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Dinspre iac spre puț
Ideea cantonizării Bosniei, 

sâmburele planului elaborat de 
Vance-Owen, a fost respinsă de 
populația sârbă consultată la re
ferendumul din ultimele zile ale 
săptămânii trecute. Această ati
tudine era previzibilă din două 
motive: primul — împărțirea în 
trei este concretă și s-a realizat 
cu rtrma in mână. Al doilea — 
populația nu tolerează ca niște 
străini, oricine sunt ei, să vină 
pentru a le face ordine în ogra
dă, mai ales atunci când ei sunt 
și părtinitori, deoarece au fost 
supuși unui foc concentric de
presiuni după modelul biliardu
lui. Națiunile Unite vor lua, fără 
îndoială, o atitudine ce va fi cu
prinsă în a nu știu câta rezolu
ție iar Statele Unite și cele euro
pene par a fi derutate de sfida
rea sârbilor din Bosnia. In a- 
ccste circumstanțe, ■ condimenta
te cu intenții de perfectare a re
lațiilor comerciale, are loc tur
neul pre edintelui Iliescu în Slo
venia, primită Cu drepturi depli
ne în Consiliul Europei, Croația

ItUGBY

Fina'a,fard bani
Sâmbătă. 22 mai, la București, 

are loc finala Cupei României la 
rugby, între echipele Steaua 
București și Știința Petroșani. 
Din păcate contul echipei studen
țești este acum zero, punând 
formația într-o neplăcută situație 
de a avea mar; greutăți pentru 
deplasare, cazare și masă.

Este un prilej ca toți sponsorii 
din Valea Jiului, într-un fair- 
play total, să ajute material și 
moral acești băieți, de o tenaci
tate aparte în disputele sportive 
P'. terenurile de joc, pentru a 
putea aduce din nou Cupa in 
Valea Jiului.

Echipa este pregătită fizic și 
moral pentru a se lupta in Parcul 
Copilului, pe viață și pe moarte, 
cu campioana cn-titre, Steaua 
București, și a demonstra că vic
toria este In primul rând rodul 
inteligenței și pe urmă al dispu
tei fizice.

Va primi oare Știința răspuns 
la marile sale probleme ce înce
țoșează sclipirea Cupei pe care 
și-o dorește ca pe o binemeritată 
vacanță? 

Aprovizionarea cu pâine in 
atenția factorilor ce decizie

Luni, la primăria municipiului Petroșani a avut loc o intere- 
s i-,tă întâlnire, pe una din problemele importante pentiu popu
lația din Valea Jiului: aprovizionarea cu pâine.

Au luat parte: dl Costel Alic, președintele Consiliului jude- 
ț' in, dl. Jlie Torsan, liderul Ligii sindicatelor miniere Valea Jiu
lui, dl. Ghcorghe Marc, directorul SG „Spicui" Petroșani, primarii 
din localitățile Văii Jiului, directorii societăților comerciale care 
desfac puine din municipiul nostru.

Din discuțiile pui tale a reieșit (aptul cu in lanțul de aprovi
zionare; moară — fabrici de pâine — magazine — populație, e- 
Xistă unele discordanțe ce grevează existența pâinii în magazine. 
Un capitol aparte l-a constituit calitatea pâinii, care datorită sor
tului de grâu, ce nj se oferă, suferă într-o oarecare măsură.

Din punct de vedere al producătorului, respectiv SG „Spicul" 
nu există decât problema calității grâului, capacitățile aflate în 
funcțiune putând acoperi necesarul cerut în Valea Jiului.

(C ontinuare în pagina a 3-a)

și la Belgrad. Iată că după șapte 
decenii de când se constituia Mi
ca înțelegere, al cărei artizan era 
N:colae Titulescu, revine în ac
tualitate rolul de mediator al 
Românie, în sfâșiata și tragica 
zonă din fosta Iugoslavie. Este 
paradoxal că țara noastră amâ
nată în mod sistematic de la 
primirea cu drepturi depline în 
Consiliului Europei, sub cele mai 
năstrușnice motivații cusute cu 
ață albă, că nu s-ar respecta 
drepturile omului, deși toți a- 
leargă cu sufletul la gură prin 
toată lumea, că cel din fruntea 
procuraturii trebuie să fie civil, 
ba una, ba alta, este încurajată 
în acest demers diplomatic, deoa
rece, indiferent de orice rezervă 
cu titlu personal, este o oază in
tre frământați; vecini așezați de 
istorie în jurul nostru.

Dar ochii Europei privesc, cu 
o anume îngrijorare, în altă par
te, spre Dancmarpa, cea care 
periclitează construirea noului 
spațiu pus la punct cu atâtea 
eforturi la Maastricht. Consulta-

Metamorfoza unui 
cinematograf

Cm matograful „Unirea", sin
gurul din cartierul Aeroport — 
Petroșani a suferit o ciudată 
metamorfoză. Și-a schimbat des
tinația culturală. De un timp în
coace, în loc de filme, în acest 
local se poate bea o bere, ca în 
orice crâșmă care se respectă. 
Clientela nu lipsește. In fața ho
lului, la intrare, au fost instalate 
chiar, mese și scaune, improvi- 
zând un fel de terasă de vară. 
Afacerea nu aparține comerțului 
de stat, ci unui întreprinzător 
particular. Bravo lui, vor zice 
unii. Și au dreptate să-l laude

Politia economica la abatorul din Livezeni
■ Cercetările simt efectuate dc către poliția Municipiului Petroșani, în colaborare 

cu ofițeri dc la Poliția Județeană Deva
Dc peste două săptămâni, or

ganele de poliție economică efec
tuează cercetări privind unele 
fraude comise la SG „Dcccbal" 

rea danezilor în apropiatul refe- 
redum a născut destule emoții, 
deși sondajele susțin un „da“. In
să la un scor restrâns. N-am 
pentru ce să fiu îngrijorat pentru 
ce se petrece acolo unde se con
struiește un filtru pentru noi, 
cei din centrul și estul european. 
In timp de o lună s-au inițiat trei 
referendumuri care au retinut 
atenția internațională. Cum noi 
suntem înclinați spre dramatiza
re și frământări politice intestine, 
uităm că se „redescoperă" am
ploarea fenomenului tentacular 
al corupției.

Dezvăluirile fostului comisar 
general al gărzii financiare au 
stârnit valuri în mediul legisla
tiv, apoj în Ministerul de Inter
ne. Sperietura e mare deoarece 
vechiul principiu al mușamali
zării funcționează cu impecabile 
efecte benefice de trei ani. Se 
va supune atenției parlamentare 
nevoia unej com.sii anticorupție,

Tiber'u SPATARU

(C ontinuare în pag. a 3-a)

pe unul căruia nu-i lipsește spi
ritul de inventivitate in afaceri.

