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Pe teme acute

Scandalul corupției
In săptămâni aceasta scanda

lul stârnit de dezvăluirile privind 
corupția au eclipsat evenimente
le politice. Fostul șef al Gărzii 
Financiare, generalul Florică a 
pcupat primul Ioo în topul co
mentări lor, după demiterea să 
Spectaculoasă. Dezvăluirile făcu
te au vizat înalte personalități 
clin sfera executivului. Fapt care 
ă avut o reacție neașteptată. Din 
acuzator, generalul Florică 5-a 
pom-, nit hi postura de acuzat. 
Fiindcă s-a demonstrat că dez
văluirile sale sunt părtinitoare. 
Ele 3U vizat doar personalitățile 
actualei echipe guvernamentale, 
fără sâ amintească nimio de 
marile afaceri de corupție din 
timpul guvernărilor Roman ți 
Stolojan, despre care justiția nu 
și-a spus încă cuvântul.

La o P> imă analiză se pare, în- 
fr-adevăr ciudat-că fostul șef al 
Gărzii financiare a informat ofi
cialitățile despre abuzuri și co
rupție abia după ce a fost schim
bat din funcție. De ce oare n-a 
făcut-o Înainte de a fi schimbat, 
așa cum ii cerca însăși funcția 
Oc i-a fo^t încredințată ?

Pare cel puțin curioasă și o 
altu coincidență. Scandalul co

Criminalul și 
complicele său

Multora le-a venit greu să 
țieadă că, doar in zece zile, po- 
iiț.a a reușit să pună mâna po 
fT-minalul femeii al curei cada
vru a fost găsit, întâmplător, 
In r-un canal din Vulcan. Mai 
tfles că investigațiile au pornit 
de la zero. Despre persoana asa
sinată nu se știa nimic. De unde 
k venit, cine era.

In urmă cu o săptămână și 
ceva, v-am prezentat cum s-a 
derulat Întreaga întâmplare. În
cepând cu zilele premergătoare 
<1 te-minând cu momentul co
miteri i crimei.

In cele ce urmează revenim cu 
fui'» .rațiile criminalului și com

rupției s-a declanșat la puțin 
timp după ce s-au mal potolit 
valui ile stârnite de confruntarea 
dintre Guvern și principalele con-, 
federații sindicale. Pe fondul ne
mulțumirilor populare ce tind 
să devină explozive, că urmare 
a recentelor scumpiri, care se 
pare că au atins limite insupor
tabile, pentru largi categorii ale 
populației, picanteriile scanda
lului corupții i apar ca o diversiu
ne- Fără nici o îndoială, însă, 
se apropie implacabil momentul 
adevărului cu privire la corupție, 
în scenă au apărut personalități 
de pe eșichierul politic, făcând 
declarații prin care încearcă să 
se delimiteze de fenomenul co-» 
rupțici. La nivelul celor două 
camere legislative s-a luat iniția
tiva înființării unei comisii care 
să ancheteze cazurile de corup
ție și trafic de influență. A fost 
reorganizată la vârf conducerea 
Poliției și cea a Gărzii Financia
re. președintele țării a cerut, o- 
ficial, prin purtătorul său de cu
vânt, în cadrul unei conferințe 
de presă, să fie luate masuri spe
ri do împotriva fenomenului co
rupției. Intr-o ședință a guver
nului, s-au adoptat de asemenea 
hotărâri importante de întărire 

plicelui său. Primul este Burlacii 
Danuț. Giiminalul. Are 29 de ani 
și este din Slanișe.ști, județul 
Bacău. In Vulcan domicilia ca 
flotant pe strada M. Emtncocu, 
bloc 6, apartament 26. Căsătorit. 
A'e trei copii minori. Lucra ca 
vagonetar la EM Vulcan, secto
rul II. Complicele său se numește 
R .du Vasile. De loo este din co
muna Răchitoa&a, județul Bacău. 
Are 24 de ani. Necăsătorit. Do
miciliază fără forme legale în 
căminul de nefamiliști nr. 3, de 
pe .strada Căprioarei din Vulcan. 
Angajat la mina Vulcan.

In prezent, cel doi sunt arestați.

Gheorghe OLTEANU 

a controlului și a organelor auto
rizate să ancheteze cazurile de 
încălcare a legilor.

Mal devreme sau mal târziu, 
vom afla care este adevărul. In- 
tr-un stat de drept nimănui nu-1 
este permis stă se situeze deasu
pra legii. Legea este suverană și 
egală pentru toți cetățenii, așa 
cum se stipulează în mod expres 
într-un articol din Constituția 
României. ;

Din actuala dispută iscată de 
scandalul corupției între diferite 
publicații și personalități alo 
vieții politice și publice are de 
câștigat, fără îndoială, adevărul. 
Gate de prea multă vreme a 
fost ascuns. Dezvăluirile făcute 
în mass media cu privire la tot 
felul de cazuri de corupție s-au 
oprit, până acum, ca prin farmec, 
atunci când au fost vizate înalte 
personalități, parlamentari sau 
demnitari din Guvern. Dar oricât 
de marj șl de subtile ar fi încer
cările de a ascunde fărădelegile, 
nu se poate ca adevărul să nu 
lasă la iveală. Să rămânem în 
așteptare cu această speranță.

Viorel STRAUȚ

Tinerii căsătoriți 
au fost tăiați 
de pe listă

Mai mulți cetățeni, majoritatea 
tineri, ne-au contactat cu spe
ranța de a le furniza informații 
în legătură cu posibilitatea și 
condițiile de a face împrumuturi 
la instituțiile bancare. Ca per
soane fizice, deci. Pentru a oferi 
date corecte, am apelat la con
sultanța specialiștilor de la Ban
ca Gomercială, Filiala Petroșani. 
Iată cum se prezintă situația. 
Împrumutul de 100 nalt lei a- 
cordat tinerilor căsătoriți a fost 
suspendat. Șl așa, cu suma men
ționata. in condițiile actuale, nu 
se poate cumpăra nici măcar o 
mobilă de bucătărie. Nici 0 bancă 
cu capital de stal nu acordă 
credite persoanelor fizice. (P.N.)

