
tru licitare în concesionare a 
terenului, acțiune ce va fi adusă

Probleme sociale
Pentru asigurarea unor con

diții civilizate de locuit în cămi
nele de nefamiliști, conducerea 

Exploatării miniere și Sindicatul, 
împreună cu administratorul că
minului, dl. Cornel Alexa, con
silier în comisia locală nr. 2 
s-au executat toate lucrările ne
cesare, căminul arătând ca o 
adevărată casă.

Populația școlară
în An inoasa funcționează două 

școlj — una în oraș, alta în Is
croni, cu 24 de clase, 3 grădinițe, 
o crc'.ă cu 20 de locuri, cuprin
zând aproape 800 de școlari și 
preșcolari.

Despre cadrele didactice din lo
calitate atât primăria cât și pă
rinți] au numai cuvinte de laudă.

RAGCL, minusuri și plusuri
Primăria Aninoasa face apel 

la conducerea Regiei din Petro
șani pentru repararea vidanjei 
din teritoriu; punerea in funcțiu-

tril ca acestea să fie folosite la 
lucrurile de sezon.

Scoaterea la licitație a cailor 
și căruțelor pcntru a se putea 
utila s"cția cu un utilaj de stric
tă necesitate și urgență.ne a tractorului, a ifronultii, pen-

Aplicarea legii
Principalele probleme care stau 

in atenția primăriei și a consi
liului local se refera la aplicarea 
legii nr. 18/1991 privind punerea 
în drepturi asupra pădurilor, acțiu 
ne unde comisia locală a avut până 
aram trej ședințe și începând cu 
data de 17 mai se roiau măsura 
toi i le in zona Dănuțoni și Cătu
ne ști.

Pagină realizată de:

Ghcorghe CHiRVASA

Dorel NEAMȚU

De la starea civilă
De la începutui anului și până în prezent, în Aninoasa, datele 

de stare civilă nu semnifică modificări esențiale in structura 
orașului.

Astfel se înregistrează 14 căsătorii și 23 de decese.
Nașteri nu sunt In Aninoasa. Nu pentru faptul c.i pe raza 

orașului n-ar exista nou-năsenți, ci pentru simplul motiv c.î cele 
mai multe mame au născut la maternitățile din Vulcan și Petroșani.

Și uitc-așa Aninoasa nu înregistrează nașteri...

Compartimente 
funcționale

Primar, viceprimar, secretar 
(post vacant), 2 paznici, femeie de 
serviciu.

Birou financiar-contabil, birou 
agricol, birou urbanism și ame

najarea teritoriului, oficiul stării 
civile, birou secretariat și pro
tocol.

la cunoștința cetățenilor în timp 
util.

Prin d-na ing. Silvia Iancu, 
ing. agronom s-au asigurat canti
tățile de smiințc și pomi sădi- 
tori, mai mult ca anul trecut, 
făcându-se un pas marc în acest 
sens.

Trecerea centralei , termice de 
la A.S. nr. 1 sub tutela RAGCTi 
Petroșani — Aninoasa și repara
rea centralei nr. 3, cu două ca
zane defecte ce impune înlocui
rea lor. Termenul de punere în 
folosință este până la data de 
I septembrie, iar buna lor func
ționare este principala problemă 
de urmărit a primăriei.

Resurse
Terminarea blocului C clin Is

croni, bloc cu 16 apartamente 
3—1 camere, cu termen de pre
dare în ziua dc 31 octombrie.

Colaborări: Relațiile cu sindi
catul EM Aninoasa, cu ceilalți 
agenți economici de pe raza ora
șului, Avicola Iscroni, TRAN.S- 
COM, agenți cu capital de stat 
și particular.

Activitatea culturală
Pentru impui narea vieții 

spirituale, culturala și sportive 
s-au făcut câteva n utații cu re
zultate imediate. Dl. prof. Coro- 
ian Sâvulca Adrian (prof. de 
muzică) a reușit or unizarea u- 
nor frumoase seri distractive cu 
spectacolele „Hoțul cinstit" și 
„Excelsior" și cu pcisptclive de 
a ajunge pe scena localității și 
a altor formații cunoscute pe plan 
național.

De ziua copilului va avea loc 
un spectacol susținut de elevii 
școlii din localitate, de membrii 
unor formații artis ice cu parti
ciparea clubului copiilor de la 
Petroșani.

Inițiative. înființarea unui 
teatru de amatori la nivelul lo
calității. '

Organizarea unui festival de 
muzică ușoară pentru preșcolari, 
școlari și tineret, la nivel de 
Valea Jiului, cu sponsorizarea 
acțiunii de către sindicatul minei 
și a agenților economici.

HOTĂRÂREA Nr. 8|1993
pentru stabilirea taxelor de pășunat pentru anul 1991 ]

Consiliul orașului Aninoasa, județul Hunedoara, 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul 

orașului Aninoasa și avizat favorabil de comisia de spe
cialitate din cadrul Consiliului orașului Aninoasa

In baza prevederilor Legii nr. 8/1971 și a adresei 
Ministerului Agriculturii nr. 39239/1992;

Ținând cont de prevederile Ordonanțelor Guvernului 
României nr. 14 și 15 din anul 1992;

In temeiul art. 21, lit. f și art. 29 din Legea nr. G9/1991 
a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE: j

Art. 1. Taxele de pășunat pentru anul 1993 vor fi ar* 
mătoarcle: I

Bovine adulte
Tineret bovin 
Ovine adulte
Tineret ovin 
Cabaline adulte 
Tineret cabalin

Art. 2. Iii scopul menținerii și amenajării pășunilor, 
stabilește obligația proprietarilor beneficiari de pășuni do 
a executa muncă contributivă in funcție dc numărul ani
malelor învoite la pășunat: — o zi muncă a 8 ore pentru 
box ine si cabaline adulte; 5 ovine adulte; 10 tineret ovin) 
2 tineret boș in sau cabalin. m

Art. 3. Contravaloarea unei zile muncă neefectuatfl 
se stabilește la suma de 3 000 lei.

Art. 4. Persoanele care din motive justificate (vârsta 
înaintată, boală, ctc.), pot achita contravaloarea zilelor 
muncă ce nu le pot presta, stabilindu-se suma de 1500 
lei/zi. Plata contravalorii acestor zile se va achita la Ofi
ciul agricol al Consiliului orașului Aninoasa, iar sumele 
vor fi utilizate exclusiv pentru lucrări de întreținerea pă
șunilor. - "4

Art. 5. Prin grija Oficiului agricol din cadrul Coa- 
siliului orașului Aninoasa se vor încheia cu fiecare pro
prietar de animale și beneficiar de pășune contracte in
dividuale conform modelului anexat, ce face parte inte
grantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul orașului Aninoasa și Oficiul agricol 
din cadrul Consiliului orașului Aninoasa, vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință pu
blică prin afișare. 1

Aninoasa, ia 23 aprilie 1993.

Cercuri de muzică ușoară, an
samblul artistic al orașului eu 
prezentarea ciclului vieții Ia 
momârlani. ,

Pe plan sportiv, cu prof. Teo
dor Trifa, un alt pasionat al 
muncii se preconizează rtpunos 
rea în funcție a •popicăriei, a ini 
ființării unor cercuri de gltni 
nastică ritmică, aerobică, coregrai- 
fie, precum și organizarea unoț 
concursuri de șah, tenis de masă, 
biliard, bridge.

Cupa sectoarelor la fotbal. O 
activitate tradițională cu jocuri 
eliminatorii și cu o finală ee 
atrage nu numai spectatorii et 
•și combatanții pentru că, câști
gătoarea trofeului va fi premiată 
In primul rând în bani. DL 
Constantin Gheorghinoiu, preșe
dintele comitetului sindicatului pe 
EM Aninoasa este on ul care face 
legătura cu orașul, într-un mod 
în care conlucrarea este literă de 
lege.

275 lei/cap
160 lei/cap,
110 lei/cap!

75 lei/cajt
325 lei/cap.
175 lei/cag
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A MAI TRECUT 0
âSĂPTĂMÂNĂ...

AUTOBUZUL DE DIMINEAȚĂ
Aflat în autobuzul particular 

al unei societăți cu nume femi
nin, Ion Avarvarei contempla 
prin geamul murdar ziua care 
tocmai începea să înmugurească. 
Dintr-un difuzor, instalat stra
tegic, in plafoni?ră, o voce femi
nină îi aducea la cunoștință fap
tul că: „Geaba ai tu Dacia dacă 
n-ai ce-ți trăbă-n ea lu, dar el 
nu se mai gândea de țnult la Da
cii. Cu banii depuși acum cinci 
ani, In așteptarea ei, putea a- 
cum să-ți cumpere o jumătate de 
televizor color. Fără telecoman
dă.