Mai sunt însă și oameni ne
mulțumiți că nu au posibilitatea 
sa mai vizioneze un film sau 
două pe săptămână, decât dacă 
se d'plasează din cartier până 
în centrul orașului. Iar deplasa
rea costă. Transportul c scump.

Dincolo dc aceste aspecte ale 
subitei metamorfoze a cinemato
grafului rămâne întrebarea: ce 
se va alege până la urmă din a- 
cest lăcaș care și-a schimbat des
tinația în detrimentul interesului 
public, favorizând un interes 
particular?

SA Dc a, secția abator și prepa
rate Livezeni.

Investigațiile au demarat ca 
urmare a unor lipsuri în gestiu
ne, constatate după efectuarea

1 .S.N. in... paranteză

„Să ne rugăm lui
Programată pentru ora 10, 

Convenția Județeană extraordi
nara a F.SN a început când tre
buia să se termine, adică după 
ora 12, din motive care nu pot 
fi imputate gazdelor. Sala Clu
bului sindicatelor din Ixinea s-a 
dovedit prea încăpătoare pentru 
cei doar 62 de delegați din par
tea organizațiilor locale F.SN, 

muna dc ziariști și pumnul de 
reprezentanți ai altor partide 
fură week-cnd. In rest, toate 
bune și frumoase, chiar dc la 
intrare: gustatele, călduțele...

Intrând in ordinea de zi, dom
nul loan Timiș, președintele or
ganizației județene, a explicat 
celor prezent! că locul și data în
tâlnirii nu au fost alese întâm
plător, cj pentru a marca împli
nirea a 125 de .ani de la deschi
derea primei mine în Petrila. A 
urmai citirea raportului de acli-

In plină zi, 
Bobiță a fost răpit

O Răpitorii s-au făcut ucvăzuți la bordu! unui

Fiat alb

Domnul Ticu Nedelcu se cinstea cu o bere, duminică, pe 
terasa restaurantului „Bugy-bar" din Aeroport, împreună cu 
Bobită. Pe la 18,30 s-a apropiat de masa lor un bătrân, însoțit de 
o umbră cu aer de gorilă. „E al dv?“ a întrebat bătrânul. „Da", a 
apucat să răspundă domnul Nedelcu. „Bobită, hai !“, a ordonat 
noul venit, iar Bobiță s-a supus imediat. In stradă aștepta un 
Fiat alb (gen 408) în care Bobiță a urcat și „s-a făcut comod".

Domnul Nedelcu a încercat să protesteze, dar gorila a ieșit 
din umbră: „Să nu te-a(ingi« de bătrân!“ .Bietul om, rămas acum 
fără ajutor, a dat înapoi.

Mașina, în care aproape toate locurile erau ocupate, plecase 
deja spre Vulcan. Cei doi străini misterioși s-au îndreptat și ei 
spre stație. Domnul Ticu a văzut negru înaintea ochilor... Timp 
de câteva minute a căutat zadarnic un telefon, să anunțe poliția. 
Apoi nu i-a mai văzut nici pe cei doi...

Pe Bobiță îl cumpărase în august 1992. în tren, în timp ce se 
întorcea de la pescuit. L-a costat 16 mii de lei. Ce) care i l-a 
vândut părea om serios. I-a dat chiar și o adresă, iar ulterior 
l-a vizitat de două ori. In timpul acestor vizite comunica foarte 
eficient cu câinele, care răspundea prompt la comenzi, chiar fără 
a-1 vedea, printr-un cod de fluierături.

Bobiță este un câine lup inteligent și bine dresat. Domnul 
Nedelcu ar dori să-și recupereze paguba, dar, în același timp, este 
dispus să ofere poliției toate amănuntele pentru a se descoperi 
cine poartă vina pentru această încurcătură. Pe toată această fi
lieră există un hoț sau mai mulți. Este posibil ca acest câine să 
fi fost „furat", vândut și recuperat de mai multe ori, în beneficiul 
unei bande organizate, după cum rezultă și din „modul de ope
rare". Un păgubaș cinstit s-ar fi adresat poliției, de îndată ce și-a 
recunoscut câinele. Procedând la o răpire stil comando, s-a expus 
unor bănuieli care, sperăm, nu vor întârzia să devină certitudini.

Ștefan CIMPOI

IRINA LOGHIN, REDIVIVUS
Pentru prima dată, după Re

voluție, cunoscuta interpretă de 
muzică populară, Irina Loghin, 
revine pe meleagurile Văii Jiu
lui, la solicitarea și în organiza
rea unui turneu local de către 

inventarelor. Odată cu finaliza
rea cercetărilor, vom reveni cu 
amănunte — fapte, vinovați și 

măsurile luate.

vitale istipra perioadei scurse 
dc la ultima convenție. Bilanț 
modest: „Cuca 3a OU') de oameni 
ne-au votat. Suntem al zecelea 
județ l'.SN din țara. Avem un 
deputat, secretar al Comisiei de 
pontică externă", fia capitolul 
pierderi, doua demisii și un deces, 
prof. Mareș, în memoria caruia 
s-a păstrat un moment dc recu
legere, plus cei care au cotit-o 
spic tufă și despre care s-a vor
bit... numai de bine. In legătură 
cu campania electorală, am re
ținut câteva expresii care mi 
s-au părut edificatoare: „Cam

pania electorală a fost anostă și 
ncspcctaculoasă, cu excepția vi
zitelor litj Roman (la Petroșani 
și Hațeg) și Dragomir (la Deva)*, 
„Am avut trei comandamente 
pentru c.c. din care nici unul n-a 
funcționat", „Am avut trei pur
tători de cuvânt care au emis

Clubul muncitoresc din Lonca 
(director Pop Zoltan).

Spectacolele au loc în zilele de 
18, 19 și 20 mai, orele 17 și 20, 
în orașele Vulcan și Petroșani 
(prima zi), Lupenj și Uricam (a 
doua zi), Petrila și Lonea (ulti
ma zi).

Alături de marea interpretă 
maț participă ca invitați Cristina 
Turcu, o solistă dc excepție, 
Gneorghe Turcu, solist și om de 
poante, precum și Ion Selcșî, 
vestitul comic din Zalău.

Un spectacol inedit la care 
Irina Loghin vă invită cu plăcere 
și din toată inima. Petrecere plă
cută : 

împreună cules . cuvinte". „C.e. 
trebuia sa se încheie Icstiv, la 
Hunedoara, cu un spectacol. N-am 
fost decât noi (biroul permanent) 
și lăutarii". Rezultatele s-au văzut.

