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MOTTO :
La început Dumnezeu a creat pe Adam, apoi —» din 

necesități lesne de înțeles — a zămislit-o pe Eva și i-a spus 
omului: „Alege-ți femeia!" Au fost primele alegeri libere. 
Mai târziu, Eva „l-a dus de nas" pe Adam. Cu mărul. 
Acesta a fost primul caz de corupție. Și de-atunci, tot așa...

Vineri dimineață, piața 
a fost piață

„SE POARTĂ TRAFICUL 
DE INFLUENTĂ, MITA Șl 

ÎNȘELĂCIUNEA”
Zbârnâie telefoanele, urechii? nu mai stiporlă 

decibelii țațelor, zvoncrilur și răspândacilor. Du
pă aventurile lui Cozma ți ai lui in „Piața Go
lanilor", ziua de joi a fost cca mai frământată 
pentru reședința de municipiu. „Oameni de bi
ne'*, plătiți cu ora, cu ziua sau cu luna, încer
cau să lămurească pe toată lumea că la Petro
șani au loc arestări spectaculoase. Imaginația 
bolnavă a acestora a ajuns până acolo încât 
dădeau nume de oameni și de firme, arătând 
demonstrativ dube ale poliției care circulau prin 
• raț.

t adevărat, a plecat o dubă cu arestați de 
la Poliția Petroșani, dar era vorba de duba care 
transportă in fiecare joi arestații cu termen 
depășit de „locuit" in beciurile poliției locale. 
E adevărat, au fost arestați doi oameni de la 
Abatorul Petroșani, dar nu, cum ne așteptam, 
cine știe ce „rechini**, in virtutea „celebrului" 
Ordin nr. 21, emis de dl. preferi Georgcl Răi- 
can.

Nu intenționăm să lăsăm cu gura căscată pe

nimeni. Nu ne-ani declarat niciodată un ziar 
de scandal. Nu am ascuns niciodată, decât in
voluntar, nimic de dumneavoastră, cititorii noș
tri. Dar, de aici și până a transforma tragedia 
națională (care se cheamă sărăcie, foame, șo
maj, inflație, analfabetism și lipsa respectului 
față de valori) intr-o problemă minoră față de 
un fenomen (corupția) existent de la începuturi
le lumii, c mult. Corupția este pe cale de a de
veni deja o doctrină politică, pe care o folo
sește Puterea pentru a ne distrage atenția.

Pe vremuri, Ccauscscu ii punea pe zvonuri 
să... zvonească, prin întreprinderi și cârciumi 
(«lin păcate, zvonacii vechi au devenit băieți 
buni, nou-nouți) că, intr-o lună-două, se scum
pește untul. Proștii nu-i credeau, echilibrați! 
bănuiau, iar activiștii ii susțineau. Acum e mult 
mai simplu Ce e să se scumpească, se scumpeș
te peste noapte.

Iată de ce, păslrându-și echidistanța, ziarul 
„Zori noi'*, își permite sa vă informeze astăzi 
despre arestările recente și despre câteva po
sibile alte „surprize", fațete al<’ fenomenului de 
corupție disimulată. Sau ncdisimulată.

Andromaca paște vaca.
Oare cine vinde vaca ?
Vai, săraca Andromaca l

Deși marți, după prima încer
care de aplicare a Hotărârii nr. 
29 a Consiliului local Petroșani, 
s-au înregistrat manifestări ne
dorite (generate și de excesul de 
zel cu care s-a trecut la punerea 
în practică a articolelor hotărâ
rii). spre sfârșitul săptămânii spi
ritele s-au calmat și s-a transpus 
în viață ceea ce scrie pe hârtie-

Faptul a putut fi sesizat de 
c«?î care, ieri, au dat o raită prin 
piața Petroșanitilui. Aceasta este 
într-adevăr. ceea ce trebuie să 
fie: o piață agroalimentară. Pe 
drumul de acces spre ea se cir
culă civilizat. Nu mai trebuie 
să apelezi Ia coate, na ești ne
voit să fii cu ochii-n patru nești-

Concurs de
La Arad are loc (28—30 mai), 

concursul inlerjudețean de ma
tematică „Traian Lalescu". Ală
turi de elevii din clasele V—XII 
din județele Arad. Timiș. Caraș- 

Severin, din județul Hunedoara 
sunt 40 elevi, din care 11 sunt 
din Valea Jiului: 7 elevi de la 

Liceul de informatică Petroșani,

.ind de unde apare „meseriașul1* 
care te perie de portofel. Tarabe
le celor cu blugi, cass-itri, lacăte 
și alte produse necomestibile au 
fost mutate mai în spate. Negus
torilor le-a fost teamă că-și pierd 
clientela. Chestie nejustificată, 
deoarece și în acea zonă mișunau 
destui oameni (mai puțini, este 
adevărat, dar asta pentru că ieri 
nu se dăduseră încă salariile).

Piața arată altcumva. Neagasat 
permanent de vocile ineonfunda- 
bilc ale Fraților Pește, Albati osu
lui sau a Nastei din Berceni. o 
găsești mai primitoare. Mai civi
lizată. Pi imul pas a fost făcut. 
Să nu urmeze, cumva, alți doi 
înapoi. (Gh. OLTEAN U)

matematică
3 elevi din Școala generală nr. 
1 Petroșani și un elev de la Școa
la genei ală nr. 4 Vulcan. Acest 
lot de tineri matematicieni care 
participă la acest concurs este 
însoțit de profesorii Dubischi ®a- 
rol, directorul Liceului economic 
Petroșani, și Lăutaru Alexandru de 
la Școala generală nr. 5 Petro
șani. (T.S.)

Apei umanitar
Sipoș Alina, o fetiță de 11 am, trebuie operată urgent de inimă. 

Operația costă aproximativ 4000 DM sau 2 milioane ici, iar fetița 
provine din'.r-o familie cu o situație foarte grea. Ii rugăm pe toți 
cei care pot sa o ajute pe Alina să o facă depunând bani m contul 
cu nr. 459021301 la BCR Petroșani.

Depunerea jurământului 
militar

Astăzi, la Petroșani, ca de altfel in toate garnizoanele militare 
din țară, cel mai tânăr contingent militar depune jurământul de 
credința fața de țară. Solemnitatea va avea loc in parcul central 
al orașului nostru. Sub faldurile tricolore, ostașii își vor afirma 
astfel simțămintele puternice de dragoste fața de neam și țară, 
față de valorile democrației.

Povestea e recentă. începând 
din septembrie 1992, Ionel Sco- 
rei, un șef de secție de la Aba
torul din Petroșani avea o sarci- 
n< foarte precisă. Printre altele, 
el trebuia să stabilească randa
mentul la tăiere, pe care bază se 
stabilea greutatea vie a animalu
lui și prețul de achiziție a aces
tuia. Profitând de aceste atribu
ții, „omul muncii" lua de la popu
lație animale pe care le introdu
cea In abaitor, achiziționându-le 
fu prețuri mult mai mici. Cine cre
deți că le preria la abator ? Bi
neînțeles, Ionel Scorci. Maț exact, 
de Li populația din Valea Jiului 
ru se preluau animale. Nu erau 
fonduri cu care să fie achizițio
nate. In schimb, animalele dom- 
nulul Storci „aveau trecere". Cul
mea, aceste animale, erau achi
ziționate după amiaza și sacrifi
cate noaptea.

Bineînțeles, o afacere rentabi
lă nu se faoe de unul singur. 
M.ii trel/uic și câțiva acoliți. Li
nul dintre ei era Bar.șon loan, 
fost gestionar la Abator, un tip 

despre care se spunea că e foar
te tare „pe piață", maj ales, fi
indcă fusese gestionar la abator 
in vremuri tulburi. Acest Bar- 
șon, aducea din județele Arad, 
Sibiu, Alba, Bihor (probabil prin 
desființarea fostelor GAP-uri) 
bovine la preturi foarte mici, a- 
nimalc reformate, al căror preț 
era la nivelul unei oi.

Se cuvine o paranteză. Gel doi, 
Scorei Ionel și Barșon Ion nu lu
crau chiar singuri. Bovinele e- 
rati predate pe documente ca și 
cum ar fi tineret bovin. Adică, 
o vacă in vârstă de 15 ani, apă
rea în acte ca o vițicfi de doar... 
1,5 ani. Problemă «le care se o- 
cupa o tânără „Jiinincă", caic „dă 
1 ipte" pe la „case mari". Toată 
chestiunea (despre care inculpa- 
ții spun că ,au dat mită) era de 
o... virgulă și, de câteva zeci bUnc 
de lei la kilogram.

Cercetările continuă, cercul este 
mult, mult, mult... mai larg. S-a 
ajuns la concluzia că numai 5 
salariați ai abatorului din Petro

șani au predat (fala .sa fie cres
cători de animale) propriului A- 
bator mai mult decât tnți cps 
cătorii de animale din Valea Jiu
lui.

Deocamdată, au fost arestați 
numai cei doi, pentru infracțiu
nea de luare de mită, fals .și în
șelăciune In dauna avutului pu
blic. Sumele pe care și le-au însu
șit nu pol fi estimate, «Iar ori
cum ele sunt cu cel puțin 6 ze
rouri.

Iată, așadar, ce carne și de l'i 
cine mâncăm noi carne. Era ex
traordinar că mai găseam carne 
de mânzat (și noi nu ^tiam cu 
era de vacă bătiână, yii mucalit 
chiar spunea cu a luai carne de 
vițel și i s-a terminat bultlia 
fierbând-o). Iată așadar, cum o 
„fuțâ" care se zice că-i face /um
bre unui vițel-preșodinte, reu
șește săi bage la tăiere și capele 
care credeau că n-o să mai cadă 
niciodată. Asupra neregulilor dc 
la Abatorul din Petroșani, vom 
reveni. Neapărat I

Rubrică realizată do 
Mircca HUJOKESf V

Festival de muzică folk 
și dans modern

O nouă inițiativa a Clubului EM I.onea. Este vorba de reluarea 
tradiției festivalurilor de muzicii folk organizate până acum trei 
ani, cu regularitate. Dc accaslâ dată festivalul a fost îmbogățit «u 
concursul dc dans. Manifestarea începe astăzi, la ora 15, la Petrila, 
va continua la Lunca până duminică seara, când, intr-un specta
col dc vom cunoaște laurcații. (Al. 11.)
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îfi ZMRU III ASIĂZ!
«— Iuta Hațegului — țara îi umusețiîoi;
— Protocolul Guvern — Sindicate, privind salariile ;
— Cea mai marc fermă din județ;
—> Divertisment;
— Caleidoscop internațional;
— Programul TV săptămânal.
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Protocol Guvern — Sindicate
F~ La solicitarea a Șase confederații sindicale, respectiv: Confe
derația Națională a Sindicatelor Libere din România, Confederația 
Sindicatelor Independente FRAȚIA, Confederația Națională Sin
dicală Cartel „ALFA1*, Blocul Național Sindical, Confederația 
Sindicală UNIVERS și Confederația Sindicatelor Lucrătorilor din 
Agricultură CERES, au fost reluate negocierile de către o echipă 
j. ivernamentală, condusă de dl. Prim-ministru Nicolae Văcăroiu, 
asupra revendicărilor care fac obiectul conflictului de muncă 
declanșat.