E vineri dimineața. Lumea 
merge la piață. Nu și-au mai 
luat sacoșele cu ei. Tot ce pot 
cumpăra încape foarte bine și în 
buzunare. Un zvon ist lansează 
știrea că la tarabe au apărut ro- 
jiile. Și sunt roșii ?, întreabă ri
nul, cu gândul la vreun oarece 
animal. „Nu știu. Am văzut nu
mai coada, precizează zvonistul,

hai să râdem
Fetița, către băiețel; — Dl. te, 

mă, la școală I
B. iețelu) : — Ascultă, fu! Mic 

să-mi spui „ba" pentru că vine 
dc la băiat, așa cum eu îți spun 
„fa“ pentru că vine de la fată. 
Să nu-mi spui „mă" pentru că 
vine do la măgar. Ai înțeles ?

•ir
, (Talmudic.

— Rabi — zice ll.ișela — ftic 
a înnebunit !

— Gum așa 7
— A tăiat Ion, vecinul, pur

ceaua, și l-am prin.ș mâncând cu 
el carne dc porc.

— N-a 'nebunit. Du-te acasă 1 
A doua zi :

Rabi. — zuc R.c,< la — 11 ic 
a 'nebunit 1

— Cum ața ?
— Dam prins pupând in bucă

tărie, bucătăreasa
— Du-‘e acasă N'a 'nebunit.

. — B.i da.
— Ba nu. D ică 'nebunea, cum 

zici, ar fi mâncat bucătăreasa și 
ar fi pupat purecați.i J’e când 
așa...

ir
Soțul ■ ■ Dragă m ani căsăto

rit ®u tine pentru că m-ani în
drăgostit do La prima vedere.

Soția ; — Val iubitule, ce fe
ricită sunt I

Soțul . — Asta e obiceiul meu
I>rost Mir mă uit și a doua oară!

HOȚIE cenzura
(strict

O t.,pr.i a lost încarc: "atâ 
iinip de doua zile în închisoarea 
unei mici localități din Kenya 
după ce s a stabilit că furase 
105 șilingi (circa 2 dolari) din 
punga unui negustor ambulant 
d< fructe. Pur și simplu capra 
chiJoman.i a dat târcoale tura- 
toci, apoi, Intr-un moment de 
ro at< nțle a vânzătorului, a sus- 
fras suma respecți' j din punga 

«iM.stui.i, după rare a tulit-o. 
f“rin«<i, t a condalat ea banii

erau vreo patruzeci la număr". 
Cifra te duce, fără să vrei, la 
„Aii Baba și cci patruzeci de... 
liber profesioniști". Sunt câțiva 
și în autobuz dar își fac doar 
plimbarea de rutină. Unul cu o 
cârjă își revendică paternitatea 
asupra scaunelor din față, cele 
pentru invalizi și mame cu eonii 
în brațe, dar este repezit pe
motiv că are concepții de pe
vremea odiosului. Lui Ion Avar
varei i se pare suspect că nu 
strigă nimeni „Avansați înain
te 1“ șl nici măcar „înaintați 
înapoi La fel ca și în viață, 
fiecare sc străduiește să ocuoe 
un scaun cât mai comod cu pu
tință, hotărât să nu-1 mai cedeze 
nimănui.

Pe tricoul celui din față scrie 
ceva în engleză. Dar Avarvarei 
nu a fost inspirat să învețe lim
ba asta. El și-a însușit rusa. A- 
ceasta îl ajută, uneori, în piață. 
Când vin rușii. Că tot ei rămân 

0 maximă pe săptămână

Să mi spuneți niciodată unei doamne „Vă cunosc dc 
când eram copil'*, ci „Vă cunosc de când erați copilă!**

I.L. CAR AGI ALE

ALA
ORIZONTAL : 1. în grabă și în chimic; 

2. A-și da acre fără supărare (subst.); 3. 
Pe teren, de Ia cărbune — La dreapta 
primarului; 4. îndemn, la operă — Po
vești de dragoste; 5. Sâcâie!j pe un traseu 
automobilistic de concurs — Argeș meta
lic; 6. Mititei ! — Coșuri ce nu sunt bune 
pe terenul de baschet; 7. Flori în ochi — 
Miriapod contemporan, cu tracțiune elec
trică, mergând pe două cârâia; 8. Estete !
— Ruta pentru Bachus; 9. O Ioană cele
bru a întins coarda — Vitrina cu noutăți; 
10. Atu dc cuitczan.

VERTICAL: J. /\sta trece peste primej
die — De poveste; 2. Caiete contabile; 3. 
Rezultați in urma culturii — Instrument 
ironic; 4. Elev — Direcțional; 5. Omisă 
impersonală I — Prefix înțepător și dulce
— Câ>; 6. Lit< râ grecească ce sc nvârtc-n 

cerc — O fecioară; 7. Extrem de șovin; 
8. Diminutiv masculin — Muza; 9. Dr 

rasul lumii — Aur p<- Sena; 10. Frumoși, 
nevoie mare.

rugini coordonate de
Jlorațiu ALEXANDRESCU

autentic, deși incredibil)
dispăruseră. Autoarea furtului a 
fost băgată la închisoare, de 
und<- a fost eliberată numai du
pă cc stăpânul ei a rcturnat pă
gubașului banii și a administrat 
caprei hoațe o lecție carp să o 
învețe minte. De unde se vede 
treaba că nu numai bipezii fură. 
Probabil ră obiceiul s-n păstrat 
încă dc pe vrcniaa potopului, 
când — glăsuiește legenda — a 

avut loo on amplu schimb do 

experiență pe Arca domnului Noc. 

baza și-acolo. Deunăzi unul a 
vrut să îi vândă o drujbă, dar 
cum nu fusese recompensat de 
Legea Fondului Funciar cu o 
pădure, refuză politicos, pretex
tând că e de culoare roșie. O 
rusoaică grasă (ca-n filme), în
cercă să-i vâre pe gât un samo
var electric, dar cu gândul la 
prețul kilowatulul după fatidica 
za de unu mai, fugi îngrozit—

Frânele autobuzului scrâșn:ră 
puternic. La fel scrâșneau din 
dinți și câțiva pasageri. Din cu 
totul alte motive. Ajunseseră în 
piața Victoriei. A cui victorie ? 
se întrebă Avarvarei, în timp ce 
punea piciorul în prima băltoacă. 
Rămase câteva secunde descum
pănit. Ceilalți, din spate, îl a- 
postrofară: „Nu te mai gândi a- 
tâta, boule I Mergi înainte l“.

Mircca ANDRAȘ

N D A L A

M

Directoarea unu) cinematograf 
londonez a compărut în fața ți
nui tribunal pentru că a proiec
tat pe ecran „Portocala mecani
că", interzis de 20 dc ani în Ma
rca Britanic. Lui Jane Glles, 29 
dc ani, responsabila cinematogra
fului „Scala" i a fost intentat 
procesul dc către autoritatea ca
re controlează respectarea drep
tului de autor (Federation A- 
galnst Gopyright Theft) în Ma
rea Britanie. între ecl care se 
dczlo dc film, acum, se afla chiar 
și regizorul filmului, Slanley 
Kubrik. Filmul ara sa erou pe 
A|ox (Interpretat do (Malcolm 
McDowell), ale «arul paslunî ie 
împart între viol, crimă șl...

,•' « 2 J V f (, » e

Bcetbovcn? Filmul a fost acuzat 
că instigă la violență de o rară 
cruzime. Proiectarea .și vinderea 
dc casete cu acest film sunt in
terzise In Marea Britanie, chiar 
din anul in care filmul a fost 
realizat. Iată că și In Occident 
există cenzură și nu orice se 
proiectează pe ecrane. Aviz șefi
lor noștri dc cinematograf ți ce
lor co transmit filme prin ca
blu. Violența și filmele de vio
lență nasc monștri. €a șl exacer
barea sexului. Cum întră noi nu 
suntem în Marea Britanie, sc 
proiectează cu un aer „superior", 
orice mediocră producție, în goa
na nesăbuită după bani obținuți 
cu orice preț.