„După alegerile generale, 1SN 
Iluncooara a intrat inlr'o acută 
depresiune politică, o criză aș 
putea spune" și chiar a spus 
domnul Timiș. Cu toate acestea, 
o seric de obiective imediate 
(achitarea datoriilor acumulate 
în campania elc< iorala, darea a- 
fară (lin sediul F.SN a 1' D.SN, 
constituirea unei noi imagini in 
presă, reașezarea structurilor 
partidului) au fost atinse. Ca 
directivă dc perspectivă a fost 
stabilită intensificarea activității 
de recrutare dc noi membri (de 
la Petroșani au și fost aduși 
cinci, care însă au părăsit sala

(Contlaoare fa pag. ■ 2-«)
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Festival Marian Vasile la „Mamaia '93" HOROSCOP
folcloric 

,F
v ' în zilele de 12 4 13 mai, la Iași, a avut loc una dintre cele 

mai importante manifestări folclorice ale anului. Este vorba de 
Festivalul de folclor „Fb-ri de măr* organizat, prin tradiție, in 
capitala Moldovei, festival care in acest an a avut caracter inter
național. l>in ț Ta noastră au fost prezente ansamblurile folclorice 
ale studenților și Caselor de cultura ale studenților. Facem această 

, precizare întrucât in multe Case de cultură ale studenților acti
vează ansambluri folclorice profesioniste, cum este cazul celor 

. din Cluj-Napoca as ân l in frunte pe celebrul Dumitru !■ arcaș, Iași, 
tkictrrc-ti, Timișoara. Alături de cele amintite au evoluat cu un re
marcabil succes an? mbluriledin Petro; mi, Brașov, Cili, inău, Cra- 
iova, Pitești, Ploiești, Suceava, Tg. Mureș. După o paradă a por
tului popular desfășurată In după amiaza zilei de 12 mai, pe 
traseul Palatul Culturii — Piața Unirii — piața „Mihai Eininescu", 
a urmat un specku >1 folcloric in aer liber la care au fost prezente 
t- •• ■ i | . Un spectacol de exc -pție, care
6-a încheiat târziu, in noapte, la lumina rellectoarelor. In cea 

> de-a dou-j zi a avut loc mai întâi o lansare de carte („Folclor co
regrafic din zona Iași") și apoi un al doilea spectacol folcloric, 
desfășurat pe scena Casei de culturii a studenților din Iași, Aplau- 
7 e unui public entuziast au răsplătit munca tinerilor artiști, 
în ace.-t cont- .t. prezența pe scena a celei mai tinere formații din 
concu s. ansambl il „Mândra" al Casei de cultura a studenților 
<i n Petroșani , a fost viu apreciată, cele doua suite coregrafice 
tind executate -u măiestrie artistică .și, mai ales, cu grijă pentru 
păstrarea autenti ului in exprimarea artisticS. Merite revin tuturor 
membrilor ansamblului. îndeosebi coregrafului Nicolae Brândușă. 
Perna ini că ansamblul din Petroșani a fost singurul alcătuit 
exclusiv d n studenți. „Faptul că Televiziunea Iași — remarca 
domnul Vasile R pe.ic, directorul Casei de cultură a studenților 
din Petroșani. conducătorul acestui «ansamblu •— a insistat in 
p-s ■■-ntarile pe post, asupra ansamblului nostru, constituie incă o 
< , . ; -o • n ■ ■ . ti. I.a Iași a fost un
f-, tival.nu un ftoneurs. Țin ă mulțumesc tuturor celor care ne-au 
a it..t penau a ian |. • na ieșeană: Liga sindicatelor miniere, 
Un - • r . tat 'a T-ăhnlSfi din Petroșani. Su î< >i • <n . I U.MI- 
KCM S A. Exploatar-a minier.! I.iv< zeni. Tuturor mulțumii I. 
S . ; . . ■ u ,ii ,.i ■■ ,. ■ ■ ■!' i tot mai mult".

Horațiu ALEXASDRESCU

Blestemul 
rudeîor

im !“. ('. li LQI’OIA)

I' auriu F Caa sl ii l in
n -.■ vizi’ ■, n-d.;i ți'* 1 in nuniî.’-
le frstfiui >■ U. Ian. A.- a nu
<-;• afi-i,, t n . d' bit
1 ' • a"' . nici dr d iubi? ii,
kt ■ - ’ um! lll'l. ■r M ii pre-
l d<r an ■■ i"r de '. unin it, cu
(- ',■ J iu, ■ -.1 o inimi zb ar
<1 ' Ini a ■!*; *3 ilc «in i, pe cunc nu
1 ’a- Bă-o dea ti;*!;î lin i = 1-
n- n; Nai mfiu <r 1’U a.j’IV'Ji Ui

’.'llul.
i'.i[..l 1 dâ -J.. 1- -un,

cmjMiri’ ii 1, r f . - ră -»f ' ai’le !a mr
7', . d I •ic \ oici lil'iiu, c in-
t» r, - • ■ rai tai!. Din
< .?e .un .ifîrit, i.i .■ t fini,

lt< pac.'l’f, 1 a f ' d‘ Olto-
do: . Pe Ată l -d". 1 ihl'-’v
î i omu ! -â le d. i . a<, • Av in
t "i'imț ,in insul C>. -t"' i sa i
* in: „Mi. av•" I.r i i nu
te ,n'i jn l’um t -■«iv a,

i i in p! ta D amili-

inamic di iin.d) și de slrân" -re 
a i ..'ațioi (-.cei 'tarul orraniza- 
I ăi I’ ,.i , i fă- ut dator,,i, 
umblau a ni talului in mană
I rintrc invitați, incinte de -,e- 
u nț;<).

I,a pum (ui do, a! ordinii de 
zi, doamna Ana Aurelia C hiș 
a prezentat argunv ntclc pro și 
intr.i lumbarii numelui parti
dului in „Partidul Democrat Ro
man". Am r< ț mut i ., pentru o 
id-ntifi'ari facilă, inițialele I SN 
vor fa ura in parau: ză, timp de 
J ani, in coada l’l'R. Doamna 
('ld? a rostit foa'te frumos, intre 
altele, și inștc cuvinte inaii: „So- 
cial demociația e>t" o soluție 
prntiu o Eu .pa unita", pentru 
■ are mei i t a felii it.ii i.

întrucât „in orice partid se
rios : inova earc gândește” (Io.<n 
'Jim.s), . inova s-a gândit înainte 
,i ,i l.icut propunerile cele mai 

a Im rin ilar, ă <■ hinul ajunge s.i 
trăia-. in [x rrn inența 0 stare 
de plenitudine și bucurie pcntiu 
c- c.i ce cl are și cot a ce <1 e-ste 
fără ca nici o forță estet io.u.i 
c iu c mflict intciior să i umbre,is

că armonia. Un marc maestru 
joghin a fost întrebat; „In ce 
constă practica yoga pe care o 
desfașurați?“ El a răspuns sim
plu; „Când îmi este foame mă
nânc, când sunt obosit mă culc",

T.npas înseamnă efort ardent 
T» alizat la toate nivelele jn oi ice 
circumstanță pentru a icaliza un 
scop clar în viață; implică puri-

2) ‘•-T'i.vM.A iu d“ iplincle 
•— r-'f-ii la orc'mizarea vii ții 
ints oare. Acest-a unt. S.iu< ha, 
S.intr. a, T-.paS, ,Sv id.h; a a și 1 -h- 
v.irapr.mtdh.ina.