Concurs
Cea mai frumoasă

i

cititoare
Redacția ziarului „Zori Noi" 

organizează un concurs de fru
musețe, pe baza fotografiilor pri
mite de la cititoare. Ocupantele 
primelor 3 locuri, conform opțiu
nilor cititorilor noștri, vor fi

Certificate de proprietate 
distruse

Miercuri, la fabrica de hârtie și cartoane „Cahiro" SA din 
Boldești—Scaieții (jud. Prahova) a avut loc, în prezența unei 
comisii speciale ordonate de președintele ANI’, distrugerea cer
tificatelor de proprietate ncridicatc de cetățeni până la termenul 
limită stabilit. >

Astfel, în mai puțin de o oră. o cantitate de 7,3 tone repre
zentând un număr de 1 956 560 certificate de proprietate au fost 
transformate în carton pentru ambalaj. întrucât 1 milion din nu
mărul acestora reprezintă certificatele tipărite de rezervă, se poate 
trage concluzia că nu mai puțin de 956 560 de cetățeni au refuzat 
dreptul de a deveni proprietari. Tiberiu VINȚAS
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Din primăvara lui ’90

Robinetele din „D”-uri 
sunt uscate

Locatarii din blocurile „D“ de 
pe strada Nicolae U’itulescu din 
Vulcan au un necaz. Mare din 
punctul lor de vedere. Anume 
că, la robinete, nu le curge apă. 
Nici caldă, dar nici rece. O doam
nă din „D“ 1, al cărei aparta
ment se află la etajul al doilea, 
a ținut să-mț precizeze că treaba 
asta cu apa datează cam din 
primăvara lui 1990. „Dacă eu, 
la doi, n-am apă, ce să mai zic 
de cei care stau la zece?" — a 
mai adăugat dumneaei.

De fapt, la nici unul din „tur-

Obiceiuri
încep să urce oile și celelalte 

animale la munte pentru pășu- 
natul de vară. Acest eveniment 
este însoțit de obiceiuri prea 
puțin schimbate de zeci, chiar 
sule de ani. Gă se numește sum
bra oilor sau măsuratul oilor, 
acest eveniment reprezintă o 
sărbătoare pentru grupuri de 
locuitori care știu sa se bucure 
de aceste zile dinlr-un întreg an. 

premiate. înscrierile se fac , C<1 
buletinul de identitate, la sediul 
redacției, laboratorul foto, unde 
se pot executa, la cerere, și foto
grafiile pentru concurs.

*

nurile" de pe această stradă si
tuația nu este maj bună. Cei de 
la etajele superioare se aprovi
zionează cu apă care de unde 
poate. Mijlocul de transport al 
ei este, după cum bănuiți, gă
leata. Și numai cine a trecut prin j 
asta știe ce înseamnă două-trel 
curse pe zi, cu un asemenea re
cipient plin, de la parter și până 
la etajele opt, nouă ori zece. O 
soluție există: câțiva scripeți,' 
montați pe bloc, pentru a le u- 
șura travaliul. Sau are cineva 
o altă idee? (Gh. OLTEANU) '. .........  «q 
păstorești
In zonele în care păstoritul are 
tradiții vechi se organizează săr
bători pitorești spre care se în
dreaptă numeroși turiști din țară.

Deoarece duminică va avei 
loc Ziua oierului la Novaci, mi
nerii de la Lunea vor face, din 
inițiativa sindicatului liber, o ex
cursie pentru a asista la obi
ceiuri vechi ale păstorilor care 
se supun ciclurilor timpului. (T.S.)

Ajutor umanitar din
Timp de 2 zile s-uy aflat In 

Petroșani domnii EDMOND 
BUKG1, președintele spitalelor 
din cantonul Argovic — Elveția, 
DANS RECIISIEINER, ziai.ist 
la „Jouinal d'/\rgovic“ $i KUkT 
FENNEK, director ul spitalului 
din Laulcnburg caic, in truntea 
unei delegații au adus noi echi
pamente și matei,ale Spitalului 
din Petroșani. Pe parcursul vi
zitei, oaspeții au fost însoțiți de 
domnul dr. Loranrl Kiss, șeful 
secției chirurgie a .Spitalului din 
municipiul nosliu. Oaspeții, 
au donat spit liuhii, un 
aparat de raze „Roent
gen", un aparat pentru electro
cardiograme, paturi hidraulice, 
saltele, medicamente și lucrări 

de medicină aparutc în străină
tate. Toate acestea au caracter 
de ajutor umanitar. Delegația el
vețiană a vizitat secțiile de chi
rurgie, inclusiv blocul operator, 
anestezie și terapie intensiva și 
copii distrofici. La încheierea vi
zitei, doi dintre membrii delega
ției au răspuns întrebărilor noas
tre.

EDMOND BURCI: „Nu venim 
pentru prima data in România, 
întreținem relații amicale de pes
te doi ani. Din nefericire lipsu
rile materiale ale Spitalului din 
Petroșani ca și ale altor spitale' 
din România sunt deosebit de 
mai i. Ceea ce putem noi aduce 
sunt ca niște picături intr-un o- 
cean. Soluția, trecerea la priva-

Elveția
tizarea medicinei, la unități de 
asistența medicala mai micj și 
cu caracter privat. Statul, oricât 
ele bogat ar li, ceea ce nu este 
cazul, in acest moment cu Romă-» 
ni.a, nu-șt pbale permite sa între
țină din londurile sale, astfel de 
coloși spitalicești. Nicăieri in 
lume, nu numai in România. Ga 
sa ieșiți din criza asistenței mc- 
dico-sanitare vă va trebui la 
dispoziție o perioadă de 20—30 
de ani. Vom trimite în curând 
un larmacist din Elveția la Pe
troșani, care să studieze necesa
rul dc medicamente, consumurile 
și să încercam să vă ajutam șl 
pe această cale".

II ora țiu Al EXANDRESCU 
(Continuare iu pag. ■ • -*) ,
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sa locuiește din 1981 în apartamentul proprietate personală din 
str. Romanilor nr. 8, bloc 21/17, la ultimul etaj al clădirii.

„Din iarna aceasta a început să-mi curgă ploaia în aparta
ment". Or, făcând reclamație la RAGCL, omul a fost îndrumat 
spre asociația de locatari, care din câte i s-a spus ar trebui să 
finanțeze lucrarea. Doamna Barbu de la asociația de locatari nu 
știe însă cine trebuie să plătească. Și atunci evident, domnul Sa- 
bău. total dezorientat ne scrie pentru a-i furniza un răspuns le
gal la dilema: „Cine să plătească? Toți locatarii, numai cei de 
la ultimul etaj, asociația de locatari sau numai eu?“

Stimate domnule Sabău, ceea ce ne solicitați dumneavoastră, 
adică un răspuns conform legii la întrebarea sus amintită ne este 
deosebit de dificil să vi-1 oferim. Și asta pentru că la ora actuală 
problema se află intr-un con de umbră în ceea ce privește regle
mentarea sa legală. Cu toate acestea, ne-am interesat la organele 
competente ți suntem în măsură să vă informăm că potrivit de
cretului lege 387/1977, art. 18, alin. 2, „acoperirea cheltuielilor 
privind reparațiile și întreținerea părților și instalațiilor comune, 
se face prin utilizarea fondului de rulment". Insă, o altă prevedere 
lee.ală afirmă că „orice reparație sau lucrare de întreținere a unei 
clădiri proprietate personală revine proprietarului".

Acesta ar fi răspunsul legal. Oricum într-un bloo precum al 
dumneavoastră în care se află atât proprietari cât ți chiriași, 
chestiunea este foarte dificil de lămurit. Astfel că vă înțelegem 
si dumneavoastră nedumerirea, dar și pe aceea a doamnei Barbu 
de la asociația de locatari. Pentru că într-adevăr „din această 
dilemă nu Dutemi ieși", cum ar zice Caragiale.