FAPT DIVERS
DE LA SĂRĂCIE, LA ȚIGARA

„Fumatul este strâns legat de 
sărăcie și de nivelul scăzut de 
■instruire, în special în rândul 
femeilor" — afirmă Centrul de 
cercetări oncologice Intr-un ra
port publicat recent la Londra. 
Dacă în regiunile în care predo
mină familiile sărace de munci
tori, fără țigară nu pot trăi 9 din 
10 femei, în rândul posesoarclop 
de diplome care le atestă pregă
tirea superioară, fumează fiecare 
a zecea femeie. Cu 30 de ani în 
urmă, între fumat și statutul 
social nu se observa nici o le
gătură. Acum însă procentul cla
sei de mijloc care au acest obi
cei periculos este de câteva ori 
mai scăzut decât al șomerilor și 
săracilor, iar în rândul reprezen
tantelor sexului slab această ten
dință este foarte pregnantă. Du
pă părerea psihologilor brita
nici, săracii văd în țigară „un 
mijloc necesar de a se apăra de 
stress si de vicisitudinile vieții". 
(ROMPRES)

CIPRU. TRAFIG CU 
PROSTITUATE

Acuzații grave asupra Cipru
lui, recunoscute voalat de guver
nul acestei țări. Ciprul — nod al 
traficului cu prostituate 1 Fete 
din Europa de Est și din Filipi- 
ne, venite în Cipru pentru a fi 
dansatoare sau chelnerlțe, sunt 
obligate dc către patronii lor, 1- 
nainte dc a-și exercita meseria, 
să se prostitueze. După care sunt 
expediate, fără putință de tăga
dă, în Olanda, Germania san 
In... Nigeria. „Recalcitrantele" 
sunt potolite imediat prin orice 
mijloace. „Nu suntem responsa
bili cu destinul acestor femei, o- 
dată expirată durata vizei lor 
penii u ședere in Gipru" (maxim 
șase luni), afirmă șeful departa
mentului pentru străini al poli
ției cipriote, Andreas Ibcmona- 
ris. „Poate că în unele cabarete 
există situații ilegale, dar tre
buie dovezi" — conchide cL Op
tică orientală. (ROMPRES)
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Rabdă baba la frumusețe
Astăzi, despre automasajul facial. El cerc câteva condiții mi

cime: mâinile perfect curate, unghiile tăiate scurt, iar fața bine
.urâțată. Se folosește pudra de talc în cazul în care tenul este
gras și o cremă grasă, în cazul unuj ten uscat. Crema se întinde 
pe față de jos în sus. Intensitatea automasajului depinde de vârstă. 
La persoanele în vârstă mișcările vor fi mai profunde.
Automasajul durează 10—20 de minute. Cum se execută: cu de
getele se mângâie pielea feței de jos în sus. Apoi se apucă pielea 
între degetul mare și celelalte degete, se strânge frământând ușor. 
Automasajul ciupit se realizează prin ciupituri fine, de scurtă 
durată, apucând pielea între degetul mare și cel mijlociu. Se 
combină aceste metode cu mișcări executate cu toate degetele, în 
stilul lovirii clapelor pianului sau fricționând profund mușchii 
feței. Pentru automasajul tenului uscat se pot folosi toate tipurile 
de mișcări, dar cel mai eficient este automasajul ciupit, iar pen
tru tenul gras, cel frământat și fricționat. Și fruntea trebuie - să 
beneficieze de automasaj, ea fiind predispusă la riduri timpurii. 
Pe frunte se fac mișcări de mângâiere cu degetele mijlociu și ine
lar, pornind de la sprâncene spre rădăcina părului. Se masează 
fruntea de la mijloc spre tâmple. Se fac apoi mișcări circulare ți
în zig-zag.

La masajul ochilor, mișcările trebuie să fie delicate. Obrajii 
bcx ficiază de masaj cu toate degetele, concomitent cu ambele 
m u Se fac ușoare ciupituri pornind de la colțurile buzelor spre 
aripile nasului. Persoanele mai în vârstă, care au tendința de a 
face bărbie dublă, vor executa cu degetele strânse și bine întinse, 

■ tapotări energice sub bărbie, dc-a lungul maxilarelor. Nu uitați 
cu nici un chip gâtul. Cuprindeți-I Intre degete, pornind de sub 

1 bărbie spre decolteu. Alternați cu mici ciupituri.
In acest fel veți avea o față curată, fără riduri, un aer mereu 

lânâr, proaspăt. Și ce poate fi mai încântător pentru cci ce vă 
îndrăgesc, decât să vă vadă mereu tânără, mereu frumoasă, așa 
cum ați fost la 17 ani 1

A venit, iată sezonul cald. De 
jeastă dată insă vă propunem 
i rămâneți tot „la modă" și în- 
o situație mai deosebită, anu- 
e In acele zile călduroase de 
mi, in care, pentru binecuvân- 
țul motiv că așteptați să deve- 
ți mamă, nu puteți să mai lm- 
’ucați orice rochie. In fond, de 
f să nu fiți și în aceste zile e- 
g-K așa cum v-ați obișnuit 
ițuT . Nimic nu vă împiedică 
i purtați o rochie care, prin li- 
a ei de croială, să vă Infrumu- 
țeze. Realizată din țesături u- 
>arc, cu imprimate florale, cu

AODA TRECE, 
MODA VINE

dorit pastelat, rochia poate a- 
;a o platcă, de sub care por- 
|Jt<? ușor încrețită, destul de 
nplă pentru noua dnmneavoas- 
ă alură. Rochia poate f) In- 
lisă cu nasturi până In talie, cu 
*» rever simplu, mâneci lejere, 
■anșete Jate. Izejcritatea rochie!, 
1 lățime va fi egală cu partea 
» Jos. Surplusul se strânge In

"Cțilurlle de sub platcă. Ro- 
dumneavoastră vă va da un 

r distins șl o v< ți putea purta 
>ă probleme și după ce veți 
luce pe lume un băiețel sau o 
Viță gingașă. Un cordon lat, a 
irtat încălțămintei, i?are, nu 
tați trebuie să fie foarte como- 
i, va constitui, de asemenea un 
ement de eleganță vestimenta- 
. In felul aresta, fermecătoare 
i totdeauna, veți rămâne deose- 
t de atrăgătoare pentru soț, 
■ntru prieteni, Iar «ăldura verii 
; 3 va produce necazuri. __

COSMETIC US

Palma sexului slab
In America sc vorbește din ce 

in cc mai insistent despre noul 
război al sexelor. Un război fără 
rezoluții ale Consiliului de secu
ritate și fără forțe de menținere 
(sic I) a păcii din partea ONU. 
Bărbații sunt alarmați, înspăi
mântați, unii chiar disperați do 
forța dezlănțuită asupra lor dc 
propriile consoarte. Ei cer pro
tecție legală. Recent a luat naș
tere prima asociație americană 
pentru apărarea bărbaților bă
tuți de soții, amante sau logod
nice — numită „Domestic Rights 
Coalitions1* — iar primul centru 
de primire a victimelor domesti
ce și-a deschis deja porțile. „A- 
proapc Jumătate din cazurile bru
talităților conjugale au ra victi
me bărbații1* — declară fondato
rul accsteil asociații, domnul 
George Gilliland, care a avut de 
întâmpinat mii de dificulttfți șl 
nu mă} puține Ironii înainte de 
a fi luat în serios. In apărarea 
afirmațiilor sale, el a invocat cer
cetările profesorului Murray 

Strauss dc la Universitatea din 
Ncw Ilamp'Jiire, autor al unei
vzzz/z/zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Horo
TAUR — ȘARPE

Ce-a fost greu, a trecut. Astăzi 
veți primi daruri. Și nu exagerați 
cu licorile bachlce.

GEMENI — CAL
Să nu-1 uitați pe aproapele 

dumneavoastră. Și el e om ți 
poate greși. ,

RAC — OAIE
O excursie la munte este < ât 

se poate de nimerită.
LEU — MAIMUȚA

Nu vă comportați ca o „sug
eră”. Greșiți grav.

FECIOARA — COCOȘUL
Nu Inchelați afaceri. Veți pier

de.
BALANȚA — CÂINELE

Amplificați relația < o „Tau
rul". E.stc benefică astăzi.

Stele, oameni și destine
„Am văzut furtunile fcmeiLor, 

le-am văzut pe cele ale mărilor 

și am plâns mai mult pe îndră

gostiți decât pe marinari’'.

BYRON

anchete asupra a șase mii de 
cupluri aflate în conflict, de un
de rezulta că soțiile care trag 
palme, amenință cu tigăile, cuți
tele și chiar pistoalele perechea 
conjugală sunt, într-adevăr, în- 
tr-un procent cu mult mai mare 
decât bărbații. „Bărbații batjo
coriți dc soții nu sunt niciodată 
crezuți de poliție, devin ținta 
ironiilor societății și nu au unde 
să se plângă" — afirmă Gilliland. 
In timp cc cotidianul Ncw York 
Timcs a dedicat pagini întregi 
protecției drepturilor bărbatu
lui, feministele americane iau 
pozițij ferme prin declarații pu
blice. „In realitate, femeile tiă- 
icsc r >u, iau bătaie în casă” — 
replică lidera unei astfel de or
ganizații feministe din Minne- 
sota. Oricum, la noi lucrurile sunt 
mai limpezi: atât femeile, cât și 
bărbații pot, în caz de conflict 
conjugal, să scandeze la unison, 
în loc să-ți tragă palme, celebrul 
slogan de fabricație carpatină 
„fără violență, fără violență I", 
după care sa aplice metoda 
„jos...” (depinde ce).

scop
SCORPION — MISTREȚ
Urgent, pas înapoi. Și feriți-să 

dc „Pești".
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

■Rls-ați astăzi să faceți chel
tui-li inutile. '

CAPRIC ORN - BOU
Intr-un mom nt de simiiitale, 

vă v< ți apropia o persoana ' are 
până it-iim v i ținut li di‘* înțiî.

VĂRSĂTOR — TIpRU
l- loii'i ați a pagubă. A-t.i-i.