Cu acest pr.lej au fost rediscutate și unele prevederi din pro
tocolul încheiat in ziua de 3 mai a.c., convcnindu-se in final, 
următoarele;

1. Referitor la solicitarea sindicatelor privind liberalizarea 
salariilor prin eliminarea fondului de referința.

L a) S-a acceptat stabilirea unui fond de salarii admisibil care ■ 
să constituie baza pentru mecanismul de salarizare ce se va 
apuca până la al decembrie 1993,

b) Fondul de salarii admisibil inițial va fi corespunzător lunii 
mai 1993 și se va determina astfel;

__ pentru socieU.țile și regiile autonome care realizează In 
Juna mai 1993 un salariu mediu lunar sub 70 000 lei, fondul ad
misibil se va calcula prin înmulțirea numărului mediu scriptio 
de- personal din luna mai a.c. cu 70 000 lei asigurându-sc pud 
aceasta plata salariilor liră perceperea unui impozit suplimentari

— pentru societățile comerciale și regiile autonome care vor 
realiza in luna mai un salariu mediu lunar mai mare de 70 000 lei, 
fondul de salarii admisibil se va calcula în funcție de salariul 
mediu calculat pe baza fondului dc salariu pentru care unitatea 
nu a plătit impozit suplimentar in luna decembrie 1992 indexat șl 
compensat până în luna mai 1993 inclusiv, majorat cq 10 la sută 
ți înmulțit cu numărul mediu scriptic de salariați din luna mai 
1993.

fondul admisibil se va majora in perioada următoare cu 
creșterea productivității muncii, producției și alți indicatori spe
cii ici, cu indexările la salam, iar pentru personalul dc conducere, 
salariile individuale vor li corectate in funcție de evoluția crean
țelor.

In cazul in care in anumite sectoare cu fluctuații in activitate, 
te lucrează și peste programul normal de lucru, fondul de salarii 
admisibil pentru care nu se plătește impozit suplimentar, se va 
calcula pe baza numărului de personal corectat cu un coeficient 
rezultat din rapotul intre timpul efectiv lucrat și cel normal.

La stabilirea număiului mediu de personal se va lua in 
caicul și personalul ziner.

Guvernul, la propunerea fundamentata a unei Comisii formată 
din reprezentanți ai patronatului de ramura, Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Muncii și Protecției Sbciale, federațiilor sindicale și 
ai unui reprezenlant al confederațiilor semnatare a prezentului 
protocol, va examina și va emile instrucții, va aproba corectarea 
fondului admisibil in situațiile justificate de particularitățile ac
tivității din domenme respective, cât și de cele generate de apli1 
carea contractului colectiv de muncă la nivelul economiei și ra- 
murei.

Pana la 31 iulie 1993, o comisie formată din sper ialiști din 
cadrul Ministerului Muncii și Protecții i Sociale, Ministerului Fi
nanțelor, Ministerul Justițci, Comisiei Naționale pentru Statistică 
și con federațiilor sindicale semnatare va analiza și propune un 
nou mecanism de determinare ul fondului dc salarii admisibil 
care să aiba la baza indicatori călit.de producție, productivii ițea 
muncii, arierate și alți indicatori. *

Totodată, Comisia va face propuneri pentru adoptarea 
corespunzătoare a dispozițiilor legale privind s..l.u izurea.

2. In legătură cu solicitarea sindicalelor de a se reveni la 
precizările Ministerului 1 mantelor referitoare la impozitarea aju
toarelor;

a) S-a convenit constituirea unei Comisii din care să facă 
parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Fman- 
ț ior și confederațiilor sindicale semnatare, care cu, consultarea 
comisiilor de sj>.-lalitate ale Pai lamcntuluj să prezinte părților, 
In cel mai seu. I timp, punctul de vedere asupra legalitliții preci-i 
zărilor Ministerului Finanțelor nr. 110.106 din 20 ianuarie 1993.

b) In situația In care confederațiile sindicale nu vor f| de 
«cord cu punctul de vedere al Comisiei, se va aștephi liotailîna 
Curții Constituționale și a instanței sesizate.

c) Până la data adoptări unei soluții definitive, Ministerul
Finanțelor va suspenda orice acțiune de impozitau si ieiuprr.iro 
• sumelor. • *

fir
d) Comisia va prezenta projmncri 

32/1991.
pentru nunii fit arca Legii

3 Referitor la propunerea sindicatelor de a ,<*• prezenta iui 

coș zilnic de produse pentru aprecierea nivelului de trai al popu
lației, s-au stabilit următoarele:

Guvernul va solicita Institutului de Economic N ițională ș| 
Ir .tutuim de Cercetare a Calității Vieții să elaboreze, in termen 
- do iâ ].Jn, un bmet fle familie care să asigure un nivel d« trai 
erent, Jun anuntat pe un consum normal. Acest buget, astfel 

o-.-'rmtnat, urmează să fie comparat cu bugetul de familie efectiv 
înregistrat statistic, In vederea identificării de »oluțil care să asi
gure, In funcție de posibilitățile economiei, im grad corespunzător 
dt protecție socială

oX-

< 4. în legătlKă cu salariul de bază minim brut pe ța.ă de
000 lei lunar, sau fanrt uimitoarele precizări!

< L

4

1 — Începând cu data de 1 Iunie 1993, persoanele juridice și
fizice care angajează personal salariat, încadrai cu contract de 
muncă, indiferent de titularul dreptului de proprietate, de orga
nizare a unității sau de modul de finanțare a activității, urmează 
6ă fie obligate să asigure în plată un salariu cel puțin egal eu 
nivelul salariului de bază minim brut pe țară, (respectiv 30 000 
lei lunar, așa cum se va reglementa prin hotărâre a Guvernului 
pentru perioada mai-iunie 1993).

Nivelul respectiv va fi asigurat persoanei amintite în condi
țiile realizării întregului program normal de lucru, inclusiv timpul 
cât salariatul a fost prezent la lucru, în cadrul programului ce 
i-a fost stabilit, dar nu a putut să-și desfășoare activitatea din 
motive dependente de persoana juridică sau fizică care l-a angajat.

In acest scop, pâDă la data de 15 mai a.c., Guvernul va pre
zenta Parlamentului un proiect de lege cu propunerea ce va fi 
examinat in procedură de urgență.

— Salariul minim va fi avut în vedere la stabilirea rapor
tului pensii-saiarii.
t —

5. In ce privește garantarea plății salariului de bază minim 
pe economic, s-a stabilit;

— începând cu data de 1 mai 1993 se garantează pentru toți 
salariații, indiferent de sector și titularul dreptului de proprietate, 
plata efectivă a 80 la sută din salariul minim pe economic, iar 
din data dc 1 iunie 1993, plata sa fie garantata 100 la sută.

— Ca urmare a modificării salariului! minim pe economie 
ți a negocierii salariilor prin contractele colective de muncă pe 
anul 1993, raportul salarii-prcțuri obținut, va fi limitat în de
cada a 3-a a lunii iulie 1993, ocazie cu care se va conveni asupra 
raportului salarii-prcțuri, pentru semestrul următor, urmârindu-se 
atingerea raportului dc 80 la sută până la sfârșitul anului in func
ție de creșterea producției și productivității muncii,
i -iv* ■■ . ... — - —.

6. Referitor la asigurarea cadrului instituțional privind des
fășurarea adecvată a raporturilor dintre organizațiile sindicale— 
p. trenat — guvern, s-au stabilit următoarele;

— Elaborarea unui proiect de act normativ pentru modificarea 
I^gii sindicatelor nr. 54/1991, cu criterii precise referitoare la 
repre zentativitatca federațiilor și confederațiilor sindicale, pentru 
ca acestea să constituie parteneri sociali reali in raporturile cu 
patronatul .și guvernul.

Proiectul dc lege Va fj elaborat de conic lerațiile sindicale 
semnatare.

— Se va propune ca proiectul dc lege sâ lic dezbătut de 
Parlament in procedura de urgență.

— Până la adoptarea și promulgarea l>cgii, Guvernul va ne
gocia cu reprezentanții confederațiilor sindicale semnatare separat 
de celelalte confederații și va urmări respectarea acordurilor în
cheiate cu acestea.

ba**.. m*.
7. In ce privește situația bugetului și a veniturilor pentiu 

sanatale, învățământ, agricultură și aJtc sectoiiic bugetare,

— Potrivit legii bugetului pe anul 1993 .și art. 15 din Con
ți actul colectiv de muncă pe anul 1993, Ministerul Finanțelor, 
ministerele de resort și organele administrației locale de stat vor 
identifica noi resurse financiare care vor fi repartizate, cu priori
tate, acestor sectoare, urmări,ndu-sc, pe această bază, realizarea 
unei salarizau care sa conducă la reducerea diferențelor față de 
salariile înregistrate in cadrul agenților economici. Se va urmări 
asigurarea de fonduri suplimentare pentru majorarea salariilor 
unităților din acest sector și cu ocazia primei corectări a bugetului 
<le sat m va li supusa aprobării Parlamentului.

— Ministerul Finanțelor va asigura pentru anul 1993, fondu
rile necesare pentru salarizarea personalului bugetar care lucrează 
in agi i< iilluru,
i

— In legătura cu conflictul de muncii declanșat dc Camera 
Federativă a Medicilor și Federația Sindicală „SANITAS", s-a 
dispus medierea acestuia dc culre factori dc eeizie in Ministerul 
Muncii și Proiecției Sociale și Ministerul .Sănătății.

☆

In legiiluru cu conflictul de munca din Portul Constanța, Gu
vernul va desemna o Comisie caic se va deplasa la fața locului 
(x?ntru examinarea și soluționarea revendicărilor sindicale.

A

Părțile .semnalare Iși asumă obligația aducerii Ja Îndeplinire 
a prevedeiilor din prezentul PROTOCOL.

Val inii ta ten prezentului pROl’OCOL este condițională dc sus
pendarea conflictului de nmn< u declanșat <k lâtie confederațiile 
sindicale .semnalare.

☆

■Prezentul PROTOCOL a fost încheiat astiiid, 6 mai 1993, la 
•cdiirJ Guvernului,

I’ret o col ui a foM semnat d< dl. NJcoInC Văc&relu, juim minis
tru, x pro.«rtanții ministerelor și lidctiii confederațiilor sindicale, 
psMtMiipanie ja negocieri.

HOROSCOP 
z 

GEMENI — CAL

Activitatea administrativă nq 
vă este indicată pentiu astăzi. i

RAC — OAIE
Starea sănătății dv. atinge co

tele maxime. j

LEU — MAIMUȚA

E bine ca la acest sfârșit dq 
săptămână să nu prelungiți po, 
sibilele stări de încordare. _,J

FECIOARA — COCOȘUL j 
rft

Nu v-ar strica o ieșire, de unul 
singur, in sânul naturn. Dinipo 
trivă, * -"j

BALANȚA — CÂINELE j
Deși promite mult, nu așteptați.., 

prea multe dg la această dimi-i 
neață,

SCORPION — MISTREȚ i
Întotdeauna vechile pasiuni res 

nasc și dispar rapid. j,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
si

Calmul acestei zile este do- 
aparent. _

CAPRICORN — BOU! , '

Chiar dacă deja vă oboseso 
sentimentele, nu uitați că din ele 
se naște marea dragoste,

VĂRSĂTOR — TIGRU, *

Azi vi se ofpră, în sfârșit, drep^ 
lurile pe care deja ic-ați câștigat,

PEȘTI — IEPURE

Odată cu lăsarea serii consta-i 
tați necesitatea ujTOr retușuri,

BERBEC — DRAGON

Rezervați-vă ceva mai mult 
timp vieții particulare. ,

TAUR — ȘARPE
/

Veți avea parte dc un wock-i 
end pliu de surprizei

HOROSCOP

PROGRAMUL 
IV.
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9,00 Dună dimineața... de Ia
Focșanii

10,00
10,10
11,00

Actualități.
Tip-Top, JMini-Top.