Probabil singura soluție de a nu mai fi nevoit să stați „cu 
cratițcle și oalele înșirate prin casă, pentru a suplini proasta izo
lați'’ a icrasei. este de a colabora cu asociația de locatari și im
plicit cu ceilalți locatari (fie ei proprietari sau chiriași) și îm
preună să achitați costul lucrării de izolare a terasei blocului. Mai 
mult decât atât Tibcriu VINTAN

O noutate absolută in Valea Jiului
Dacă discotecile din Petroșani 

v-au fost prezentate intr-un nu
ni ir trecut al ziarului nostru 
(„Cele patru discoteci sunt trei: 
Vox Montis și Disco Bar"), am 
rămas dator cu prezentarea celor 
din celelalte orașe ale Văii. Pen
tru astăz; ne-am oprit la cele 
din Lupcni, care, așa cum veți 
vedea, nu sunt cu nimic mai 
prejos decât cele din „munici
piu". 4

DISCOTECA DE I A „CINA". 
Este cea mai nouă discotecă din 
oraș dar una care a venit foarte 
tare d.n urmă. Instalația de lu
mina este de milioane — la 
propriu și la figurat, unică în 
Valea Jiului si a doua din țară, 
așa după cum am aflat de la 
gazde.

Ambiția patronului, domnul Teo 
Tofan, a fost să facă ceva deo- 
s .bit pentru tinerii din Lupcni. 
Cei dintre dumneavoastră care 
au văzut aceasta diacotăcă s-au 
convins că a reușit. Dovadă fap
tul că este foarte apreciată de 
tineri, deși, așa cum spuneam, 
este d schis.i dc foarte puțin 
timp.

3) ASANA sau postura yoghinu
• re lolul important de a realiza 
o anumita rezonanța specifica 

prin energia de formă. Corpul 
yoghinului devine o sui generis 
antenă ce captează din Univers 
energia specifică dinamizând in 
ființă sau in microcosmos aspec
tul corespondent. Dc exemplu 
ASANA eroului amplifică virili
tatea, puterea și curajul, ASANA 
LEULUI dinamizează aspectele 
ca icteri>tice zodiei leului; capa
citatea (le dăruire și acțiune al
truista, -.pirit de conducător; 
ASANA lotusului mărește capa-

< ilalc.i de memorare, dinamizcaz.'î 
inteligența, conferă ini _p pcinnc 

ți clarvcrlcre.
1) PRANAYAMA este dinamica 

suflurilor, dirijarea lor prin ca- 
n iă’le subtile din ființă și foca
lizarea in anumite zone. Prin a- 
c-’.ist.i se amplifică energia anu
mitor rezonatori permițând mult 
mai ușor icalizarea consonanței
< o ispcctnl M.icrocosmic.

• O PRATYAHARA — rctrngc- 
i a simțurilor de la obiectele ex- 
f- rioarc și focalizarea minții a- 
taipra unui singur aspect. In ca
zul analogic al aparatului de
< iisic-rec. pțic are rolul de a 
fi a mintea pe o anumită lun
gime de undă, fiind cunoscut 
faptul că aceasta (mintea) ecte 
în continuă căutare de senzații 
rmi în mod obișnuit.

f') DIIARANA sau concentrarea

Pe lângă luminile care sunt 
într-adevăr deosebite, discoteca 
este dotată și cu o instalație de 
produs ceață, care constituie o 
altă premieră pentru Vale (și nu 
numai). O ceață albă, parfumată, 
din aceea prin care respiră Zeii 

Vineri. 21 mai, discoteca de 
la Cina pregătește o surpriză 
plăcută celor care vor fi prezenți 
în sală. împreună cu realizatorii 
„Paginii Tinerilor" a ziarului 
„Zori Noi", se va organiza un 
concurs dotat cu premii. Atât 
deocamdată. Despre ce va fi vorba 
veți afla fiind alaturi de noi — 
nu uitați — vineri seara. Și dv. 
puteți fi fcriciții câștigători!

DISCOTECA „MONTIS". Dacă 
ar trebui să fac o comparație în
tre această discotecă și cea de 
la „Cina", ar fi foarte greu. Fie
care dintre ele are elemente spe
cifice. care-i dau o notă de ori
ginalitate. Despre „Montis" insă 
n-aș putea să scriu ceva fără să 
pomenesc de „Vody", D.J.-ul, 
omul cel mă} simpatic ;i mii 
vorbăreț din sud-cstul Europei. 
Omul care sare de după pupi

este chiar realiz uca consonanței 
microcosmos și aspectul cores
pondent Macrocosmic, mintea fi
ind perfect focalizata numai a- 
supra realizării punct ii pe ace
eași lungime de undă.

7) DHȘANA meditația șoghină 
est'’ un curent de gândire unifi
cată sau continuum dc efort 

YOGA — la îndemâna 
tuturor (Hi)

mental vizând asimilarea obiec
tului meditației. Prin această c- 
tapă se realizează cunoașterea 

efectivă a obiectului contemplat 
(o floare, o ființă, o stare, Dum
nezeu).

8) SAMADIII sau extazul su
prem este starea cea mai înaltă 
de conștiiță la care se poate n- 
junge, starea de unire a conștiin
ței cu Dumnezeu sau Conștiința 
Ultima. Reprezintă punerea în 
rezonanță cu aspectele cele mal 
subtile, cele mai înalte ale Ma- 
Crocosmosulul. In această etapă 
se leajizcaz'A atotcundițleretV 
plin unificarea Conștiințe) Indi-

SUS IN DEAL, E UN 
PRIVATIZAT

In data de 12 mai, împreună 
cu doamna inspector comercial 
Stela Iacob, am parcurs drumu
rile întortocheate ale privatizării 
din orașul Vulcan. Zona vizitată 
a fost, la propriu șl la figurat, 
la înălțime: Agrement Brazi. Dar 
să o luăm în ordine;

LA SO „DROB" SNC, simpa
tica vânzătoare, Muntean Ana, 
21 ani, „trecute fix", era pe ni
căieri. Că n-avea nici un fel de 
documente pentru marfa avută 

în stoc și pentru cea expusă la 
vânzare, inclusiv certificat de 
calitate pentru produsele din

CE SE PIERDE Șl CE NU
Doamna K.T. din Vulcan ne-a 

adresat o întrebare. O reprodu
cem deoarece răspunsul va 
interesa, credem, și pe alții. A- 
șadar, cum sună întrebarea: 
„Dacă întreprinderea scoate 3 
luni la șomaj, ce pierde persoana 
în cauză? Sporul de vechime? 
Continuitatea anilor (pentru pen
sionare)? Concediul legal pe 
anul 1993? Posibilitatea reanga- 

trul pe care se află C.D.-ul și 
care dansează rock, blues, rap. 
Nimic nu-i prea greu pentru 
Vody.l

Astăzi, cele două discoteci își 
împart grațiile tinerilor din Lu- 
peni. „Montis" pregătește și ea 
o surpriză pentru a face mai 
bine față concurenței. La sfârși
tul săptămânii, în discoteca „Mon
tis" vor evolua frumoasele care 
fac parte din trupa de dans a 
restaurantului „Jiul" din Petro
șani. Amintim și concursurile 
organizate aici, la fiecare sfârșit 
de săptămână. Câștigătoarea con
cursului „Miss Primăvara" ur
mează să reprezinte orașul Lu- 
peni în Finala pe Valea Jiului. 
Sponsorul Mihaclei în acest con
curs va fi, spt râm, lot discoteca 
„Montis".

