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COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚIE APARE IN VALEA JIULUI
Program de

audiențe : 3—13

Mtune

suspiciunea
Războiul corupției

BUBA S-A SPART !

presă, 
tra- 

de

VOR URMA AL TE 
ARESTĂRI?

Din surse demne dc încredere, am aflat că, în aceste 
zile, au iest emise numeroase mandate de arestare. N->i 
știm și pe ce nume dar, deocamdată, nu spunem. Persoane 
importante! O parte dintre cei care au primit acte legale 
de detenție sunt deja „la mititica". Pentru corecta 
informare a cititorilor noștri, funcție de prevederile legale 
și de bunăvoința Poliției municipiului, în ziarul de sâm
bătă vom reveni cu amănunte spectaculoase. Țineți-vă 
bine! A început hora! _____

ACȚIUNEA „PIAȚĂ SAU TALCIOC
l'rin llot nârca Consniului tocai Petroșani sa sta

bilit amenajarea talciocului in incinta stadionului munici
pal ,,.liul“. Începând cu data dc 24 mai s-a interzis co
mercializarea de mari uri industriale in zona pielei agro- 
alimentare Petroșani și cu zaieclarea acesteia de rulotele 
șt tarabele care desfac astt<‘l uc prouuse.

Acțiunea, pc care noi am denumit-o generic „PIAȚA 
SAU TALCIOC1, a demarat cu sprijinul Poliției. Numai 
că, din cauze neelucidaie, datorita unor „păreri" sau „in
dicații" (de unde, vom ana:) acțiunea a rămas in „coadă 
de pește". Nouă ni se parc câ și asta suna tot a... corupție!

Reamintim că, prin Legea âu, Hotărârile Consiliilor 
locale devin literă de lege și trebuie duse la îndeplinire. 
In caz contrar, se încalcă principiu] autonomiei locale. 
Respectând aceste prevederi și asigur.mu Consiliul local 
și Poliția de tot sprijinul, ziarul nostru va continua 
țiunea „PIAȚA SAU TALCIOC" până la finalizarea

Este inadmicibi] ca o problemă care frământă

ac
ei, 

mii 
dc locuitori ai orașului Petroșani să râmanâ la latitudinea
unor cercuri restrânse de interese și la cheremul câtor
va întreprinzători. Așadar, începând de astăzi, in fiecare 
zi ficțiunea „PIAȚA SAU TALCIOC".

Mircea BUJORESC U

Prin luna februarie a.c., prefec
tul județului Hunedoara a emis 
cunoscutul Ordin 24, contestat 
și răstălmăcit încă de la început, 
dar nu de toată lumea, așa cum 
preciza domnul prefect Georgel 
Reican, la conferința de r esă 
care a avut loc miercuri la Deva. 
Adică in chiar ziua când in cele 
două camere reunite ale 
meniului începea procedura 
formare a unei comisii 
rupție. De săptămâna 
deci de când se petrecea la Bucu
rești reuniunea tuturor prefec
ților. Ordinul 24 a devenit do
cument oficial și operațional, cel 
puțin principial, pe tot cuprinsul 
României.

La conferința de presă, dl pre
fect Reican a făcut dezvăluiri cu 
adevărat senzaționale, prezen
tând dimensiunile fenomenului 
de corupție in județul Ilunedoa- 
<—- -

Parla- 
de 

antico- 
trecută,

ra. Restul ordinului cu pricina 
care a fost sprijinit, așa cum s-a 
afirmat, de Liga Sindicatelor Mi
niere „Valea Jiului", chiar de 
Miron Cozma era și este de res
tabilire a echilibrului prin elimi
narea surselor care alimentează 
suspiciunea.

lată ce precizări interesante 
s-au făcut. In județul Hunedoara 
au venit peste 30 de ofițeri su
periori de la IGP și au cântărit 
ce și cât au făcut instituțiile de 
poliție din județul Hunedoara 
în trei ani. Urmarea; au 'fost 
schimbați din funcție comandan
ții polițiilor municipale din De
va, Hunedoara (s-a afirmat ex
pres că dumnealui pentru corup
ție). dar și alți șefi de 
S-a format și o brigadă 
rupție și anticrimă.

Precizări cu adevărat 
ționale a făcut domnul
Reican cu privire la Garda 
nanciară. Discutată la

servicii, 
antico-

Miercuri seara, lotul național de Miss-uri 
a lost întâmpinat de băieții din Uricani 
cu chiote, onomatopee și cu reacții bărbă
tești. Frumusețile care s au perindat pe 
scena Clubului sindicatelor au pricinuit 
o noapte grea tinerilor uricăneni. Au dor
mit, lipsiți dc griji, numaj cei de la Pri
mărie .și cei de la conducerea exploatări 
lor miniere din zonă. Asta pentru motivul 
— simplu și bun — că nu au venit la 
spectacol. Ce sa mai vorbim de faptul că 
ar li putut contribui1 și dânșii la sponsori
zarea acestei acțiuni. Toate aceste griji 
au rămas pe umerii unui singur om: dom
nul patront Coslcl Stancu, patronul fu niei 
AMICII din Uricani.

O altă realitate obiectivă, de care p< 
viitor trebuie, să se țină seama, a lost a- 
ceea că spectacolul nu a lost programat 
intr-o zi de leală. Cu toate acestea, sala 
a fost plină, in cele din urmă. In specta
col au mtr.it .și câștigătoarele primelor 
două locuri ale concursului Miss Uricani: 
Vasilica Hanța și Camelia Maiguth. Foarte 
emoționate.

Lotul național de Miss-urj este compus 
din: Mihaela lonescu, Prințesa Frumuseții 
(1,76 m/56 kg/ochi albaștri/25 ani); • Mi
haela Crăciun, Miss Univcrsitas — cea 
mai frumoasă studentă din țară și a cin- 
cca din Europa, întoarsă de curând din 
Ncw York, undo a lucrat două Iun; la o
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senza- 
prefect

Fi-
primul

punct al confeiinței de 
adică la „corupție", putem 
ge fiecare concluzii câtuși 
puțin pripite deoarece și onora
bilii comisari, spunea dl. Reican, 
deși au salarii frumușele și o 
cotă din ce au „prins", tocmai 
pentru a fi corecți, au prezentat 
documente superficial întocmi
te drept pentru care instanțele de 
judecată au dat dreptate agenti- 
lor economici controlați și amen
dați. Au fost amintite două ca
zuri recente : la TERMOI’F.M Hu
nedoara. directorul, care are și 
activitate privată, a făcut im- - 
tiții ineficiente pentru societatea 
comercială Garda Financiară n-a 
constatat nimic Insă salariații au 
intrat in grevă și directorul a 
fost schimbat. O situație identi
că a lost la magazinul „Ulpia" 
din Deva. „Am stat de voi’bâ cu

Tibcriu SI’A I ARU

(( onlinuare in pag. ala)

Casă de moda (1.72 m/21 ani/33 kg), • 
Cmnuța Popescu — Miss București o Mus 
Manechin, locul VIII la Ist.mbul la con 
cursul „The best model ol tlie world", un
de a câștigat premiul special al iuriuî’.r 
pentru „cel mai bun corp din lume" U,ib 
rn/58 kg/1,18 m lungimea piciorului); • 
Anișoara Bujor, cea mai frumoasă soție 
din România și a patra frumoasă din Eu
ropa.