♦
*

Film serial pentru copil. |
AVENTURILE LUI BLACa

13EAUTY. Episodul 33. <
11,90 Tradiții. i
12,00 Alfa și Omega. *
13,00 Ora dc muzica. j
14,00 Ora 25 — (Tranzit TV. J ’•

DIN SUMAR ; Desene an|i 
mate. Știri. Atlas. ITopuI 

muzical european. Comedie f 
Familia Sinipson. Rugbyl 
România — Spunia. 

pamond. Tclecnciclopcdia^ 
Actualități. Editorialul 

săptămânii. Film artiști® 
(ora 20,40): DE1ECTJVU# 
FROST. Episodul 2. Șliri, | 

23,20 Film serial. MIDNIGIU 
CALLFR. | j
Episodul 15.

0,10 Concert extraordinar Uriab
Ueqp la Festivalul interna* 

* ționjil rock '98. j

c%25c4%2583lit.de
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TARA HATESULUI-TARA FRUMUSEȚILOR
Pentru reporterul care a descins pentru 

câteva ore pe pământul liniștit și plin da 
legenda al Țarii Hațegului, întâlnirea gu 
oamenii locului a constituit o unică și ex
traordinară plăcere de a cunoaște obiceiu
rile, tradițiile dar mai ales gândurile celor 
pe care i-a întâlnit in cale, în modul cel 
mai natural, cel mai fireso.

Paradoxul a fost însă marea diferență 
dintre modestele mele cunoștințe în ma
terie de etapă postrevoluționară și reali
tatea zdrobitoare, gândindu-mă că și aici 
au fost smulse rădăcinile tradiționale, 
ce au caracterizat dintotdeauna pe băști
nași și poporul român, semănându-se în 
locul lor vânt și cenușă pentru a otrăvi 
seva pământului ce și-a hrănit și hrăneș
te de milenii oameni, idealuri, speranțe.

Asemenea unor americani, caro cobo
rând mai deunăzi în gara Petroșani, se 
așteptau sa vadă orașul întrun sângeros

Orașul Hațeg

măcel și pe mineri în costume do luptă 
baricadând străzile, după cum au fost și 
sunt -ei intoxicați de toată rețeaua inter
națională a mass-mediei, și eu credeam că 
aici, râul Galbena își are izvorul la Fa
brica de Bere, iar pe marginea lui ,,pes- 
carii“ de toate culorile pescuieso ușor și 
la întâmplare lăzile cu bere sau butoaiele 
de 100 litri, pentru 
urmeze cursul 
vărsare.

Mi-am rotit 
ochii în toate 
cei aproape 300 metri pe marginea șoselei, 
în speranța de a întâlni vreun cunoscut, 
pentru a-mi da un imbold să mă apuo se
rios de treabă. Nimic nu mi-a ieșit în cale 
și supărat pe providență am bătut la pri
ma ușă, calculând că aici riscurile de a 
fi întâmpinat poate cu ostil itatc sunt cele 
mai mici...

ci de
a lăsa loo apei să-șj 

milenii spre gurile de

de un sfert de ceastimp
părțile, când parcurgeam

ISTORIE - TRADIȚIE Șl PERPETUARE
Așezat In partea de nord-est 

a marelui amfiteatru natural al 
4 uni Hațegului, depre muc ce 
fonueazu o admirabilă unitate 
g_ugiafrâ, Hațegul rămâne pen
ii u totdeauna vatra de străve
che strălucire, ținut de glorie, 
de balada și de leg mda.

Localitatea este at'-.tala in 
docum'nte pentru prima dată in 
anul l-'47, in Diploma Cavaleri
lor Ioiniți.

A.tazi p ipuluția ibii.i a ora- 
șulu, ifreaza lu I I locui
tor. d. . ■ ire:

— i unuui 11074;
— maghiari 3J i,
— germani Ou,
— romi 33;

, — ... c nații ahtați 32.
G.a,u; u;e in componența sa 

doua .ale uparțin.itoaie; SilvUjUj 
de jos și Silvașul de sus și o 
Iovul,tute componenta NulațiilI.

— Populația sălilor: Silvașul 
de jos, 4J3 locuitori;

— Silvanul de sus, 430 locui
ta, i;

— Nulațiul, 305 
Sup, ala i lot > a 

adimmstrui.v este 
d.n care ;

— intravilan 400
supiafața intrusilutiului se com

pune din :
— zona de locuit 219,45 ha;
— zona de dotări 16,20 fiu;
— zona spații verzi 10,55 ha;
— zona rețele de circulație 28,60 

ha;
— zona dotări edilitare 16 ha;
— zona produiție industriala 

58,30 ha,
— zona producție agricolă 23,60 

ha;
— altă folosință 25,45 ha.
Numărul societăților comercia

le cu capital de stat: 12)

11a-

Ila-

Numărul societăților comercia
le cu capital privat: 127;

Numărul societăților comerciale 
cu capital mixt: 3;

Număr regii autonome: 2;
Regii autonome și societăți co

merciale reprezentative;
— Filiala EJeclrocenlrale 

ț-g;
— fjC H.iber Internațional 

țcg J
— SC Hațeg-ina SA Hațeg;
Coopera t i v c le m cș l e.ș ugareș t i:

,,Bucura și Iluțegana";
Instituții publice;
— Liceul teoretic Hațeg;
— două școli generale in 

șui Hațeg;
— trei școli ciclul 

tcle aparținătoare;
— două grădinițe 

prelungit in orașu]
— una grădinița

normal in orașul Hațeg;

ora-

I —IV in sa-

cu program 
Hațeg, 
cu program

— Gasă de cultură;
— bibliotecă;
— spital cuplat
— cinematograf 
I.a o depărtare

orașul Hațeg se află 
năsiirca Prislop, 
toric de o rară frumusețo 
luat intr-o zonă dintre cele 
pitorești din țara noastră. Puți
ne mănăstiri și schituri româ
nești se pot mândri cu frumusețea 
peisajului de aici.

Tradiția locală și o scamă de 
lucrări istorice susțin că mănăs
tirea Prislop, a fost ctitorită de 
Sf. Nicodim de la Tismana, 
cunoscutul îndrumător șl orga
nizator ai monahismului româ
nesc din a doua jumătate a vea
cului al XlV-lca.

cu 
cu 
de

policlinică;
350 locuri.

12 km 
situată

monument

de 
Mă- 
is-
sl- 

mai

Siminic BOȚEA 
Secretar al Consiliului local 

Hațeg

lot uilori. 
a l ritoriului 
do 6433 iiu

ha;

In curtea acestui așezământ de 
Instrucție Și educație, pe asfaltul 
ros de ploi și maturat de vânt, 
in casete trasate asimetrie, de
sene și versuri dădeau privirii o 
perfectă simetrie intre minte, 
inima și talent.

Intr-o liniște perfectă, femeia 
de serviciu își folosea uneltele 
pentru a pregăti sosirea la dato
ria a unui număr impresionant 
de copii, dornici de cunoaștere, 
dornici de aventură.

Undeva, în magazia atelier un 
domn îmi face semn că vine 
Imediat, dacă dansul este cel cău
tat

Așa l-am cunoscut pe domnul 
Ion Muntcanu, directorul clubului 
copiilor, un om de mare acțiune, 
care Lși laudă fără remușcări 
colegii de catedră șl 11 prezintă 
pe cursanți ca fiind cei mai buni 
radwrb legrafiștj din țară.

Dialogul s-a purtat intre apa
ratura din dotare, de concepția 
românească, franțuzească și chiar

Cooperativa de consum Haț e

„S.C. ȚARA HAȚEG ULII S.A 
l‘a Pasărea Phoenix

Fostul ICSM mixt Călan, având 
ca zonă de activitate și orașul 
Hațeg s-a schimbat după revolu
ție, lăsând greutatea aprovizio
nării populației pe umerii facto
rilor locali și ai comercianțiior ce 
au deservit unitățile din terito
riu.

Așa a apărut noua Societate 
Comercială „SC Țara Hațegului", 
cu un număr de 124 salariați 
care acoperă o diversitate de 
servicii, începând cu aprovizio
narea și terminând cu desfacerea.

Firma are în componență 22 
unități, cu activitate subordonată, 
iar 17 in locație de gestiune. Pa
tru s-au desprins prin 
de active.

Capitalul social este 
milioane lei.

Desfacerea lunară a 
a ajuns în ultimcld trei luni la 
o medie de 65 milioane lei, de
pășind scepticismul multora care, 
ii prevedeau un alt deznodământ.

Rețeaua comercială este struc
turată pe cele trei sectoare 
activitate.

1. Sector alimentar;
2. Sector alimentație publică;
3. Sector nealimentar.
l’ondcrea desfacerii în total 

realizări se reflectă in mod egal 
în domeniile de bază — alimen
tar și ncalimentar, 45 la sută în 
fiecare, și 10 la sută în Alimen
tație publică.

Dintre unitățile reprezentative, 
Autoservirea nr. 51 Central de
ține cea mai mare cifră de afa
ceri, 20 milioane desfacere lu
nară, iar două restaurante și un 
Cafc-bar realizează și ele peste 
10 milioane lei.

In domeniul nealimentar, ma
gazinul de mobilă și cel de me-

vânzare

de HO

societății

de

I ««

tale-chimice se înscriu pe linia 
celei mai marj rentabilități.

Adaosul comercial practicat esta 
de până la 1G la sută. Furnizorii 
sunt atât din'județ, fostele ICRA, 
ICRTI, ICRM iar din țară se 
aduc produse din Arad, Oradea, 
Graiova, Tg. Mureș, București, 
Timișoara. De bază rămân însă 
furnizorii locali: Fabrica de Bere, 
Abatorul și fostul GLF, societăți 
recunoscute în toată țara.

O altă sursă de aprovizionare 
se referă la sectorul privat. Be
neficiile pe primele patru luni 
se cifrează la peste 5 000 000 lei 
și ele constituie primele semne 
de redresare economică după un 
început mal ezitant.

Obiective imediate: O concu
rență loială cu Abatorul Hațeg, 
prin deschiderea unei măcelării 
cu toate anexele: carmangerie, 
tranșare, preparare și vânzare.j

— desfacerea preparatelor de 
Abator — în special mâncare se-
mipreparatâ și preparată — la 

un meniu fix de 250 lei, printr-un 
magazin propriu aflat chiar In 
incinta societății;

— desfacerea 
în, unitățile de 
blică reinnoind 
consum de bere 
mullapreciat și

Despre "toate acestea ne-a vor
bit cu satisfacție, dl. Niculiță 
Timar, contabilul .șef al societății, 
care totuși simțea frigul în oase, 
traducându-se prin aceasta că 
marile greutăți pot să apară o- 
dată cu nefuncționarea lanțului 
frigorific, datorită aparatelor 

utilajelor din dotare, uzate șl ou 
o vechime ce le-ar da dreptul de 
a fi scoase din uz.

Pagină realizată de
Dorel NEAMȚ U

Stăpânul absolut al serviciiloro

berii la butof, 
Alimentație pu- 

tradiția unul 
ce altădată era 
practicat aici.

Cu un patrimoniu de 230 mi
lioane Ici, Cooperativa fie consum 
Hațeg derulează o activitate com
plexă de servi.ii și desfacere ce 
depășește suma de 800 milioane 
Iei, clasându-se la nivelul jude
țului pe locul II, după FEDERAL 
C0OP Orăștie, „patronul* 
drept al acestui domeniu.

Coopeiutiva are in componența:
— 51 unități comerciale;
— 6 unități de ateliere de pro

ducție;
— 11 unități do AP.
Numărul personalului angajat

de

Oslo de 148 salariați iar structura 
serviciilor se extinde și in comu
nele Rachitova, Sântă Mărie Or- 
lea, Unirea, Tulești.

Unitățile cu amănuntul desfao 
anual un volum de marfă în va
loare de peste 100 milioane lei, 
i ir activitatea productivă se ri- 
< i la circa 111 milioane lei.