Din această competiție, cei care 
au dc câștigat cel mai mult sunt, 
în primul rând, tinerii. Deocam
dată, singurii câștigători sunt 
numai cei din Lupcni. Dar des
pre ceea ce se întâmplă în ce
lelalte orașe veți putea citi in- 
Ir-nii număr viitor.

\ aii I.OCOTA

vi luale cu Inteligența Infinită 
Macrocosmică, starea dc eliberare 
de lanțurile ignoranței care li
mitează ființa, starea de mântuire 
(„Cunoașteți Adevărul și Adevă
rul vă va elibera").

Pe calea pe care merge către 
Samadhi yoghinul dobândește 

puterile miraculoase sau para

normale (.Siddhi). De exemplu con
centrarea asupra reziduurilor sub- 
conșticnte (Samskara) determină 
cunoașterea existențelor ante- 
lioarc. Focalizarea atenției asu
pra unei alte ființe permite să se 
cunoască starea psihică a acelei 
persoane (proces de punere în 
fezofianțu și la îndemâna oame
nilor neantienați prin YOGA) 
sau chiar sa se citească gându
rile.

Focalizare i atenției și a ener
giei pentru a țrezț șl dinamiza 
Hspeclele Interioare ale focului 

carne — asta s-a maj întâmplat 
și la alții. Domnișoara, inocentă 
ca un prunc, habar n-avea nici 
măcar pe ce stradă se află fir
ma. Ce să-i faci, nimeni nu este 
atotcunoscătorl

UNITATEA 119, „STRAJA", 
BRAZI, arăta ceva mai bine. 
Chiar dacă și aici doamna ins
pector Iacob a constatat „mici 
nereguli pe linie de igienă și de 
aspect comercial".

SC „ZAHARIA" SNC. Patronul 
firmei, domnul Viorel Borș, a 
făcut minuni. Am fost impresio
nați de curățenia și de bun-gustul 
care domnește aici. (V.L.) 

jurii? Dar dacă sunt . șase luni 
de șomaj?"

Ne-am interesat la Oficiul For
țelor de Muncă și Ocrotiri So
ciale și iată răspunsul primit. 
Sporul de vechime și continuita
tea anilor pentru pensie se păs
trează. Se pierde, în schimb, con
cediul legal pentru anul în curs, 
în privința posibilității reanga
jării, aceasta depinde dacă per
soana respectivă are ocazia să se 
reangajeze la aceeași societate 
saLi la o alta, la care a găsit un 
post liber.

Glicorghe OLTEANU

• • MM* • MM • * • MM •

AJUTOR UMANITAR
(Urmare din pag I)

KURT FENNER: „Nu înțeleg 
de ce — vin pentru a treia, a 
patra oară în România — oame
nii de aici nu muncesc. Este 
constatarea mea și a multor 
străini care vin în țara dumnea
voastră. Aveți o țară „ca în po
vești". Aveți oameni talentați, 

buni, foarte buni profesioniști, 
cum sunt și medicii din Petro
șani. Cu mijloace precare, fac 
minuni. Dar multă lume, foarte 
multă lume nu muncește. Eu îmi 
încep, în Elveția, ziua de muncă 
la ora 7. Muncesc până Ia prânz. 
O pauză de o oră și apoi reiau 
munca, până la ora 21. Deci eu 
muncesc zilnic 14 ore. Până nu 
se muncește, degeaba. Și încă 
un aspect: Am văzut în secția 
ATI un aparat ultramodern, adus 
cu bani grei. Aparatul însă nu 
funcționează pentru că i-a fost 
tăiat cablul de alimentare elec
trică. Incredibili Cum poate ci
neva face a.șa ceva când este 
vorba de viața omului?" 

duce la posibilitatea extraordi
nară, demonstrată de anumiți 
yoghini, de a merge pe cărbuni 
aprinși fără să se ardă. De ase
menea trezirea și dinamizarea 
focarului microcosmic în legă
tură cu acrul subtil realizează 
consonanța cu aspectele Macro- 
eosmice permițând levitația.

Un alt SIDDIII este acela de 
a opri respirația și contracțiile 
cardiace uneori pe perioade dc 
zile sau săptămâni fiind îngro- 
pați, „revenirea" la viață fâcân- 
du-se la momentul stabilit. De 
asemenea există capacitatea de 
materializare și dematerializare, 
posibilitatea yoghinului de a se 
manifesta aparent fizic în mai 
multe locuri în același timp, de 
a călători în nenumăratele uni
versuri paralele, cu mirllicele 
lumi alo acestora într-o deplină 
stare de luciditate hiperconșticntă.

Dar toate SIDDIS-uiilc pălesc 
(si uneori sunt considerate ob- 
streoie) în f.ița Realității Ultime, 

a atingerii stării dc Iluminare 
și chiar Eliberării finale, grație 
transccndcrii iluziei (MAYA) 
șl unificării conștiinței indivi
duale cu Infinita Conștiință a 
Supremului Absolut sau Dum
nezeu.

I)r, Călin GIRLF.A

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Flerul dv. financiar funcțio
nează azi impecabil.

GEMEM — CAL
Nu este exclusă azi o călătorie 

cu... bătaie lungă I
RAC — OAIE

Pregătlți-vă de vizita unor per
soane influente.

LEU — MAIMUȚA
Zi excelentă pentru demararea 

unei afaceri desebit de profita
bile.

FECIOARA — COCOȘUL
O informație de ultimă oră e 

de natură să vă dea peste cap 
toate planurile. ,

BALAMA — CÂINELE
Criza financiară vă îndreaptă 

din nou spre sfera micilor afa
ceri.

SCORPION — MISTREȚ
Azi sunteți dispuși cooperării 

în plan profesional. Puteți înre
gistra mari succese I
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Ar cam trebui să vă intereseze 

un program de dietă. 4
CAPRiCUKiv — BOU

Sunteți apți pentru orice de
mers social. x

VĂRSĂTOR — TIGRU
Puterea dv. de convingere a- 

tinge azi cote maxime.
PEȘ11 — ilPURE

E bine să reluați legătura cu 
un prieten mai vechi,

BERBEC — DRAGON
Fiți convinși că azi veți pune 

mâna pe niște- banii

PROGRAMUL 
IV.