Când apare, ca o boare... Se numește 
I.oredana.

Apariția pe scenă a vedetelor a fost 
precedată de recitalul, trebuie să recunoaș
tem excelent, al tinerei Clandia Dusa, una 
din laureatele ultimei eiitil i t-s'iv.ilmiji 
„Cântecul adâncului''

Emoțiile au crescut,
sală au începui să bata mai tare 
când a apărut pe scenă „Prințul i 
— Cătălin Crișan F.ira îndoială, 
recitalul său. niulți au tos: cei care 
fredonat refrenul ultimei sale 
„Privirea ta/N-o pot ui'.a/Nll pleca

In finalul spectacolului învăluită de 
irezistibilă „boare" (mai mult ca sigur 
natură franțuzească), apariția, la lei 
explozivă a Lorcdanci Groza a ridicat 
pur și simplu publicul in picioare, elec- 
trizându-J in stilu-i inconfundabii

inimile leii ; a rlm 
d tunel 

iubirii" 
după 

» au 
compoziții

Vali I.OCOI \

UN IAF DE PROPORȚII
NEMAIVAAUlE

o 
le 
de

La cot kilometii de Petroșani, 
pe Jieț in sils, se află captarea 
Chei care asigură reședinței de 
municipiu cea m ii mare parte 
din cantitatea de apă necesară. 
Digul din beton, deși nu prea 
înalt, reușește să colecteze șl să 
devieze, printr-o nișă, apa care, 
la câteva sute dc metri mai jos, 
intră in stația de filtre. Primă
vara, după topirea zăpezii, barajul 
este plin. Mai râu e in verile 
secetoase, când nivelul apei scade 
văzând cu ochii, iar albia râului, 
la vale, rărnune uscata ca-n pal
mă.

STAȚIA ESTE PĂZITĂ GA O 
UZINA DE APA... GREA. ȘI E 
IMNE CA-I AȘA.

Incinta stației de filtre este în
grădită cu un gard de plasă dc 
sârmă. Privind clădirea cu două 
nivele, ai impresia câ te afli în 
fața unui centru de cercetări, 
{Sunam. Poarta este deschisă dc

Însuși șeful stației, dl. Ion Țon- 
dea. Dumnealui lucrează aici de 
la darea in lolosință a stației. 
Din 1988. Chiar după primele 
vorbe schimbate, ne dăm seama 
că e un om dintr-o bucată, că
ruia nu-i plac cotitele. O zice 
întotdeauna pe aia dreapta. In 
clădire e o curățenie a-ntuia. Ca 
intr-o farmacie. Cu personalul 

format din 24 de persoane șeful 
reușește să acopere toate cele 
trei schimburi, să dea libere și 
concedii. Necazul e că la ei nu 
sc plătesc sâmbetele și duminicile. 
I-a parter, unde sc află galeriile 
de vane pentru reglarea debitu
lui, zărim un acvariu. E gol. Ne 
lămurește dl. Țondea: „Atunci, 
in decembrie '89, când știți dum
neavoastră ce, 11 foloseam ca 
fish-test. Umpleam acvariul cu 
apă, băgăm pești în el să vedem 
dacă apa nu-1 otrăvită". La etajul 
I, în sala dc filtre rapide cu ni

sip de ctinț. gazda ne prezintă, 
in marc, operațiunile care au loc 
aiei. Ele sunt doua. Filtrarea gra
vitaționala și spalarea filtrelor. 

Pe HO] ne interesează insă și 
altceva. Cum se stă cu debitul 
de apă. Dl. Țondea e sincer. Așa 
cum ne am așteptat să fie. Răs
punde că există, intr-adevăr, os
cilații ale debitului. Mai ales iar
na, in caz de îngheț, și vara, pe 
secetă. Deviațiile se datorează și 
existenței barajului de la Voi- 
ncasa. înțelegerea inițială a fost 
ca, de-acolo de sus, să fie lăsat 
în permanența un debit dc apă 
de 890 litri pe secunda. Ei să ia 
cc-1 in plus. Cele convenite nu 
sc prea respectă și asta se re
flectă în debilul scăzut din unele

Ghcoighe OLTEANU
P, NICULESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

1’e fondul marelui scandal al 
corupției, unde sj sc situeze pe 
un loc mai puțin important o 
problemă dureroasă pentru ro
mâni — protecția cumpărătorilor. 
Ca urmare a interpunerii 
numeroșilor intermediari în
tre produoători și 
cumpărătorii cu amănuntul, popu
lația șl așa sărăcită dc nenumă
ratele scumpiri este supusă unui 
adevărat șl sistematic lai de pro
porții nemaiîntâlnite. Dc la ba
nalul pachet de țigări de pro
ducție indigena, de ncgusil in u- 
nitațiie rețelei comerțului dc stat, 
până la încălțăminte, haine, pro
duse electrotehnice sau de uz 
casnic, cumpărătorul este pur și 
simplu la cheremul micilor ne
gustori de ocazie. Nu face excep
ție dc la aceasta nici cumpără
torul din localitățile municipiu
lui Petroșani. Unitățile comer
țului dc stat care dispun de mari

suprafețe In magazine de tot 
felul, de la produsele industriale, 
[lânii la cele alimentare, na oferă 
la vunzai'c, dc regulă, decât 
marfă .scumpa sau greu vandabi
la. Rafturile sunt in marc parte, 
goale. In uniUîiiic alimentare vezi 
rafturi 'încărcate cu conserve, 
precum și marluri alimentare 
scumpe, din import, in dauna 
ecloi de producție indigena, cu 
puține excepții. In schimb, uni
tățile comerțului privatizat sc 
bucură de prosperitate. Uleiul, 
care nu se găsește decât din an 
în paște in rețeaua comerțului de 
stat este oferit in sticle „din im
port", la prețul dc peste 800 lei 
un litru. In timp ce uleiul din 
țară, al cărui preț pc litru nu de
pășește 300 Ici, este greu de gă
sit la vânzare, sc află In stocuri 
la producători. Ce să facă cum-

Vlorel STRAUy

(Continuare in pag. a 2-a) j
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Sfaturi pentru
r Ingrată mai este firea omului. 
A omuliij în general. Șeful, așa 
cum e cunoscut din atlasul zo
ologic, se spune că face parte 
dintr-o categorie de foști oameni. 
El este o victimă degenerată a 
puterii pe care o are. O victimă 
a tunetelor și fulgerelor pe care 
Jc mânuiește peste capetele sub
ordonaților.