Scopul bine definit al acestei 
unități este lupla acută pentru 
profit și acumularea unei renta
bilități anuale de aproximativ 3 
la sută.

Profitul pe anul 1992 s-a ridicat 
la 7 milioane lei, din care 2 mi
lioane lei clin sfera productivă, 
3 milioane lei din sfera sectoru- 

2 
in

lui de alimentație publica și 
milioane lei din desfacerea 
unitățile cu amănuntul.

Conducerea cooperativei 
pentru prezent și viitor pregătit
terenul cu câteva idei demne de 
reținut:

1. întărirea bazei materiale
2. Recuperarea unor spații co

merciale aparținând fostului ICS 
Mixt]

are

3. Rularea de cât mai multe ori 
a creditului primit de La Banca 
Comercială;

4. Menținerea salariaților, dez
voltarea activității și extinderea 
activității și în 
mitrofe;

5. Realizarea
14—15 milioane
pentru a câștiga concurența 
ceilalți agenți economici]

6. Ridicarea calității serviciilor 
La ur> standard superior.

alte localități

unui profit 
Ici, in acest

lh

da 
an 
cu

din micul „continent" al Marii Bri
tanii, caie parcă li făcea plă
cere să înregistreze pe retină cu
vinte, speranțe și jocul copiilor, 
pe moment absenți din sală.

— Așadar, d-le director, care

care ocupă timpul liber al elevi
lor, In modul cel mai plăcut, ne
reușind Insă să le oferim In 
primul rând un spațiu, in care 
să încapă întreaga lor imaginație. 
Avem cercul de informatică cu

excursij in Județ, la munte, dru
meții, jocuri sportive, fotbal, te
nis de masă, șah. Escaladăm 
mereu Parângul, Retezatul.

— Dacă ziceți ca aici activita
tea este una febrilă, ați avut și

Clubul copiilor

Zborul spre idealuri
ar fi menirea și focul acestui 
unic club al elevilor din oraș și 
dacă dv. ca profesor șl pedagog 
aveți acea satisfacție profesională, 
singura In măsură sa aprecieze 
deopotrivă relația elev — profe
sor?

— Clubul copiilor este o uni
tate școlară, bugetară, cil scop 
instructiv, bine determinat, Sn 
care pasiunea și talentul se pot 
duce până la desăvârșire. Avem 
In normă 5 domenii dc activitate.

12 grupe permanente, cel de 
construcții radio și telegrafie cu 
12 grupe, câte 6 în fiecare dome
niu, cerc foto cu 7 grupe, gra
vură și desen cu 5 grupe și ate
lierul fanteziei cu 15 grupe. Mai 
mult dc jumătate din populația 
școlară a orașului l.și continuu 
cursurile aici. Programul nostru 
este zilnic Intre orele 14—20 după 
orele de curs. In zilele de sâm
bătă și duminică se desfășoară 
uelivități dc recreere, în special

ați participat la concursuri care 
să demonstreze aceste afirniații7

— Tradiția acestui club este 
dc peste 20 de ani. Câștigul ccl 
mai mare este in primul rund 
participarea copiilor din clasele 
1—Vili la cercurile de desen, al 
celor din clasele IV—X la infor
matică și pe urmă adaug locurile 
obținute la întrecerile naționale. 
In 1990 echipajul dc radiotelegra
fia a ocupat locul III pe țară, 
funii foarte aproape dc titlu, iar

în 1992, locul IV, in condițiile 
unor greutăți de ncdescris. Beg 
Daniel, l'renoiu Sandei, Bota Ga- 
briel au format echipajul nostru 
și acum sunt elevi în clasele a 
iX-a și a X-a ale liceului din oraș. 
La concursurile județene am o- 
cupat de asemenea locuri frun
tașe la creație tehnică, informa
tică și fotografie artistică.

— In final, ce altă tradiție mal 
are acest club al copiilor?

— După revoluție am creat noi 
o tradiție, pe care dorim să o 
păstrăm. Anual avem schimburi 
de experiență cu copiii din Fran
ța Mergem noi la ei, vin și ei 
la noi. Am fost la Mcilame (Gre- 
noblc) unde neam simțit extra
ordinar. Pentru francezi, Hațegul 
a însemnat o Încântare. Ultimi 
vizită ne-au făcut-o însă niște 
polițiști din Anglia. I

— Domnule director, aveți grijă 
de inteligența nativă a orașului 
și cereți primăriei să vă cedez® 

.toată... „țara". >•
— Oricum, cu primăria sun

tem in cele mai bune relații , _J 
J
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DIVERTISMENT DIVERTISMENT
Poveste pentru amanții începători BLITZ MUZICAL

|* Nici nu li mai aduci aminte de câl timp ll 
cunoști pe Virgil. II știai chiar de dinainte dc 
a-l întâlni, pentru că el c ceea ce aj fost și tu, 
cândva: bun, frumos, cinstit. Pentru că e altfel 
decât majoritatea oamenilor, se găsesc mulți 
Cj»re să râdă de el. E omul naiv, care crede că 
Viața e foarte simplă, chiar caraghios dc simplă, 
Ci că toată complexitatea ei se datorează faptului 
că o complicam noj inutil. Pentru el oamenii 
pot fi albi ori negri — nu exista nici o nuanță 
de gri. Ei pot fi buni ori răi, inimoși sau fără 
inimă, frumoși sau urâți. Lumea lui.e o lume 
bipolară, a extremelor.

Pe tine U credea alb. Iar ție îfi plăceii sa 
fa1 așezi cu el la masă, să luat.i două sticle de 
vin si să incepi să povestești. 1 u ii vorbeai 
orc-n șir despre toate suferințele pe care ti le 
pricinuic-ște ș 'ful tau — care era în opinia ta. 
o canalie — și el te privea trist și suferea ală
turi de tine. Te plângeai de nevastă, de copii — 
iți lăcrima pe umăr, împărtășindu-ti durerea, 
li repovesteai, pentru a suta oara, prima iubire 
și se îndrăgostea și el, aidoma ție, cândva. Dă
deai la iveală toate gândurile și toate idealurile 
tale din tinerețe — de caic acum s a ales praful 
— .i visa cu tine.

1 Era o încântare pentru tine să te vezi oglin- 
«hndu-ti in ochii lui albaștri, sa vezi cum începi 
•sa te conturezi, să crești, să te albastrcști și tu. 
bl n-avea niciodată timp să-ți vorbească, pentru

al

că abia mai prididea să-ți asculte Marea Durere, 
Marele „Of“.

Ieri s-a întâmplat ceva și astăzi nicj măcar 
nu te mai salută. A aflat, D-zeu știe de unde, 
că ești, dc un an de zile, amantul neveste-si. 
Acum nici nu te mal poate privi în ochi.

Tu suferi din nou, neconsolat. Nu mal
cui să-i povestești marea ta dramă interioară, 
pentru că nimeni nu știe să te asculte ca el. 
Iți lipsesc ochii lui albaștri, ți-c dor să mai stai 
cu cl la masa voastră ți ți-e dor de toată atmos
fera aceea pe care știa să o întrețină în jurul 
tău. Și n-ai cum să-i explici că, în adâncul sufle
tului, tu ești același om cumsecade care i s-a 
arătat lui de fiecare dată când el destupa o nouă 
sticlă de vin. N-ai cum să-i dovedești că nu s-a 
schimbat nimic între voi, în ciuda faptului că 
a aflat ceea ce a aflat. Ar însemna să-i arăți 
toată ticăloșenia vieții, toată mizeria ei, să-i 
povestești despre tăvălugul murdar care a trecut 
și peste tine, făcând din adolescentul acela fru
mos și curat, ceea ce ești acum. Știi că l-ai 
murdări și pe cl cu explicațiile tale și cu logica 
ta defectu, de om matur. Și 
cc-1 face să fie așa cum e.

Multe ar trebui să-i mai 
va asculta până la capăt. Și 
nou, dar nu te va mai putea 
toată noaptea și va plânge fără lacrimi, 
pumnii strânși, ca un adolescent.
................................................... . .  ......................... ..

•
• Michacl Jackson și Slash, 

chitaristul de la Guns’n 
colaborează 
succesul cu 
Gurile rele spun că Slash 
se gândește 
nitiv în trupa lui Michacl 
son.

tot mai intens, 
„Give In To

la un transfer

Roses 
după 
Me“. 
chiar 
defi- 

Jack-

• Sanda Ladoși îți anunță 
pentru luna august a.c. lansarea 
primului ei disc LP, „Când vine 
seara", în colaborare cu Eugen 
Mihăescu de la Kripton.

• Dacă va cânta vara aceasta 
la festivalul de Ja Mamaia, Ga-

briei Dorobanțu 
ani de când s-a 
acestui festival.
• Grupul de 

își aniversează 20 de 
xistență prin lansarea 
„Kiss Alive III".

• Pe 13 iunie a c., 
drome" din Paris, 
cu nume dc zile mari: Metallica, 
The Cult, ăuicidal Tendencies și 
Alice Ih Chains.

va aniversa (0 
lansat pe scena

hard-rock Kiss 
ani de e- 
albumului

pe „Vclo- 
un spectacol

9 Gabriei Cotabiță și-a lansat 
excelentul său album „Prizonier".

Gemi TUȚU

wnrriinwnniniiiiiiiiimniinniiiiiiHiMiri ’iiiHiiitiiHiimiiiiiiiiiiuiiiii

ai ucide în el tot

spui și, poate, te 
te va înțelege din 
iubi. Nu va dormi 

cu

Sfaturi pentru tur'știi începători
Pentru foarte mulți, mersul pe munte nu înseamnă mai mult 

decât mersul pe trotuar. Realitatea demonstrează uneori că nu 
e chiar atât de simplu. Ba chiar mai mult decât atât, abordarea 
din acest punct de vedere poate fi periculoasă. De aceea, va ofe
rim câteva sfaturi utile.

Din legile lui
Murpny-----

O viață V1S“

• La pornire se va merge mai lent.
• Ritmul de deplasare va fi în funcție de caracteristicile te

renului.

I’c terenurile uniforme se va merge înlr un ritm constant.

Giiv.i din radiodifuziune 
Q i tex ® .'ne

îi

p ■ timp de o lunp de 
sunt numai trei programe 
bun n 'te x >r fi in aceeași

zii 
T V

ț J’irn esul coi uplivi...

’ Câtomlatâ oamenii se impieJi- 
«a de adevăr, dar de cele mai 
«nulte ori :e ridi ă și merg mai 
<J< i ll t

Și de sfârșitul ei...

’ l.îtc ni', bun fârșiliil groaz- 
•m dv ăl groaza fui a sfârșit.

| V ești „huni "...

( u cât m ii repede și m.ii a- 
ii munții se anunța o v.ifb. proas- 
1a u atât m ii bine.

R ă /1>< i i u I din Bosni.i-lh rlcgo- 
s in.i...

l> I uf o • d » 
ind vor

APROPO ■*■■■

tpmz.i ■.■clel.uH: posibdilați.
I Din nou despre corupții'. .

ilbia friptele reale nu coios- 
fund realității, licbun. sa s<â- 
| !.îm (|e ('ie.

I’rogno/c IIHSOI’, «■!<.)...

merg, in p.iri- 
x.xnl (lin fața, 
rânduri...

•ix.in o;,/., iidnt.

Progno/i-le poziții" generează 
• czuHati. negative. Prognozele 
negative generează rezultate ni 
g.ilivc.
, Privatizare și reformă...

Toate driiiiiiuile
<a. în sus și cu 
, „( ozr- și ,i|l<

Celălalt lând
<J< alina mai repede.

, J’riv ilizarf (im aminul gen)

1 — Casa flCea-lj frunioa'i am 
< onsl ruil-o in doar lici iplă- 
mâni, din elemcnlc pri falin d

— Dar eleincn I t'li
— Vezi blocul de j-olo? L..nga 

ej trebu <i sa imn fa unul...