JOI, 20 MAI 1993

7,00 TVM Telcmatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR. Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic; AL 7-LEA 

JURAT (Franța, 1962).
13.45 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16,20 Repere transilvane.
16.40 RUGBY: România — Fran

ța în Campionatul european,
18.15 Magazin în limba germană,
19.15 Spectacolul lumii.
19.45 Desene animate.
20,00 Actualități. \
20.35 Rosturi, rostiri.
20.40 Sport.
20.45 Film serial: DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Oaspeți ai Festivalului In

ternațional „Cerbul de Aur".
22.15 Studioul economic.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 21 MAI 1993
7,00 TVM Telcmatinal.

10,00 TVR lași.
10.30 Transmisiune directă a 

slujbei religioase de Sfinții 
împărați Constantin și Elena.

12,00 Film serial.
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
13,00 Didactica.
15.35 Teleșcoală.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong.
17.35 Pro Patria.
18.35 De drag și de voie bană,
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI 1IOWARD (ep. 69)
21,45 Viața parlamentară.
22.15 Campionatul european da 

gimnastică ritmică.
23,05 Lumea minunată a muzicii.
23.35 Actualități.
23,50 Magazin cinematografic.
0,50 Jazz-Fan,
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TĂ CULTURALĂ >>

Dimitrie Cantemir, 320 de ani de Ia naștere Restituire binecuvântată I
Deopotrivă dorim $i cărturar

zilei, în Silișteni —Cu 320 de ani în urmă; vedea lumina
Fălciu, cel ce avea să devină primul mare cărturar enciclopedist 
al românilor, Dimitrie Cantemir. Cu numaj două generații înaintea 
6a, Cantemireștii,' deși oameni de viță veche moldovenească, au 
fost obligați de sărăcie, să purceadă in țări străine, ca „lefegii' 
întru meșteșugul armelor". Constantin Cantemir, tatăl viitorului 
domn, luptase de partea polonilor în războiul polono-șuedez și 
se acoperise de glorie conducând un detașament de moldoveni. 
Om de cultură, cunoscător al mai multor limbi, Constantin Can
temir va sădi in sufletul lui Dimitrie setea de cunoaștere precum 
și respectul față de țară și popor, față de valorile scumpe nouă 
tuturor; libertate, neatârnare.

Dimitrie Cantemir a petrecut ani mulți la Constantinopol, 
cunoscând îndeaproape istoria Imperiului Otoman, racilele care, 
încă de atunci, măcinau puternica împărăție a turcilor. Va cunoaște 
tot aici marile valori ale culturii clasice, se va apleca cu grijă 
asupra a tot ceea ce însemna artă, știință, cultură.

Ajuns domn al Moldovei, se va depărta de Imperiul Otoman 
și, aliindu-se cu Țarul Petru al Rusiei, va participa la bătălia de 
la Stânilești, pe Prut, împotriva turcilor, bătălie pe care o susține 
nu din dorința de a cuceri vreun teritoriu, ci din dorința de a-și 
vedea țara liberă, neatârnând de nici un imperiu. Oștile ruso- 
moldovene au fost înfrânte, fapt ce l-a făcut pe prințul Dimitrie 
Cantemir să se exileze în Rusia, unde a fost primit cu cinste, 
pretutindeni. A murit la Dlmitrovka, în august 1723, in vârstă de 
numai 50 de ani. In Rusia s-a consacrat exclusiv scrierilor sale. 
A lăsat în urmă o excepțională operă cu caracter enciclopedic.

In patrimoniul culturii universale se găsesc la loc de cinste 
„Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman", „Descrierea Mol
dovei", „Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor" și alte mari 
scrieri ce, încă din timpul vieții sale fuseseră traduse în limbi 
de circulație universală și răspândite în toată Europa. Pentru 
excepționala sa activitate enciclopcdistă a fost ales membru al 
Academiei din Berlin. Dimitrie Cantemir a fost un remarcabil 
muzician, atât interpret la instrumente orientale, cât și teoreti
cian, fiind autorul primului tratat de muzicologie despre muzica 
otomană. A scris de asemenea lucrări despre datinile și obiceiu
rile populare românești. Ca domn și scriitor, Dimitrie Cantemir 
a lăsat in urma sa'imaginea unui adevărat patriot, conștient de 
unitatea întru aceeași limbă și cultură a tuturor românilor din 
țările, pe atunci despărțite, ale Moldovei, Valahiei și Transilva
niei, dornic de a obține libertatea deplină și măreț a patriei sale, 
conștient de valorile neamului și dc frumusețile acestor locuri, 
perfect ancorat în viața culturală a Europei timpului său, domn 
liber in cuget, 'iluminist de frunte in secolul luminilor.

Antologie
Piin strădania domnului pro- 

f- or Mircea Muntcanu, distins 
cadru didactic, apărător al tra
dițiilor limb.i și culturii româ
nești, se apropie de sfârșit o lu
crare antologică consacrată poe
ziei românești. Au fost strânse 
în volum, poezii ale tuturor ma
rilor noștri maeștri s'ihuitori, de
dicate limbii române. De la mân
drele versuri ale lui Enăchiță 
Vâcărescu și până la cele ale 
poeților contemporani, numeroase 
sunt acelea care a i puterea de 
a aduce lauda graiului străbun. 
Luă de ce, salutând ideea dom
nului profesor Mircca Muntcanu, 
nu ne rămâne decât să sperăm 
'a a< castă cu:te a domniei sale 
va fi cât n .1 cu.un.l In librării.

La începutul anului vă infor
mam că se pregătește o aniver
sare deosebită. Este vorba de 
împlinirea a 120 de ani de la 
înființarea primei școlț primare 
și gimnaziale în limba română 
de pe aceste meleaguri, devenită 
astăzi cea mai mare școală ge
nerală din Valea Jiului, Școala 
generală nr. 1.

De-a lungul anilor au absolvit 
cursurile acestei unități de elită 
a învățământului românesc zeci 
de mii de copii. Unii dintre ei, 
în profesiunea pe care și-au ales-o, 
au devenit, ulterior, specialiști de 
renufne mondial în cele mal va
riate domenii. Numai în ultimii 
ani au absolvit cursurile Școlii 
generale nr. 1, Ileana lonescu 
(Turnă), remarcabil economist, 
reprezentant al României în or
ganisme bancare internaționale, 
Iosif LegTand, fizician atomist, 
reprezentant al României în ca
drul Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică, cu sediul 
la Genova, Mihaela ICelcmcn, 
economist, doctorand la Univer
sitatea din Oxford — Marea Bri
tanic, Mihaela Bochiș, doctorand 
în Statele Unite ale ' Americii, 
într-un domeniu atât de preten-

țios cum este medicina și mulți 
alții. Ar fi necesare aproape două 
pagini de ziar pentru a-i aminti 
pe cei care, făcând cinste Școlii 
în care au învățat, dascălilor 
care i-au format, care le-au pus 
condeiul în mână și le-au vegheat 
pașii — primii pași în viață — 
au devenit peste ani, nume de