Dacă șeful vă este și patron, 
nimio nu mai este de făcut: lă- 
sați-1 în plata Domnului! Când 
ic muștruluiește, tu ascultă-1 și 
gundește-te la ceva plăcut. Imagi- 
nează-ți că ai în față nu un omuleț 
cu nasul roșu și borcânat, ci pe 
Miss Univers. Încearcă să-l pri
vești ca atare.

O anumită parte a oameni
lor dotați cu traznite și funcții 
de răspundeje pe care i-am cu
noscut, nu apreciază niciodată lu
crurile bune pe care le spui des-

cei care vor să-și înșele șefii
pre ei. Li se pare normal. Tot 
așa cum este normal ca soarele 
să răsară la est sau ca Jiul să 
curgă la vale. El n.u te va opri 
niciodată pe stradă ca să te bată 
pe umăr și să-ți spună: „Bravos, 
halal să-țl fie!1' In schimb, dacă 
ai făcut greșeala să spuj un sin
gur cuvințel urât despre el, totul 
e pierdut. Pentru tine, desigur. 
Fă-ți bagajul, fugi iute în mij
locul câmpiei și rămâi acolo ne
mișcat ca un arac, neclintit sa 
un stejar.

Mai există o categorie de gre
șeli in relațiile cu astfel de oa
meni: să spuj ceva de rău astfel 
încât el să creadă că te-ai gândit 
la persoana lui. Dacă vrei să 
eviți această neplăcută situație, 

fii precaut: termină-ți întotdeauna 
monologul cu un pomelnic. Să 
închei subliniind cu toată pute

rea ta de convingere că nimeni 
nu este de vină: nici un șef (aici 
numești principalul vinovat, adică 
pe el), nici Iliescu, nici Rodica, 
nici Parlamentul. Trebuie să su
blimezi în treacăt că primarul 
este nevinovat ca un prunc și că 
Asociația columbofililor liberi și-a 
depășit planul de zbor.

In final, pentru că este musai 
să critici pe cineva șt să găsești 
un vinovat, folosește arta orato
rică pe propria-ți persoană. Fă-ți 
harakirî, trăzne.ște-te cu toate 
trăznetele, strivește-te fără milă! 
Galcă-te viguros în picioare și 
chiar zmulge-ți părul: totul ți-e 
pcrnîis! Dacă vei face toate aces
tea, tu vei fi principalul vinovat. 
Și vei avea tot dreptul să fi fe
ricit: șeful are întotdeauna drep
tate.

Vali LOCOTA

Cine face 
stema?

In pregătirea „Nedcil vulcăne- 
ne“ ideile valoroase abundă. Una 
dintre ele ml se pare deosebit de 
interesantă. Este vorba despre un 
inedit concurs de realizare a 
stemei orașului Vulcan. Primăria, 
instituția care lansează acest 
concurs, oferă și amănuntele de 
rigoare. Așadar, un prilej tocmai 
nimerit pentru ai Liștii plastici 
profesioniști și neprofesioniști din 
Valea Jiului ca să-și afirme ta
lentul și priceperea în realizarea 
unei steme Cu adevărat emble
matice pentru orașul Vulcan.

Tibcriu VINȚAN

HOROSCOP
w I

GUME NI — CAL < j

Aveți predispoziție pentru izo
larea în necunoscut. j. 1

RAC — OAIE •
Flirtați cu dv. n> liniștea mari- 

lor creații. Acum e momentul să 
vă afirmați.

LEU — MAIMUȚA «
Azi vă posedeazâ latura mate

rială, productivă, comercială a 
activității dv,

FECIOARA — COCOȘUL
Deși vreți să expiimați „ceva" 

nu reușiți nici măcar introduce
rea. |

BALANȚA — CÂINELE ,

Un jaf de
(Urmare din pag. I)

pui uterul 1 Iși procură marfa 
ii acolo de unde o găsește I

La alte produse a apărut o 
concurență din care arc de câș- 

‘ tigat și micul comerciant parti
cular, dar și cumpărătorul. Bu- 
aruoara, banalele becuri, la ma

gazinul universal Jiul se oferă 
'la vânzare, din import, la prețul 
\le 350 lei. In timp ce la particu
larii din piață un bec poate fi 
cumpărat cu 150—200 lei I Dar 

.ce câștigă, in acest caz, comerțul 
din unitățile de stat ? In cel mai 
bun caz, un adaos comercial mai 
mure, pe măsura produsului 
^Ue import" dar cu prețul unui 
rulaj de marfa mai incetinit. Da, 
«iar pe buzunarul cumpărătoru
lui !

Aflam din surse oficiale că 45,| 
la sula din comerțul țârii 
este privatizat. Surpunzâtor este 
însă un alt aspect. Mărfurile a- 
clnziționate de la producător] di
rect de către întreprinzătorii 
particulari poartă de cele mai 
multe ori adaosuri comerciale 
mari, care scapa de sub control. 
Iar mărfurile destinate rețelei 
comerțului de stat tranzitează

proporții...
prin depozite. Aici sunt selecțio
nate după criterii cu adevarat 
comerciale. Cele cu posibilități 
de vânzare mai lentă ajung, în 
unitățile de desfacere cu amă
nuntul „proprietate de stal", cu 
puține excepții. Iar cele care 
șunt cerute pe piață și se rulează 
rapid, ajung pe căi mai mult 
sau mai puțin legale, în magazi
nele privatizate sau sunt oferite 
la vânzare pur și simplu de par
ticulari in zilele de lârg, p.in 
piețe.

Se practică astfel cu o voioșie 
și o perseverență demne de o 
cauza mai bună o adevărată 
goană după câștig. Cumpărăto
rul este victimă sigură. Cât timp 
vor fi perpetuate astfel de prac
tici ? E greu de apreciat. Deo
camdată, insă, celor ce au atribu
ții legale în domeniul adminis
trației locale, a controlului fi
nanciar și fiscal, din comerț, le 
revine obligativitatea de a inter
veni, pe măsura competențelor și 
atribuțiilor lor, in vederea asi
gurării protecției cumpărătorilor. 
Fiindcă se pare că prea îs cusute 
cu ață albă intervențiile de până 
acum, care, vorba ceea: sunt
sublime, dar lipsesc cu desăvâr
șire 1

PUBLICITATE
S.C. Telecomprest SRL 

Lupeni
• b-dul Păcii, nr. 7A, telefon 560137, după ora 16 '

VINDE DIN STOG

IU CASE DE MARCAT OKA, import Germania, du
blu afișaj, posibilități de operare electrică și manuală, 6 
luni garanție, doar 130 000 Ici.

■ MAȘINI DE ÎNGHEȚATA UNIVERSAL, absolut 
noi, cu o singurii gură, alimentare 220 V, răcire aer, ga
ranție 6 luni.

■ MAȘINI DE ÎNGHEȚATA SECOND — HAND, cu 
1 sau 3 guri de alimentare.

a DOZ \TOARE CORNELIUS de băuturi răcoritoare, 
cu 5 capete de alimentare, SECOND — HAND, recondi
ționate, în perfectă stare de funcționare.