Iosiirăloai < ■ „arlișldm

— i itori n i.c ■ ' i i, ia . acesta x a 
« ste modelul, |emc„i pai |. ,, p-,-
•■ed, i lol ( e-j | " nite olei i is itm

M H’sli.' dac .nr '. . 1 a 1 
In a ina, a 111 , 8 1111 . 11 .

...și nu numai__

i

I
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Mi s-a spus dc foarte multe 
ori că duc o viață de vis. Aș! 
N-aș putea spune acest lucru câ- 
tu-i de puț n. Și pentru că une
ori afirmațiile proprii pot fi su
biective, permiteți-m; să vh ilus
trez, spre exemplificare, o zi 
din x ijța mea... de vis.

Mă trezesc, ca tot românul oc
cidental, dimineața la 7. Din be
ție! De cele mai multe ori nu 
mă prea trezi se, dar alune; când 
reușesc primul gest este 
de a bea o cafea. Mare și nea
gră și dană se poate și 
Uneori nu beau cafea, din simplul 
motiv ca nu am. Apoi îmi per
mit (dacă îmi permit) să mănânc 
un „pui lichid". Adică o bere. 
Pentru ca tot au același număr 
de calorii, «eh, alimentație ști
ințifică, de la Mincu cetire.

După această ma>ă „copioasa", 
încă buimac, plec spre stație ca 
să prind autobuzul de 8. Pe care, 
evident î| pierd. Rămân, încăpă
țânat, in stație. In speranța că

acela

„Ncss“.-

stră vechii

Cil \LEENGE — DAY
M.ir< surpriza pentru sibicni! 

I’n grup numeros dc șoferi de la 
■SC i 11AN.S-UT1 L ,bA din Petro
șani a fost prezint miercui i, 26 
mai, la Sibiu, pentru a concura 
alături de locuitorii
cctati a Cibinului în competiția 
mondială ( hallcngc Day. îm
preuna cu colegii lor dc la TUR 
S1B f!A. șoferii și mecanicii auto 
au participat, în Dumbrava 
biultii ta o competiție de... 
si la una dc fotbal. Ba cros, 
ia mic la marc, de la tunar 
bătrân 3 câștigat 
lotbal, dincolo de scor — victorie 
zdrobitoare a pvtroșancnilor — a 
câștigat tot „simatatca". ]>r< zența 
petroșani nilor alături de sibicni 
in această competiție a educației 
fizice si culturii a fost posibila 
i’liiloritâ inițiativei Ligii sindi
catelor miniere Valea Jiului — 
care, dc i'.emene i. a avut repre- 
z< ntanți l’n competiția de la Si 
b..i, s:nd . .itului si Consiliului rl<- 
admini .(rație .de la SC TRAN'.S 
t'l'li. Petroșani.

I < licitări tuturoi. Cum ziarul 
nostru a avut un trimis spe.-ial 
la fața io< .ihii. vom reveni cu 
imânimtc mai mult sau iii ii pu
țin picante (Al If.)

Și- 
cros 

de 
la 

„său itatca". La

Poanta săptămânii
— \a suparăți,

pierdut IhiihiI simț!

X. uu lacc nimic; 
de* cure si f.11 a !

rl i

ma

mă va fila 
in cel mai 
des. De ceje mai multe orj 
ceasta trece, dar — vorva ceea 
— cu rămân. Rămân până când... 
vine autobuzul de 8,30. Care u- 
neori vine, alteori nu. De cele 
mai multe ori insa — așa cum 
bănuiți — nul

Mai devreme sau mai târziu, 
maj comod sau mai incomod a- 
jung, în cele din urmă, la birou. 
Cu nervii la pământ. Prin ur
mare, mai 
mai servesc un „pui". Așa, 
încurajare. După care pjcc 
teren. Unde — ah, ce viață! 
sunt servit cu o cafea 
( u un... pui.

Revin acasă istovit, 
zul nopții. Aici sunt 
un musafir. Și, ca oricărui 
safir mi se oferă o cafea și drept 
desert — culmea! — tot 
pui! După care mă culc 
am cu cine) și adorm, în 
faptului că am băut atâtea cafe
le. Și cred că nu mai e nici o 
mirare, visez... pui.

Astfel e și normal ca diminea
ța Ja 7 când mă trezesc, să-mi 
beau cafeaua, să pierd autobuzul 
de 8, să-mi beau „puiul" (dc ne
caz).. ele. ele...

Ce mai, duc o x i. • » | | i li'xâ 
ral „dc vis1"...

vreuna cu Dacia. Sau 
rău caz cu... Mcrce- 

a-

beau o cafea, apoi
de
pe

și evident

după mie- 
primit ca 

mu-

un... 
(dacă 
ciuda

• Prima pauză mai mare (20—30 de minute) se va lua după 
două orc de mers.

• La urcare, se calcă pe toată talpa, cu genunchii ușor îndoiți, 
pe plan transversal, distanța între pași să fie la înălțimea bazi
nului.

• La coborâre se c.dcă pe toată talpa, dar cu genunchii lăsați 
mai mult înainte, iar trunchiul va fi aplecat.

• I’c pantele cu iarbă, dacă înclinația este până la 25 de grade, 
urcarea se va face direct iar dacă înclinația pantelor este între 
25—40 de grade, urcarea se va face în serpentine, călcând cu toată 
talpa. •

• Pe grohotișuri urcarea se va face pe pietrele și bolovanii 
mai mari, iar coborârea pe grohotișuri mărunte.

• Se va merge în coloană de câte unul, Ia intervale egale, 
comode; Primul va fi conducătorul de grup.

Ca o concluzie, vă oferim proverbul „Oir il din greșeli învață". 
Chestiunea este să nu exagerați, deoarece muntele, ca și mașina 
nu-ți dă ocazia să greșești de prea multe ori.

Sperăm că au reușit să \ă bincdispuuă :
Paul NICULESCU 

Vali LOCOTA 
Tiheriu VINȚAN

Cel mai gustos test de personalitate

„spune-mi cum mă- 
sa-ți -.pun < in< ești", 
clasificat oamenii în 

categorii, după folnj lor

Dacă acesta c c.vul dv., vă 
place dc asemeni să vă gândiți 
mai mult înainte de a Jua o ho
tărâre sau a vă face o părere. 
Nu luați poziție decât după ce 
ați reflecții! in mod matur ți 
ați ajun1 la concluzia că axeți

Ca

„Omul este ceea ce mănâncă", 
spune un vechi diclon popular. 
J’iimlcă oamenii simt nevoia să 
se cunoască, testele au devenit 
la modă. Pshihi.ilrii au luat pro
blema in serios, reformulănd dic
tonul astfel; 
nunei,
A.lfi 1, au 
ș.iple 
de a mâm i.

( ci care „ciugulesc".
Daca mâncați câte puțin și 

mulțumiți cu mici cantități 
Ic miri ce, 
con.cn afor.
Și nil le părăsiți 
mâți întocmai 
cețj lil< iiiri.le 
Sunteți foarte 
li'o nou, aveți
I.iIOrnic i

< ei . are mămiiiiă r/pi'ile.
Do i x.i ingbițiți reped'' man- 

< iri .i, unleți cnerc ,-, I r.mș.n f 
I .ipid orice < lie .liime Șl sllnlcți 
un Im ■ nlor neobosit .Snnl' l i de 
nseiiioni o fiml.'i pasion ița și, d.i- 
( . I X', l dl'< : I r.’lț I (II ago .le 
de ( in< x a, I robilie X 1 se
pimd.i <le iml.ila

( < i ( ,ii e mim.iiK :■ im i |.

A si: < 111 i \ sil si \

fi cred i .i judecata lor este dc 
cea maj bună calitate. Au meri
tul dc a duce ;,i bun sfârșit ceea 
ce întreprind.

Cei care mănâncă îngrijit.
Dacă-i vezi mâncând, ai putea 

crede că exi-Jă o lege care Sti
pulează că nu trebuie să mănân
ce decât un singur .lucru deoda- 

Nu se
ce nu au 

farfurie, iar 
cu altceva.

de
odată, 

sau la o masă, 
mănâncă oricum.
care amestecând lao- 
•c ,jfla în farfuria lor, 
a lexăr.it talmcș-baj- 

foartc prietenoși șl

x a 
de 
și

I uri 
Ur- 
ta-

riînd.

înteți prudent 
Aveți miei tabie 

niciod.de 
recomandările, 
îneci și pe 
puțin înclinat ca- 
pări'ii și guslim

l'ț-i
1.1 -

di'’pbilc Chiar Și când axeți d<' 
f.îcul un d.
grija ceea ce credeți 
lldi.’CVdl.

Cei care mânam .1
Este categoria ce,i 

roaSti și m o plăcut 
tal ( t'j care niiimînia mult sunt 
enztiali 1 isi trăiesc Viața cu 

plăcere 1 intensitate. In general 
■uni fo.irle soeiabih .1 (omunica- 
tixi. Nu -i- lom sa-și dișeze c n- 
f imcnlele.

( ei care m.niiim .1 singuri.
Spi,. deosebire de calcMoriu an- 

lerio.na aceșlia unt mai puțin 
numeroși Sunt in general oa
meni 1 >1 ii I 1 o , foarle inel czllțl

ir cuiva, eți alege < 11 
a fi cadoul

moli.
mai irimie- 

de frct x eu.

ta. \șa mănâncă ei. 
ting dc legume până 

onstim.d carnea din 
legumele Je combină 
Evident, nu acordă atenție 
cât num ii unei persoane i 
la o petrecere 

f'e| cari1 
Sunt cei 

laltă t"| ce 
făcând un 
mcș. Sunt 
puțin conlo^mișli aciuând în sca
mă tp.ucnțele. Evident, în viață 
nu ezită i întreprindă imillp 
lucruri deod.iia.

S ar putea ' a uhii dintre dv., 
! întruniți mai multe din asu

me ma fsluii de a mânca și de □ 
fi. Ceasta arata <â sunteți co- 
plcx, bine ceh librat și Că axeți 
o xi.ițn plin i Oricum, noi vă do
mn F’ofla lună!"

a-

lex%25c4%2583r.it
niciod.de
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S.C. REALCOM S.A. * PETROȘANI 
CEA MAI MARE FIRMĂ DIN JUDEȚ

Realizările lunare depășesc cifra de 100 milioane lei.
— Activitatea în trei orașe: Petroșani, Pctrila, Ani- 

nodsa.
— Beneficii lună de lună.
— Cota medic de adaos — 16 la sută.
— Unitatea are în dotare 2 mașini pentru transport 

prdpriu, de mare tonaj, 10 tone fiecare.
— In curând va mai fi achiziționată o mașină de 22 

tone. •
— Numărul personalului care deservește societatea 

este de 550 angajați.
Furnizorii cu care se contractează produsele sunt prin

tre cei mai cunoscuți din țară, cuprinzând un număr de 
peste 22 de județe.

Activitatea de desfacere în unitățile cu amănuntul 
reprezintă 80 la sută din totalul realizărilor pe societate.

Activitatea de alimentație publică — restaurante, 
cofetării — reprezintă 20 Ia sută din total desfacere.

Activitatea de producție este centralizată în trei mari 
laboratoare. Laboratorul de Patiserie Cofetărie Petrila, 
Laboratorul de Patiserie Cofetărie Petroșani, Laboratorul 
de preparate și semipreparatc reci Petroșani.

Pentru producția de înghețată cele două laboratoare 
de cofetărie-patiserie au fost dotate cu două mașini mo
deme de fabricație românească.

Societatea a sponsorizat și sponsorizează acțiuni de 
ca ritate.

