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In războiul corupției se trage, i 
dar se trage cu gloanțe oarbe i

Venită de la Jieț

O soluție este ,,captată” 
(deocamdată)

cu indiferență
■ Adevărul despre corupție il vom sti

Mie dați-ml voie să Iiu circumspect. Multă 
lume spune că s-a spart „buba" și să vezi acum 
descoperiri senzaționale in fenomenul corupției. 
Ziarele „cheltuie" sute de quadrați, radioul „mă
nâncă" ore întregi de emisie, televiziunea se 
face și ea că „luptă", parlamentarii (o anumită 
parte a lor), își răcesc gura pe la microfoane. 
Dar nimeni până acum n-a văzut ceva concret. 
Este o luptă surdă, care se desfășoară într-o 
ceață densă, un război In care se trage cu 
gloanțe oarbe, sau cel mult cu gloanțe cu sare. 
Nu se detașează învingători și nu sunt de pre
văzut învinși. Anchetatorii se confunda cu an- 
chetații șl nu se știe cine pune cătușele și cine 
le simte apăsarea. Din aceste cauze, dațl-mi voie 
să fiu circumspect I

„Afacerea XVatergate" devine, se pare, o În
tâmplare banală din istoria politică a SUA. Sun
tem mai tarj decât americanii. E greu de pre
supus că vom auzi și vom vedea cu ochii noștri 
vreun „rechin" în zeghe. I’âpă una alta, nt se 
ia fa’a cu „peștișori".

„Dezvăluiri ■. senzaționale" nu fac altceva de
cât să vândă tirajele ziarelor, gărzile financia
re, poliția și procuratura — reduse din punct

când vom afla „cine a tras in noi, 21—22“
de vedere numeric — nu pot face față avalanșei 

de corupti și corupători, ițele se tmbâr gă atât 
de tare că nici dracu nu le mai poate descâlci. 
Aruncatul cu noroi și aruncatul pisicii în ogra
da vecinului au depășit sfera vendetelor econo
mice, căpătând un urât mirositor iz politic. Ge 
să mai discutăm, ceață mare. O ceață care pro
duce greață omului de rând, care nu mai știe 
pe unde s-o scoată cu necazurile vieții. Tare 
mă tem că toată această tevatură este creată } 
cu bună știință, pentru a deturna atenția popu
lației de la adevăratele necazuri care o încearcă 
— spectrul șomajului generalizat, foamea, bolile, 
analfabetismul, neputința de a distinge valoarea 
de nonvaloare etc.

Nu profețesc dar promit că. dacă o să vedem 
vreodată vreun guvernant, vreun parlamentar, 
sau mai știu eu ce „mărime” în boxa acuzaților, 1 
voi cere scuze. Până atunci, rămân la convin- . 
gerea că în războiul corupției se trage cu gloan
țe oarbe, i ir adevărul despre corupție îl vom ști 
atunci când vom afla și pe cel despre „revolu
ție". Atunci, din nefericire, s-a tras cu gloanțe 
adevărate. Și tot nu știm cine...

Mircea BU.ÎORESCU

■ Oamenii iși pun nădejdea in viitorul ales

Corupția, la ordinea zilei
Dreptul tle a nu tăcea!

Incu dc la începutul săptămâ
nii, întreaga presa centrala a 
iu-l atitudine ferma impo riva 
(enomenului de corupție, care 
tinde sa devină un flagel incon- 
țrulabd in societatea româneas
ca. De altfel, presa a fost singu
ra putere în slut care a luat ati
tudine asupra acestui fenomen, 
dc<.on>pliandu-f cu fapte concre
te. $i este de ajuns, cr<.d, chică 
Vo- cita aici numai de pe acum 
Celebrele afaceri dubioase ale za
hărului, importului de grâu, a 
ieșcurilor toxice și rrtai nou dez- 
Vaiuirile fostului comisar șef al 
Gărzii Financiare. Dar ce folos, 
daca așa cum spunea un confra
te de la „Adevărul" — „presa nu 
poate face (și) ceea ce nu vor să 
Iacă celelalte puteri in stat". 
I'enlru că, haideți sa analizam 
puțin măsurile care s-au luat 
după demascarea unor grosolane 
cazuri de corupție, in preta. Gu
vernul, Parlamentul ori chiar 
Președinția sau mulțumit sa

luxa de celibat
î'iuieclui penii u modilicarea și 

completarea legii privind impozi
tul pe salarii a fost adoptat de 
Către Senat. Ca urmare, in cu
rând se va elimina tratamentul 
fiscal discriminatoriu aplicat pana 
In piezent persoanelor tara copii. 
Aceasta impozitare reprezenta, in 
fapt, o taxa de celibat.
• Mai rămâne ca acest proiect 
Să lie așezat și pe masa de lucru

Camerei DepuLaților. Apoi să 
fie luat cu grăbire și aprobat in 
Un in.mitate. Dă Doamne ca si
nistra impozitare să fie înlocuită 
cu o Indexare mărită pentru cei 
neră.sătoriți. Ga un fel de primă 
din partea celor necăsătoriți: 
bMăciir voj să aveți banii" (V.L.) 

„arunc* " in ochii opiniei publice 
aceleași declarații farâ noimă; 
„Cerem sa se ia toate masurile 
pentru stoparea fenomenului 
de corupție”. Ei bine, daoâ dom
niile lor cer, cine sunt cei care 
trebuie sa ia efectiv măsurile 7 
Presa ?

Pe fondul acestei indiferențe, a 
lipsei de acțiune, a indeciziei, 
multe din cazurile de corupție se 
pierd in uitare. Adică se mușa- 
malizează. Dar omul de rând 
nu uită și astfel se creează criza 
de neîncredere. Pentru că a- 
ce>ti oameni, cărora presa Io 
oferă zilnic dovada a numeroase 
fapte de corupție, văzând că mai

Club de culturism
ln sala de sport a Liceului industrial din V ulc.in se desfășoară 

atâtea activități sportive, încât pana și conducerea unei școli 
sportive ar pali de invidie. Aici activeaza un club de cultinism 
sub îndrumarea domnului fiorin Ogarca. Aparatele — construite 
prin mijloace proprii — sunt copiile celor mai moderne instalații 
de aoest fel existente in străinătate.

In fața unei „oglinz.i-oglinjoare" aflată în sila, se înghesuie 
în decursul unii săptămâni nu mai puțin de 60 de culturișli, care 
se Întreabă : „Cine este cel mai mincbiulos din țară * Dopa se
riozitatea cu care se antrenează, avem motive sa credem că cei 
mai bine bariiați din Valea Jiului îi veți găsi in Vulcan. Atenție, 
deci, fetelor I

Și acum ceva în atenția băieților: la ac”st club de culturi'.m 
activează și fete. I'oate frumoase foc. Dacă doi iți sa aveți nn
tonus muscular care să vă scutească de emoții atunci cnnd vă 
Întâlniți cil ele seara, prin puc, nu ezitați: in.crieți-vâ si voi la 
acest club. I'enlru aceasta, sunteți așteptați zilnic (mai puțin .sâm
bătă și duminica), intre orele 13 — 19, la sala de sport. (V L)

D i s p i
In data de 12 m d 1993, a dis

părut de la domiciliul rlm Vul
can, fetița de 13 ani, ștefănlcă 
Monica. Ea este elevă in Clasa a 

departe nu se întâmplă nimic 
devin la un moment dat plicti
siți. Aș spune chiar scâibiți. Pen
tru că — spun ci — „toți sunt 
la fel”. Adică corupți.