PEȘTI — IEPURE
N iuțeli geri ' cu „S-orpi'imil" 

In rest, toate bune
Bl RBI (1 — DRAGON

VI sc va 'impun* o afacere 
dubioasă l'iidi-vă. p nlm c.i 
v ți mira in conflict cu legi a.

Privind bolta jnstelată într-o 
noapte senină .și fără lună, pu
tem observa că suntem înconju
rați din toate părțiTc de o Jume 
de stele. Oceanul atmosferic, plin 
de impurități : fum, particule de 
praf, vapori de apă, împiedică o 
bună vizibilitate a boitei înste
late. Cu ochiul liber se pot ob
serva în jur de 2500—3000 de 
stele, atât în emisfera nordică 
cât și în cea sudică. Stelele pe 
cer nu sunt dispersate în mod 
haotic. Ele formează grupuri și, 
unind prin linii imaginare fieca
re grup, se formează în închipui
rea minții umane diferite forme: 
forme umane (vărsătorul, fe
cioara), forme de lucruri (balan
ța, lira), forme de animale (câi
nele, dragonul). Universul fiind 
compus din materie, care la rân
dul ei compune atât stelele cât 
și corpul uman, această materie 
poate fi și câmp, ți substanță, și 

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZa

Ocol în fugă
Atletul cazac Marat Jilanbaev, in vârsta de 29 dc ani. va 

încerca să facă într-un an ocolul globului dar nu mergând, »1 
fugind. Dc curând atletul a încheiat o cursă a Saharci. „Intențio
nez s;i demonstrez extrema rezistență umană... Vreau să alerg în 
jurul lumii intr-un an”, a declarat Jilanbaev, după ce î.și depășise 
propriul record de alergare pe distanțe mari, în condiții extreme.

Cursa sa din Sahara a măsurat 1700 km. l’c parcursul cursei, 
Jilanbaev a slabii 5 kilograme. Cursa a durat 24 de zile. Să re
cunoaștem, o cură de slăbire interesantă. (ROMI’RES)

UNDE MERGEM?
Astăzi, pentru pasionați! fotbalului, singurul stadion care li 

așteaptă, este cel din Dealul Institutului dc Mine. Aici, Univer
sitate^, xictima unui arbitraj incorect la Alba lulia, întâlnește pe 
ocupanta locului V, Mucart Cluj, intr-un meci în care talentatele 
fotbaliste ale soților Vișan vor mări norma dc goluri pentru a 
ajunge din urmă... fugarul. Succes, b lelorț

Mâini1, tot fotbal.
In divizia B, două jm uri acasă.
AS Paroșcni întâlnește pe Unirea Alexandria, o echipa de 

subsolul clasamentului, și victoria nu i poate scăpa, mai ales ca. 
echipa lui Gogii Tonca este in creștere de formă.

Minerul Uricani primește vizita minerilor de la Anina, iar 
publicul va savura, credem și <!<• această dată, succesul. Oricum 
Dorul Mai a si Mili.ij Marian știu că victoria este oglinda fiecărei 
echipe.

in divizia f, primele două clas de Joacă pc teren propriu. 
Dcibv-ul etapei se dispută la Vulcan, unde fosta pretendentă la 
titlu, CoiT’.rtir torul Uum do.ii ,i, i.i li obligată să-și recunoască 
toat' viciile a ,cun’ • Minerul, cu I’ tre l.ibar li la timonă, are 
doar varianl.i celor doua puiu le, mi prin pr Mlt.a d.rbv-illui ci 
prin '-'■a i v dorii

în eel onll im i i. mi luci il memoriilor l’.irânrul are ca par- 
tema p. Mirniul Ialia'.i ni ia tur piriid.i a nvr.il rojuearca ei 
la misa \ r l'-

.S'iuiil unii di d i< il i;i'il lor va aduce dvsigui și golurile 
si, (orii i i.n --pc am ,a lo.'il -a fie unul de fairplav, .gi cum » 
|o ■; ou o, ■ o mala il n rul Voie n. (D N )

vizibilă, și invizibilă, „în natură 
nimic nu sc pierde, nimic nu se 
câștigă ci totul se transformă". O 
lege universal valabilă. Viața 
difcră_de la om la om; tot la fel 
.și strălucirea stelelor, dc la stea 
la stea pc tot cursul „vieții" a- 
ccstora, în funcție dc energia e- 
xistentă în materia care le com
pune. Bolta înstelată este împăr
țită în 88 dc constelații din care 
doar 12 sunt mai cunoscute, a- 
ccstca făcând parte din cele 12 
zodii care formează zodiacul a- 
nual, dar, conform legilor atrac
ției universale descoperită de 
Isaac Newton, toate zodiile Inter- 
acționează între ele. Pentru a- 
ccasta, prezicerile horoscoapele» 
nu pot fi perfect valabile, întot
deauna, pentru fiecare om în 
parte.

Miliai ILANG1U
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Bill CI in ton

> Președintele Bill Clinlon și soția sa Hillary 
Bu plătit 70228 dolari impozite în 1992 pentru 
un venit de 290 697 dolari, conform declarației 
lor de impozit publicată de Casa Albă.

Doamna Clinton, parteneră până la sfârșitul 
anului trecut în cadrul unui important birou 
ae avocați din Little Rock (Arkansas), este cea 
care a câștigat mal mulți bani. Bill Clinton, 

' care și-a preluat funcția de președinte In ia
nuarie trecut, nu primea decât 34 527 dolari 
anual ca guvernator al statului Arkansas.

și impozitele
Vicepreședintele Al Gore și soția sa Tipper 

și-au făcut și el publice impozitele declarând un 
venit de 623 243 dolari în 1992, sumă cuprinzând 
mal ales drepturile de autor ale lui Al Gore 
pentru o lucrare asupra mediului, reprezentând 
461 529 dolari,

Impozitele soților Gore au fost ae 166 979 
'dolari, Vicepreședintele Gore și soția sa au 
făcut de asemenea o donație de 50 000 dolari 
Universității statului Tennessce pentru crearea 
unei catedre a mediului.

Artiști celebri— ■ ............... ■

Brigitte Bardot — D’Ormale
I

Despre fidelitate
Ipostazele pisicii

? CONCENTRARE. Dacă ochii sunt larg deschiși, pupilele 
dilatate, iar urechile ciulite pisica se concentrează.

SOMNOLENȚA. Când ochii sunt întredeschișl, iar urechile 
pleoștite spre față, pisica este somnoroasă și liniștită.

NELINIȘTE. Dacă își orientează urechile lateral, iar pupilele 
«unt dilatate, ea este neliniștită.

t
AGRESIVITATE. Dacă urechile sunt puțin aplecate, iar pu

pilele sunt îndreptate spre mustățile zburlite, ea este pregătită 
pentru atac.

APARARE. O grimasă care exprimă apărarea se distinge prin 
așezarea la orizontală a urechilor, având și pupilele dilatate.

FURIE. Pisica este înfuriată când are ochii strânși și își 
arată colții.

Conspirație satanica
Iranul, care a pus un premiu pe capul scriitorului bTitanlo 

Salmun Rushdie, organizează acum, Concursul internațional de 
caricatura „Conspirația satanică", inspirat din cunoscuta lucrare 
a scriitorului. Agenția Iraniană de presă IRNA a anunțat că data 
limită pentru depunerea desenelor va fi 4 iunie, când țara va 
comemora patru ani de la moartea, în 1989, a ayatollahului Kho- 
tneiny.

Agenția IRNA recepționată la Nicosia, în Cipru, a mal relatat 
că. concursul este coordonat de săptămânalul iranian Kayhan Ha- 
vai. Sunt citate cuvintele șefului secției culturale a revistei, Mo- 
hammad Hadi Parvin, care a spus că această competiție „are 
drept scop creionarea conspirației reale ce se află In spatele ro
manului blasfemiator „Versete satanice1*.

Maimuțe cu gusturi... 
absolut speciale!

I Cetățenii localității Bani Kan- 
va din Nigeria s-au strâns pen
tru a-și exercita democratio 
dreptul la vot. In încăperea in 
care urma să aibă loc votarea 
li așteptau deja comisia electo
rală, Listele candidaților, buleti
nele și urnele de vot. Dar dintr-o 
dată s-a întâmplat ceva nemai
văzut. Gu lovituri puternice ușa 
• fost doborâtă, geamurile sparte 
și in Încăpere au pătruns mal 
multe maimuțe. Ele nu intraseră 
niciodată In contact cu membrii 
tribului. Bruso au Început să 
distrugă tot ce au văzut in cale. 
Primele .victime* au fost listele 
electorale, urnele și buletinele 
de vot, cimpanzeii neacordând 
deloo atenție oamenilor. Nu s-au

liniștit până nu au văzut că totul 
este făcut bucățele. După această 
victorie, scoțând țipete de bucu
rie au plecat.