Pagină realizată' de

Dorel NEAMȚU, 
Gheorghc (THRVASA

Magazinul 16 Piață
: 40 mi-

32;
M.i-
Ma-

— desfacere lunară 
lioane lei;

_  personal d ■ deservire:
— șefi un.late: doamna 

ria Barcan, Irina Stuparu, 
rinescu J’iloftcia,

— Program zilnic 6,30—20. 
■Sâmbăta 6,30—14,30.
l'U'ftNIZOIU: Tr. Severin Se

beș, Vâlcea, Arad, Ploiești, Cara
cal, Tui-mi Măgurele, Craiov.i. 
Botezatul SA, ICP.M

— Unitate pc doua schimburi.

— Personal calificat.
l/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZ/Z.'Z/zZZZ/Z.'ZZZ,z,,/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZj

Magazinul 17
,ș< 11 an.'a'i . Maro Mai ia, Popa 

Silvia;
Total personal : lă;
Oesfacre lunara: 13 milioane 

,<•1.
Produsele imitații atrag zilnic 

elienți din zona d< nord a ora
șului. precum și din localitățile 
limitrofe: .licț, Bai u Mare, Bani-

— Cel maj mare vad corner»’ ,1 
din municipiul Petroșani.

— Adaosul comercial pâm* 
la 16 la sută.

— Ponderea produselor ali
mentare este de 70 la suta din 
total desfacere.

— Produsele de lamentație pu
blică și mărfurile ne.dimontare 
dețin 30 la suta din ponderea 
real,zărilor.

Calitatea servirii — m> >cu a- 
preciată de cumpărători.

CU \1 PAPA TI CU 1NCHEDE- 
EE PIIODU.SEI.E ACESTUI MA- 
GAZIK 1 

ța. turiști, trecători cK.i/ion.iH.
I.’mtate modei nA c;I raioane ie 

pâini preparate carne, dnl< imn. 
zaharoase, băuturi, conserve, pro
bii» nealimentare.

(!.im« diversificată dc produce; 
Aprovizionare' r tmi<ă, * r* - 
am 6,30—20.
•Sâmbătă 6.30—14,30.

Restaurantul Bulevard
Ș»-fi de uniate: llie Duță, Ion 

Uochițu;
Șefi bucătari; Ciistina 1'erenezi, 

Maria J.eonte;
Desfacere lunara: 6 ni.lioane 

Jz-j;
Sală mod» mă fie .servire;
(J’r asă eu 120 de locuri;
Z Inie puteți petrece timpul 

dnmn' avoastra liBer inT-o am 
bianța plăcută, .servind :

— băuturi alese

— băuturi fine
— preparate reci 

preparate calde
-- meniuri gustoase
— sucuri
— berc indigenă, bere import.
Unitatea este dotata cu muzică 

mecanică, dar plăcerea de a as 
culta orchestra vine după primul 
cânt*

O zi frumoasă mimai la Bule- 
x ard se petrece.

Magazinul 24 
Petrila

Șei] unitate: C'ostiea Ceaun i- 
nu; Maria Ccaureanu,

Desfacere lunară: lj milioane 
lei;

Număr personal: 13 salariați;
Unil.it* moderna, personal ca- 

nlie.it, aprovizionare și deservire 
pe gustul cumpărătorilor.

It.lioane de carne, pâine, za
haroase, dulciuri, cereale, bău
turi, conserve, prodi> c msilinn n- 
lare.

I n t ad -omcis i.d ■ âstieat. un 
ma'azin .ipreci.it.

Laboratorul
Petri.’a

in.it.

Șefi unitate: Ihsina Jiu a, Ti-
1 .ana Cost in;

Număr personal: IC.
IToduce peste :'i0 d- -,oi t i m îm

te de prăjituri fi 3<»<K» bucați zil-
nic.

Deservește orașele l’etl oș. iui.
Petrila, Vulcan.

Produce la comandai toi tui i.
prăjituri, produ de olift liric.
îngheț.da, bombe.im- lond.mic,

<‘i
1 lot ii a iii* dei n.i, o a ' mal ' di-

SOEICITATI PItODUSEl.E I,A- 
BOIlATOIÎt 1 II PE’IHIJ A. CE- 
I E MAI Gl S l’oASE. El E MAI 
IEI TINE I

Magazinul s'M 
Lonea

\l i ■ a.

i

șefi unitate: Munt< an i 
Muntean i Valeria;

Total personal: 1
Unitate ni'd‘"n.i,

e iprec ita ;
I), .f.i vie miară 

lei,
în do'ai'e: .'mmduliița 1,1* ■uite.

nlie.it
ipreci.it
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Deocamdată, halta e 
desființată

' H Atl fost făcute demersuri pentru reînființare
IM ti mulți navetiști de pe ruta Petroșani — Bărbateni ne-au 

s,.,i / it că trenurile cursă de persoane nu mai opresc în halta de 
i i 1'reparația Corcești. Aici coborau sau luau trenul îndeosebi 
s ■ iuti ai preparației și elevi de la Liceul industrial din Vulcan.

Pentru a lămuri situația am solicitat explicații la Stația CFR 
I' i • ini. Discutând cu dl. Valentin Mândruță, șef RCM adjunct, 

aliat că, la întocmirea noului mers al trenurilor, Regionala 
Timișoara n-a mai inclus, în acesta, și halta PO Preparația 
ii. Asta deoarece dumnealor, adică Regionala, au considerat-o 

m u ma unor sondaje—verificări — că nu este eficientă, puno- 
iiii i ■ oprire nefiind dotat cu casă de bilete. „Noi știm, Insă, oă 
■iii aceasta este necesară — ml-a spus dl. Mândruță — și de 

i un făcut propunerile necesare pentru ca trenurile personale 
- 1 ■ "ă, dm nou, acolo. Nu știm însă dacă demersurile noas-

ti v t li acceptate". Gheorghe OLTEANU

loiuiamii'niniuiiuiuiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiuiuiiiilliua

Unde mergem?
SAMBĂi A. 29 MAI
• I.upte libere.
Li P ini in sala polivalentă

se d‘ . ră campionatele na
ționale lupte libere tineret,
cu pârtii iparea celor mal talen
tat i sp . din țară, o adevă
rată selecție pentru loturile na
ționale.

DUMINI0A, 30 MAI
• Continuă întrecerile de lupte 

libere, fiind ultima zi din concurs.
, FOTBAL, divizia B

AS Paroșenl — Minerul Anina. 
Echipa Iul Gogu Tonca nu-și per
mite să piardă nici un punct pe 
teren propriu, eăutând cât poate 
Bă se îndepărteze de neinvidiatul 
loc 12. Oaspeții fără „probleme" 

ba adevăr, pot Insă juca pentru 
un punct sau două, care să cir
cule apoi și în culise.

Minerul Uricani — Dacia Pi
tești. Un duel aprig pentru locul 
III, deținut de Dacia, în care

Dh Vasile Igjiat 
este așteptat!

1
Domnul Vasile Ignat din Iași, 

comuna Focuri, este rugat să 
▼irta la redacția ziarului nostru 
pentru a-și recupera geanta pe 
care a pierdut-o pe strada Păcii. 
In bagaj, pe lângă articole de 
îmbrăcăminte, se află și acte 
de care suntem siguri că dom
nul Ignat are mare trebuință.

înaltul Zamfir, fostul jucător al 
Argeșului, va folosi toate vitezele. 
Minerii, care iți cunoso terenul 
mai bine decât adversarul, vor 
ști să ocolească hopurile, tăind 
curbele, pentru a ajunge mai 
repede cu 2 puncte față de ad
versar. Mi se pare a fi primul 
derby al etapei, înaintea celui 
dintre Arsenal Reșița și Petrolul 
Stoina.

Dorel NEAMȚU

Vii pm necăjit ne spune

„Vreau să muncesc!”
Zilele trecute ne-a vizitat Ia 

redacție domnul Graur Vasile. 
Ne-a vizitat deoarece, după cum 
avea să ne mărturisească „sunteți 
ultima mea speranță".

Dar, de fapt, despre ce este 
vorba. DOmnul Graur a lucrat 
până acum 9 luni la TESMA Lu- 
peni, ca lăcătuș. Calificat. Apoi, 
în perioada în care această uni
tate a dispus restructurări de 
personal i s-a desfăcut contrac
tul de muncă. Și poate că asta 
n-ar fi fost o tragedie dacă n-ar 
fl fost la mijloo cei 4 copii al 
familiei Graur, care trebuie — 
nu-i așa? — întreținuți. Or cu 
un ajutor de șomaj...

De atunci, ne spune petenlul 
„am filat pe la porțile întreprin
derilor zi și noapte pentru a mă 
angaja. Am făcut 20—30 de ce
reri". Din păcate însă, nimeni nu 
l-a băgat în seamă. Așa încât 
omul a venit la noi pentru a ne 
spune că „Vreau să muncesc 1“ 
Oriunde și orice. Gu toate că aș 
prefera o mină sau CFR-ul“.

Noi ce putem face decât să-l 
spunem: să-i ajute Dumnezeu 1

Tiberlu VINȚAN

? UZZLE D ISCO - ROCK
CLASAMENT. I) What Is Love? — lladdawayj 2) Happy 

Nation — Ace Of Basej 3) I Will Always Love Yc>u — Whitney' 
Ilouston) 4) Because The Night — GO.RO feat. Tar.isa 1 5) Dur,
Dur D'etre bebe — Jordy Lemoine; 6) Hope Of Dcliverance — 
Paul Mc Gartncyj 7) AII That She Wants — Ace Of Base) 8) No 
•Limit — 2 Unlimiled; 9) It's OK, Il’s Allright — Dafe Dope Dames| 
10) Mă voi întoarce — Compact B.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Trofeul festivalului „București *93" 
a revenit solistului bulgar în vârstă de 29 de ani, Georgi Hrislov) 
pentru interpretarea pieselor „Don’t Forget" și „The Greatest 
Love Of All“. Pasiunea sa numărul unu sunt femeile I • In revista 
„Bravo", Ulf Ekbcrg de la Ace Of Base este grav acuzat de trată 
de droguri, furturi, violență. „M-am comportat ca un porc l", re-i 
cunoaște Ulf. Care va fi in continuare poziția celor de la Ace Of 
Base? Rimâne de văzut! e Marți, 1 Iunie este ziua de naștere a 
solistei Monica AngheL Ea va împlini 22 de ani. Este partenera 
vocală a lui Ioan Gyuri Pascu în piesa „It’s Over" u.n ultimul său 
disc LP. • Se știe acum cifra finală (până la aceasta oră) a vârin 
zărilor cu albumul lui Michael Jackson, „Dangeious") 11 000 000 
exemplarei • Ream.ntim prezentatorilor de discotecă din .Valea 
Jiului că duminică, 6 iunie a.o. va avea loo la discoteca „Vox 
Montis" a Gasci de cultură a sindicatelor din Petroșani „Marato
nul disc-jockey-lor", ou prezența tuturor prezentatorilor din zonă.
• La ora actuală Paul Mc Carlney se află în turneu în SUA, ou 
prezentarea albumului „Off The Ground".