Uneori am impresia că lumea 
— pe fondul acestei îndoieli — 
cere prea mult de la presă. De
seori ne-a fost adresată șl nouă 
întrebarea: „De ce nu scrieți mai 
mult de-pre faptele de corupție 
de la noi ?“. Puțini își pun insă 
problema că noi, jurnaliștii, gi
răm orice afirmație Cp semnătu
ra proprie. In schimb, pretinșii

Tiberlu VINȚAN

(Continuare in pag. a 2-a)

r i t i e
VlU-a, are aproximativ 152 m, 
păr șaten, lung. Cei care pol da 
relații sunt rugați sa se adreseze 
oi icarui post dc poliție. (I V.)

La câteva sute de metr) pe 
drumul înspre Voincasa, măsu- 
rați de la podul din Jieț, se află, 
pe partea stângă, un pârâiaș. Așa 
pare la o privire în fugă. Exa- 
m nându-1, însă, cu atenție, 
observi că ierburile ce se zăresc 
prin apa sa limpede au o nuan
ță de alb. O altă constatare este 
că locul din care izvorăște pâ
râiașul se aseamănă izbitor cu 
acela al unuia în care cx'istâ 
o conductă spartă. Despre prove
niența albului ierburilor, conclu
zia e clară: provine de la clor. 
Iar clorul este în apă. Deci, apa 
respectivă este potabilă, sursa 
— izvorul — fiind una dintre 
conductele de alimentare cu apă 
a I’ctroșaniului...

După vreo două sute de metri 
de cum treci podul peste Jieț, a- 
jungi la stația de captare. Con
struită în 1968, aceasta are rolul 
de a capta și expedia, printr-o 
conductă, apa necesară localită
ților l’ctrila și Lonea. Captarea 
se face cu pompe submersibile 
din cele câteva puțuri, în jur de 
zece, amenajate în incinta sta
ției. Interesant este însă cum a- 
junge apa în aceste puțuri. Me
toda este cât se poate de „inge
nioasă”.' Apa, în loc să curgă pe 
traseul ei firesc, lazul Morilor, 
a fost deviată in curtea stației. 
Și nu prin cine .ș'ie ce lucruri 
sofisticate. In cazul de față se 
merge pe principiul... natural I 
Terenul aîlat lângă puțuri este
ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZjJ7ZZZZZZZZZZZ| .

Mai puțin 
decât un Kent

Spre disperarea mămicilor cu 
copii foarte, foarte mici, lipsa 
apei calde (maț ales la etajele 
superioare ale blocurilor) sc men
ține în continuare. Drept pentru 
care spălarea scutecelor devine 

un adcvar.it calvar. Iată însă că, 
de curând, cineva s-a gândit să 
elimine acest calvar oferind pe 
piața, scutece cu unica întrebuin
țare. La un preț deosebit dc ac
cesibil, mai puțin de* âl un pa
chet de Kent, farmacia „C.irpați" 
desl.ice acest util produs pentru 
toate mamele cu copii sugari, Le 
ele „posesoare" s*au uu de... apa 
cabla. (T.V.)

Tuturor celor cc poiuiii 
numele <le 1’LIINA și CON
STANTIN lin sincer

„la mul ți cHji“
«•■■■■«■•■■«■■■■■■■■«■■•■■•■«■■ia 

practic, o băltoacă. Apa se infil
trează in pământ și umple pu
țurile. Când dă seceta, falimen- 
tează ,și principiul respectiv. Pu
țurile rămân mai mult goale de
cât pline. Evident că, în aceste 
condiții, dacă ar fi să stea doac 
în «apa de la această captare, lo
cuitorilor Pctrilei și bonei le-ar 
arde buzele dc set*' Nome cl 
alimentarea cu apă a acestor o- 
rașc se face și prin conductele 
branșate la magistrala care co
boară dc la digul de captare Chel. 
La ce mai folosește, așadar, sta
ția do captare de la Jieț ? Așa 
cum am vuzut-o, și noi, miercuri 
dimineața, la ora zece și zece, el 
părea părăsită. Am intrat în 
incinta ei ca la noj acasă. Am 
tras la o parte capacele de Ia 
câteva puțuri, am văzut și am 
plecat. Dacă în locul nostru era 
vreunul scăpat de la evenimen
tele din decembrie ’89, atunci 
când sc zvonea că apa-i otrăvită?, 
Prin ’68, când s-n dat in folosin
ță, stația jicnilor li s-a spus că 
ea va funcționa doar zece ani, 
până la finalizarea digului de 
captare Chei. Evident, locuitorii 
satului nu s-ar sinchisi prea 
mult de ea nici acum, dacă n-ar 
avea necazuri din cauza ei. A-* 
nume acela că — așa cum ne 
relata persoana caic ne-a însoții

Gbeorgbe OLTEANU
P. NICU LESCU

Reparații 
la blocuri

Se afla in fază avansată deniei*- i 
surde întreprinse de sindicatul 
nunei Lupeni pentru redarea tn 
folosința a unor apartamente de
gradate și nelocuite, dintr-UA 
mare cartier al orașului. Este 
vorlxa despre lai) de apartamente 
din blocurile D 12 (o scară) |i 
B 5 de pe strada care a dat nu
mele cartierului (Viitorului) șl 
15 10 dc lângă Oficiul l’TTR.

Din punct de vedere al apar
tenenței, apai tamentele se împart 
intre doi proprietari: Exploatarea 
miniera Lup'-nj și Unitatea do 
ermtini și cămine a RAH. Ambii 
proprietari au datoria să readucă 
apartamentele în stadiul inițial, 
in care le-au pumit de la con
structori. In decursul anilor »- 
p.ii lament* Ic s-au degradat fia 
din lipsa un >r miyime preocupări 
pentru întreținere fie din cauza 
chil iașilor. Este la Îndemâna ori- . 
cui sa constate cti a doua cauză 
o depășește cu mult p-: pruna 
d.dorita comportamentului greu

Ion MUSTAȚA

(Couliniiai e iu pag a --•)

adcvar.it
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Schimb de
Un inedit schimb de experiența 

intre animatorii a trei discoteci 
de pe acum cunoscute din trei 
orașe ale Văii Jiului a avut loc 
zilele trecute la discoteca 
,AMICI1“ din Uricani.