Q Televizoare, frigidere, mașini de cusut, import 
Germania, SECOND — HAND, recondiționate. (3637)

li ............. ............................. ....................................................................... ...
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p- rioade ale anului. Acum, in 
mai, vine apă destulă. Chiar 
peste capacitatea stației. Și asta 

I nu pentru cu celor de la Voineasa 
! J; s-ar fj fiaut, subit, mila de ai
• noștri. Explicația e mai simplă.

C. nai. de colectare de acolo e 
nițel crăpat, iar apa scapă la 
vale. Mai multă. „Atunci cum 
se explică raționalizarea apei în 
Petroșani?" „Domnule, problema 
« că sunt necesare lucrări de 
investiții, răspunde dl. 'J'ondca. 
Eu am zis demult asta. Trebuie 
rqrej-voare mai multe. Cel de la 
Brâdct, de 1 500 mc., ăla din 
spatele cimitirului în care bagă 
opă și 3 aia, și celui.dt, de lângă 
Spitalul vechi, nu ajung. Nu zic, 
stația noastră ar putea lmbună- 

. tați situația. Totuși, nici așa, în
cât «ă satisfacă neci-sarul de con
tura al populației. Eu rămân 18 

reren efi trebuie mal multe re
zervoare, Așta eJiiar dacft sar

Canibalism
Un mauritanian de 31 de ani, 

locuind la Berlin, a mâncat mima 
și alte părți ale corpului unui 
bărbat originar din Guineea 
Bissau pe care il asasinase, a 
relatat popularul cotidian „I l“.

Conform ziarului — care dâ 
identitatea canibalului și a vic
timei sale, un șofer dc taxj < e 
30 de ani, ca și detalii asupra 
vieții lor bcrlineze — as;. inul 
prezumtiv a declarat poliției ca

și-a mâncat parțial victima, care 
era prietenul sau, |>entru a în
depărtă spiritele rele din acesta 
și a-1 împiedica să se răzbune.

•Se parc că la originea dramei 
se află o rivalitate amoroasă.

Ziarul adaugă că arestarea ca
nibalului a avut loc la New York, 
unde acesta fugise după comiterea 
faptei, urmând s.i fie extrădat in 
Germania.

In Lupeni

Show-ul de vineri seara
Vineri, 28 mai, la ora 23, sunteți invitați de către patronul 

firmei „Montana" din Lupeni, domnul Adi Albcscu, sa petreccți o 
scara de neuitat la discoteca „Monlis". Veți putea vedea la lucru 
trupa de dans „Miraclc" a restaurantului „Jiul" din Petroșani, 
precum și doi veșnic tineri, care țin să se facă de râs cu orice 
prilej; George Negraru și Ion Vclica, cei mai mari comici vorbi
tori de limba română din Valea Jiului,

Și asta, așa după cum nc-a asigurat Vody, DJ-ul discotecii, 
nu e totul: vor fi multe alte surprize plăcute. Gine nu crede, este 
invitat să vină să se convingă. La fel, sunt așteptați și cei care 
cred.

Aveți aptitudini pentru a vă 
ocupa de detalii-surpriză. u

SCORPION — MISTREȚ ,

Dând frâu liber vorbelor, 1ă- 
sați adesea esențialul convers» 
ției deoparte. ■

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
1 •

îndrăgiți schimbările în idee" 
unei mobilități permanente,

CAPRICORN — BOU ®
1

în sfârșit ați ieșit din conul dd 
umbră al lu Saturn. Va urma O 
perioadă bună.

VĂRSĂTOR — TIGRU f
«1

Nu uitați, cu puțina voință to
tul este posibil.

PEȘTI — IEPURE

Azi veți avea de suferit 
dezechilibre in carieră.

.4

unele

BERBEC — DRAGON

E vremea să vă puneți cu a- 
devărat în valoare caracterul 
flerul.

* z

TAUR — ȘARPE

Și-a

Deși gândiți la fel ca el (ea) 4 
bine să faceți numai cum vă dic
tează conștiința. 44

HOROSCOP
a * am

PROGRAMUL 
TV.

i Boala poate veni oricând, dintr-un
(Urmare din pag. I) capta apă și de pe l’olatiștc".

SA FIE DOAR O CONDUCTA... 
UITATA?!

Lângă bazinul de decantare din 
ci rtc.ș stației este un cămin a- 

pi l it cu o dală imensa dc be
ton. Din surse confidențiale noi 
cam știam ce ascunde. Testam 
din nou sincerit dea gazdei.. Dl. 
Țondea nu dezminte impresia dc 
la început. Ne confirmă că da, 
DE ACOI ') ESTE TRASA, DI
RECT DIN CANALUL DE ADUC- 
ȚIUNE, O CONDUCTA CARE 
ALIMENTEAZĂ GU APA PĂȘ
IRĂ VARIA SITUATA ClIIAR IN 
VECINĂTATEA STAȚIEI. Lu
crarea, executată înainte de da
rea in folosință a stației, creează 
probleme îndeosebi când debilul 
este scăzut. Vine apă puțină dc 
la captarea din Chei, și mai pu
țină ajunge în stație. Asta pen
tru că o cantitate deloo de ne- 
glij.it esfa dirijată, pe conducte 
de 0200 sau 250, spre păstruvă- 
rie. Trc iba asta eslo cunoscută 
de multă Vi «ne. ȘI cu toate a- 
ccstea mul ți ochi ie fao că jv-0 

văd. Ca in trecut, și acum fesul 
poarta interesul. Interesant ar 
fj de .știut al cui este. Ar mai 
fi cum ar fi dacă aceasta ar 
constitui singura problemă. Mal 
este însu una gravă. înainte 
dc construirea digul u 1 
și a stației de filtre, 
captarea ajici sc facia prin dre
nuri. Acestea sunt și acum. In 
incinta păstrăvul ici și mai jos de 
ca, pe marginea șoselei. Gravi
tatea situației constă în faptul că 
această conductă — prin care 
circulă apa provenită din pastră- 
văric și colectată dc drenuri (cum 
arată apa la ieșirea din păslră- 
vurie se poate lesne vedea lângă 
podul spre cabana EM Dâlja — 
se branșează la conducta cu apă 
potabilu care vine de la stația dc 
filtre. Joncțiunea se face Intr-un 
cămin, aflat lângă podul din ime
diata vecinătate a satului. Și 
aceasta după ce apa din conducta 
dc la drenuri a fost supusă DOAR 
GLOR1NARII. Or, .sc știe că In 
opă tiăkso o serie de bacterii 
care rezistă la clor. Echinocoeoza, 
«k exemplu, ale cărei ouă pu
•» -Ji .1. . * A . ( 

pahar cu...
sunt omorâte de clor. Cu alte 
cuvinte, apa bună, controlată 
strict fizico-chimic la stația de 
filtre, este amestecata cu cca pro
venită de la drenuri. Drenuri 
in preajma cărora pasc vaci și 
oi și în care se scurge apă dc la 
păstțâvărie. Apa în care este a- 
runcată hrană pentru pești. Hrană 
constând în resturi de carne to
cată, ncfi .irta. întrebări a firească: 
la cc mai folosește efortul celor 
de la stație, dc a livra apă ncin- 
festată, când — după câteva sute 
de nutri — rezultatul muncii lor 
este dat peste cap?