RĂSPUNSURI LA SGRISORI. Livia Gioranu, Petroșani: despre 
2 Unlimited s-ar cuveni un articol mai amplu, deocamdată pentru 
tine, telegrafio: amândoi s-au născut în Olanda, la Amsterdam. 
Raymond Lothar Slijngaard la 26 iunie 1971, îar Anita Doth la 
28 decembrie 1971. Ray și Anita nu sunt decât parteneri de scenă, 
n-au timp să se îndrăgostească! Au fost descopcriți în 1992 de 
producătorii belgieni Paul de Coster și Phil Wilde. Ray a fost 
bucătar, Anita model. Primul LP l-au realizat în 1992 — „Gol 
Ready“ —, al doilea în 1993, „No Limit". • Fănel Giuciubăr, 
Lupeni; ai câștigat pariul, Ghris Norman (43 ani), care a cântat 
între anii 1975—81 (ba chiar din 1965 cu Alan Silsson și Terry 
Utley!) cu Smokie a cântat în România in anii '80. La ora actuală 
locuiește in insula Man (Marea Britanic), unde are un studio pro
priu de înregistrări. • Tudor Rațiu, Lupeni: corect, bateristul 
Florin Ionescu dc la grupul Direcția 5 este soțul Laurei Stoica.
• Irnre Csiky, Petroșani: ideea ta e bună, mi-ar place ca grupurile 
din Valea Jiului să ofere ziarului materiale informative la zi
să se reunească-ntr-un concert comun, să vedem cure ce poate.

Gcnu TUȚU

AUDIO - VIDEO SHOP
AUDIO. Cele mai vândute casete muzicale ale săptămânii 

în curs sunt un grupaj muzical sub titulatura „Best Of Compact", 
cu piese din repertoriul celor două grupuri, din,Cluj și București, 
apoi muzică clasică Cu R- Strauss, Ghopin, Schumann, Schubcri, 
Mendelssohn, J. Strauss. Din repertoriul pop internațional, vă re
comandăm casetele cu Gcnesis, Roy Orbison, ZZ Top și ABBA.

VIDEO. Iată un top al celor mai solicitate filme: 1) DRACULA 
(acțiune, thriller, dramă cu Gary Oldman, A. Ilopkins); 2) MISTE
RELE JUNGLEI NEGRE (acțiune, dragoste, dramă cu Stacey Keith, 
Virna Lisi); 3) PARFUM DE FEMEIE (dramă, psihologic cu Al 
Pacino); 4) BODYGUARD (dragoste, suspans cu Kevin Costner, 
Whitney llouston); 5) VULTURUL AMERICAN (acțiune, comando 
cu Arthur F. Lyon).

Aceste titluri — muzicale și video — le puteți găsj la studioul 
„GET AUDIO VIDEO" de la librăria nr. 33 Petroșani. Alte filme 
recomandate: VIKINGII (prod. 1958, cu Kirk Douglas, Tony Gurtis), 
CONFRUNTARE ILICITA (acțiune, sexy, cu Robert Davi, Joan 
Severance), UCIGAȘUL DISTRUGĂTOR (superacțiune cu Danny 
Lee, Ghen Yun-Fat).

I I Ml, 31 MAI
11,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.1
15.45 O samă de cuvinte.
16,00 Magazin agricol.
16.30 Portativul preferințelor mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba maghia

ră.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Ancheta TV.
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Teatru liric.

TRAVIATA.
23,00 Studioul economic.
23.45 Actualități.
24,00 Repriza a treia.

MARȚI, I IUNIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Teatru TV.

CO FACEM CU VIOLON
CELUL?

13,05 Ci l: Mozaic.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Teleșcoală
16,00 Conviețuiri-magazin
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic,
17.35 Salut, prieteni (I).

., 18,35 Starea națiunii.
19.30 Desene animate
20,00 Ar lualități
20,3 > Ro.sluri, ro-.tii
20,10 Sport

20,45 Festivalul copiilor.
21.15 Film serial.

MIDNTGHT CALLER. 
(SUA, 1989). Episodul 7.

22.15 Universul cunoașterii. 
23,05 Actualități.
23.15 Salut, prieteni (II).

MIERCURI, 2 IUNIE 
7,00 TVM. Telematinal. 

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.

Programul TV. săptămânal
12,00 La Sept
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Oameni de lungă noi.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Doiumenlar artistic.
17.35 Ariiivc folclorice.
17,55 Fotbal: Ceho-Slovacia — 

România.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Azi în prim plan.
21.40 T> lei inem.itcca. 55 DI ZI

LE I.A PEKIN. (SUA, 1963).
21,25 Agenda culturală.
0,25 Actualități.

JOI, 3 IUNIE
7,00 TVM Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Filrn arlislic.

POARTA-TE FRUMOS 1

(SUA, 1951).
13,20 Worldnet Usia.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Oi a de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană.

18,05 Povestea vorbei.
18,25 Tele-discui muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii. Egiptul. 

(IV). Kurnak — Valea re
gilor.

19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20.45 l’i.lm serial. DALLAS. 

Episodul 237.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul economic.
22.45 Festivalul Internațional

bucurești '92".
23,15 Actualități.
23.30 Confluențe.

VINEKI. I IUNIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film serial. NOII A.SI AI 

CERULUI AI RASTRU. 
Ultimul epi od.

13.00 Worldnet Usin.
13,20 Desene animate.

14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,25 Teleșcoală.
16,00 Cheia succesului.
16,30 Descoperirea planetei.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro- Patria.
18.35 De Ja lume adunate...
19 00 Cultura Ln lume.

19.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,40 Mim serial. DESTINUL FA

MILIEI HO W ARD. Episo
dul 71.

21.45 Viața parlamentară.
22.15 Magia dansului.
22.45 Gongl
23.15 Actualități.
23.30 Magazin cinematografic.

0,30 La cererea telespectatorilor. 
Veniți cu noi pe programul
2.
SIMHATA, 5 IUNIE

9,00 Buna dimineața... de la 
Cluj-Napoca.

10,00 Actualități.
10,10 Ba dai Ba nu!
11,00 Film seriaj pentru copii.
11.30 Tradiții.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Oi a de muzică.
1 t,00 Ora 25 Tranzit-TV.

DIN SUMAU: Desene ani
mate (ora 14,05). Știri (ora 

11,30). Atlas. Topul muzi
cal european (1). Tenis (ora 
15,00). Familia Simpson, e- 
pisodul 6 (ora 17,30). Ma
pamond (ora 18,00). Topul 
muzical european (II). Te- 
leenciclopedia (ora 19,15). 
Actualități (ora 20,00). B- 
dilorialuț săptămânii (ora 
20,35). Film serial: CAS

CADORUL. Episodul 4.
(ora 20,40). Topul mOzical 
european (III). Film: DE
TECTIVUL FROST, epi
sodul 3 (ora 21,40).

23,15 Film serial. MIDNIGHT 
GALLER. Episodul 16.

0,15 Trei din zece pentru un 
show.
DUMINICA, 6 IUNIE

9,00 Buna dimineațal
10,00 Actualități.
10.10 Abracadabra!
11,00 Film serial pentru copii. |
11.25 Avanpremiera TV. ,
11.30 Lumină din lumină. !
12.30 Viața satului. 1
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Poșta TV. I
14.25 Video-Magazin.
18.30 2x2. O nouă ediție a con

cursului între cupluri.
19,00 Film serial. DALLAS. Epi

sodul 238.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. VOIAJUL 

TERORII — AFACEREA 
ACHILE LAURO (Italia — 
SUA — Franța, 1990).

22.10 Convorbiri de duminică.
22,45 Actualități.
23,00 Maeștri.
24,00 Nocturna duminicală.
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GALJEJDOȘCOP jN!ER MAT IONAL
LOZUL CEL MARE La o bere cu... DOAMNA SPEAKEH

Visul a milioane de oameni de 
pe glob este să câștige lozul cel 
mare la loterie. Din când în 
când se anunță că cineva șl-a 
împlinit acest vis, Insă atunci 
ceilalți încep să-și pună întreba
rea dacă există cu adevărat un 
fericit.

David Cabedos, soldat în ter
men, în vârstă de 23 de arii, e- 
xistă cu adevărat. In fața apa
ratelor de fotografiat și a came- 
re’or de luat vederi, el a primit 
recent, la Paris, al treilea premiu 
Ca mărime in întreaga istorie a 
existenței în I'anța a câștigurilor 
In bani la loterie — aproape 
55 milioane franci.

Întrucât banii altora intere
sează publicul în primul rând, 
f. i ivitul câștigător a relatat ce 
intenționează să facă Cy. milioa
nele sale. Împărțind câștigul în

tre el, sora mai mare și pă
rinți, el va plasa banii in afa
ceri rentabile, ceea ce, după 
calculele sale, trebuie să-i aducă 
15 000 de franci pe zi. „Ma în
cearcă sentimente ciudate, dar 

este foarte reconfortant să începi 
în acest fel viața — a declarat 
David ziariștilor. Acum familia 
mea a șcăpat de grijile materiale, 
părinții pot ieși la pensie". To
tuși, cel mai bogat soldat in 
termen francez mai are încă 5 
Juni de armată. Acest lucru nu 
este chiar atât de rău, consideră 
el, deoarece îmi va permite „să 
evit excesele și să nu cedez ten
tațiilor ieftine".

Dar aduc aceste câștiguri fe
ricirea? Soarta predecesorilor no
rocosului soldat a fost diferită. 
Posesorul celui mai marc câștig 
— 55,4 milioane franci, în anul

1990 — a rămas un necunoscut. 
Cei doi frați care au câștigat la 
loterie in anul 1991 suma de 
peste 53 milioane franci au în
temeiat o firmă prosperă în do
meniul imobiliar. Dar sunt cu
noscute si alte cazuri. In anul 
1980, o familie de șomeri a câș
tigat 5 milioane franci, ceea ce 
în acea vreme reprezenta o sumă 
frumușică. Ei și-au construit o 
vilă, și-au cumpărat automobile 
luxoase — care foarte repede au 
suferit avarii —, îmbrăcăminte, 
într-un cuvânt, au aruncat cu 
bani în toate părțile. In anul 
1983, banii s-au terminat, com
paniile create de ei s-au ruinat, 
solii au început să se certe și au 
ajuns din nou la... forțele de 
muncă.

•îs E n
Președintele rus Boris Eltin, 

respingând acuzațiile oponenților 
săi politici că ar bea mult, afir
mă că dificultatea îndatoririlor 
sale de la Kremlin nu-i îngăduie 
să-și permită să bea măcar oca
zional.

„Duminică seara, întreaga fa
milie — formată din nouă mem
bri — se reunește. Atunci îmi 
permit uneori să beau câte un 
păhărel, două de coniac", a de
clarat el săptămânalului „Argu- 
mentî I Faktî".

„După o ședință de saună ru
sească, beau de asemenea 
clâ de bere", a mai spus el, a- 
dăugând că practic fiecare clipă 
din cursul săptămânii este plină 
de probleme de stat. Sobrietatea 
este la ordinea zilei, a afirmat el.

a fevi
i

a-

o sti-

lin sărut in valoare de...
80000 dolari!

O dispută legală cu privire la cel mai faimos .mut fotografic 
din Franța, fotografia lui Robcrt Doisneau din ll\>0 „Sărutul de 
la primărie", s-a amplificat, judecătorii având de luat in consi
derare două pretenții contradictorii la compensație.

Fotografia alb-negru înfățișând un cuplu tânăr Înlănțuit 
într-un sărut perfect, parând a uita de agitația din jur, a consti
tuit farmecul romantic al Parisului ump de pal,u decenii.

Acum, un cuplu din suburbiile Parisului, Dcnise și Jian-Louis 
I^avergne, declara cu ci au fost cei de la care Doisneau a furat 
un moment prețios al intimității lor la ieș»rea din primăria Pa
risului, cu 43 de ani in urmă și ccr daune in sumă de 500 000 
franci (80 090 dolari).

Ei afirmă câ-și pot dovedi identitatea printr-o cicatrice de 
pe nasul lui Je in-Loui.s și prin bluza și fusta pe care Denisc și 
k a fa<ut singură pentru acea zi.

Dar fosta actrița Francoisc Bornct reclamă că ea a fost anga
jată ca model de Doisneau, acum în vârstă de 81 de ani. Ea pre
tinde să 1 se pi.1tc.isca 100 000 li anei ( 18 000 dolari) și o pat le a 
drepturilor de autor asupra fotografiei, retipărită de sute de mii 
de ori in toată lumea.