Saucbj (purif arc.i) — eui.iți- 
r* a fizică iniej." in Yo ;a prin 
rurjtțiri.i interioară fi ci i io.irâ 
prin tehnicile de • ut.ițirc a limbii, 
a nasului, a abdomenului. Uurii 
țirca interioară reprezintă ciiiâ- 
ți. ea d«i tnlz^riile ai nației m< n- 
t d<--, eliminarea pinduriio și i- 
deilor negative. O stare d- pu
ritate. o .atitudine Int 'Ho.iră ră- 
tre c muțenie at are către ființa 
care practiiă Smicha, prin rezo
nanță, numai encn ii benefice, 
înalte, pure.

.S.intos.a (mnlțumir. i) — impli
că să fim hotărâți să transfor
măm in bine oriac .ar Întâmpla 
fiind mereu mulțumiți de oa
meni și evenimente, să creăm o 
Imagine mentală despie not ca 
persoane mulțumite ți fericite, 
care văd mereu partea frumoasă

Imitație la munte. Cele două 
baze tuiistice, Parângul și Straja 
\ a așteapta la fiecare sfârșit de 
saptamanâ. E vară, e c.ilrl și le- 
lescauniil ui scutește de efortul 
urcării.

„Să nc ru^ain Iui Dumnezeu să întărească partidul**
(Urmare din pagina I)

YOGA — la îndemâna

tuturor (li)

Cunoscutul interpret de muzi
că ușoară din Valea Jiului — 
Marian Vasile — este proaspăt 
câțtigător al selecției pentru Fes
tivalul de muzică ușoară de la 
Mamaia. El va fi de altfel sin
gurul reprezentant ai județului 
nostru in cadrul prestigiosului 
festiv d național de muzica u- 
șoară.

La reîntoarcerea sa de la pre- 
selecție, Marian ne-a declarat — 

potrivite pentru cei 15 delegați 
la Convenția Națională FSN ce 
va avea loc peste doua săptămâni 
la Constanța. S a votat global, 
deschis, pentru, in unanimitate. 
Dovada A s-a gândit bine.

Di-cuții oarecum mai aprinse 
a prilejuit completarea biroului 
permanent... provizoiiu (pâr.u la 
U invenția Națională) cu noi mem
bri. Votul a fost secret. S-a con
semnat, aproape unanimitate, 
p; ntru; lin singur candidat a 
primit .1 voturi împotrivă.

Intervcnț.de clin final .,U fost 
„fo.ute consistente", dar spațiul 
nu permite decât „sp,citiri"; „Nu 
pot să 1 t de acord că, în acest 
partid, iii sunt mai mult, iar 
alții mai i'iițin fcseni-Ți. Să ter
minam ouată cu prietenii lui 
Alic și cu acuzațiile de oportu
nism, ca in mii 50! La Petro
șani nu poate fi vorba de o lo
vitură de partid". „Iiais n-a spus 
nimic despre Infern, pentru ca 

ficarc, autorliiciplină și austeri
tate. Yoghinnl capăt.i forța in 
corp, in minte fi in caracter. 
Praitica tăcerii (MAUNA) c te 
o fot tnă de ’l’ap.i.s ce permite 
conservarea energiilor psihice, 

amplificarea stăpânirii de sine, 
o mai mare profunzime la nivel 
mental. Poate fi realizată o 
pe săptămână sau o oră pe zl. 
Alte forme de Tapași hotărârea 
de a ne abține, pcntiu o ]>crioa- 
dă de timp, de la anumite plă
ceri (piăjituri, dulciuri) devenite 
obișnuințe, hotărârea de a în

in exclusivitate — că este deo
sebit de fericit și că „acum par
că .și iarba crește altfel, iar soa
rele strălucește mai tare'*.

Până la festivalul de la Ma
maia. al cărui start este preco
nizat a avea loc la finele lunii 
viitoare, Marian Vasile va mai 
participa însă la un festival de 
interpretare la Timișoara, li do
rim mult succes I (T.V.)

n-a fost însrris în FSN". „Suntem 
buni, frumoși și ne înmulțim pe 
zi ce lr« îtru că avem po
tența" (I.i n). „Avem atâtea
opoziții, av • m Româ
nia Mare, r.*e.-i V.. m. I’? noi 
ne au denigrat ziarele. i ne 
strângem rândurilel Eu ma rog 
in fiecare seară. Să ne rugam lui 
Dumnezeii să ne Întărească par
tidul!" (dl. Ghindorean, pensio
nar, Hunedoara).

Cil această rugăciune, însoțită 
demonstrativ de semnul crucii, 

discuțiile s-au cam încheiat. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi 
s-a consumat la cabana Tecar 

unde domnii Ioan Timiș, Gheor- 
ghe Ivan, Dan Bălan, Puiu Ho
rea ți alții au ajuns uzi. Deh, 
vremuri... ploioasei Ce s-a con
sumat n-are rosti să vă spun 
pentru că, oricum, nu-i păcat ce 
miră in gură ci, uneori, ce iese 
din ea. (Șt. C.) 

cepe activitatea zilnică cu o oră 
mai devreme sau postul.

Svalliyava (studiul textelor 
sacre): Shiva SamhiUi, Ilatha
Yoga Pradiplka, Yoga Sutras a 
lui Pat.inJali, Vijnana Bhairava 
Tantra, Shiva Sutras, Gheranda 
-Samhita, ede patru Evanghelii 
din Noul Testament.

Islr .iraprnnldhana — (Ishvara 
înseamnă Dumnezeu tar l’ranid- 
li ina devoțiune neîntreruptă) — 
consacrarea acțiunilor, a trăiri
lor, a gândurilor ți aspirațiilor 
către Dumnezeu.

Cuvântul Ishvara Înseamnă și 
cel ce reprezintă ultimul stadiu 
sau nivel din orice Ierarhie. Nu 
se referă numai la Ființa „Supra- 
niA ci ți la Șinele Divin Indi
vidual — ATMAN. Această dis
ciplină a fost uneori definită ca 
devoțiune față de un îdenl.

Or. Călin GIKI IA
(Va urma)

TAUR — ȘARPE
VA aflați în fața unor dileme» 

în ceea ce privește viața dv. sen
timentală.

GEMENI — CAL
Vă pasc gândurile pesimiste.

RAC — OAIE
Succes deosebit în materie do 

prieteni și relații influente.
LEU — MAIMUȚA

Nu trebuie să vedeți lucrurile 
irui rău decât sunt ele.