NOI AM pASAT...
...cine primește? Credem că, 

din punct de vedere jurnalistic, 
ne an; făcut datoria. Consecințele 
nesoluționării, la timp, a unor 
cazuri similare s-au materializat, 
In alte părți ale țării, în epidemii 
de hepatită. De aceea suntem de 
părere că, doar vorbindu-se de 
calitatea apei, se b.de pasul pe 
loc. E>le cazul să se renunțe la 
îmbătatul cu vorbe. Oricât de 
marc ar f, debilul lor, apa nu 
devine mal limpede,

VINERI, 28 mai 1993 4

7,00 TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR CluJ-Napoca.
12,00 Film serial.
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica
15,25 TJeșcoală.
16,00 S.O.S. Natura!

16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Pro patria.
18,00 Fcslivalul-concurs.
19,00 Vieți paralele.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.
21.45 .Viața parlamentară.
22.15 Opereta de Stat din Vie na la

Radio București.
22,50 Gongl •
23,20 Actualități.
23.35 Magazin cinematografia, „
0,35 întâlnirea de la miezul nop- 

—o. l»«- .

glij.it
b.de
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Interviu cu Octavian Ursulescu
L Rcp. Cum a fost când v-ați îndrăgostit pentru prima oară?

O.U.: Eram așa de îndrăgostit atunci ca și acum, încât mi-e 
greu să localizez in timp persoana iubită. Cred că iubeam in ace
iași timp mai multe prof soare și colege.

Rcp.: l’entru câ am început cu o întrebare referitoare la pe- 
rioda adolescenței, v-aș întreba; ce credeți ca ar trebui sa-i u- 
nească pe adolescenți?

O.U.: Solidaritatea unei vârste care efectiv nu se mai întoarce, 
regretele după aceea sunt mart.

Rcp.: fe'e le puteți recomanda celor care vor să îmbrățișeze 
cariera artistică? te'e calități trebuie sâ îndeplinească?

O.U.: Calitățile sunt cele pe care trebuie să le aibă un pro
fesionist. Să stăpânească bine limba română, nu cum s-a întâm
plat )□ festivalul București '93, unde ne interesa mai mult engleza. 
Să aibă o cultură generală cât mai vastă. Nu mai vorbim de ca
litățile naturale (volubilitate, spontaneitate), astfel că o persoană 
antipatică sau care nu poate lua pulsul sălii, nu poate deveni un 
bun prezentator.

Rcp.: Ce ne puteți spune despre cariera dv. de prezentator, 
d- ‘pre planurile de viitor?

O.U.: 6e să vă spun decât câ în ultima vreme am fost pus 
la index de organizatori și televiziune. Totuși, Titus Munteanu 
ți-a adus aminte de mine la festivalul de dans București '93, iar 
ca jurnalist scriu în momentul de față la mai multe ziare; Melos, 
femeia. Actualitatea muzicală, Azi, Libertatea.

Rcp.: £e v-a șocat cel mai mult în viață?
O.U.: M-au .șocat și mă șochează multe lucruri, însă unul nil-a 

rămas întipărit in memorie. Este vorba de refuzul autorităților de 
a-mi acorda viza să pico la un festival în Occident. Era vorba de 
un plic albastru care conținea invitația mea. A fost un moment 
de durere adâncă. Ca și atunci, ți acum pleacă alții caic nu au 
merite.

Artiștii șl oamenii de cultură trec prin momente de decepții 
d rltâ L •■ i u c.i la noi nu există respect față do actul artistic, 
față de omul de artă. Fără să mai vorbim de această dictatură a 
meiii'e:ității care a pus mâna pe mai toate organele de conducere. 
Când at castă dictatură se va încheia, profesionalismul i.și va ocupa 
locul i In ’oatc domeniile. Mircea Sl’ANU

Maratonul disc-jockey -lor
Iată, în fine, un gând... gândit de ani de zile, 

tinde să devină realitate: întâlnirea în jurul 
aceluiași microfon a tuturor prezentatorilor de 
discotecă din Valea Jiului (cu atestat sau fără, 
căci prea mare valoare nu tnai are, vorba lui 
C.eo Popa, „pe Michael Jackson îl lăsăm să cânte 
fără atestat!?"). Evenimentul este preconizat 
pentru duminica din 6 Iunie a.c., la discoteca 
„Vox Montis” a Casei de cultura a sindicatelor 
Petroșani Nu este neapărat o competiție, o 
verificare valorică, ea se face în timp, publicul 
fiind întotdeauna cel care apreciază sau sanc
ționează.

Dar într-un spațiu atât de restrâns precum 
Valea Jiului, este bine sâ fie un schimb de 
opinii între animatorii intr-o branșă ținută 
destul de in umbră in anii trccuți. Discoteca a 
ajuns să-șî depășească statutul de umplutură,

■
rugină realizată de

Taul N1CULESCU

Ștefan CIMPOI

\ aii COCOTA

Tiberiu V1NȚAN

C f P I I) O N I elele mari «frigă lozinca

ea a devenit o mică industrie, poate eel mal 
popular mijloc de apropiere a tineretului. La 
întâlnirea din 6 iunie, vor fi prezenți, sperăm? 
toți cei șapte ai celor tot atâtea discoteci d»a 
Valea Jiului. Ne pare rău că din enumerarea 
prezentatorilor pe orașe, Anino.isa și Petrila M 
au reprezentant! „f

Lansăm pe această cale invitația celor ear» 
trudesc cu microfonul, precum și admiratorilor 
lor din orașele respective: PETRE NEAGU da 
Ja Uricanî,. TEODOR „VODY“ BOGDAN si SEFN 
G1U „CROCO” ICIIIM din I.upcni, VASILE 
ITOPALA și EMIL POP din Vulcan. OVIDlW 
STOICUȚA și MAR1US „LULU“ LUNG din Pe
troșani. Se va strădui să fie moderator si o gazdA 
bună.

Gemi TUȚU
„Vox Montis**  Petroșani

Un disc-jockey pentru 
neliniștea dumneavoastră 

„VODY” Bogdan 
(Montis Lupeni)

DELIA d.n Petroșani iubește. 
Nimic nou pana acum- La I.upcni 
ca și la Vulcan, la Amnoasa ca 
ți la P;‘.r.la, toată lumea iubește. 
Delta e insă îndrăgostita nu de 
un ortac de-al nostru, ci de o 
mare vedetă a muzicii rock. Se- 
bastian B.ich. 11 iubește pătimaș, 
fără nici o speranță. .Compar toți 
băieții din jurul meu cu Sebas- 
tian și rămân mereu tristă; ni
meni nu-i ajunge m< 4 măcar pana 
la degetul mic".