In pofida cercetărilor asidue 
Întreprinse de poliție, cazul a 
ramas 0 enigmă. Alegrile au fost 
anulate, iar după aceea nici că 
au mai avut loo. Numai localnicii 
spuneau că aceasta este fapta 
.LUI", adică a șamanului satului 
(vrăjitor), adversar înfocat al 
instituțiilor inventate de cel albi, 
care se temea că tribul ar pu
tea să voteze cum ar vrea el. 
Poliția nu l-a putut Învinui pe 
șaman pentru .magia" sa Întru
cât lipseau dovezile. Oricum, ale
gerile democratice au eșuat.

excelent 
partener

Femeilor singure din Austra
lia le plac mai mult pisicile de
cât bărbații, găsind că ele sunt 
un partener perfect, se arată 
într-un studiu. 94 la sută dintre 
femeile anchetate au declarat că 
își consideră pisicile un compa
nion excelent, în timp de 95 la 
sută au afirmat că, alături de 
ele au avut multe bucurii și 
momente de reală fericire.

Jeremy Cocks, cercetătorul care 
a efectuat studiul, a afirmat că 
nu a văzut niciodată un aseme
nea atașament emoționant față 
de animale. „Există în aceste 
cazuri, în mod evident, o foarte 
puternică legătură emoțională", a 
spus Cocks.

fidelitatea 
bărbatului

Este prea bine cunoscut fap
tul că cei ce trăiesc mult timp 
împreună, treptat, încep să se
mene. Bărbatul, se pare, dobân
dește trăsăturile soției sale, iar 
femeia ale soțului ei. Aceasta 
chiar dacă nu prea poți găsi o 
soție care să fie de acord cu 
afirmația că ar semana cu soțul 
el.

In ceea ce privește asemăna
rea cu câinele propriu, este cu 
totul altceva. Fiecare stăpân își 
începe povestea despre favoritul 
său cu cuvintele „Eu și câinele 
meu..." Pentru ca un om să 
semene cu domesticul său nu 
este nici o problemă. Cu puțină 
fantezie, Ii poate semăna perfect. 
Un astfel de Joc serios propune 
stăpânul unui câine foarte îndră
gostit de animalul său.

Soțul Brigittei Bardot, Bernard 
d’Ormale, critacat pentru legătu
rile sale cu Frontul Național, de 
extremă dreaptă, a renunțat la 
o cursă electorală pentru a fi 
ales primar al orașului său na
tal Saint Tropez.

D’Ormale, prieten al liderului 
Frontului Național, Jean-Marie 
Le Pcn, a afirmat că fundația 
de binefacere a animalelor so
ției sale suferă din cauza senti
mentelor pe care le-a 6tâmlt' 
candidatura Iul. „Mă opresc, Bri
gitte are întâietate", a declarat el.

El a arătat că factorul deter
minant a fost excluderea lui 
Bardot de la o conferință de 
presă cu privire la vivisecție din 
cadrul Parlamentului European 
de la Strasbourg din cauza le-

gâturilor ei cu Frontul Național, ] 
Dar d’Ormale a arătat că, în j 
pofida unor informații apărute 
în presă, el nu a fost niciodată 
consilierul lui ILe Pen și /*"’• 
membru al Frontului. „Le 
mi-este doar prieten", a spus el, 
adăugând: .Brigitte nu frecven-i 
tează Frontul, Ea are alte lth 
cruri de făcut. Climatul politie 
detestabil de aicj a făcut mult 
rău fundației sale, așa încât mă, 
retrag", j

Brigitte Bardot, în vârstă de 
58 de ani — considerată odinioară 
cel mai renumit articol de ex
port al Franței •— a întors dfli 
20 de ani spatele imaginii de 
„sex symbol" din tinerețe pentru] 
a se consacra iubirii sale față del 
animale. |

Greta Garbo
Starul solitar Greta Garbo ura viața în singurătate, la fel 4» 

mult pe cât îl displăcea să fie obligată să întâlnească oameni, 
potrivit scrisorilor ei care au fost publicate la Londra. „Este trist 
să fii singur, dar uneori este chiar mai greu să fii Cu cineva", 
scria ea unei prietene.

Sirca 120 de pagini din scrisorile ei se așteaptă să se vândă 
cu 30 000 lire sterline (45 500 dolari) la o licitație ce va avea loo 
ia Londra, în Iunie, au declarat surse ale casei de licitații 
Sotheby’s.

Garbo, legenda de origine suedeză a Hollywoodului, care I 
încetat din viață la vârsta de 84 de ani, în 1990, a dispărut din 
viața publică în 1941 în momentul în care se afla în culmea une| 
cariere cinematografice strălucitoare.

Scrisorile ei conțin referiri constante la încercările de a evită 
oamenii, în special ziariștii, și la călătorii făcute în secret ;î 
incognito.

Dar singurătatea o deprima. „Am dispărut în pustiu. Sunt 
practio o prizonieră, întrucât nu doresc sa știe nimeni că sunt! 
aici", a scris ea cu o ocazie,

Scrisorile pentru licitația din 8 iunie acoperă o perioadă 
cuprinsă între 1932 și 1973. Expertul catalogului Sotheby’s, pe Or 
Beai, a afirmat că nefericirea și depresia erau o temă persist \ 
In mod ironic, replica lui Garbo din „Grand liotei" este -ca’
pentru care este cel mai des menționată „Vreau să fiu singură".

Robert de Niro
Actorul Robert de Niro, deți

nător al unui premiu Oscar, nu 
va mai trebui să plătească pen
sie alimentară unei fetițe de 10 
ani al cărei tată este considerat 
a fi, după cum a hotărât, recent, 
un tribunal din Los Angeles. Ro
bert de Niro care a obținut pre
miul Oscar în anul 1980 pentru 
rolul boxerului Jake La Motta 
din filmul „Raging Buli", plătea 
o pensie alimentară lunară in

valoare de 2500 dolari începând 
din luna septembrie anul trecut;, 
în baza unei decizii a tribunalu
lui. A

Dar judecătorul James Endman 
de la Tribunalul Suprem din 
Los Angeles a hotărât că Robert 
de Niro, care, în urma a trei 
analize separate a sângelui, s 
dovedit că nu este tatăl biologlo 
al fetiței, nu mal este obligat să 
continue plata pensiei alimentare.

Marty Stuart

Rechinii — un pericol
O brigada de scafandri din orașul egiptean Mcrsa-Matruh de 

pe litoralul Mani Mediterane, a ridicat de la o adâncime de’ 18 
metri cadavrul unui vânător subacvatio ucis de rechini. Acest 
fapt a fost confirmat de o comisie medicală oare a descoperit pe 
eorpul victimei urmele a numeroase mușcaturi de rechini

Potrivit ziarului „Al-Wafd", In ultimele săptămâni acesta este 
ai doilea caz când omul devine victima periculoaselor animale In 
golful de lângă Mcrsa-Matruh. Cu zece zile In urmă doi turiști 
au anunțat serviciul de salvare despre dispariția colegului lor, 
care șe scufundase In apropiere de mal. Atunci scafandrii au des
coperit trupul mutilat al scufundătorului neprevăzător.

Speciali Iii consideră cti atacarea oamenilor de către rechini 
in apel, r ale golfurilor de pe litoralul egiptean este legată du 
ridicarea bruscă a temperaturii aerului din nordul Africii și de 

Inc^Jzire a nPei- Acest lucru provoacă o agresivitate eres- 
«ȚUtă a rechinilor. Oficialitățile orașului Mcrsa-Matruh l-au nver- 
U , pe toți amatorii de 'scufundări subacvatice in legal ură «u 
pericolul real care există In adâncurile Murii M«diter«Be.

Cântărețul de muzică Country 
Marly Stuart afirmă că a plâns 
in ziua In care visul său a deve
nit realitate: ei a obținut primul 
său disc de aur și o nominali
zare pentru premiul Grammy.

Stuart, fn vârstă de 34 de ani, 
a declarat că a sosit la Nashville 
din Mississippi la vârsta de 13

Actrița Mia 1-arrow ii tra- 
tcaza pe copiii sai adoptați ca 
pe niște persoane de categoria 
a doua, punându-i să facă cele 
mai multe din muncile din gos
podărie, au relatat martorii in 
procesul de P lela intentat de 
Mia farroKV regizorului do film 
Woody Allen. Depanând mărtu
rie în cea de-a zer ea zi a audie
rilor din cădi ul procesului, pro-

ani și a mers la Ryman Audi
torului, pe atunci sediu al mare
lui concurs Opry.

„La concursul Opry din 1972, 
afirma el, că singuiul lucru pe 
care îl doream era un diso de 
aur".

Albumul său, „This One's Gon- 
na Hurt You" („Aceasta te va 
răni"), s-a transformat anul a-

Mia Farrow și 
Woody Allen

ducătoare.! de film .1 ine Rced 
M.irtin, care a lucrat cu W. Al- 
len, a spus că copiii adoptați 
sunt puși in mod nedrept să

cesta Intr-un diso de aur. Și d 
a câștigat premiul Grammy Irț 
februarie pentru „The Whiskeyj 
Ain't Working" („Wiskeyul nu « 
bun"), melodie pe care o cânf* 
în duet cu Travis Tritt.