FECIOARA — COCOȘUL
Aveți tendința de a va (auto) 

izola de tot ceea ce vă încon
joară.

BALANȚA — CÂINELE
Sub semnul generozității dv. 

caracteristice, vii așteaptă o zi 
fericită.

SCORPION — MISTREȚ
Aveți parte de un climat des

tul de amb guu, de schimbare.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Puneți accentul pe proiectele 

.și relațiile utile.
CAPRICORN — BOU

Bcneficiați azi de un substan
țial potențial creator.

VĂRSĂTOR — TIGRU
In tras.in gen ța și severitatea dv. 

pot conduce la mici diferende, 
rapid soluționabile.

PEȘTI — IEPURE
Vă angajați intr-o acțiune cu._ 

bataie lungă.
BERBEC — DRAGON

Azi este o zi excelentă pentru 
o investiție sau semnarea unui 
contract.

PROGRAMUL 
TV.

. MIERCURI, 19 MAI 1293 ț

7,no TVM Tclcmatinal.
10,00 TVH Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 La Sept. Forța mărturiei. 

(Ep. 1).
13.30 Desene animate.
14,0J Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.45 O samă de cuvinte.
16,00 Dosarele istoriei.
16.30 Panoramio muzical.
16,55 FOTBAL: Un meci din re

turul semifinalelor Gupei 
României.

18,50 Microrccilal Doru Tufiș.
19,00 Documentar artistic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Reporter 93.
21,05 Tclccinemateca: MAllTiN 

ROUMAGNAG (Franța, It 16).
23,05 Actualități,
23.20 Simpozion.
0,05 FOTBAL: Juventus — Bo- 

russia Dortmund (rezumat),

JOI, 20 MAI 1993

7,00 TVM Teleniatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic: AL 7-I.EA

JURAT (franța, 1962).
13.45 Desene animate.
14,00 'Actualități.
14.15 Ora de ipuziia.
15,00 Didactica.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.20 Repere transilvane.
16,40 RUGBY: România — Fran

ța in Campionatul european.
18.15 Magazin in limba germană.
19.15 Spectacolul lumii.
19.15 Desene nnimate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20,10 Sport
20.45 Film serial: DALLAS.
21,-15 Reflecții ruliere.
2‘i,00 Oaspeți ai Festivalulifl In

ternațional „Gcrbul de Au»",
22.15 Studioul economic.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

Intervcn%25c8%259b.de
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„Facem ce vrea 
"mușchii noștri...”

Acesta este principiul călăuzitor al câte unor indivizi pentru 
care conviețuirea în cadrul unei colectivități nu înseamnă mai nimic. 
Nici regul; (elementare), nici respect, nici obligații... Ei au numai 
drepturi. Profitând de situația destul de tulbure în care se află 
societatea noastră, de indecizia unor factori, de unele goluri le
gislative, de relațiii, de bunul simț al celoralți, acești „unii" —- 
nu sunt mulți, vorba „teveracului** — îți artă mușchii. Iată două 
exemple concludente. Relatează dl. Constantin Gaploiu din Vul
can, bulevardul AI. Viteazul, bl. E5: „In spatele blocului, la nici 
cinci metri de geamul meu, un vecin ți-a ridicat o construcție. 
Înainte de asta a tăiat un salcâm, și ca să se poată extinde co
respunzător, a declarat că va mai tăia doi. Zice că s-a privatizat. 
Are autorizație pentru construcții metalice**. Dacă e așa, înseamnă 
că eu și ceilalți vecini din bloc nu vom maț avea liniște. Con
strucții metalice înseamnă ciocănit, sudat, polizat, tot tacâmul. 
Toate astea se fac cu zgomot, ploblema e că, dacă omul are auto
rizație — pentru construcție și pentru activitatea amintită — cine 
ți cum a putut-o face, fără să țină cont de restul locatarilor din 
zonă?**

Al doilea caz este tot din Vulcan, strada Traian. Blocul 17 
este înconjurat de spații verzi. In spatele blocului, suprafața a 
fost cultivată, de către locatari, cu un pătrunjel, o ceapă, etc., pe 
vremurile alea, când așa suna „directiva de sus“. Unii și-au păs
trat obiceiul, alții, nu. Cert este că in Jurul blocului exista o oază 
de verdeață. Până de curând, când un locatar din blocul vecin. 
,nr. 16, a hotărât: „aici trebuie să fie spațiu de joacă pentu copiii 
din blocul meu!1*. Drept pentru care a și dărâmat o bună parte din 
gardul înconjurător și i a băgat pe ăia micii acolo, să bată mingea. 
Pe bună dreptate se întrebau locatarii blocului 17 de ce trebuia 
călcat spațiul lor verde, când și împrejurul blocului vecin e 10c~ 
suficient. La care tot unul dintre ei răspunde: „Așa a vrut mușchii 
lui**. Păi ce, în țara asta legea „o face mușchii?** După câte știm, 

!T ii sunt in vigoare paragrafe de legi care să protejeze spațiile

verzi, liniștea publică... și altele. (Nicu PAULESCU)

Fotbal, Divizia B
La limită

AS I’AROȘENI — UNIREA 
ALEXANDRIA 1—0 (0—0). Joo 
de uzură, cu puține faze de poar
tă, cu un arbitraj nesigur, în care 
ambele formații au abuzat de 
driblinguri, fără să desfacă jocul 
pc întregul front de atac.

Gazdele au trebuit să alerge 
mult pentru găsirea unei breșe, 
pentru că Unirea a pus în pri
mul rând accent pe apărare, a- 
vând in libcroul Stancu (cpt), fost 
jucătoi’ și la FG Argeș, un ade
vărat stâjp al defensivei. Tudor 
și Balea au primit galben în 
min. 15 și 20, iar prima acțiune 
periculoasă pe poartă a avut loo 
în min. 25, când Neiconi a șutat, 
dar Croitorii s-a opus deschiderii 
scorului. Oaspeții au avut și ei

posibilitatea de a înscrie, ratând 
o imensă ocazie in min. 27, când 
portarul Farkaș era scos in mar
ginea careului.

După pauză, cu Mitrofan în 
locul lui Stanciu (min. 46) echipa 
Jui Gogu Tonca se Impune trep
tat, fără însă a finaliza. Croitoru 
mai respinge o minge de gol (min. 
57), iar în min. 66, arbitrul de 
centru nu sancționează faultul 
asupra Iui Neiconi, săvârșit în 

suprafața de pedeapsă. AS Pa- 
ro.șeni va înscrie, totuși, golul 
victoriei, cu 11 minute înainte de 
final, când Matula a reluat în 
plasă centrarea lui Dodenciu. 

Finalul a aparținut tot gazde
lor, dar tabela a rămas neschim
bată.