Ea nu-nu cere nici un sfat, 
pentru că este sigura câ nu pot 
fa O ajut. Îmi scrie nu ca sa-și 
verse of-ul. Dragă Dclia, Sebas- 
tian este un băiat grozav, ai 
drep'ate. Nu dispera insă. La cei 
numai 15 ani ai tui urmează să 
te îndrăgostești, in ordine, de 
următorii: Arnold Schwarzzenne-
ger. Robei t de Niro, Jean CI a ude 
van Damme, Daniel Ioi dâchioaic. 
După ce-i vei iubi pe toți aceștia 
•— nu cred că-ți va lua mai mult 
de o Iurtă, două — va veni și 
El. De aici, din localitate. Nu va 
avea nici brtepșii lui Arnold, nici 
vocea iui Sebastian, nici privirea 
lui Robei t, insă va avea o uită 
mare calitate: va fi atât de aproa
pe de tine, încât va fi mai bun 
decut toți ceilalți la un loc. Șl 
pentiu asta îl vei iubi înzecit, 
vei vedea.

TIT1 din Șerpărie a im «<lzit 
ve me de trei Iun; „un șarpe la 
sân”. Un șarpe blond, cu ochr 
verzi și Cu picioare lungi. După 
cc și-a tocat toți banii cu victa- 
t< a, Trti al meu s-a trezit înșelat. 
Hău de tot. Astăzi, făiâ un ban 
fn buzunar, el sc ferește să treacă 
pe cărarea pe care domiciliază 
„vipera”. i’intru câ este un băiat 
«olidar, Ti'i vrea R;î avertizeze 
amatorii: Măi fraților, nu treceți 
ni< iodată pe sti.ida Venus,

Chiar așa de peiiculoasă să fie, 
mâi Titi? Eu sper că nu vrei să-i 
faci curio.i pe cititom noștril

AMARA.ȘTEANU din Aninoa- 
«a. 1 oar'.e bășcălioasa scrisoarea 
la. Nu ironică (așa cmn crez.| tu), 
c o mare diferență calitativă. 
„Umorul" tău sănătos, popular, 
de momâi lan cu șoba nestrapunsă 
niciodată de Cupidon, n-ane nl- 
tnio dn-a face cu prietenii ru
bricii de față. Scrie pentru ru
brica de sexologie. Pari mai bine 
pregătit decât un medic gineco
log.

„Jos sutienul!”
Chestionai ul de săptămâna trecută a răscolit mințile multor 

fete m iri, diutre cure unele chiar foarte mari (mă refer la cele 
peste 20 de am). Acest fapt ne bucură. Este, se poate spune, o 
satisfacție profesională, problema era arzătoare, la ordinea zilei, 
noi am ghicit-o și am pus degetul unde trebuie, adică pe rană. 
Și a ieșit astfel (nu degetul!):

— majoritatea covârșitoare a felelor mari nu poartă sutien, 
nu-1 consideră un accesoriu absolut necesar și nu cred că le în
frumusețează; sunt convinse că pe plajă pot sâ stea șl fără:

— băieții nu oferă fetelor cadouri, cu atât mai puțin sutiene!
— ferească Dumnezeu (dă Doamne!) s-ajungii ele profesoare, 

că au păreri foarte liberale;
— cât despre vremea .sutienului a trecut și încă mai trece ..
In concluzie, nu mai am cuvinte. M. i exact, mi au rămas doar 

două :„Jos sutienul!"
w
4

Gigaiiți ai rock~ului
D e e p

In viața grupului au existat 
trei perioade, fiecare cu mărirea 
și decadența sa: jierio.id.i ’ Evans 
(caldă, experimentala, nesigură 
ca realizări, dar bogată prin 
creșterea încrederii in forțele pro
prii), perioada Gillan (mai pro
funda, prolifică, agresivă, impli
cată In social), perioada afirmării 
depline și perioada Govcrdale 
(oarecum latenta, mai- lipsită de 
profunzime, dar care a concurat 
la formarea unui vocalist de 
marcă).

In august '72, Dcep Purple c- 
fcctueazâ un extins turneu în 
Japonia, tiinp în care înfruntă 
greutăți tehnice serioase, îți mo
delează materialul pentru dublul 
album live „Made in Japan", 
care conține piese inregisti ate

Miss Valea Jiului-
Pur

pe ii. și 17 august la Osaka și 
Tokio. Și acest album a idunat 
o gu.mada de metal prețios, aur 
in SUA, Japonia, IUG, argint 
in Anglia. Cine poate uita atmos
fera creată de „Child In Time" 
;.au excepționalele calități vocale 
ale lui Gill.in probate în pi.sa 
„Strânge Klnd of Woman?”

Dar armonia care pare să-l în
văluie pe cei cinci începe să se 
destrame: în octombrie, Ian Gli
gan anunță pentru prima oară 
că vrea sn părăsească grupul. 
Zvonurile despic certurile cro
nice între ci și Blackmorc nu în
cetează. Lord îl convinge să 
rămunfi, iar spre sfârșitul anu
lui formația se reunește într-un 
studio din apropi're <lc ITank-

p 1 e
mit pentru a înregistra m ma
iorul album, „Who Do wc Thmk 
VVc Avei" Doar un nume: „Wo
man from Tokjo" și lapsusul a 
trecut, nu-1 așa? Oricum, acest 
album semnează încheierea unui 
ciclu de certă bogăție șl valoare 
muzicală a istoriei locului. Dis
cul aduce cu un dulce bun rămas.

La Începutul anului 1973, mu- 
zl( icnii au declarat în unanimi 
late că grupul Decp Purple s< 
va dizolva (albumul „U ho Do We 
Think We Are “ intră pc 24 fe
bruarie in topurile britanice) 
După lin ulim coneeit, la sfârși
tul lui iunie, lan Gillan și Rogcr 
Glovcr părăsesc grupul așa cum 
au venit, împreună.

(Continuare în numărul viitor)

La ora când dv. citiți «cest# 
rânduri, turneul super-show-uhll 
„Miss Valea Jiului 1993” se afjâi 
In faza finală de dcsfașuiar* fr-

Și pentru că acolo unde e vorM 
dc tineri, suntem și n<»j prerențb 
vă informam dragi prieteni tS 
am realizat în exclusivitate pefe 

tru dv. deosebit de inciltFMt 

interviuri, autografe șl fotografei 
cu invitații noștri. Toata» acestJa 

ic veți putea citi in numărul spe

cial al „Paginii Tinerilor*  Ao 

săptămână viitoare.

Atribuit fericitului Augiistln, 
îndemnul dc mai sus pare, Ja o 
plivire fugitivă, pozitiv și Inofen 
siv. Orice se înfăptuiește In nu
mele iubirii nu poate fi decât 
bun. După o analiză ntcntâ, în
cep să apară însă întrebările. Să 
luăm cazul celor care lubc»c ne
vestele altora. Pot ei să facă ce 
vor? Dacă credeți câ da, vă rog 
să experimentați ți ă-mi poves
tiți cum a fost...