Stuart a afirmat că cele două 
evenimente l-au lăsat fără re
plică. „Stăteam acolo și plâns 

geam", a spus el.

facă munci de servitori. .1 «* 
Martin a spus că Eark Prcvn. 
muncește in casa Miel Farrow 
ca și cum ar fi „un animal de 
povară", adăugând că tânăra 
fală este adeseori considerată 
drept „spălătoreasă de vase" ș) 
„face cele mai multe din mun, 
cile de pe lângă casă",

i
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,,Soarele” de sâmbătă
a
carne și oase, nu cu mult 

mai înalt ca o butelie, cu fața plină de coșuri mici, alb-roșielice. 
încă două lucruri îl fac să fie altfel decât ceilalți oameni: pasiu
nea lui pentru nunțile altora (unde merge neinvitat) și pentru 
muzică (pe care o cântă fără să fie rugat).

In ciuda tinerții sale — nu cred că să fie trecut de 25 
băiatul acesta are anișori buni de când nu a mai dormit la sfârșit 
de săptămână acasă. In fiecare sâmbătă, cam pe la apus de soare, 
poate fj văzut cum, voios, el se îndreaptă mânat de o forță irezis
tibilă spre o cantină din oraș unde se organizează o nuntă. Chiar 
dacă nu are invitație, e lăsat să intre pentru că e un băiat subțire, 
’telectual, decorativ. Un fel de clovn voluntar, ncremunerat.

Se postează în fața orchestrei și începe să se învârtă pe 
călcâie. Scoate din buzunar un microfon (cumpărat din economiile 
personale) și nădușește imitând câte-un cântăreț. Dă mărunt din 
buze in microfonul neconcctat, iar mâna stângă și-o învârte ea 
pe-o morișcă prin aer. Nu supără niciodată pe nimeni, nu mă
nâncă mult, nu bea, iar de fumat nu l-a văzut nimeni fumând.'

In mediul nupțial, populat de tot soiul de cheflii care fao 
o grămadă de nebunii în numele dragostei mirilor, omul meu 
este, de departe cel mai cumpătat nuntaș. Nici fericirea soacrei 
nu-1 poate tulbura pe acest burlac dur ca un granit. Neclintit ca 
stânca Gibraltarului. Strălucitor ca un Soare.

Duminică, în zori, el își șterge fruntea cu dosul palmei și 
târându-.și pantofii (nr. 44 deși are la picior 41), pleacă zâmbind 
fericit Merge acasă, unde, tolănit între perne, visează nestingherit. 
Din când în când scuipă în tavan, își mai deapănă câte-o amin
tire sau î.i mai face un plan de viitor. Așa stând lucrurile, n-are 
nici un rost sa se însoare: și-ar strica tot cheful de sâmbăta scara.

Vali LOCOTA

sear
Nu este o minune, ci un omuleț în

ani —

Vești bune...
(Urinare din pag. I)

d:n fondurile de investiții aloca
te de la bugetul de stat în acest 
an jpu acoperă mai mult de 10 
la? a din cererile de locuințe 
ale*populațici din municipiul 
nostru. In aceste condiții, pentru 
a veni in întâmpinarea satisface
rii cererilor de locuințe ale tine
rilor mineri, Liga sindicatelor li- 
t-'re miniere. Consiliul de admi
nistrație al Regiei Autonome 
pentru IIuilu au căutat unele so
luții de finanțare din resurse pro- 
pr.L Se negociază cumpărarea 
unor blocuri de locuințe care fac 
parte din patrimoniul de stat 
gos; >dărit de RAGCL. Este vur-> 
Ia ie blocurile care au ajuns

.r-o stare mai mult sau 
puțin avansată de degradare 
urmare a faptului că nu au 
fost locuite de ani de zile.

Deși avem un buget național 
de au uitate se pot identifica 
ți gii , totuși, resurse care să a- 
sijure pe plan local continuitatea 
lucrului în domeniul investiți- 
iUî sociale. Autonomia locală 
f care se tinde la ora actuală, 
oferă noi posibilități de mișcare. 
Dar cu condiția afirmării iniția
tivelor.

Pățanii de italian
„Am plecat din Valea Jiului 

spre Tg. Mureș, cu familia, la 
socri — povestește personajul 
principal al acestei povestiri. 
Conduceam o limuzină Fiat în
matriculată în Italia, cu număr 
de Torino. La intrarea în Gcoa- 
giu mă opresc doi polițiști de 
la serviciul Circulație. îmi cer 
actele. Le dau permisul și talo
nul. Aruncă o privire pe deasu
pra lor. Unul dintre ei îmi cere, 
încă o dată, talonul mașinii. Tao 
din gură și le mai dau buletinul 
și permisul de pescuit.„Dom’le, 
talon n-aj la mașină?" „Dau din 
umeri, fâcându-mă că nu înțeleg. 
Cei doi se retrag câțiva pași. 
Unul dintre ei zice: „Uite mă 
ce fraier e italianul ăsta. Ii tot 
cerem talonul și el... nimic". „Nu 
m-a mai răbdat inima și le-am 
zis: Vedeți, domnilor, că aveți 
talonul în mână. Vi l-am dat de 
la bun început. E acela care 
seamănă cu un pliant. Aveți a- 
colo toate datele. S-au uitat lung 
și galeș la mine, la document 
și mi-au dat „liber" sii plec. în 
Turda, la PECO, era coadă mare.

Benzină în rezervor, aproape la 
limita minimă. M-atn dus la o 
pompă și am întrebat dacă 
străinii sunt serviți cu priori
tate. „Da“ — mj se răspunde. 
„Perfect —• zic. Mă urc în Fiat 
Trag mașina în dreptul pompei. 
Fao plinul, plătesc în lei și sa
lut cu „ceao". Bună treabă! A 
treia oprire, la Luduș. Unde, la 
fel, mi se cer actele. Le dau, se 
uită prin ele și, bineînțeles, îmi 
cer talonul. Le arăt care este 
documentul cu pricina și întreb: 
n-ați mai văzut așa ceva? „Ba 
da, dar nu chiar așa..." De, ce 
să-i faci...

Fiindcă veni vorba de docu
mente și recunoașterea lor de 
către cci care le cer. Un cetă
țean sirian stabilit în țară pen
tru afaceri, este oprit intr-o sea-

ră pe stradă — era cu mașina — 
și i se cer actele. Le prezintă. 
I se mai cere un act «joveditof 
pentru cele patru anvelope, M 
rare le cumpărase CU o zi in 'iț 
mă. I se oferă și chitanța. Toiiț 
era în regală, dar... „Unde *’ 
actul de identitate?" „Accsfal 
este, spune sirianul șl arată d<n i 
cumentul. „Asta? Asta e taloqf 
de mașină". Intr-adevăr, culod? 
rea și forma actului scamă nț
perfect cu taloanele autoturism®^, 
lor înmatriculate în țară. In trt* 
terior, însă, are poza poscsoruhflj 
și datele personale, precum ■ 
adresa rezidentului. I-a trebttn 
ceva timp sirianului până H 
convingă că acela este actul c® 
ține loc de buletin de idcntitațțt 
pentru rezidentii străini. I

Nicu PAULESCU I
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Primim de la „Spicul” SA
(Urmare din pag. I)

Anunț umanitar
Joi, 13 mal *1993, în Petrila, pe 

strada Tudor Vladimirescu 38/42, 
s-a produs un grav incendiu ca 
urmare a unui fier de călcat ui
tat în priză. Ca urmare, o fami-

lie cu trei copii a rămas fără a- 
dapost. Cei care pot să-i ajute 
sunt rugați foarte frumos să o 
facă prin intermediul Băncii Co
merciale la cont 459071101.

mai

rea stocului necesar, pentru ca 
in săptămână următoare lucruri
le sa se regleze de la sine, ceea 
ce am și reușit, fără să mai e- 
xiste probleme cu pâinea.

Cât privește decizia de oprire 
a morii, putem spune cu are la 
origine cauze tehnologice consta
tate de specialiști și nu de dl. 
viccprimar sau autorul articolu
lui, care se cred mai specialiști 
decât noi atât în tehnologia de 
producere a pâinii, cât și în me
todele de conducere și organiza- . 
re a SG „Spicul" Petroșani. De 
fapt moara nu a fost oprită de
cât două schimburi, 
din motive tehnice, dar 
cauza lipsei de grâu.

I’e timpul opririi s-a 
și inventarul, iar când 
nit-o, moara a lucrat
inclusiv sâmbăta și duminica, 
sigurând refacerea stocului 
făină, pentru săptămâna 
toare.