ETAPA INTERMEDIARA

Aprovizionarea cu pâine in
atenția factorilor de decizie

(Urmare din pag. I)

S-au stabilit și o serie de măsuri pi intre care: comenzi fer
me din partea magazinelor către SO „.Spicul**, cunoașterea stocu
rilor existente in magazine la finalul zilei, optimizarea traseelor 
de aprovizionare cu pâine.

In finalul întrunirii, dl. Costel Alic, ca ți dl. Ilie Torsan au 
promis o implicare mai mare la nivel guvernamental, pentru ob
ținerea unui grâu de mai bună calitate care să creeze posibilita
tea realizării unei pâini corespunzătoare.

Concluzia finală este că în viitorul apropiat toate aceste pro
bleme ce mai grevează asupra aprovizionării cu pâine vor fi so
luționate in avantajul populației din municipiul nostru.

METALURGISTUL SADU — AS PAROȘENI 4—0 (2—0). Din 
min. 1 până in min. 90, gazdele au practicat un joc deosebit de 
dur, brutal pe alocuri, cu accidentarea a nu mai puțin de 4 jucă
tori adverși (Constantinescu, Neiconi, Iordache, Miclăuș), Neiconi 
fiind nevoit să părăsească terenul în min. 22. Tonul s-a transmis 
prin stația de amplificare, fiind însușit în teren în special de 
fundașul Șișoe care n-a iertat nimic. Dorlescu și el capul răutăți
lor, a ținut isonul, imDunând brigăzii de arbitraj să aplice legea 
talionului.

Gazdele au deschis scorul îh min 9 prin Dănăiață, care a 
reluat cu capul o centrare venită de la Târnâvcanu. In min 20 
Ocolișan a plecat din ofsaid și nu s-a mai oprit până in poartă, 
stabilind rezultatul primei reprize. Iordache ți Gavriluț au ratat 
in minutele 40 .și 44, șutând de fiecare dată în portar.

După pauză, 3—0 in min. 47, șut, bară, gol. Nu se acordă un 
11 metri pentru oaspeți (min. 60, Constantinescu a fost faultat) 
iar cu 10 minute in.linte de final Ungurcanu a ridicat scorul la 
4—0.

Victorie clară
MINERUL URICANT — MI

NERUL ANINA 4—1 (1-0). O 
primă repriză de spectacol, cu 
tribunele în picioare, la toate fa
zele de atac ale gazdelor, dar 
mai ales la înscrierea celor trej 
goluri, unul mai frumos decSS 
altul. Jocul a fost curat, rldicân,-* 
du-se la un nivel ridicat, vioara! 
întâi fiind desigur, elevii antrei 
nați de Dorel Maria și Mihai MtU 
rian. Primul gol a fost înscria 
de Dulcii, min. 7, care a flnalN 
zat al doilea atac al echipei. Peste 
cinci minute, a fost rândul lui 
Tolciu, un mare câștig pentru 
echipă, să puncteze, ridicând sco 
rul la 2—0. Cei aproximativ 1500 
de spectatori vor acorda Jpsâ 
golului trei aplauzele pentru Ui 
tlul de cel mai spectaculos, au
tor Dulcu, min. 27.

După pauză, partida s-a mal 
echilibrat, ea fiind și una egală 
pe tabela de marcaj. Oaspeții au 
redus din handicap în min.' 65 
clintr-o lovitură liberă, iar Toi- 
c!q ,a mai semnat o dată In 
dresul victoriei prin transfor

marea unui pcnalty acordat în 
min. 88 la o fază în care s-a a- 
pelat la ultima soluție. Cu acest 
rezultat Minerul urcă în clasai 
ment, punând pe gânduri multei 
echipe pentru partidele care ur
mează.

I

Fotbal feminin

Pentru N O I
„Peisajul publicistic** al Văii .Jiului s-a îmbogățit cu o nouă 

apariție: revista „NOI**, supliment al gazetei „Datina**. Director, 
prof. Ioan Dan Bălan din Pctrila. 12 pagini, format A. 4, cu un 
conținut destul de divers. Nota pesimistă a sentinței incluse în 
pagina Întâi: „Vom ajunge să ne pricepem la toate câte puțin și 
să avem din toate câte nimic** (l.D. Sârbu) este spulberată pe 
parcurs de umorul intrinsec. In pagina 7, suntem anunțați să ne 
pregătim pentru o carte nouă: „Cabala**, autori Sofiana Elisaric 
și Dan Petrilean. Urăm bun venit și viață lungă, alături de noi, 
publicației „NOI** și așteptăm cartea. (Șl. C.)

UNIVERSITATEA PETROȘANI — MUCART CLUJ 4—0 (0-0). 
început mai ezitant al gazdelor, care au luat Jocul mai ușor, ne
reușind în prima repriză decât puține atacuri clare la poarta clu- 
jcncelor. Cu Gristina Ciulavu, Bâdărău, Sârb și Niță accidentate 
in partida de la Alba Iulia și nerefăcute complet, Universitatea a 
reușit totuși să se impună decisiv după pauză.

Imediat, la reluare, Titianu a deschis scorul, min. 45, printr uii 
gol frumos, după care elevele soților Vișan au înscris din nou. A 
marcat Lupu, min. 49, și oaspetele □□ căzut fizic, aproape total.

Aceeași Titianu, care a făcut un joc 
min. 62, ridicând scorul la 3—0, în plină 
Ultimul gol a fost opera lui Tocar, min. 
tr-o partidă în care prin condiție fizică, 
tactică, Universitatea și-a depășit net partenerul.

UNIVERSITATEA : Popa — Belet, Kiss Ramona (min. 41, Das-
(min. 41, Niță),

bun, a punctat din nou, 
dominare a echipei sale. 
72, șl scor final 4—0, în- 
superioritate tehnică și

călii), Ciulavu, Kiss Maria, Tocar, Sârb, Cercel 
Ștefan, Lupu, Titianu-

Șoimii in aer
ȘOIMII SFB1U — MINERUB 

LUPEN1 3—0 (2—0). Gazdele 
și-au impus jocul incă din pri
ma repriză, când au marcat cele 
două goluri decisive. La O faza 
ce nu reclama o astfel de san»> 
țiunc, s-a acordat 11 m, pe cârd 
a transformat-o cu siguranță, (n 
min. 22, Bârsan. Peste cinci mi
nute Șoimii majorează scorul» 
prin golul lui Mașca, repriza în- 
cheindu-se cu rezultatul de 2—0,

După pauză, Brumă ridică 
scorul la 3—0, iar efortul oaspe» 
ților de a reduce din handicap 
nu s-a materializat pe tabela dq 
marcaj.