S-au întâlnit într-un cadru 
destins, bine organizat de dL 
Costel Stancu — patronul firmei 
«Amicii- — disc-Jockey discote
cilor „Amicii- Uricani, (Petre 
Neagu), „Montis" Lupeni, (Vody 
Bogdan) și „Luculus" Vulcan (Va- 
sile Topală). Dincolo de calitatea 
muzicii, de calitatea prezentării

Drumul spre Jieț
A început operațiunea de be- 

tonare a unei porțiuni din dru
mul spre Jieț, cuprinsă între EM 
Petrila Sud și podul peste râul 
cu același nume. Efectiv, pe o 
bandă de circulație s-a turnat 
beton în lungime de aproxima
tiv 50 dc metri. Și fiindcă tot sc 
lucrează la drum, ar fi bine dacă 
s-ar curăța cărbunele dc pe uncie 
tronsoane ale carosabilului — I 
cărbune căzut în timpul trans
portului cu mijloace auto. Nu de 
altceva, dar pelicula formată, 
mai ales pe vreme umedă, poate 
deveni deosebit de periculoasă 

din punct de vedere al siguranței 
traficului rutier. (I’.N.)

în găsirea unei locuințe
Cei dintâi rămân mereu ultimii

ln v-olul XX, când o parte 
a omenirii lisează să populeze 
Cosmosul, românul nostru nu 
reușește să-și găsească locuință 
nici măcar pe pământ. Ca să nu 
sc supere nim< ni pe noi, nu vom 
spune că e dc vină Iliescu, Par
lamentul sau Prefectura. Nu, 
nici vorba ! De vină c criza de 
locuințe .

Multe am auzit și văzut, dar 
— trebuie să recunoaștem — că
zui domnului Florea Viorcl, mi
ner la EM Pnroșeni, întrece orice 
imaginație, oricât dc demonică ar 
Ii ca. .Soun- d'-monică pentru că 
«jici Diavolului nu i-ar fi trecut 
prin tărtăcuță să înghesuie 11 
persoane intr-un apartament cu 
«louă camere. Și, dacă acest — 
ha, să-i spunem apar’ iment — 
se află în cartierul Micit» 3 
JjXTllas") din Vulcan, compara
ția cu un cazan dc smoală este 
cât sc poate dc reușită.

Cum s-a ajuns aici ? Bineînțe
les, acest lucru a fost posibil 
numai pe căi legale. Drumul spre 
iad — e lucru știut — e pavat 
cu intenții bune. Familia dom
nului Florea, formata din cinci 
persoane, a locuit în blocul 3 a) 
aceluiași cartier. Bloc care, da
torită degradării avansate, a 
fost evacuat în întregime. Să nu 
credeți că omul nostru a fost lâ- 
9-it pe drumuri. „Oamenii dc
bine", așa cum se numeau în 
•990 românii, i-au dat o adresă 
eu două apartamente, indicându-i

Reparații
(Urmare din pag. I)

«Ir înțeles al unor chiriași.
Sindicatul minei a pr< luat a- 

c<astă p' obli mă sub imensa po
vară a cererilor de locuințe.

Pentru valorificarea aparta
mentelor soluția ar fi simplă: 
finalii proprietar] urmează să 
transfere blocurile către RAGCL 
«■ir gia dc gospodărire s«» le 
vânțl.i chiriașilor.

De la dl. Petre (dicrm.in, lr 
d< rul sindicatului, uni aflat că 
p.irț al u încep,it unele repa
rații. Dific uitate.i -,i mare 

experiență 
acesteia rămâne de remarcat ati
tudinea tinerilor din Uricani care, 
putem afirma aici fără teama de 
a greși, este extraordinară.

Pe scurt, întâlnirea de la 
Uricani, la care prin amabilitatea 
d-lui Costel Stancu am fost in
vitați și noi, dovedește faptul că 
la disco „AMICII- există interes 
și gânduri mari pentru tinerii 
din acest oraș, până mai ieri 
uitat undeva la capătul civiliza
ției dc pe Jii.

Tibcriu VINȚAN

Apel creștinesc
La sugestia P.S. Episcop Dr. 

Timotci Scviciu al Aradului și 
Hunedoarei, preoții protopopia

tului Petroșani au inițiat proicc-
I

tul unei Sfinte Mănăstiri pentru 
călugări în Valea Jiului, pe raza 
parohie] Vulcan II, în punctul 
„Poiana Muntelui".

Locul propus de un pitoresc 
deosebit și totodată propice unui 
asemenea scop, a întrunit accep
tul factorilor de decizie care au 
avizat acțiunea, angajându se să 
o și sprijine.

Convinși că ridicarea Sfintei 

domnului Florea să verifice dacă 
sunt locuite. Unul dintre ele nu 
era, așa că omul s a mutat cu 
întreaga familie in el. La Liga 
sindicatelor, o persoană impor
tantă — pot să spui care: domnul 
Drtlla — a promis că „formele 
se vor face pe parcurs". Intr-ade
văr s-au făcut, dar nu pc numele 
de Florea, ci pe un alt nume. 
Ca urmare, omul își ia din nou 
familia și sc mută la cumnatul 
său, undeva în cartierul Micro 3.

Cumnatul nu locuia singur. Are 
nevastă, doi copii și .socrii. Ast
fel, pc căi legale, în apartamen
tul nr. 9 al blocu.ui 8, locuiesc 
11 persoane. Ce atmosferă este 
acolo, este ușor de imaginat. Nu 
trebuie decât să-i vedeți pe cei 
cinci copii care bântuie într-un 
du-te-vino nesfârșit dinlr-o came
ră într-alta, pe socrii, pe neveste 
atunci când au chef de vorbă și 
pe cei doi bărbați atunci când 
se întorc dc la șut. Tabloul e 
gata.

Pe Jângă acest tablou, mai e- 
xistă și un tapet. Dc flata aceas
ta, la Primăria orașului. Acolo, 
domnului Florea i sc spune me
reu că, dacă se ivește un aparta
ment liber, este „primul pe ta
pet". De ivit, se parc că s-au ivit, 
rlar chestia cu tapetul nu a func
ționat. Omul a ajuns la limita 
răbdării. Sindicat, Primărie, nu 
vă lăsați așa de tare pc bietul 
om. Abia dacă sc mai ține in
tr-un gând. Nu trebuie să îl

la blocuri
consta din f.iptul că instalațiile 
‘ lcf tricc vor trebui .să fie refă
cute în întregime. E greu, o lu
crare de acest gen pr< supune 
ceia cheltuiala, dar nu e impo
sibil. Și mai ales, nu există altă 
variantă. Decât reparații „pc 
bucăți", care nu au Șansa să fie 
durabile, ma] bine o reparație 
capitală! Liderul dc sindicat nc-a 
mai relatat că va insista inclusiv 
la conducerea RĂII, dacă va fi 
nevoie, pentru a obține fondu
rile necesare reparațiilor capitale 
Li .i.fslc blocui), (IM)

O sugestie

Carnavalul 
copiilor

Exista mai demult o manifes
tare deosebită pentru copii, de 
ziua lor. Este vorba de atât de 
doritul carnaval de 1 Iunie. In 
acest ari s-au anunțat până în 
prezent fel de fel de spectacole 
și manifestări. Nu e rău. Dimpo
trivă. Dar parcă un carnaval al 
copiilor ar întregi atmosfera de 
sărbătoare. Cine ia inițiativa?