In ceea ce privește schimbarea 
șefei dc secție, am ruga pe cei 
doi să se documenteze mai bine. 
Nu a fost schimbat nimeni. Spe
cialistei la care se face referire, 
tocmai pentru că e specialistă, i 
s-a încredințat noua secție de 
pâine din Lupeni, secția nr. 2, 
dotata cu utilaje de mare com
petitivitate și clânsa are toate 
posibilitățile să și pună in valoa
re capacitatea profesională și să

repetăm,
Și clin

cfectuat 
am por- 
non-slop, 

a- 
de

urmă

producă pâine de calitate pentnl 
orașul Lupeni, asigurând astfel 
și liniștea d-lui viccprimar.^ Taf 
această măsură are la bază toc
mai încrederea și aprecierea d* 
care se bucură domnișoara ingi
neră in fața conducerii SG. ■
cui". I

întrucât nu vedem nici O legă
tură între accidental', le problemfl 
cu pâinea și disputele salarfaJț 
de la unitățile miniere din oral* 
șui Lupeni consideram că artlctfs 
Iul cu pricina este nu numai 
calomnios, ci slujește anumite fa#* 
terese politice, incitând numaf 
la violență și la greve, atitudini 
de care noi ne desolidarizăm, 4

In ceea ce ne privește asigurănf 
populația Văii Jiului că Indifth 
rent de problemele pe care B| 
vom avea cu grâul și făina n.o| 
vom putea aproviziona oamenii 
zilnic cu pâinea necesară. f'anț»- 
siderăm că articolul respectiv OsțC. 
o jignire la adresa noastră, S. 
sindicatului nostru, care este S» 
filiat la Liga minerilor, precun# 
și la adresa minerilor înșiși, care 
se încearcă să fie din nou folosit! 
ca o amenințare la adicsa celor)» 
lalte colective din Valea Jiului 1 
lucru total neadevărat. ț)

Având în vedere faptul că ajj» j 
ticolul conține multe inexact!» 1 d 
tați și insulte la adresa conduc^wj 
iii SG „Spicul" Petroșani, 4 
rezervăm dreptul de a ne adresj 
organelor judecătorești 
a ni se face dreptate.

pcntr#
..

Cu obiectivitate...
(' mare din pag. f)

facă n.li' itat" (chiar așa?); să 
s iac. o liferențiere mai accen
tuată între clasele salarialc (in 
general, diferențierile mai acccn- 
ti ate deteriorează raportul în- 
ti ? minim-maxim, care ar trebui 
fa,tuși menținut la un nivel ac
ceptabil). Justificarea fondurilor 
sindicale poate fi făcută destul 
de ușor, mal greu ar fi să se Jus
tifice nerealizarca nor venituri 
pe care se bazează sindicatul. O- 
ricum, această revendicare nu 
privește conduceri v minei. Dacă 
se desființează cantina c posibil 
ca alți mineri sâ ceară, după un 
timp, reînființarea ei. Renunțarea 
la pensionari nq creează noi lo- 
i'irl de muncă dar, în unele ca
zuri, poate duce la scăderea pro
ducției. Un exemplu de br.gadă

care arc cea mai bună organiza
re îl oferă „pensionarii" lui Au
rel Manda, cea mai btfnă forma
ție a sectorului IV._

Nu dorim să ținem partea ni
mănui, nici a conducerii minei, 
nici a sindicatului. Dar nu sun
tem nicj dc partea celor care 
emit revendicări fără temei le
gal. Practica de a impune astfel 
de revendicări prin grupuri de 
presiune e de mult timp decons- 
pirată ca aparținând altul gen 
de acțiune decât acțiunea sindi
cală. Poate că are dreptate «li
rei torul minei. Să ne reamintim 
de pildă „cazul gratuităților": du
pă ce a fost explicat o dată, mai 
era necesara inia o formă de 
prote-t ca să se înțeleagă esența 
lui ?

Soluția nu < sic aceea de a nu 
întră în mină, ci <1<? a intra I

După atâtea «letonii de ateism 
forțat, viața spirituală a poporu
lui, incluzând latura religioasă, 
capătă noi valențe.

In imagine, biserica din câmpu 
lui Neag, târnosită recent, prin 
grija preotului Dumitru Băloi.

Loto: Ștefan UIMl’OI

Primim de la Sindicatul Șoferilor

Sunt de-a dreptul surprins că 
dl. director al SC 1ÎOTRANS Is- 
croni, face aprecieri la adresa 
mea, spunând că mă cunoaște 
profesional. Mărturisesc că nit 
nc cunoaștem deloc domnule di
rector, iar in privința succesului 
meu cu greva, vă rog să-i lusați

pe membrii de sindicat să-l stF 
vureze sau nu. Oricum, vă înțes 
leg că nu puteți fi dc acord 
greva noastră.

Cu stimă, 
Vasile BELDIE,, 

liderul l ilialci județene a
Sindicatului șoferilor „Frăția* j

1 otbai, divizia B
Punct, în deplasare

Competiție de fotbal
In perioada 17 mai — 5 iunie în I/rlea, se va desfășura în 

or amz.irca Sindicatului liber dc la KM Lonca, un campionat, de 
fotbal intre formații reprezentând sectoarele minei. Este o compe- 
ti.ie in egală măsuri atractivă și stimulativă deoarece sindicalul 
va acorda premii consistente: locul I, 200 000 lei; locul II, 150 000 
*' i, ,lar lo^ul UI, 100 000 lei, «Iar și pentru jocul frumos și sportl- 

V*13 C,C CC ^mP^'lia este tratată cu multă seriozitate, 
a tilindu-șe echipe care fac, fără Îndoială, antrenamente pentru 

onoarea minerilor «lin sectoarele exploatării miniere. (T.S.)

ELBUTRO CUR l i'A DE AR- 
GEȘ _ MINERUL URICANI 
2—2. (1—2). Caseta tehnica: Te
ren bun, arbitraj corect, condiții 
«le desfășurare a putlidei im
proprii «I Horită violenței care 
s-a manifestat pe teren, din par
tea jucătorilor echipei gazda. Au 
înscris, în ordine: Ștefanache
(min. 15) 0—I; Moromete (min. 
33), I — J; l'lorescu (min 40), 
I—2; Moromete (min. 76), 2—2.

Filmul jocului. Minutul 1. 
Gazdele țe aruncă haotio în a- 
tac, ju -ând la intimidare. Dar 
în min. 15 Canncac de la Mine
rul Uricani este faultat la circa 
25 de metri — lateral dreapta, 
execută l'lorescu, centrare prin 
fața porții și Stftfanache nu lartu, 
marcând „cu latul", din apro
piere. După 0—1, gazilele Încep 
«ă folosească pumnii, coatele ți

alte „mijloace folbalistice" per
mise numai la Curtea dc Argeș. 
Căpătan și Sima de la gazde vad 
„galben" în fața ochilor. .Vine 
min. 35 când, la un atao oare
care, Căuncao faultează inutil în 
careu, l’enal ty transformat do 
Moromete. 1—1. Min. 40. Același 
Căuncac este faultat tot la circa 
25 dc metri dc poarta gazdelor. 
Florcscu trage „ca la mondiale", 
in vinclu și 1—2. După pauză 
gazdele fac tot ce se poate face, 
rănind destul de grav Jucătorii 
din Uricani. AntifotbaL Marl- 
ncscu și Căuncac sunt cel mal 
des loviți. Pe fondul durităților, 
hi min. 76, la o bfilbă, printre 
multele picioare din careul oas- 
p<4ilor, mingea șutată dc același 
Moromete intră în gol. 2—2. Se 
ajunge la coridă fotbalistică. 
Până și arbitrii, care an făcut

tot ceea ce se putea pentru 8 
ține meciul în mână, sunt iuti* 
micLiți. Oricum, se Joacă. La fie-i^ 
care fază fixă, în careul echipai’ 
oaspete se foloscso pumnii, coaaâ 
tcle și luptele marțiale. Vino fnst| > 
minutul 91, minut în care, Wtl 
bel a de marcaj nu mai poate ffil 
schimbată. Rămâne la 2—2. MH 
ncrul a obținut un frumos puncu 
jucând Împotriva urci echipaj 
pentru care fotbal acasă, înseam
nă, măcel. Pentru Minerul Urtq 
câni au jucat: Popcscu, Roșcâ^ 
Glaudiu, Irimuș, Alexandru, ȘtOțZ 
fanache, Roșea Vlorel, Căuncao* 
Florcscu, Dlma (Baltaru), Mari- 
ncscu (Prlcop), Lăcătuș. *

Duminică, Minerul Uricani 
joacă acasă cu Minerul Anină*. 
Succes, fotbaliștilor din UricanJl

II or a țiu ALEXANDRES6H
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ANIVERSARI
PENTRU Mony, la aniversarea 

zilei de naștere, toate florile din 
lume Și un sincer „La mulți 
ani l“. Cu drag. Nairda. (3330)

COPIII din clasa a IlI-a A. de 
La Școala generală nr. 7 Petro
șani, urează celei care le îndru
mă pașii in viată, doamna Aure
lia Nedov, cu ocazia evenimente
lor pe care le sărbătorește, sănă
tate, fericire și să fie iubită, la 
fel cum o iubim noi. „La mulți 
ani !“. (3331)

DRAGULUI nostru Constantin 
Ciulavu, la împlinirea vârstei de 
44 ani, toate cele bune și un
călduros „La mulți ani 1“ din
partea soției Tina, a copiilor A- 
Lin și Gabi și soacrei Catinca. 
(3193)