* • • «MV • MM • «MV 9
I

Rubrică realizată de

Doici NEAMȚU
J

Dinspre lac, 
spre puț

(Urmare din pag. I)

eeca ce s-a și făcut în mediile 
poliției. Sunt sceptic că doar prin 
comisii, brigăzi, etc se vor redes
coperi și stârpi toate rădăcinile 
acestei plante, numită corupție, 
•are frânează) sufocă și înveni
nează climatul .social din Româ
nia. S-au dat și se vor mai da 
•diete, însă atâta vreme cât nu 
•unt operaționale, de Jos pun i 
Mus, ori invers, totul are parfumul 
Încă neuitatelor campanii care nu 
numai că n-au rezolvat nimic, 
ci au adâncit rana.

Așa că, decât să admiram fru
musețea pozițiilor noastre inter
naționale, mai bine să observăm 
atent ce și cum se face pentru 
restabilirea ordinii de drept tn 
întreaga economie românească 
pentru a nu ajunge din lao im 
puț, deși cred că suntem în plină 
cădere in adâncul prapastiei a 
crizei morale.

Pentru cei 
interesați 

Vesti de I»»

biroul electoral
UWmnul judecător Napoleon 

Florea, președintele comisiei e- 
Icetorale municipale pen
tru alegerile de pri
mar, din 4 iulie, ne-a informat 
că s-a fixat sediul biroului elec
toral municip.il care se află în 
clădirea Primăriei. Cei care do
resc să-și depună candidatura 
pentru funcția de primar șl cei 
care doresc să primească infor
mații referitoare la alegeri se 
pot adresa zilnic, între orele 10— 
14, la acest birou. Informațiile, a- 
vizate din punct de vedere legal 
și organizatoric le pot da numai 
președintele comisiei electorale 
municipale, și vicepreședintele 
aceleia, dl, procuror Stanciu. 
(Al. II.)

REZULTATE TEHNICE : Universitatea Petro

șani — Mucart Cluj 4—0; Femina Sf. Ghcorghe 
— îndes Sibiu 2—0; IU Oradea — Colorom Co- 
dlea 3—0; CER Tg. Mureș — Ardeleana Alba 

Ililia 0—6

CLASAMENT

1. Ardeleana A.I. 12 10 1 1 03- 9 21

2. Univ. Petroșani 12 10 1 1 44-12 21
3. Flamura Satu Mare 12 822 26-10 18

4. Colorom Codli.i 13 7 1 5 27 18 15

5. Mucart Cluj 12 426 21-23 10

6. îndes Sibiu 13 4 1 8 27-30 9
7. Femina Sf. Gh. 13 3 2 8 18-41 8

8. CFR Tg. Mureș 12 1 1 6 10-55 7
9. IU Oradea 13 1 1 11 9-55 3

ETAPA VIITOARE, 22 măi: Colorom Codlca 
— îndes Sibiu; Mucart Cluj — CFR Tg. Mureș; 

Ardeleana Alba Iulia — Flamura Satu Mare | 

Universitatea Petroșani — Femina Sf. Ghcorghe. *) Echipă penalizată cu 4 puncte.

1. Parângul Lonea 29 23 3 3 92- 26 49
2. Minerul Vulcan 29 21 4 4 76- 31 46
3. Constructorul I1D 29 16 4 9 79- 53 34
4. Haber Hațeg 29 14 4 11 46- 50 32
5. Mureșul Deva 29 13 5 11 49- 40
6. Min. Aninoa.sa 29 15 0 14 67- 50 30
7. CFR Simeria 29 13 1 15 57- 44 27
8. Victoria Călan 29 12 3 14 56- 46 27
0. Aurul Brad 29 11 5 13 45- 46 22

10. Minerul Certej 20 10 6 13 65- 57 26
11. Metalul Criscior 29 12 2 15 52- 62 2G
12. Min. Bârbătcni 29 12 2 15 45- 73 26
13. Minerul Ghelari 29 9 6 14 J- 52 24
14. Met. Orățtie 29 10 3 1 ■50- 63 23
15. Minerul Teliuc ‘) 29 8 4 17 35- 77 F5
16. Favior Orățtie 29 6 2 21 29-122 14

Fotbal, Divizia C
REZULTATE TEHNICE: Favior Orăștie — 

Minerul Aninoa.sa 2—3; Minerul Vulcan — Con
structorul Hunedoara 4—2; Parângul Lonca —» 
Minerul Bâfbătcni 5—0; Minerul Certcj — Mm 
reșul Deva 1—1; Metalul Criscior — Victori^ 
Câlan 5—2; Ilabcr Hațeg — CFR Simeria 1—A j 
Minerul Ghclarj — Minerul Teliuc 2—3; Met») 
loplastica Orățtie — Aurul Brad 1—1,

CLASAMENT

municip.il
Aninoa.sa
Aninoa.sa
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VANZAR1 — CUMPĂRĂRI

LA FARMACIA „Carpați“ pu
teți cumpăra scutece cu o singu
ră folosință și bandaje igienice. 
(3375)

VÂND Dacia 1300, an fabrica
ție 1981. Telefon 542336, Petro
șani, lângă ACR (Pană). (3366)

VÂND ARO 243. telefon 570486. 
(3359)

VÂND sau schimb apartament 
3 camere proprietate, zonă cen
trală, cu casă, eventual diferen
ță. Telefon 545148, după ora 15. 
(3348)

VÂND autoturism Fiat Ritmo 
Diesel, fabricație 1986, preț 3000 
mărci și televizoare color, între 
85 000—140 000 lei. Telefon 545148, 
după ora 16. (3348)

VzXND televizor Supersonic — 
100 000 lei, negociabil, video re- 
corder Telefunken — 150 000 lei, 
negociabil. Petroșani, Gh. Barițiu, 
22, telefon 545826. (3370)

VÂND urgent Ford-Taunus (16 
nni) și piese de Audi 80, cauciuc, 
far dreapta cu mască și stopuri, 
Lonea, Cimitirului, 7. (3380)

CAUT cumpărător lapte vacă, 
muls mecanic. în condiții igieni
ce, 50 litri’ zilnic, iar de la 1 iu
nie, 100 litri zilnic. Preț negocia
bil. Telefon 123, Bafu Mare, o- 
rele 20—22. (3390)

VÂND „Philips" color, diagona
la 66, cu telecomandă infraroșil, 
135 000 lei și fără telecomandă, 
1C5 000 lei. Telefon 541902. (3377)

VÂND (schimb cu auto), spa
țiu comercial din panouri mo
dulare, demontat, 90 mp, 4 încă
peri ; hol. Pretabil și ca depo
zit cu suprafața de 150 mp. Tele
fon 545656, după ora 16. (3378)

VÂND mobila de bucătărie. In
formații, la telefon 513536, după 
ora 17. (3376)

VÂND mașină de sifon și su- 
curj fabricație româneasca (Cu- 
gir), sigilată, garanpe 12 luni, 
preț 350 000, motoretă Carpați 
nouă, 48 cmc, nu necesită permis 
de conducere și cască, 85 000, TV 
•olor, Funai și video player Fu- 
u.ii, ambele sigilate. Telefon 
543853. (3381)