Mănăstiri va contribui la întări
rea ortodoxiei și la înălțarea spi
rituală a credincioșilor acestor 
binecuvântate plaiuri, rugăm stă
ruitor pe toți cei ce simt crești
nește și românește să contribuie 
la edificarea noului așezământ 
prin donații în contul deschis în 
acest scop: BCR Petroșani, Pro
topopiatul Ortodox Român Pe
troșani, cont nr. 453680201, cu 
mențiunea: „Pentru construirea
Sfinte] Mănăstiri".

Prof. dr. Dorel POGAN

spun, pentru că îl bănniți și 
dumneavoastră.

încheiem Cu vorbele domnului 
Florea: „Am fost la primar, am 
f«xst de nenumărate ori la Con
siliul de administrație al minei. 
Toți mi-au promis ajutor, dar 
acesta se lasă așteptat. Locuiesc 
în condiții de nedescris. Deși am 
moralul la pământ pentru că 
mi-am dat scama că lupt cu mo
rile de vânt, n-am de ales: la
ieșirea de la grădiniță, copiii 
mei mă așteaptă pe platou, în
trucât nu știu unde să meargă 
acasa".

Vali LOCOTA

0 soluție...
(Urmare din paf. I)

— pânza freatică a satului s a 
redus simțitor. Fenomenul este 
vizibil vara, când, din lipsă de 
apă, în grădini pământul se usca 
și capătă o culoare ro.șietică, iar 
fântânile de abia mai fac față.

Soluție pentru a ieși din impas 
există. A propus-o și prezentat-o 
celor doi primari care s-au pe
rindat la cârma l’ctroșaniului, 
domnul care nc-a fost ghid la 
fața locului. Eficientă și fără a 
necesit.i eforturi prea mari. Ea 
constă în a se capta apa pârâia
șului de care vorbeam la înce
put. Introdusă în conducta de a- 
limentare a Pctrilci și Lonci, a- 
ceasta ar conduce la creșterea 
debitului fie apă destinată loca
lităților respective. In al doilea 
rund, deosebit de important, n-ar 
mai fi necesară preluarea unei 
lantitați suplimentare de apă 
din conducta care merge la Pe
troșani. .Și, desigur, locuitorii din 
Hoț ar fi și ci mulțumiți, lazul 
Morilor ar curge, liniștit, pe 
matca sa firească, iar pânza fica
ți'ă a satului s-ar reface.

Din păcate, până acum această 
soluție simplă și eficientă n-a 
fost luată în scamă. N-ar fi rău 
ca viitorul ales al l’ctroșaniului 
nu trimită, Ja fața locului, o e- 
ehipă de specialiști. Să vadă si
tuația dc pc teren și să asculte 
păsurile oamenilor. .Și, mai ales, 
să rezolve mim a chestiunea în 
cauză.

excursii
ESTIVALE

Cum, datorită prețurilor, me
reu mai antipopulare posibilita
tea unej avalanșe de oameni, că
tre litoral pentru a-și petrece 
concediul este mai mică, filiala 
BTT din Petroșani vine cu o so
luție mai puțin costisitoare. 

Adică organizează o serie de ex
cursii cu durată mică, de regulă 
șapte zile, la prețul de numai 
23 000 lei. In acest preț se includ: 
cazare, masă, transport CFR.

Primele două excursii de acest 
gen sunt efectuate în a doua de
cadă a lunii iunie, în cunoscuta 
stațiune de pe litoral, Constanța. 
Un prilej tocmai bun pentru ti
neri, de a lua legătura cu filiala 
BTT din Petroșani. (Gh. C.)

Agățundu-se de o cupă de 
funicular

Un băiat a căzut 
de la 60 de metri

Marți după amiază, Popa Va
lentin Costel, de 13 ani, din Vul
can (strada Nicolae Titulescu, 
bloc D 3, apartament 37), elev 
la Școala generală nr. 5, a chiulit 
de la cursuri. Colegii lui spun 
că l-ar fi văzut în curtea școlii, 
după care a dispărut. In jurul 
orei 16, Valentin Costel a ajuns 
pe dealul de dincolo de Jiu, pe 
traseul funicularului care trans
portă sterilul de la preparația 
Coroești.

Acolo, la pilonul nr. 2, băiatul 
s-a agățat de o cupă goală de 
funicular care cobora. Pe când 
făcea asta, a fost zărit de un 
cetățean din zonă, care păștea 
vacile. După ce a parcurs, agățat, 
cam jumătate din distanță, co
pilul a căzut. Distanța de la 
cupă la sol în acel loc este In 
jur de 60—70 de metri. In urma 
impactului violent cu pământul, 
Valentin Costel a decedat.

Cetățeanul martor la cele în
tâmplate a anunțat poliția. Ofi
țerii și subofițerii sosiți la fața 
locului la ora 17,30 au demarat 
imediat cercetările de rigoare.

Gheorglic OLTEAN U

Dreptul de...
(Unaare din pagina I)

„demascatori dc afaceri dubioa
se" sc rezumă doar la a ne acu
za că nu scriem ceea ce domni
ile lor ne... dezvăluie. Dar ei se 
feresc să spună, pe proprie răs
pundere: „Da. Eu X, am decons- 
pirat acest caz dc corupție".

Problema însă nu se oprește 
aici. Pentru că, așa cum spu
neam, noi nu putem face ceea 
ce dc fapt, ar trebui alții să fa
că. Or... Să nu uităm că în cam
pania electorală de anul trecut, 
dl. Iliescu s-a axat tocmai pe 
acest punct deosebit de sensibil: 
denunțarea și angajarea împotri
va corupției. Dar, concret, încă 
nu a luat nici o măsură.

Evident, ar spune unii, nu 
președinWlc este în măsură să 
stârpească acest flagel. Dar, din 
moment ce lanțul corupției sc 
întinde până în cele mai înalte 
sfere ale puterii, credem totuși 
că domnia sa este cea mal auto
rizată persoană menită a lua 
atitudine. Și nj doar verbal.

Oricum, fără îndoială, fenome
nul corupție la noi a scăpat de 
sub control. Și, ceea ce este mai 
grav, nimeni nu se străduiește 
sâ 1 limiteze măcar. Așadar, afa
cerile murdare vor continua. Cu 
toate acestea, chiar dacă celelal
te 3 puteri ale statului dc drept 
vor continua să se complacă în 
nepăsare, suntem siguri că pre
sa va rflmânc în continuare pe 
metereze. Și în lupta împotriva 
corupției. Pentru că, fio că unora 
le place sau nu, acesta c singu
rul drept pc care nl l-a adus 
prelinsa Revoluție. Dreptul dc » 
nu tăcea I Deoarece _ așa cum 
prevede șl Constituția — „nimeni 
nil cjfe mai presus dr Iepe l“.

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Totul constă in a găsi persoana 
care vă poate ajuta acum.

GEMENI — CAL
Azi impresionați teribil per

soanele de sex opus.
RAC — OAIE

Sarcinile profesionale se rezol
vă prin munca de rutină.