120 de ani de învățământ 
românesc în Valea Jiului

rezonanță pentru cultura țării.
Sărbătorirea a 120 de ani de 

existență a Școlii generale nr. 1 
din Petroșani este legată și de 
un alt eveniment: retrocedarea 

numelui acestei școli. Pentru că 
puțmi cunosc faptul că Școala 
generală nr. 1 din Petroșani a 
primit în anul 1934 numele de 
„I.G. Duca", în semn de oma
giu pentru marele bărbat de 
stat căzut sub gloanțele legiona
rilor în decembrie 1933. Aceleași 
bande legionare ajunse „partid" 
de guvernământ în atât de tris
tul an 1940—41 i-au retras nu
mele. Se procedează acum, în

1993, la o reparație morală. Se 
retrocedează numele de I.G. Duca 
acestei școli. De altfel, în ziua 
de 10 iunie, pe clădirea veche a 
școlii se va dezveli placa come
morativă care atestă atât vârsta 
respectabilă a școlii cât și nu
mele ei demn do cinste. In aceeași 
zi, la sediul școlii va avea loc o 
festivitate în cursul căreia elevii 
și profesorii, precum și părinții 
actualilor elevi, mulți dintre ei 
foști elevi ai unității vor avea 
bucuria de a cunoaște amănunte 
legate de istoricul școlii. Va urma 
un program muzical, la realiza
rea căruia își vor aduce contri
buția elevi talcntați, membri ai 
secției de muzică a școlii, precum 
și alți copii. De asemenea va 
susține un micro-recital corul 
„Armonii tinere" din Petroșani. 
In paralel, micii plasticieni — 
elevi ai clasei de artă plastică 
vor expune din lucrările lor.' Se 
încununează, în acest mod, ac
tivitatea îndclu: ată a dascăli
lor care au activat și activează 
în școală, pentru formarea noilor 
generații de specialiști, pentru 
îmbogățirea noastră spirituală, 

pentru folosul învățământului și 
culturii naționale.

Praznic întru 
credința

MIMI-TOP
Mâine, lumea creștină ortodoxa 

prăznuiește doi dintre marii a- 
părători ai credinței noastre stră
bune. Este vorba de praznicul 
Sfinților Împărați Constantin și 
Elena. Tuturor celor care poartă 
prcasfintele nume ale împărați
lor Bizanțului Constantin și Ele
na — le dorim un sincer la 
mulți ani și viață îndelungată!

Și munte In înseamnă cultură
Iată că avem prilejul să scriem din nou despic o inițiativă a Ca

sei dc cultură a studenților din Petroșani. Este vorba de organizarea 
în perioada 20—23 mai, cu sprijinul unor generoși sponsori, 
a ediției a doua a Festivalului studențesc de turism montan, fes
tivii care arc caracter dc concurs și poartă genericul de „ALPO". 
Este, în fapt, deopotrivă, un festival dc educație fizică dar și 
unul dc cultură. In regulamentul conclusului — Ja care și-au 
anunțat participarea cercuri de turism din toate casele de cultură 
ale studenților din țară — sunt prevăzute, pe lângă proba de 
orientare turistică, devenită tradițională, o probă dc cultură ge
nerală, la care testele și întrebările vor aborda domenii variate 
(precum cunoștințe despre floră și faună, ecologie, alpinism, edu
cație sanitară), o expoziție de artă fotografică și o expunere de 
diapozitive, tot cu tematică turistică — și ce frumoși sunt munții 
noștri! — precum și un micro program artistic litci ar-muzical-u- 
moristic, tot pe teme turistice. Firesc, (concursul se va desfășura 
in pitoreasca zonă „Valea di Pești") — nu va lipsi din program 
discoteca.

Sponsorul generos de caic vorbeam, LIGA SINDICATELOR 
MINIERE VALEA JIULUI. Sunt invitate pentru a susține expu
neri și personalități ale culturii și turismului din România. Pre
miile sunt mai mult decât tcnl mtc.

NEDEIE DE RUSALII lumea

a florilor. Poate tocmai de aceea 
așezămintelor de cultură, in prim

1 , Cimpa : tucreazu intens pentru punerea l i pun< l a 
■- ininului cultural, ani dc zile uitat. Se spera — ne spuneau atât 
locali a.ii, cât și membr; ai Consiliului local al orașului Petrila, că 
până la Rusalii reparațiile vor L încheiata De Ita.alii (6 iunie), 
se promite o nedeie pentru toți cei ce locuiesc în Gimpa, Tiricl, 
I! i-coala, Jieț, Petrila. Nu vor lipsi nici locuitori din alte zone 
ale Văii Jiului, dala fiind importanța economica și culturală a 
iudeilor pentru momârlani. Sunt în pregătire și momente artistice 
doo.’.bite, care vor da faimec acestei sărbători preluată din tra
diția păstorească, practic rle toata suflarea romândor din V ilea 
Jiului.

Continuă seria de spectacole 
susținute în Valea Jiului de cu
noscuta interpretă dc folcloi Irina 
Loghin. acompaniata de foi maț ia 
clubului din Lonca. Astăzi în
drăgita solistă va concerta la 
J’ctrila și Ja Lonca. In cursul 
zilei rle ieri Irina Loghin a fost 
oaspete al Ligii Sindicatelor Mi
niere libere din Valea Jiului.

Luna mai este o lună 
a'casta lună aduce pe scenele 
plan, copiii. S-au organizat aproape in toate localitățile Văii Jiu
lui concursuri gen „tip-top, mini-top“, deopotrivă părinții și ca
drele didactice având bucuria de a urmări evoluțiile artistice pline 
de grație ale celor mici. Prichindei de-o șchioapă îmbrăcați care 
dc care mai frumos, cântă, dansează, recită, spun glume, se bucură 
de premiile primite din partea sponsorilor. Totul intr-o atmosferă 
luminoasă, caldă, plină de farmec copilăresc și candoare. Con
cursurilor „tip-top" este ncrcală. Sintagme gen „pentru prima 
o noutate pentru Valea Jiului. Orice afirmații făcute în scop 
publicitar In vreo publicație sau alta, cu privire la „paternitatea" 
ce și-o atribuie, cineva din Valea Jiului asupra organizării con
cursurilor „tip-top" este ncrcală. Sintagme gen „pentru prima 
dată la Petroșani..." sunt false.

De fapt, important este faptul ca se organizează aceste con
cursuri, ca se mai găsesc oameni cu suflet bun, care sponsori
zează competițiile dar mai cu scamă este important ca avem 
cop.i deosebit dc talcntați și frumoși, de care ne bucurăm și 
cure ne fac să privim cu mila și dispreț la toți acei „prieteni 
precum Iuda" clin străinătate și nu numai, care lac totul pentru 
a demonstra pe canalele mass-media că suntem niște handicapați.