Alt exemplu. Există bărbați

Prea Fericitul vorbește pe nas

„iubește și fă ce vrei!
care „p nășind întrebuința;va li sodomia, dar apostolul Lavei r.ste 
reascu a femeii, sc aprind unii mai... omenos: „Toate lucrurile

Colp’l popii ras și tuns

pentru alții” (am citat rlln Bi
blic). încalcă ei poruncii Sfântului 
Augiistln? Nu. Păcătuiesc? Biblia 
condamnă. In Vechiul Testament,

mut îngăduite, dar nu bate 
sunt de folos". Alifii spus, cum 
iți așterni, așa vei dormi...

.Stând strâmb și Judecând drept, 
cl( mâna pe inimă, sau pe gard,

s.-m pe altceva, nu se poale sn nu 
fu s i.iful i , măcar o clipă, 
de s iiti.ncntul zădărniciei. Oa
meni suntem ți tr.im intr-o hune 
a oamenilor, în care ce nu o 
iiVci zis o.-j e imoral, ori ingrafă. 
Cc rămâne după noi? „Van.uc 
de vânt..." Cine arc șapte vieți 
n-.ire d< cât sa și le împartă cuni 
vtc.if Iăi unul am una și nvd că 
<C place eslc îngăduit1
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Cum și cine alimentează suspiciunea
(Urmare din pag. 1) Tot la capitolul „corupție", dl. 

Reican a precizat că din listele 
cunoscute în care membrii con
siliilor de administrație aveau 
și firme particulare, situația ac
tuală este: 65 la sută au rămas 
la societățile cu capital de stat, 
25 la sută au mers la afacerile 
lor, 15 la sută sunt și colo și colo. 
Dar procentele sunt abstracte, așa 
că au fost .și exemplificări de 
persoane, multe cunoscute. Prin
tre ei au fost citați mulți domni 
din Deva (Iordache Nicolae și 
Lazăr Toader de la finanțe). Ha
țeg, Orăștie. Ne-au reținut atenția 
trei nume din zona noastră: Bur- 
lec Cornel, vicepreședinte al 
Consiliului județean. Soare A- 
drian. directorul RAGQL Petrila 
si Huszar Ladislau, directorul 
RAGCL Petroșani. Dar vom trăi 
si vom vedea ce se va întâmpla.

Al dcilea punct de interes a 
fost lecturarea unei note de con
trol efectuat de Camera de Co-

merț și Industrie din județul 
Hunedoara, constatându-se înșe
lăciunea produsă de președinta 
camerei Marioara Alionescu. In
tre 1 februarie 1992 si 1 martie 
1993, deci în 13 luni, s-au făcut 
22 deplasări în străinătate (Spa
nia, Ungaria, Suedia, Franța, 
Germania chiar și în îndepărtata 
Thailanda), pentru care s-au plă
tit 8070 dolari și 17 840 mărci, mai 
mult cu 1198 dolari si 5465 mârH, 
care nu sunt justificate. Deci 
cheltuiți pentru altceva. Hi s-a 
atras atenția că deoarece dum- 
neai are mulți prieteni peste tot, 
a luat legătura cu ministrul de 
interne și procurorul general. A- 
cum se instrumentează dosarul 
de cercetare.

La conferința de presă s-a mai 
vorbit despre aplicarea Legii 18 
(a fondului funciar), în județul 
Hunedoara și despre relansarea 
economică în județ.

cei 30 de comisari, spunea dl. 
prefect și le-am atras atenția 
că vom face chiar schimbări. Reac
ția a fost imprevizibilă, au fost 
chemați toți pcntru a-și exprima 
adeziunea (când am mai auzit de 
practica asta? n.n.), la conducerea 
gărzii, anume că nu face parte 
din partide. Este o măsură pre
ventivă suspectă. Comisarii nu 
se pot despărți de o conducere 
care îi lasă să facă ce vor, chiar 
să-și împartă sferele de control, 

-de influență". Ni s-a spus că șc- 
-tful Gărzii Financiare are un 
Citroen, model 1993, ceilalți au 
câte un autoturism din mărcile 
I’eugeot, Opel Ancona, Ford. ba 
chiar și Dacia autohtonă fabri- 

’ cată în 1993. Domnul prefect Rei
can a susținut că cere transpa
rență și democrație aplicată nu 
după bunul plac.
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VANZARI tori nccalificați, telefon 545923. 
(3596)

ÎNCHIRIERI

VÂND Alfa Romeo 33, Com- 
bi. Turbo Diesel, an fabricație 
1987. Informații : telefon
541248, 541022. (3580)

DIVERSE
particulară, efectuăm 
marfă cu autocamion

COLEGII Biroului aprovizionare — EM Uricani, sunt alături 
de doamna ing. Florinela Dogaru în marea durere pricinuită de 
decesul surorii sale

PREDOI CAMELIA
Sincere condoleanțe. (3622)

PRIETENII din cadrul sectorului V — EM Uricani, sunt a- 
lături de Florinela Dogaru, în greaua pierdere suferită prin dece
sul surorii sale

PREDOI CAMELIA
Sincere condoleanțe familiei. (3610)

COLECTIVUL Secției Automatizări UMIROM Petroșani, re
gretă profund dispariția celei ce a fost

PREDOI CAMELIA
Sincere condoleanțe familiei. (3644)

FAMILIA Negoi Traian și Mircla regretă profund dispariția 
prematură a scumpei verișoare

PREDOI CAMELIA (3616)

S-A STINS din viață iubitul nostru soț, tată, socru și bunic 
IOVANESCU AUGUSTIN (60 ani)

Va rămâne mereu viu în sufletele soției Vica, fiicei Clara, 
ginerelui Nicu și nepoțelului Bogdan.

Odihnească în pace ! (3616)

COLECTIVUL clasei a Xll-a D a Liceului economic Petro
șani esle alături de doamna profesoară Clara Ianc în greaua în
cercare pricinuită de dispariția fulgerătoare a tatălui său.

Transmitem sincere condoleanțe. (3614)

VÂND medicamentele: Ilisto- 
'.ckl — tratarea ulcerului: Thy- 
Îreotom — tratarea glandei tiroi- 
.de; Ketazon — tratarea rcuma- 
iLsmului. Telefon 570510. (3593)

VÂND microbuz Barca s, 
I 400 000, negociabil, vizibil, piața 
Petroșani. Telefon 545923. (3596)

VÂND apartament 3 camere 
și Ford Escort. Petroșani Nord, 
bloc 57/60, după ora 16. (3556)

SOCIETATEA Comercială L 
& C. STAR SRL, oferă frigidere 
de 180 litri la doar 93 730 lei. 
Informați] la barul Condor. (3607)

VÂND sistem PA, stație copie 
Marshal și chitară bas Yamato. 
Telefon 570645. (3617)

VÂND urgent 
camere, Petrila, cartier 8 
bloc 54, sc. 1, ap. 18, cu 
(n două rate. (3618)

VÂND apartament 2 
Petrila, telefon 550633, intre ore
le 8—20. (3623)

VÂND Wartburg 353, 7 
.800 000 lei, negociabil. 
Republicii, bloc 103/25.