LEU — MAIMUȚA
Succesul dv. este azi... discre

ția. .
FECIOARA — COCOȘUL
Inspirația pe care o aveți azj 

vă poate readuce în prim-plan 
profesional.

balanța — câinele
încă mai puteți reveni asupra 

unei decizii pripitei
SCottriUN — MISTREȚ
Evenimente neprevizibile vă 

testează atitudinea spontantă.
SAGE1A1 OK — >ȘUBULAN

Azi e bine să faceți totul pe 
cont propriu și să vă feriți de 
„prieteni",

CAPRICORN — BOU
Alunecați pe o pantă greși

tă.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Chiar dacă sunteți toată ziua 
într-o permanentă agitație pro
fesională, merită. Atenție, însă 
să nu neglijați latura sentimen
tală.

PEȘTI — IEPURE
Găsiți puțin timp liber pentru 

o partidă de... pescuit 1
BERBEC — DRAGON

In cele din urmă răbdarea dv, 
va fi încununată dc succes.

PROGRAMUL 
TV.

VINERI, 21 MAI 1993
7,00 TVM Telematinal.

10,00 TVR lași.
10.30 Transmisiune directă ■ 

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.
15,00 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 bună, 
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. DESTINUL FA- 

_ MILIEI IIOWARD (ep. 69)
21,45 Viața parlamentară.
22.15 Campionatul european 

gimnastică ritmică.
23,05 Lumea minunată e muzlcit
23.35 Actualități. b
23,50 Magazin cinematografic.
0,30 Jazz-Fan.

SIMBATA, 22 MAI 1993
9,00 Bună dimincațal

10,00 Actualități.
10,10 Clubul lui Gullivcr.
lf,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK- 
BEAUTY.

11.30 Tradiții.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Ora dc muzică. 
14,00 ORA 25 — Tranzit TV.

Desene mimate (14,05); Știri 
(14,30); Atlas (14,40); Topul 
muzical european (15,10); 
Familia Simpson (17,30); 
Campionatul european de 
gimnastică ritmică (18,30); 
Tclccnciclopedia (19,15); Ac
tualități (20,00); Campionatul 
european de gimnastică rit
mică (21,09); Film serial' 
DETECTIVUL FROST (ep. 2) 
(21,50)) Film serial: MID- 
NIGI1V CALLEIl (23,30)» 
Actualități (0,25); Trc; din 
zccc pentru țin show (0,35).
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In exclusivitate pentru Pagina lineriîor între dorință și performanță

AFRODISIACELE (II)
MOTTO: „Cine s-a lăsat de fumat, va mai fuma, cine 

s-a lăsat de băut, va mai bea, cine s a lăsat..."

Continuăm astăzi seria de interviuri cu ve
dete de muzică ușoară (și nu numai). Pentru 
astăzi ne-am oprit asupra interviului acordat 
în exclusivitate Paginii de tineret al ziarului 
nostru de către Aurelian Temișan.

Rep.: Care a fost visul adolescenței talc?
A.T.: Am visat mereu să ioc în filme și mai 

visez și acum. Cred că se poate realiza orice pe 
lumea asta, la orice vârstă.

Rep.: Fiind un tânăr de abia ieșit din lumea 
adolescenței, te-aș întreba ce a reprezentat ado
lescența pentru tine?

A.T.: Pentru că eu mă consider încă un ado
lescent, voi vorbi la timpul prezent. Adolescența 
înseamnă pentru mine floarea vârstei și abia 
peste vreo 20 de ani voi putea să trag o con
cluzie mai amplă.

Rep.: Ce a însemnat pentru tine prima dra
goste?

A.T.: Îmi pusesem mari speranțe în ea. Ori
cum, ca o concluzie, din fiecare dragoste poți 
învăța ceva. Primul meu șoc a fost în momen
tul în care am trecut de la nevinovăția copilăriei
— — - IM  ■ .

la realitățile crude ale vieții și am văzut cum 
fiecare își urmărea numai interesele personaje.

Rep.: Cu permisiunea ta să trecem la viața 
artistică. Care sunt planurile tale de viitor?

A.T.: Aștept lansarea unui disc și, mai ales, 
îmi doresc un turneu pe litoral cu multe specta- » 
cole și cu mare succes.

Rep.: Ești un cântăreț foarte apreciat a] 
noului val. Care crezi că sunt atuurile tale pe 
scenă?

A.T.: In primul rând cred că sinceritatea pe 
scenă, faptul că o mare parte din mine o dă
ruiesc spectatorilor. Apoi cred că urmează 
calitățile naturale, cum ar fi timbrul vocal deo
sebit sau statura impozantă.

Rep.: In final, te-aș ruga să transmiți un 
gând pentru cititorii noștri.

A.T.: Să fie în permanență tineri, să se 
bucure de viață și să nu-i uite niciodată pe cei 
care i-au făcut să râdă sau să plângă.

Cristina KORMOCZI 
Mircca SPANU

CUPIDObl
VIRGIL din Vulcan, „Biet om 

în timpul vieții sale**, îmi trimite 
o frumoasă scrisoare de șase 
pagini, pe care mă roagă să o 
public. Pentru că spațiul nu-mi 
permite să o public în întregime, 
sunt nevoit să mă mărgineso la 
concluzia ei. Rămâne să vă pro
nunțați voi, dragi tineri, dacă 
sistemul descoperit de prietenul 
nostru poate da rezultate și în 
cazul altora.

„Am inventat un dezastru 
mondial față de care orice ne
norocire personală să pară un 
fleac. Dc exemplu:

* Planeta se ciocnește violent 
cu un meteorit gigant. Sunt sin
gurul supraviețuitor al dezastru
lui.

* In timpul celui dc-al treilea 
război mondial îmi pierd picioa
rele, mâna dreaptă, ochiul stâng, 
nasul și pavilioanele urechilor. 
' n plus, ca un făcut, mă îndră- 

1 rstesc nebunește și fără nici o 
șansă de infirmiera care mă în
grijește.

* Pământul este invadat dc 
extratereștrij nemiloși care stâr
pesc fără milă seminția omeneas
că. La aceasta se poate adăuga 
un cutremur pust:itor, un potop, 
erupția în lanț a 100 dc vulcani 
in zona în care locuiesc.

Bacă toate aceste nenorociri 
lumești nu mă lnfioară și nu mă 
fac fericit gândindu-mă că nu 
s-au produs, voi stinge soarele, 
voi turti încă o dată galaxia. In 
fața unor astfel de nenorociri 
nenorocite nu poți decât să fi 
fericit!".

.Sfatul Iul Virgil este ca atunci 
când vă este greu, când vi se 
pire că vă aflați intr-o situație 
fără ieșire, sâ vă amintiți că pe 
câmpie la Mohaci au fost pier
deri și mai grele și cu toate ne
norocirile de mai sus nu s-au 
produs. Bine și așa rău, ce spu
neți?

1’OGAlTA din Petroșani ne 
trimite într-un pilc mititel și 

tozaliu, un citat din biblie, pc 
care ni l propune ca motto: „Să 
trăim frumos, ca în timpul zilei, 
nu in chefuri șl beți), nu în 
eurvii și în fapte de rușine, nu 
in corturi și în pizmă". (Rama 
ni. 13:13). Dragă surioară, noi 
așa și tr..im!

Sexologie
— Poșta rubricii —

Intrerupem puțin scria de ar
ticole pe teme de sexologie da
torită numărului mare de scri
sori primite la redacție pc a- 
ccastă temă. Întrebările voastre 
le-am adresat domnului dr. So
rin Stănescu, care va avea ama
bilitatea să vă răspundă.