Concret, nul voi referi numai la un singur exemplu, ccl dat 
de orașul Petrila. Timp de 1 zile s-au întrecut pe scenele cluburilor 
din Petrila și Lonca aproape 150 de copii. Sâlj de spectacole, arhi
pline, emoții, flori, evoluții de excepție! Organizarea excelentă a 
competiției din partea clubului din Petrila, a directorului aces
tuia, domnul Aurel lllușcu, faptul că unitățile școlare și de pre
școlari au sprijinit această inițiativă frumoasă, au făcut ca, sub 
aspect calitativ, „tip-lopul" petrilean să fie, în acest an, cel mai 
valoros din toate. Faza finală a lui va avea loc in ziua de 28 mai. 
Pentru ea s-au calificat copiii care au obținut premiul I in con
cursul elevilor din ciclul primar și premiile I, II și III în concursul 
preșcolarilor. De-a lungul celor patru zie dc concurs juriul a fost 
pus nu o data în 
gătiți. (Un plus se cuvine să îl facem in această apreciere, pentru 
copiii de la Școala generala nr. ă). Ce este bine, să consemnăm 
și să apreciem după prima etapă a competiției: faptul ca părinții 
au învățat să-și îmbrace copiii potrivit vârstei lor, lăsând deoparte 
extravaganțele, faptul că s-au spus nu numai versuri, ci și mono
logări, ba chiar s-au și adus pe scenă mici momente teatrale, semn 
ca paleta exprimării artistice este din ce in ce mai largă, faptul 
că, exceptând 2—3 cazuri, n-am mai Asistat la evoluții muzicalo 
la întâmplare, că „șlagăre" precum ..I atu dragă" au dispărut, 
ele nefiind conforme cu vârsta copiilor și posibilitățile lor reale,

Au fost alese cântece potrivite puterii de înțelegere si interpre
tare artistica a copiilor. Dincolo de aceste aspecte, s-a cunoscut 
din plin munca depusă de cadrele didactice, 1- Jucătoarele și în
vățătoarele au demonstrat din nou profcsionali-.nl și dragoste pen
tru copii, pentru frumos. Și ce cadou mai mândru și mai bine ab s 
n* puteau oferi copiii, acum când ne mai despart doar câteva 
zile <1 data dc 1 Iunie, sărbătoarea tuturor copiilor lumii, decât 
aceste memorabile spectacole pline de candoare? Oricum, bravo 
clubului EM Petrila și unităților de învățământ din or.iș!

dilema, copiii prezcntându-sc foarte bine, prc-

J’iigină realizată dc
Horațiu ALEXANDRESCU

TEATRU ÎN ‘ 
DEPLASARE

Semnalăm noi reprezentații ale 
actorilor Teatrului dramtic „1D 
S â r b u“. Supt ii m â n a 
Viitoare, două specta
cole la Turgu Jiu. Se va Juca, în 
matineu, o piesa pentru copii,

im- în spectacolul dc scară, care 
va fi găzduit de Casa de cultură 
din municipiul gorjean, o repre
zentație in premie, 5 pentru arest 
oraș, cu „Hoțul cinstit" („Veșni
cie provizorii").
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' PARÂNGUL LONEA — MINE- 
FUL BARBATEN1 5—0 (2—0). 
Ultima partidă p; teren propriu 
a coincis cu victoria clară a lide
rului, care nu a fost nici un mo- 

| incnt in situația dc a nu repurta 
0 victorie la scor. Parângul a 

i deschis scorul prin Crețu și l-a 
inajorat prin Movila, prima re- 
j irâ. Lnoheincht-se cu acest a- 
v.in'nj.

După pauză, aceiași autori își 
mal înscriu numele pe lista mar
catorilor, în aceeași ordine, mo
dificând tabela de marcaj la 
fc-0, ultimul gol revenindu-i de 
drept unui nit talentat jucător, 

IȚ; JJloMla IT. < » *
' Oaspeții au etalat și eț destule 
paliiă»i, reușind câteva frumoase 
faze ofensive pe fondul unei bu- 

circulații a balonului.

MINERUL VULCAN — CON
STRUCTORUL HUNEDOARA 
4—2 (3—0). Fără Bejan acciden
tat, cu piciorul în ghips, Minerul 
.și-a făcut jocul său obișnuit, 
reușind o victorie clară, învin
gând un partener valoros, mai 
ales că cxdivizionarul A, Gălan, 
actualul antrenor, .și-a adus la 
echipa cam tot ce a „căzut1* de 
la Corvinul. Gazdele și-au ad
judecat prima repriză printr-un 
joc pur ofensiv, punctând prin 
Ambruș, Ispir și Radu Banc, in
trând la cabine cu acest 3—0.

La reluare, Boko, min. 75, a 
ridicat scorul la 4—0, prinfr-un 
gol frumos, după care gazdele 
au încetinit ritmul, permițând 
Constructorului să înscrie două 
goluri prin același jucător Stroe.

FAVIOR ORASTIE — MINE
RUL ANINOASA 2—3 (1—3). Mi
nerul și-a demonstrat încă o da
tă capacitatea sa ofensivă, con
ducând lejer la pauză cu scorul 
de 3—1, după câteva .șarje în 
care linia de atac și-a făcut cu 
prisosință datoria." Ghircâ a dat 
semnalul, după ce ă driblat toE, 
deschizând scorul. Ungur l-a 
ridicat la 2—0, și același Chircă 
l-a majorat la 3—0.

Gazdele au redus din handicap 
prin Timar și au mai punctat în 
partea a doua, din lovitură de 
pedeapsă, prin același Jucător, 
La juniori, 5—1. Tentru oaspeți 3 
marcat Bulancca.

MICA PUBLICITATE
k

aniversari

! FEi.'TRU familia Tomuș Todor 
0 Olivia-Ana, cu ocazia aniver- 
jâr'u a 15 ani de căsnicie, dorim 
multa sănătate, fericire și „La 
tuulți ani l“. Familia Ștețiu.

. (3100) *

VANZARI - CUMPĂRĂRI

yAND mașini de înghețată cu 
uri cap, cu lăcire apa. Lupcni, 
păibăleni, bloc 13. Ț clcion
bualWO, 505251. (3 412)

VÂND video player Setron. a- 
daptabil și pentru autoturism, 
ilelelon 515193. (3411)

VÂND ARO 213, telclun 575186.

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere 
proprietate, parter, Aeroport, la 
stradă, cu similar, etaj 1—II, a- 
ccea.și zona, telefon 515158, după 
ora 18. (3364)

SCHIMB casă colonie Petro, ini, 
Gh. Șincai, 5/3, cu apartament 2 
camere. (3392)

ÎNCHIRIERI

1NCHIRIEM camion carosalâ 
7—10 tone, pentru transport mar
ii in țară. Informații: str. Vlad 
T'peș, nr. 12, Petroșani, între 
orele 8 — 16. (3394)

DIVERSB

OCOLUL SILVIO petrila, scoa
te la licitație, vineri, 21 mai 
1993, masă lemnoasă pe picior 
(produse accidentate). Licitația 
va avea loc la sediul Ocolului 
silvic Petrila, ora 10. (3415)

OFERTE SERVICIU

CAUT persoană pentru pășu- 
natul unej vaci Cu vițel. Petro
șani, Dacia, 29/2 (colonie). (3405)

CERERI SERVICIU
«»

DACTILOGRAFIEZ rapid și 
avantajos proiecte UTP, • Vall, 
camera 235, cămin studențeso, 
1. (3225)

Primăria municipiului 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică cabane pentru concesionarea următoarelor 
terenuri:

— Zona A de agremet din Parângul Mic „La stânci", 
pentru un număr de 13 parcele neadjudecatc ia licitația 
din 7 aprilie 1993;

«— Zona B de agrement, din Parângul Mic „1EFS". 
pentru un număr de 58 de parcele;

— Zona O de agrement, din Parângul Mic „Căsuța 
din povești", pentru un număr de 49 de parcele.