LA ANIVERSAREA împlinirii 
a 11 anișori, toată fericirea lumii, 
mult succes și numai bucurii. „La 
mulți ani !“. Cu toată dragostea, 
mama, familiile Cucoș și Păli- 
van. (3209)

„LA MULȚI ANI 1“ doamnei 
Niculina Nicula, la aniversarea 
zilei de n aștere. Cu drag Paul, 
Dan și Mihaela. (3211)

PENTRU un suflet nobil și 
curat infirmierele de la sala de 
naștere urează un călduros „La 
mulți ani !“ șefei lor, doamna Mi- 
hăileanu Angela. (3213)

MAMA, surorile Lili, Daniela, 
fratele Florin, cumnatul Liviu 
și Colegii mamei de la mina Pe
trila — Pompe Jiu, precum și 
prietenul Niță, urează dragilor 
lor Daniela Iovănel și Costel 
Clapa multă fericire, sănătate și 
un călduros „La mulți ani!14, cu 
prilejul aniversării zilelor de 
naștere. (3220)

TOATE florile primăverii și 
tradiționalul „La mulți ani 1“, 
pentru Radu Carmen din partea 
părinților și a fraților. Mirela 
și Ovidiu. (3221)

CU OCAZIA împlinirii a 16 
primăveri, părinții Doina și Ne- 
lu, fratele Florin și surioara 
Dana, urează dragei lor fiică și 
6oră Lconte Monalisa-Claudia, 
un sincer si călduros „La mulți 
ani l“. (3227)

VÂNZĂRI — CUMPĂRĂRI
VÂND apartament 2 camere, 

Vulcan, str. Viitorului. Telefon 
0929/40556, după ora 19. (3206)

VÂND casă Petroșani, Vilelor, 
4, telefon 545562. (3204)

VÂND medicamentele Ilistodil
— tratarea ulcerului; Ketazon
— tratarea reumatismului; Thy- 
rcotom — tratarea glandei tiroi
de. Preț foarte avantajos. Telefon 
570510. (3200)

VÂND Dacia 1310, fabricație 
1986, Ungaria. Telefon 542347, 
după ora 16.

VÂND Luaz tip ARO 10, an 
fabricație 1992, preț negociabil.

Informații, Petroșani, str. Repu
blicii, bloc 57, ap. 55 sau telefon 
555271. (3207)

ACHIZIȚIONEZ sticle bere 1 
și 1/2 litri, SC BROCON (Bim), 
Petroșani, Slătinioara, 1. (3215)

VÂND Trabant, fabricație 1987, 
stare perfectă. Telefon 542584, 
Popa. (3228)

VÂND cărucior ortopedic ne
folosit. Petrila, 8 Martie, 13/49. 
(3210)

VÂND apartament și garsonie
ră Petroșani Nord. Telefon 
542384. (3216)

VÂND Dacia 1300, 2 motocicle
te, cazane de țuică. Vulcan, Gă
rii, 17 (în curtea Brutăriei). (3217)

VÂND Dacia CN, fabricație 
1989, 35 000 km, relații Autoser- 
vice Cimpa, zilnic 9—20. (3219)

CUMPĂR Dacia' 1300 veche 
sau avariată. Telefon 542178, 
după ora 15. (3224)

DIVERSE
SC R & R Uricani, efectuează 

transport marfă, furgonetă 1,2 
tone, 80 lei/km, negociabil.

Informații: zilnic, Magazinul „Ju- 
cării“, Uricani, între orele 8—12 
și 16—20. (3201)

OFERTE SERVICIU

PREST SERVICE 
TRANSCOM SRL Valea 
de Brazi angajează gatc- 
riști, lăcătuși și electri
cieni, categ. 5—7, munci
tori necalificați. (3223)

ANGAJEZ temporar sau per
manent remizieri pentru vânzări 
de produse textile în târguri, pie
țe și oboare. Relații : telefon
543074. (3222)

PIERDERI
PIERDUT permis călătorie 

CFR, pe numele Hoinaru Ilina, 
eliberat de Stația Bănița. îl de
clar nul. (3333)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Asandei Dalila, elibe
rat de RAGCL Lupeni. îl declar 
nul. (3195)

DECES

FAMILI \ Kelcmen aduce lin pios omagiu La dispariția pre
matură a celui care a fost un tată iubitor, și un om cu alese 
virtuți

BIRTOK IGNAȚIE
Odihnească-se-n pace 1

COMEMORĂRI

CU NEȚĂRMURITĂ durere, copiii Nina și Alcxe, ginerele 
Ghiță, nora Moriko, nepoții Alin, Cristina și Oana amintesc că 
s-au scurs 2 ani 5 lunj și 2 ani de la decesul celor care au fost 
iubiții noștri

DOBRESCU IOANA și
DOBRESCU OCTAVIAN (3196)

S-AU SCURS 2 ani 5 luni și 2 ani de la decesul dragilor noș
tri, frate și cumnată

DOBRESCU OCTAVIAN și IOANA
Nu vă vom uita niciodată. Familia Davidovici și familia 

Dobrescu. (3196)

SOȚIA și copiii amintesc, cu aceeași durere, trecerea unui an 
de la decesul scumpului lor

Maior (r) RUSU VASILE
Nu-1 vom uita niciodată. (3218)

SOȚIA, copiij și nepotul anunță cu aceeași nemărginită du
rere, că se împlinesc 6 luni de la decesul iubitului lor

MICLAU.ȘI PETRU
Nu-1 vom uita niciodată I

PROGRAMUL

DUMINICA, 16 MAI
9,00 Bună dimineața 1

10,00 Actualități.
10.10 Arlechino.
11,00 Film serial pentru copii.
11.25 Avanpremiera TV.
11.30 Lumină din lumină.
12,JO Viața satului. 
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
14.25 Video-Magazin.
17.30 Învingătorul.
18,00 La Blaj, pe Câmpia Liber

tății.
20/10 Actualități.
20,35 Sport.
20 45 F.lm artistic. HAZARDUL 

INIMII.
22.25 Convorbiri de duminică,
22,55 Actualități.
23.10 Maeștrii teatrului româneso.
24,00 Nocturna de duminică.

1,00 închiderea programului.

Publicitate
I— >

Exploatarea Minieră Petrila
S o d

ANGA.JEAZÂ

direct sau prin transfer

— MACARAGIU (TELEMAK)
încadrarea se face conform Contractului Colectiv de 

Muncă.

Informații suplimentare la biroul l’ONS al unității.

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
■r. J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — BC'R Pe
troșani.

Directori M1RCHA BUJORESCV 
Director executivi ing. Alexandro

BOGOAW

R. A. G. C. L.
VULCAN

cu sediul în B-dul Mihai Viteazul nr. 91, scoate la
I 

LICITAȚIE

în vederea închirierii a două spații comerciale după 
cum urmează:

— un spațiu comercial în suprafață de 104 mp, la ■ 
parterul blocului E. Vest, str. Nicolae Titulcscu, nr. 25, 
cu profil Consignație-Bar;

— un spațiu din str. Tudor Vladimirescu, pavilionul 
nr. 7, pentru prestări servicii, în suprafață de 420 mp.

Licitația va avea loc în data de 31 mai 1993, ora 10, 
pentru spațiul din str. Nicolae Titulcscu nr. 25, bloc E. 
Vest, și ora 12, pentru spațiul din str. Tudor Vladimirescu, 
pavilionul nr. 7.

Relații suplimentare se pot obține Ia telefon 570114.

RAGCL PETROȘANI - ANIKOASAI
Anunța I

RAGCL Petroșani — Aninoasa invită în ziua de 17 mai' 
1993, ora 9, pc toți- președinții și administratorii de la a- 
sociațiile de locatari.de pe str. Aviatorilor, Saturn și Ve- 
nus la sediul Regiei în vederea stabilirii programului de 
curățire a subsolurilor.

Societatea Comercială

„BERGO” S.A. Tg - Jiu
VINDE

■ BERE LA BUTOI ȘI STICLA

pentru firme particulare și de stat

Preț rezonabil, calitate excepțională.
*

Relații suplimentare la telefon 0929'16785, între ore
le 8—16.

Societatea Comercială 
„UMIROM” SA Petroșani

str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, 
ANGAJEAZA 

direct sau prin transfer
— mecanic locomotivă;
— autoinacaragiu pentru macara TELEiMAK 25 TE;
— electrician auto ;
— revizor tehnic auto.
Informații suplimentare la Biroul Personal, telefon

512820; 542821, interior 111.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolao Bălccscu nr. 2. 
Telefoane: 5416G2 (dircctor-rcdactor șef); 
045972 (director exccutiv-odminlsti aliv 
difuzare), 5124GI (secții). lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. 
Nicolae Băle eseu nr. 2. Telefon 541365.

Materialele nccoinandale și 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală ți juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinso in articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor. .,

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr 
Dorcl NEAMIU

Corectura

Emilia ACIIIREI

Viorica FIRȚULESCU

locatari.de