G.M. — Lupeni. La vârsta ta 
creșterea nu este tcrminJtă. Dis
proporția dintre segmentele mem
brelor și corp nu o putem apre
cia din lipsa datelor obiective. 
Adresați-vă unui specialist endo- 
crinolog.

G.O. — Lupeni. Problemele 
talc sunt comune tuturor tineri
lor care nu au încă viață sexua
lă. In timp, se vor rezolva. For
mația anatomică, care te intere
sează nu-ți va crea probleme. Nu 
vor apărea nici un fel de com
plicații.

V.R.T. — Petroșani. In mod 
normal, veți mai câștiga câțiva 
centimetri in . înălțime. In orice 
caz, trebuie să renunțați la obi-j 
coiul pe carc-1 menționați. A- 
ceasta nu are însă nici o legătură 
cu deficitul dv, statural.

l.C. — Vulcan. Adresați-vă 
serviciului dc ginecologie.

JEAN CONSTANTIN — Dea
lul Babii. Nu este vorba dc im
potență, ci dc tulburări funcțio
nale. Vorbiți și cu un medie cn- 
docrinolog.

A. B X. — Lupeni. Deși presu
punem că nu aveți nimic, mer
geți la un serviciu dc dermatolo
gie.

I. SANDRA IM. Totul este 
normal

C.S.V. — Uiicani. Este n voie 
de o consultație „pc văzute" (și 
cu examen microscopic), la un 
specialist în boli genito-urinarc.

B. B.V.V. — Aninoasa. Excita
țiile spontane și pierderile de 
spermă in somn sunt normali 
dacă nu survin prea des. Mas
turbația ,.dc altădată" probabil

că nu a lăsat urme. în orice caz, 
nu lasă urme asupra descindere 
Iilor! (Este altceva „codul i? ne- 
tic", nu v ați evprim.it potrivit).

interviu 
sub pătură

A fost consemnat, nu de mult, 
în presa centrală, ca eveniment, 
cazul unui individ al cărui in
strument de lucru atingea dimen
siuni excepționale. Multora le-a 
plăcut fotograiia, fapt ce m-a 
determinat să întreb cateva fete 
și tinere femei dacă este de do
rit ca obiectul muncii să fie 
mai... mărișor, lată răspunsurile; 
F.T., 32 ani, casnică: „Știi ce,
pc mine nu mă duci cu pozai 
S-o văd, s-o pipăi și... mai vor
bim..." D.R., elevă: „Mă faci să 
râd. Păi, dacă-mi trebuie un mă
gar, îl găsesc pc deal. Și ăla 
măcar nu mă poate arăta cu 
degetul după aia..." V.L., 28 ani, 
divorțată, doi copii: „Nu dimen
siunea contează, ci potrivirea. 
Dacă tipul e drăgăstos, restul nu 
contează. Organismul c mclea- 
bil, se adaptează".

Dacă ați citit cu atenție, pu
teți da pătura la o parte.

Acum e timpul nostru, al a- 
dolesccnților. Până acum am 
trăit mereu cu acea îngrozitoare 
teamă. Poate nejustificată. Acum, 
când soarele ne zâmbește mai 
cald parcă decât altădată, dc ce 
să nu-1 privim și noi cu aceeași 
căldură, pe care numai o inimă 
dc adolescent o poate avea. Dc 
ce să lăsăm în continuare triste
țea să ne acopere zâmbetul? De 
cc să nu putem să ne exprimăm 
deschis sentimentele? De ce să 
lăsăm să treacă pe lângă noi 
aceste minunate clipe adolescen
tine? Dc ce să ne facem că nu le 
vedem, că nu le simțim? Suntem 
tineri, avem nevoie dc viață, a-

In exclusivitate pentru fete mari

\ ă rugăm să răspundeți prin „DA" 
sau „Nb“ la următoarele întrebări:

1. Purtați sutienul permanent?
2. II considerați un accesoriu absolut ne

cesar?
3. Credeți că va înfrumusețează?
4. Apreciați ca ieșit din comun geslul 

celor care se expun, pc plajă, fără sutien?
5. Găsiți că, in intimitate, sutienul c în 

plus?
6. Ați primit vreodată, de la un băiat, 

drept «.idoli, un sutien?
7. Dacă ați fi profesoară, ați ’ permite 

elevelor să vină la clasă intr un tricou sau

CHESTIONAR
in bluză, fără sutien?
8. Considerați că a lăsa să se vadă sânii, 

parțial, pe stradă, e„stc vulgar și dizgra
țios?

9. Dacă ați avea dc ales, presupunând că 
un bărbat ar pătrunde ncanunțat in ca
mera dv., ați prefera să fiți surprinsă mai 
degrabă sumar îmbrăcată, decât complet 
goală?
10. Sunteți de părere că vremea sutienului 
a trecut?

Rezultatele acestui sondaj vor fi pir 
bliutc in „Pagina Tinerilor", pc măsură 
ce primim la redai țic răspunsurile dv.

Un bărbat sănătos, bine odih
nit, nu va simți nevoia afrodisia- 
celor pentru a face față unei 
partenere cu experiență. Există 
însă femei care pot da totul peste 
cap printr-un simplu gest sau o 
vorbă nelalocul ei. Voi reveni 
asupra acestui aspect. Eșecul mai 
poate fi cauzat de neîncrederea 
bărbatului în forțele proprii, ne
liniște, supraîncărcarea stomacu
lui cp puțin timp înainte de mo
mentul decisiv, antrenamente (în 
special exercițiile complexe de 
gimnastieă. înotul), munca fizi
că epuizantă, consumul de li
chioruri sau bere în exces (care 
provoacă un fel de anestezie ge
nerală a organismului), trata
mentul îndelungat cu ceai de tei 
sau alte sedative.

Înainte de a trece la rețetă, 
reamintesc faptul că organismul 
este un tot unitar și trebuie în
țeles ca atare. O intervenție 1 -u- 
tală, vizând un anumit organ sau 
funcție, mal ales cu substanțe 
dc sinteză/ provoacă o reacție în 
lanț cu efecte âdesea imprevH- 
bile. Aceste rețete sunt destinate 
bărbaților normali, care, în anu
mite situații — rare — vor să 
pară mai... bărbați. Abuzul poate 
duce la epuizarea fizică și dere-

Astăzi, în cadrul rubricii TIN TEN TOP vă prezentăm topul 
realizat dc DJ-ul Ichim Sergiu Daniel (Croco) de la cea mai „tâ
nără" discotecă din Valea Jiului, este vorba de „CINA" Lupeni,

1. Q — Quollage — Front Page Girl; 2. Snow — Information; 
3. J. Secada — Angel; 4. Haddaway — What is Iove?; 5. Inner 
Circle — Rock with you; 6. Paul Mc Gartncy — Hopc Of DeLi- 
vctancc; 7. Bobby Brown — Ilumpin’ Around (Album version)) 
8. Ace Of Base — AII That Shc Wants; 9. Charles & Eddie — 
Would I Like To You; 10. The Belovea — Sweet Ilarmony.