CASA de vânzare, 
■tr. 13 Septembrie, nr. 
trov). (3626)

VÂND video playcr Funai, nou. 
Petroșani, telefon 542692. (3633)

VÂND sufragerie, canapea, fo
tolii. bibliotecă, ladă frigorifică, 
frigider, mochete, televizoare co
lor, 85 000 bucata, video recorder 
Panasonic, 130 000, mașină de 

, Spălat cu încălzitor și Mcrcedes 
pr motorină. Str. Anton Pann, 
nr. 30, Petroșani. (3628)

VÂND urgent Polski Fiat 126, 
stare excepțională, P< Inia, tele
fon 093/. jliBOG, sau la barul 
High-Life. (3632)

FIRMA 
transport 
acoperit, 10 tone, 130 lei/km, te
lefon 570386. (3578)

SC DMV LUX IMPEX SRL, 
organizează concurs, marți, 1 iu
nie 1993, ora 10, pentru ocuparea 
posturilor de barman, ospătari, 
muncitori necalificați. Înscrieri
le se fac la bar „Jiul“. (3643)

PROMOȚIA anulu; 1983, clasa 
a Xll-a " ....
troșani, 
29 mai, 
(3635)

C, Liceul industrial pe- 
este așteptată sâmbătă, 
ora 12, cofetăria Jiul.

cu chirie garsonieră Pe- 
zonă centrală. Telefon 

între orele 17—19. (3609)

PIERDERI
PIERDUT cuine pechinez, 

Casei de cultură. Adresați 
544509, după ora 17. Ofer 
compensă.

PIERDUT 
eliberată de 
Hunedoara.

PIERDUT 
cumpărare apartament pe 
mele Croitoru Nicolae, ‘ 
de RACUL Vulcan. 11 declar nul. 
(3620)

DAU 
trosani. 
512371,

DECESE

zona 
la 

re-

7059, 
județean

apartament 2 
Martie, 

plata

camere,
'U,

7 ani, 
Petroșani, 
(3624) 
Petroșani,
8 (Dimi-

OFERTE SERVICIU

SPITALUL Orășenesc 
l’ctrila angajeaza instala
tor instalații sanitare. 
(3626)

.S' iClETATEA Corner ..dă Ren
ii in .SI!I, VuF in, str.
Ti'.uk ii 55A, angajăm maestru 
ta ular, vechime 5 ani;
t'i n ogr im de lucru 9—12. (3619)

ANG FEZ vânzătoare consig- 
i< i' ", o .aâtari, barman, munci-

Nicolae

contabil

FAMILIA Rus Gheorghc și Dorina este alături de prof. Clara 
Ianc in greaua suferință pricinuită de dispariția tatălui său.

Sincere condoleanțe. (3615)

COMEMORĂRI

autorizația nr. 
Consiliului 
O declar nulă. (3605) 

contract vânzare- 
nu- 

eliberat

PIOS omagiu la împlinirea a 6 săptămâni de la trecerea în 
_ _l..i care a fost

POP VASILE
lumea umbrelor, a celui

fost antrenor de box. 
Slujba de pomenire.

Treime. Soția și copiii. (3585)
duminică, 30 mai, la Biserica Sfânta

FAMILIILE Noaglii Traian și Cristian aduc un ultim omagiu 
cetei ce a fost

I’REDOI CAMELIA 
plecată prematur pe drumul fără inloarcere.

Sincere condoleanțe familiei indoliate. (3608)

FAMILIA Ungur Andrei, Lucia și Andreea deplâng dispari
ția prematură a finei lor

I’REDOI CAMELIA
Vei rămâne mereu in sufletele noastre. (3612)

I 1.MILIA Colda Ioan, Cici, Ovidiu și Ancuța aduc un ultim 
omagiu celei ce a fost fina

PREDOI CAMELIA
Nu te vom uita niciodată. (3613)

FAMILIA Olleanu Ion, Lola, /Mina și I lorin, cu inimile 
zdrobite de durere, deplâng dispariția prietenei

PREDOI CAMELIA
Nu o vom uita niciodată. (3611)

FAMILIA Suliman Ion și Viorica, Râul și Oana, aduc un 
ultim omagiu scumpei lor verișoare

PREDOI CAMELIA
Odilinească-se în pace ! (3629)

DOAMNA învățătoare și olivii clasei I U *>eoal a generală nr. 
1, Petroșani, sunt alături de Georgc in durerea pricinuită de 
decesul mamei sale

I’REDOI CAMELIA
șl tran mit condoleanțe familiei. (3606)

( OI.ABORA iORII apropiați din cadrul SC „UMIROM" SA 
Petroșani, suni alaiuri de colegii] lor I’redoi Ioan, in greaua 
încercare pricinuită de decesul fiicei sale

CAMELIA
Sinceri condoleanțe familiei îndoliate. (3631)

>mi de opinii șl informații „ZORI NOI" «pure sub egida 
" II.TA|H COMERCIALE „ZORI 
" ‘ i la Registrul Comcițului sub

l /1991.
virament: 307060201 — BCR (’e-

•<tor; M1RCEA BU.JORESCU 
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

Publicitate
S.C. COMIN S.A.

Petroșani
slr. M. Eminescu, nr. 22 

scoate la licitație
— un autocamion de 3,5 tone, tip Mcrcedes 808.
Licitația va avea loc în 7 iunie 1903, ora 10.
Relații suplimentare privind condițiile de participare 

la licitație se pot obține la sediul societății, sau telefon 
543412.

Si UIMII BM SRL Petroșani
9

va invită să petreceți o zi plăcută la localurile

BRASERIA „M1NLRUL1*,  program 10—23

RESTAURANTUL „MINERUL11, program 11—1,00.

Oferim zilnic specialitatea casei: ciorbă de burtă, 
grataie, mici și alte sortimente de mâncare.

Vă oferim, de asemenea, o gamă variată de băuturi 
alcoolii c și răcoritoare.

La orice oră stăm Ia dispoziția dumneavoastră !

' A AȘTEPTAM SA VA CONVINGEȚI! (3631)

ECHIPA DE SERVICIU]| I.EDACJIA Șl ADMINISTRA JIA 2675 .
I Petroșani, str. Nicolap Bălcescu or. l. Materialele necomandato f'
I Telefoane: 511662 (director.redactor șef); iicpublicalc nu sc restituie. Rcs-

515972 (director exccutiv-administrativ ponsabilitaica morală și juridică
difuzaie), 542461 (secții). Fax: 093/545972. asupra corectitudinii dalelor CU-

TIPARUL: Tipografia Petroșani, atr. 
Nicolae Bălccseu nr, 2. Telefon 641365,

prinso în articole aparțin, 
exclusivitate, autorilor.

In

Viorica FIRTULESGU

Responsabil de număr
Viorel STRAUJ

Corectura

Emilia ACHIREI