VÂND apartament 3 camere, 
decomandate, Bârbăteni, preț ne
gociabil, telefon 560412. (3382)

COMPAR urgent bară-spoiler 
fața, pentru Renault Fuego. Te
lefon 545993. (3385)

DIVERSE

FACEM abonament la lapte 
vacă, minim 3 litri. Relații, tele
fon 545856, după ora 18. (3379)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, 
confort I, Petrila, cu similar, Pe
troșani, sau vând. Telefon 550012, 
după ora 16. (3389)

SCHIMB apartament 2 camere, 
proprietate, parter, Aeroport, la 
stradă, cu similar etaj I—II, ace
eași zona, telefon 5te>158, după 
ora 18. (3364)

SCHIMB garsonieră, confort I, 
str. Minei Petrila instalație sa
telit deosebită -j- post telefonic, 
contra apartament, exclus 8 
Martie (variante). Telefon 55080a. 
(3386)

Ol ERTE SER\ICIU
J

INSTRUCTOR auto pregăteș
te candidați permis conducere ca
tegoria B, la urgență. Telefon 
515328, după ora 17. (3391)

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

SC „ANITA“ —'Complex Pa
rângul. angajează absolvente li
ceu. Relații, la sediu, zilnic, ora 
18. (3373)

CERERI SERVICIU
DACTILOGRAFIEZ rapid și 

avantajos proiecte UTP — Vali, 
camera 235, căminul studențesc, 
1. (3225)

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere 

pe numele Măndoiu Iulian, elibe
rat de RAGCL Lupeni. 11 declar 
nul. (3384)

DECESE

FIICA Marinela și nepotul Raoul, zdrobiți de durere, anunță 
încetarea din viață a inegalabilei mame și bunici

COZMA IULIANA (59 ani)

Nu te vom uita niciodată mami dragă. 
Dumnezeu să Ie odihnească în pace.

Înmormântarea are loc azi, orele 15,30, de la Biserica Evan
ghelică. (3372)

MAMA Elisabeta anunță cu durere în suflet, trecerea în 
veșnicie a iubitei ei fiice

COZMA IULIANA

Lacrimi ți flori pe mormântul tău.
Dumnezeu să te odihnească. (3372)

FAMILIA Maschio Marin și Laci, soră și cumnat, și nepotul 
Silvius, deplâng moartea fulgerătoare a bunei lor

COZMA IULIANA

Nu te vom uita niciodată. (3372)

COMEMORĂRI

DOI ANI de lacrimi și suferință de când dragul nostru soț și 
tată

DRAGOMIR ION

nc-a părăsit pentru totdeauna.
Nu-1 vom uita niciodată. (3369)

CU ACEEAȘI durere, Viorica și Andrei, anunțăm că a trecut 
un an de la trecerea în eternitate a neprețuitei noastre nepoate 

prof. BARTIIA MARGARETA (LETU)

Vei rămâne vie in inimile noastre. (3383)

Societatea Comercială 
„Agrocom” SA Petroșani

scoate la

LICITAȚIE
publică cu strigare

pentru închiriere un spațiu de depozitare în suprafață 
de 361,35 mp, subsol și 361,35 mp parter, situat în str. 
Oltului nr. 8, Petroșani.

Licitația va avea loc în ziua de 7 iunie 1993, ora 10, 
la sediul societății din str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.

Relații suplimentare la telefon 093/542442.

S.C. Rotrans Iscroni S.A.
cu sediul în Iscroni, str. V. Neagră 123,

organizează, în data de 26 mai 1993
LICITAȚIE

pentru vânzarea unor mijloace auto (autobasculante 
16 to, autobetonierc, autotren cu semiremorcă șa, auto
macara AM 5).

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății 
sau telefon 570991. (3374)

Primăria municipiului 
Petroșani

ANUNȚA

Concursul organizat în data de 18 mai 1993, pentru 
posturile vacante din cadrul Administrației publice locale 
Petroșani, se amână pentru data de 24 mai 1993, ora 10.

Solicitanții pot depune dosarele de înscriere la con
curs până la 21 mai 1993, inclusiv.

Societatea Comercială „Hermes” S.A. Petroșani
cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, scoate la vânzare, prin licitație publică deschisă cu stri

gare, următoarele active:

*Activul Sediul Profilul Preț 
pornire

Taxe de 
participare

Chioșc nr. 1 Hala agroalimcntară desfacere produse

Chioșc nr. 2
Petroșani alimentaro 156 000 10 000
Hala agroalimcntară desfacere produse

Activ nr. 11
Petroșani 
str. î Decembrie 1918

industriale și alimentare 149 000 10 000

Expo-mobila bl. 74 — Petroșani preparate reci gospodina 3 044 000 85 000Mag. nr. 33 str. Aviatorilor

Spațiu comercial
bl. 13 A — Petroșani 
Piața Agroalimcntară

magazin mixt 8 168 000 228 000

alimentație publică Petroșani alimentație publică 3 879 000 110 000
Mag. „Spicul" str. Aviatorilor desfacere produse industriale,

bl. 34 — Petroșani alimentare și agroalimcntare 5 902 000 165 000

Licitația va avea loc pe data de 22 iunie 1993, ora 10, la sediul societății, la d na Trocan Margareta, telefon
nțc a magazinului „Jiul" din Petroșani.in sala

înscrierile pentru licitație se vor face până la data 
de 1] iunie 1993, ora 15, cu prezentarea 
prevăzute in II.G. 758/1991.

documentelor

Lista cu ofertanții selecționați pentru a participa la 
licitație va fi afișată la sediul societății până la data de 
16 iunie 1993.

Ofertanții selecționați vor depune taxa dc participare 
și garanția de 10 la sulă din prețul de pornire a licitației 
la casieria societății sau în contul nr. 30 30 1 02 01 BCR 
Petroșani.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi consultate

093/542643.
Vizitarea activelor se poate face în fiecare din zilele 

de marți și vineri, între orele 10—14.
Terenurile ocupate de acti e nu fac obiectul vânzării, 

urmând regimul stabilit de legislația în vigoare.
In cazul neadjudecăiii activelor la etapa I a licitației 

se va organiza etapa a Il-a in data de 7 iulie 1993, ora 
iar înscrierea participanților se va face până la data 
28 iunie 1993, ora 15.

Etapa a IlI-a a licitației va avea loc pe data de 
iulie 1993, ora 10.

10, 
de

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

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr, J 20/621/1991.

Cont Virament: 807060201 — BCR Pe
troșani.

Director: MIRCRA BUJORESCW 
Director •aecaflr; ing. Alexandra 
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Responsabil de număr 
Ion MUSTAȚA

Corectura
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Viorica IIRȚULESGU
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