G «înduri 
adolescentine
vcj» nevoie.de ceea ce ne ofe
ră aceasta, fie bucurii, fie ne
cazuri. Pentru că nu cred că pu
tem fugi de această cea mai fru
moasă clipă a vieții, care este 
adolescența.

Iată de ce avem nevoie să fim 
împreună, să ne ajutăm, 3ă ne 
distrăm, să ne exprimăm în 
comun gândurile noastre curate, 
adolescentine, să căutăm cu toții 
clipe cât mai minunate și mal 

glări psihice grave.
Vitamina Eeste, în primul rând, 

responsabilă cu performanțele 
funcției sexuale. In cantități mari 
devine toxică, de aceea recoman
dăm evitarea pilulelor, care is
pitesc la abuz. Trebuie știut, de 
asemenea, că marele dușman al 
vitaminei E este vitamina C. Se 
impune, deci, un compromis în
tre consumul de alimente care 
conțin amintitele vitamine.

Astăzi, conform promisiunii, 
vă ofer o rețetă cu explozii ime
diată: se pun într-un pahar trei 
linguri oțet de mere (preparat 
în casă), o linguriță germeni de 
grâu, o lingură de miere, câte 
o linguriță de ridiche neagră, 
hrean și țelină rase mărunt, urt 
ardei iute (proaspăt) tocat mă
runt, sare după gust Se poate 
adăuga și ulei (numaj de măsli
ne). Se servește ca garnitură la 
o friptură de batal. Ardeiul, pen
tru cei care nu-1 pot suporta, 
poate fi înlocuit cu ceapă, efectul 
fiind însă puțin întârziat Cu ti
tlu informativ, amintesc că unii 
„se cinstesc" după această gus
tare cu un pahar de vin negru 
natural (de struguri), aspect asu
pra căruia am anumite reverze.

frumoase de a ne petrece aceste 
momente unice ale adolescenței. 
Și cred că in realizarea acestui 
ideal „Pagina Tinerilor" poate 
să nc fie dc un mare ajutor. 
Pentru că, dragi prieteni, așa 
cum voi aveți nevoie de noi, tot 
așa ,și noi avem mare nevoie do 
voi I a

Corina CTIJRIAC
N.R. Corina nu este — așa 

cum probabil v-ați dat seama — 
celebra interpretă de muzică u- 
șoară. Ea este însă „interpreta" 
unei vârste pe care o dorim cu 
toții și pentru care noi, cei care 
realizăm „Pagina Tinerilor" ne
am dedicat activitatea.

Pagină realizată de Ștefan CIMPOI
Paul MCLLESCV, Vali COCOTA, libcriu \ INȚAN

Talon dc 
participări* 1 2 3 1 .) ti 7 8 9 10 Vârsta
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4 PUB BICIT AIE

ANIVERSARI

J XiN CĂLDUROS „La mulți ani!“ 
fți-o sticlă dc „Romlcu"), pentru 
Costel Mârzan. Cu drag, mama 
«1 NelU. (3456)

TOATE florile din lume și tra
diționalul „La mulți ani !“, pen- 
jru domnul patron Constantin 
ffomescu, din partea soției, co
piilor și a familiei Stoica. (3453)

TATA și mama urează copiilor 
frliliaela și Marius Szilagyi, cu 
ocazia zilei onomastice și de 
naștere, multă sănătate și un 
călduros „La mulți ani !“. (3397)

UN CĂLDUROS „La mulți anil“ 
doamnelor Ileana Chirca și Ilea
na Gheorghescu. Colegii. (3420)

PENTRU Constantin Necula 
Un călduros „La mulți ani!“. Fa- 
Ifeilia Mitran. (3421)

PENTRU Costel Mitran, la a- 
Uiversarca onomasticii și zilei 
de naștere, un călduros „La mulți 
Bnl l“, din partea părinților șl a 
fratelui. (3421)

CU OCAZIA zilei onomastice, 
urez finului meu Constantin Mâr
zan, multă sănătate, „La mulți 
ftnir, Nașa Dica. (3431)

.LA MULȚI ANI l“, fericire, 
Bfinâtate, bucurii șl toate florile 
din lume pentru Hermina, din 
Ruperii, de ziua aniversării, din

drag, soția Margareta. (3424)

partea Mihaelej și a lui Geo rge.
(3437)

I PENTRU Ion Ceacusta, la a-
alversarea zilei de naștere, un
pălduroș „La muiți ani !“. Cu

VANZARI — CUMPĂRĂRI 

cia 1300—1310. Petroșani, Sălă- 
truc, 14. Căldăraru Dumitru. (3432)

VÂND apartament 2 camere, 
Lupenl, Parângului. Telefon 
543480, după ora 16. (3443)

VÂND urgent apartament 2 
camere, Petrila, 8 Martie, bloo 
36/30, telefon 550006. (3442)

VÂND caroserie Dacia 1300 și 
accesorii, scaune bord, stare bu
nă. Telefon 541906, după ora 17. 
(3449)

DIVERSB

GAUT familist în gospodărie. 
Ofer locuință și dependințe, te
ren arabil gratuit. Telefon 560438. 
(3439)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră proprie
tate personală, etaj I, Iscronl, 
CU apartament 2—3 camere Vul
can, Petroșani, Aninoasa. Infor
mații: Iscroni, bloo E, et. 1, ap. 
15. (3423)

OFERTE SERVICIU

SE ANGAJEAZA persoană fe
minină, 35—45 ani, pentru între
ținere spațiu comercial și menaj 
locuință. Salariu negociabil. In
formații la telefon 542245. (3429)

SOCIETATEA Malinescu — 
Negru, angajează șofer categoria 
D sau B. Telefon 560240. (3440)

SOCIETATEA Comercială 
Popesc u — Goconeț SNG 
angajează vânzător. Relații la te

lefon 543714, după ora 19. (3418) 
SC „AN1TA“ — Gomplex Pa

rângul — angajează absolvente 
de liceu. Relații: la sediu, zilnic, 
ora 18. (3151)

CERERI SERVICIU

DACTILOGRAFIEZ rapid și 
avantajos proiecte UTP, Vali, 
camera 235, cămin studențesc 1. 
(3225) ,

PIERDERI

PIERDUT iapă cu mânză, păr 
roșu închis cu stea în frunte, 
Înfierată „BID“, Bălășin I. Dumi
tru (Viaicu), sat Curpen, corn. 
Stânești, jud. Gorj. (3161)

PIERDUT foi de parcurs cu 
numerele 244639, 244640, elibera
te de SG PEGO Deva — Depozit 
Vulcan. Le declarăm nule. (3426) 

/
PIERDUT contract vânzare- 

cumpărare apartament pe nu
mele Vâtcă Alexandru, eliberat 
de UAGCVJ Petroșani. 11 declar 
nul. (3425)

PIERDUT carnet șomer pe nu
mele Voica Daniela Ana, eliberat 
de Oficiul de protecția muncii și 
ocrotiri sociale Petroșani. 11 de
clar nul. (3434)

PIERDUT legitimație biblio
tecă periodice nr. 9281, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(3436)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Cristea Nicolae, elibe
rat de RAGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (3538)

ASTAZI se împlinesc 6 săptămâni de când nc-a părăsit pen
tru totdeauna

maistrul principal SAV1N GHEORGIIE

Va rămâne mereu în amintirea noastră. Părinții Ileana ți 
Mihal, soția Lenuța, copiii Corina, Gimaroni, Alin, Grina, Bianca, 
Selina, sora Angelina, cumnatul Gică și nepoții Geanl și Răzvan.