Concesionarea terenului se face pe o durată de 25 
dc ani, limita minimă a prețului de pornire la licitație 
tind dc 100 lei/mp./an.

Concesionarea se face pentru o suprafață de maxim 
250 mp./ familie conform planurilor de dezvoltare urba
nistică avizate și aprobate dc Consiliul local al munici
piului Petroșani în baza Legii nr. 50/1991.

Documentele de licitație se pot ridica contracost de 
la Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului înce
pând cu data dc 26 mai 1993, zilnic între orele 13—15,30 
(vinerea 10—13), până în data dc 11 iunie 1993.

Taxa de participare la licitație este de 3 000 lei/par 
cela.

Garanția de participare la licitație este de 10 000 lei/ 
parcelă.

Ofertele se depun până la data dc 14 iunie 1993, ora 
15,30, la sediul Consiliului local al municipiului Petro
șani str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.

Licitația va avea loc în ziua de 15 iunie 1993, ora 9, 
la sediul Consiliului local (zonele A și B), 16 iunie 1993, 
ora 9, (zona C).

(3^5'J)
VÂND sau schimb apartament

- 9 camere, proprietate, zonă cen
ți ala, cu casa, eventual difcrcnlu. 
Telelon ji51I8, după ora 16. 
(3318)

COMEMORĂRI

r VÂND D ici.-t 500, 5000 km și
, piese scli.mb, telelon 565129. 

(3399)

VÂND 2 autobuze Ic.irus 280
CU 2 U;i și burduf, an fabricație 
1987, telefon 550345, ureie 18—20. 

j. lîela(ii suplimentare, Petrila,
itr. Republicii 66, Bar Logos. 
(3396)

■
CAUT cumpărător lapte vacă, 

muls mecanic, in condiții igieni- 
I C", 50 litri zilnic, iar de la 1 iu

nie, 100 litri zilnic. Preț nego
ciabil, tvlefon 123, Baiu Mure,

• oțele 20—22. (339U)

VÂND urgent video rccorder 
Funai, sigiiat, 225 000. Petroșani, 
căminul studențesc, 4. (3402)

VÂND televizor și video rccor
der Fuuai, noi. Telefon 511605. 
(3101)

VÂND sufragerie, canapea, fo
tolii, bibliulccu. frigider, Iartă 
frigorifică, mașina spalat cu în
călzitor, TV color, 8j 000 lei, vi
deo recorder JVG, 1 10 000 lei, 
mochete Și Mercedes Diesel. An
ton Panii, nr. 30, Petroșani. 
(3103)

VANI) apartament 2 camere 
dfcom.ind.ite, 2 balcoane, etaj 
II, zona Aeroport. Telelon 0929/ 

i 44078, intre 9—16, de luni pună 
b "vineri. (3107)

. VÂND Skoda 120 L. Petroșani, 
Aviatorilor, bloc 18/5. (3 406)

BUNICII și mătușile amintesc, cu aceeași durei'e, că a trecut 
un an de la decesul scumpei lor nepoate

SZILVESZTER ECATERINA—LOREDANA

Lacrimi și flori pe tristul mormânt.
Odihnească în pace 1 (3416)

SOȚIA Irina, amintește cu aceeași durere că s-au scurs 6 săp
tămâni de la decesul iubitului soț

FALUVEGI IOSIF (57 ani)

Lacrimi și flori pe tristul mormânt. (3108)

I IICA Irenke, ginerele Adrian și nepoatele Iasmina și Erika, 
amintesc că au trecut 6 saplumuni de la decesul iubitului tată, 
soci u și Ijiinic*

FALUVEGI IOSIF

Nu 1 vom uita niciodată. (3109)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz/^zzz^zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/vzzvmrzzz/zzzzzz

Regia Autonomă a Huilei din România
• i'Iik'• l.i e lino (inia |„ ni-fi, jurilor de bonuri de căr- 

bmie, ei începând cu I imiic 1993, nu se mai eliberează 
clrbune pentru populație pentru bonurile <ie cărbune 
af< tenie .inilor I'J'JI — JU92. (3388).

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI apare mb egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

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

Cont virament: 307060201 — BCR f’c- 
troțariL

I>,rector; MJRCEA BUJORESCU
Director executiv: |ng. Alexandru 

BOGDAN

NOI" S.A.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani
str. Timișoarei, nr. 2,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE
publică deschisă pentru executarea lucrărilor de re

parații și îmbunătățire a confortului la căminul de nefa- 
miliști din str, Mihail Sadoveanu — Petrila.

Documentele licitației se pot obține gratuit de la sediul 
Regiei începând cu data de 20 mai 1993. Ofertele se pri
mesc până la 31 mai 1993, în condițiile precizate în 
„Instrucțiunile pentru ofertanți", cuprinse în documentele 
licitației.

Licitația va avea loc în 1 iunie 1993, ora 10, la adresa 
menționată, unde sunt invitați împuterniciți! in scris ai 
ofertanților.

Taxa de participare — 5 000 lei.

Tip-Top, Minî-Top
ORGANIZAT DE:

DISCO-BAR
înscrierile pentru selecție se fac la Restaurantul 

„Minerul" din Petroșani. Selecția va avea loc în ziua dc 
23 mai. Concursul va avea loc în ziua dc 30 mai. Televi* 
ziuiiea română va filma concursul.

In regulamentul competiției, probe dc muzică, dans 
și recitare. Se vor acorda premii speciale pentru cea mai 
frumoasă vestimentație și cel mai frumos desen.

Câștigătorii concursului vor primi, importante premii.

REDAI JIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str, hiicolao Bălccscu nr, 2. Materialele necomandalo fi
I.lefoane: 51IGG2 (director-redactor jef); nepublicale nu sc restituie. Rcs-
515972 (director executiv-adminislrati v ponsabililalea morală și jur idică

difuzare), 542161 (secȚii), lux: 093/545972. asupra corectitudinii dalelor cu.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str 
Nicolac Bălccscu nr, 2. Telefon 5H3G5.

prinse în articole aparțin, 
exclusivitate, autorilor.

In

ECHIPA DE SERVICIU!

Responsabil de număr 
V’iorcl STRAL'Ț

Corectura

Emilia AC1IIRE1
Viorica IIR|ULESCU