Dumnezeu să-l odihnească în pace 1 (3344)

SOȚIA, copiii, ginerii șl nepoții amintesc cu aceeași durere 
că se împlineso 6 luni de Ia dispariția celui care a fost și va ră
mâne un iubit și mult apreciat soț și tată

BONK ALEXANDRU (67 ani)

Veșnică aducere aminte. (3441)

SOȚIA Elisabeta, fiii Ludovic și Arpad, nurorile Dorina și 
Mirela și nepoțica Brigitta-Bianca amintesc că s-a scurs un an de 
la trecerea în veșnicie a celui care a fost un foarte bun soț, tată, 
socru .și bunio

VASS LUDOV1G (58 ani)

Lacrimi și flori pe tristul mormânt. Nu-1 vom uita niciodată. 
Familia îndurerată. (3450)

Luni, 24 mai, ora 12

Inaugurare magazin
— ARTICOLE DE PESCUIT SI VINATOARE
— ECHIPAMENT SPORTIV
— ECHIPAMENT CAMPING
Magazinul este situat la parterul complex „Minerul*'

— Petroșani, lângă Barul de zi. (3452).

.VÂND casă cu două camere, 
baie, plan, sobă electrică, sobă 
Cu petrol. Petroșani, str. Radu 
Șapcă, 47 (colonie). (3411)

VÂND convenabil Trabant 601 
S, fabricație 1987, stare excep
țională. Telefon 542584. (3413)

VÂND Dacia 500, 5000 km șl 
piese schimb, telefon 565120. 
(3399)

VÂND apartament 2 camere 
decomandate, 2 balcoane, etaj 
2, zona Aeroport- Telefon 0929/ 
44078, intre 9—16, de lunj până 
vineri. (3407)

VÂND ARO 213, telefon 570486. 
(3359)

VÂND Fiat Ficsta L 950 cmc 
șl autocamion SR— II4 Diesel. 
Telefon 514838, după ora 18. (3419)

VÂND urgent congelator, & 
•crtare, sigilat. Telefon 545360. 
(3418)

VÂND televizor color Funai, 
convenabil. Str. Independenței, 
bloc 29/12, Petroșani, 15—20. (3427)

VÂND casă, Uricani, str. Bul- 
eu, nr. 109 (In spatele stadionu
lui). Relații: sâmbătă $1 dumini
că (22 ți 23 mai), Intre orele 
14—18, (3428)

VINDEM convenabil casă de 
marcaj Royal, telefon 543081. 
(3130)

VÂND garsonieră confort I, 
etaj I, Petroșani sau schimb cu 
Autoturism. Telefon 542222, după 
<$ra 14. (3135)

CUMPĂR mașină avariată Da-

COMEMORARI

CU ADANCA durere în suflet Ileana soție, Ioan, Emanuel, 
Aurora și Estera copii, nurorile, ginerii și nepoții amintim «ă 
s-au scurs 14 ani de la dispariția fulgerătoare dintre noi a celui 
care a fost un neegalat soț, tată, socru și bunic

BUCUR IOAN

Iți păstrăm amintirea vie în inimile și sufletele noastre. 
Odihnească-se-n pace I (3398)

FAMILIA anunță, cu adâncă durere în suflet, împlinirea unui 
an de când nc-a părăsit pentru totdeauna cea care a fost o bună 
fiică, mamă, soacră și bunică duioasă

prof. BARTIIA MARGARETA

Nu te vom uita niciodată. (3422)

AU TRECUT 6 luni de lacrimi șl durere sufletească dc când 
ne-a părăsit pentru totdeauna buna noastră soție, mamă, soacră 
ți bunică

GI1ERMAN IDA

Viața i-a fost numaj bunătate și dragoste.
Odihnească-se in pace 1
Lacrimi și flori pe mormântul tău. Soțul Emerlc, fiica Iudita, 

ginerele Augustin și nepoțica Raluca. (3404)

LA 40 DE ZILE dc la despărțirea de dragul nostru unchi

CONSTANTIN BARBU

nepoții care l-au iubit li închină un pios omagiu.
Comemorarea, pe 23 mai 1993, duminică, la Biserica Ortodoxă 

St. Treime, ora 12, Petroșani. (3445)

FAMILIILE Dineu și Agrigoroțoaiei anunța tuturor celor ce 
l-au cunoscut că se Împlinesc șase luni de la dispariția fulgerătoare 
a celui ce a fost un bun soț, tată, socru și bunic

DINCU GJIEORGIIE (58 ani)

Nu-1 vom uita niciodată I (3371)

Consiliul local Petroșani
anunța

Prin Hotărârea nr. 29/15 aprilie 1993 sa stabilit a- 
menajarea talciocului in incinta Stadionului municipal 
„JIUL*'.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 24 
mai 1993, dată cu care PIAȚA AGROALIMENTARA 
CENTRALA VA FI DEZAFECTATA DE RULOTE ȘI 
TARABE.

Cu aceeași dată SE INTERZICE COMERCIALIZAREA 
DE MĂRFURI INDUSTRIALE IN ZONA PIEȚEI AGRO- 
ALIMENTARE.

NERESPECTAREA DISPOZIȚIILOR HOTĂRÂRII VA 
FI SANCȚIONATĂ CONFORM LEGILOR NR. 12/1990. 
COMPLETATA CU LEGEA NR. 42/1992 ȘI NR. 61/1991.

Depozitul „PECO“ Vulcan
W ți,

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer

— gestionar produse petro..o
— control poartă
— pompier
—- primitor-distribuitor produse petroliere 1
— lucrător comercial cu liceu economic și vechime 

minim 5 ani.

Relații : Depozitul PECO Vulcan, zilnic, intre orele 
8—9.

•W ► i i'i
Cotidianul dr opinii ți Informații „ZORI NOI“ apare sub egida 
fri SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A-

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. 3 20/621/1991.

Cont virament: 807060201 — BCR Pe
troșani.

Directori MIRCKA IlUJORESCU 
Director t executiv: Ing. Alexandro 

OOGDAS

REDAC|TA $1 ADMINISTRAȚIA ZG75 
Petroșani, str. Nicolae Dălccscu nr. L 
Telefoane: 5I16G2 (direclor-redailor șei); 
515972 (director execuțiv-adtnlnisliaiiv 
difuzare), 512464 (secții). lax: 093/545972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 541365.

Materialele necomandate și 
nepublicalc nu se restituie, Rcs- 
ponsabilitalea morală și Juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse In articole aparțin, in 
excluși vitale. autorilor.

ECHIPA l)E SERVICIU:

Responsabil de număr 
Tiberiu SPATARO

Corectura

Emilia ACHIRE1

Viorica FIRțUl.ESCU