Familia Navcrgnc declară ca a văzut fotografia pentru prima 
oara la televiziune, in iulie 1988. Ei l-au contactat pe Doisneau, 
care la început a refuzat sâ-i primească, iar apoi k-u spus că de 
fapt el a folosit modele pentru fotografia respectiva.

Furioși, ei au recurs la acționarea în just'ție, afirmând că 
dorise ca sct>mp.a amintire sa lic recunoscută pcnlru eternitate.

Cazul se poate dovedi a fi. mai mult decât o simplă explicație 
la o lotografie fa moașa. Ag< nț iile de fotografii se tem c.. s-ar puica 
stabili un prec<<knt costisitor.

„îx-gea din 1985 cu privire la drepturile de autor asupra fo
tografiilor c.te foarte strictă deoarece orice imagine publicată 
Iară autorizația celor ce apar in ca poate duce la acționarea in 
justiție", a spu-. K.ithlccn Grossct, director al agenției Rapho, cure 
publică lucrai de lui Doisneau.

/

Ravagiile fumatului
Peste jumătate din copiii spanioli fumează până la vârsta d' 

15 ani, mai muJți decât in orice altă țară'membră a Comunității 
Europene, a declarat Societatea spaniolă pentru chirurgie pulmo- 
na ră.

S-a arătat cu circa 14 la sută clin copiii în vârstă de 11 ani 
sunt fumători peimanenți sau sporadici, proporția crescând la 
38 la sulă pcnlru cei de 13 ani și la 58 la sută pentru cei de 15 
ani. Societatea a informat că a existat o mare creștere a număru
lui femeilor și copiilor fumători în ultimii ani.

In Spania, fumatul face intre 30 000 și 40 000’ victime anual, 
indică cifrele publicate de Ministerul Sănătății.

La un milion de ani «•*•«*•******«***««*<****«

Gravidă concediată
O operatoare radio britanică 

afuma că M ir.na Regala a conce
diat-o pe când era însărcinam 
deoarece a refuzat să-și abando
neze copilul, se afirma în ziarul 
britanic „Daily Express".

Narissa Jones, in vârsta de 2G 
de ani, din Por tmouth (sudul An
gliei), a d'pus o plângere pe 
temeiul discriminării sexuale îm
potriva ministruluj ap.uarii, se 
arată în ziar.

Ea a d-clarat unu, tribunal că 
ofițerul medic piincipal de la 
baza terestră de care aparținea 
i-a spus că pentru a putea fi 
trimisă pe marc trebuie să sem
neze încredințarea spre tutelă s

copilului ci unei rude. „Mi s-a 
spus cu daca doresc sa rămân 
în Marina va trebui su-inj pără
sesc copilul", a citat-o ziar ti.

Jones afirmă de asemenea ca 
a fost obligată sâ poarte uniforma 
până la o evoluție târzie a sar
cinii .și că aproape a leșinat deoa- 
icce era prea strâmta. Apui i s-a 
ipus că va fi concediată din 
cauza sarcinii.

Dcx torul William Bissctl, ofi- 
V rul-medic care s-a ocupat de 
cazul ei, a negat ca i-ar fi spus 
ca trebuie să semneze punerea 
sub tutelă a fiului ei, Luke, în 
prezent de c*pt luni.

J’ioicsul continuă.

nici o secundă! Pagină coordonată de
Ghcorghe CIHHVASA

Un ceas atomic atât de exact 
încât nici nu o va lua înainte, 
nici nu va rămâne in urma cu o 
singură secundă într-un milion 
de ani a fost prezentat de Insti
tutul Național pen1ru Standarde 
și Tehnologie din SUA, o filială 
a Ministerului Comerțului, care 
a aratat ca a început să utilizeze 
unul din cele mai exacte ceasuri 
<iin lume,
de Nl.ST-7 —, care va 
ireproșabil timpul cel | 

durata unuj secol.
Un tub cilindric, dg 

aluminiului, 

metri și cu un 
metru, NIST-7 

prin numai arca 
lor caic se mișcă în inteiiorul lui.

A*************************
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„Codul pa

cunoscut sub numele
i măsură

puțin pe

în lungime 
diametru 
mas oară 
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de trei 
de 1 

timpul 
atomi-
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I
Doi bărbați paralizați de la talie 

in jos au încheiat iară ajutor 
traversarea (50 de mile) pe schiuri 
a Munților Sicrra Ncvad.i. „A 
fost pruna tr.ivers.ire a Munților 
Sicrra Ncvada fără ajutorul per
soanelor Valide", a declarat M.irk 
Wcllinan, în vârstă de 32 dc ani, 
postului tic radio KCliS dm San 
Francisco după <e cl și JelT l’a- 
gels, în vârsta de 44 arii, au ajuns 
la poarta vestică a Pairului Na

Exista panglici roșii pcn.ru 
purtătorii virusului HIV, panglici 
roz. — pentru bolnavii de cancer 
ta sân, purpurii — pentru vio
lența urbana și verzi — pentru 
mediu. Nu lipsește decât o pan
glica care să protesteze împotriva 
pa nglicilor.

Avântul luat de politica pan
glicilor i-a inspirat pe comer- 
cianți, a lost elaliorat un adevă
rat „cod al panglicilor" și i-a 
divizat pe homosexuali. De la 
debutul lor pe plan național cu 
ocazia dcccrnimii premiilor Tony, 
panglicile roșii pentru SIDA au 
devenit simboluri goale, afirmă 

mulți. Ceea ce se intenționa sa 
fie o proclamare curajoasă s-a

N ? R E

„Combină farmecul unei din# 
cu comportamentul unei directoîh 
re de grădiniță și cu aplombul 
unei chelnerițe" — j.itâ portretul 
pe care un ziarist britanic U «re- 
iona președintei Camerei Comu
nelor. Betty Boothroyd este prima 
femeie ce deține aceasta func
ție care de la înființarea sa, în 
1377, și până în prezent 
ocupată de 154 de bărbați.

Doamna Speaker, este de 
cord cu descrierea jurnalistului. 
„Sper că am un oarecaie farmec. 
Și nu intenționez sa-mi ascund 
feminitatea, gest pe care nu l-am 
făcut niciodată", declara Betty 
Boothroyd la aniversarea unui 
an de la alegerea sa ui presti
gioasa funcție.

Ea se bucură de apreok rea (XX ' 
legilor ei, în majoritate bărbați , 
Unul din membrii Camerei M I 
descris-o pe președintă ca fiinjl 
„o autoritate cu față umana\ 4

Betty Boothroyd consideiă e< 
.secretul succesului sau constă fg i 
îmbinarea toleranței Cu umaiA I 
și, atunci când este cazul, etf 
fermitatea. V?

„Nu cred că cel din Cam-rif i 
mă tratează diferit din cauză 
sunt femeie. Au atitudinea 
care au manifestat-o ți față d£ ( 
predecesorul meu", opinează < 
„Doamna Speaker", ^4

In tinerețe, Betty Boothroyd t ' 
fost cântăreață într-un ansambl® ( 
de estradă. Ea este membră M j 
Partidului Laburist, fiind ed 

de-al treilea speaker laburist di* I 
acest secol și primul președiatf 
al Camerei ales de la 1900 
in prezent din rândurile opozi

nglicilor“ | 
deteriorat, transformâi>du-se In
tr-o simpla afacere". „l'armlK.ul< ' 
s au învechit", a aiirmal l
Y arbrough, editor al revistei bOt 
mosexualilor „The Ad-ocateV 
Oamenii trebuie să-și lase p«MM 
gliei le acasă .și să acționeze", i

Intre timp, „Macy's" și alCg’ 
magazine au început să vânffi 
panglici pentru cancerul la 
(din material textil la 8 și 10 
lari bucata), o parte dm fonddi* 
fund destinate cercetării. „Tiffani* 
vinde un .set de cadouri în v„ioă ' 
de 100 de dolari care include (f 
eșarfa cu un desen rcpr< zcnbtfid 
o panglică roz. Dc la fiecare vfifc 
zare 10 dolari sunt detstin-lți cC0* 
ectarii cancerului la sân.

I E R A
țional Yoscnnlc la capătul cm-ei 
inedite.

Ei au folosit schiuri speciale 
dc fond — un csirticiur cu schiuri 
.linșate. Folosind bl.ițele (wniril 
■ ln.it, cei doi :. al( iinpinc jm1 

II ‘a la kg a < ■ lip.UI li’ ț II 
munții dm C.ilil<>rm.i de M* a- 
■ up< i it (le . ăp.H

Wcllman a afinn.it < â cel mai 
dificil hiong nt a fo-»t când au

i

,ost prinși de o avalan-yâ țf aa 
trebuit să parasească scImuti 

sa sc urce tarându-sc pe margis 
nea drumului și să trag'ă scbrtj- 
rile cu ajutorul ur>or IrâinglxiLi 1

Fost pădurar, rântt în cursut 
unej < ițărari in 1982, Wellman 
a fost primul p.iiaplcgic care t 
traversat Munții El <~a,pitan fi 
Dome din Parcul Națiorvat- Y«Te
mi te. (

Un polițist australian cnie a 
pozat nud pentru un pbant al 
unei reviste pentru f< mei, In fa 
șurat într-nn piton dc trei metri 
lungime, a fost achitat dc acuza
ția de „comportare necuviincioa
să" pentj-u un ofițer.

Ofițerului In vârstă de 28 de 
, -V r. atenția jn

POLI (IST FOTO-MODEL
legătură cu difuzaiea imaginii 
sale nud de pe cele opt pagini 
și sc v.i pune capăt arestei pro
bleme, a afirmat o purluloare dc 
cuvânt a poliției.

Polițistul, care pozează ca mo- 
dr 1 In timpul lifrtr, a apărut in 
eoițin din octombrie a revistei 
aostraJiene „Women’s Forum" sub 

un alt nume și nu a di.lar.it ca 
osie ofițer de poliție.

Debutul sau ca nxxiel nud a 
fost ulterior dezvăluit și lansata 
o ancheta. 1’iirtatorii’l de cuvânt 
a spus că nu a văzut lotogi alnle, 
ilar nu crede eă .maginca lui va 
deveni o reelamfl pentru tiolițic. 
„11 vezi pe linul din ei, l-ai vă
zul pe toți", a afirmat ea.

O ȘANSĂ
î’roslitiiatekir din orașul I i il.'inic Cardil f li se oferă o r.i do 

canmaj și ■ daloi ie lurisu ,i ,n mimlu din impre,m hiș hi spe
ranța ca s. himbarc.i dc decot ie va timula orgoi.m și le ia ajuta 
să și M hiinbe iiukIuI de i laț . Acest proiect de cantaU.1, anunțat 
prin posU-rc ie le propun feme-il r „o fărâma de aventură", < X41U*° 
inii o faimoasa zona a do urilur, este sponsorizat dc sei’vkaHâ 
local de sănătate publică. „AixyoLa le va oferi o a
noaște și altceva și, poate, ic va stimula orgoliul și comjtiHIțn «Io 
sine" — aprecia Judy Curry, de la l airbridgc Charity.

pcn.ru
afinn.it
di.lar.it
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Publicitate
Pentru prima dată in județul Hunedoara 

MOTOROLA S, U. A.
prin 

General Corn Trust Inc. SRL 
care vă oferă:

— Aparatură de radiocomunicații mobilă, portabilă 

5,1 — Vă pune la dispoziție posibilitatea de a închiria
un radiotelefon pe o anumită perioadă dc timp .

_ Zona de acoperire este întregul bazin al Văii .Jiului.
Contactați ne la: telefon 093/550690, Tel. Fax. 550671. 

sau „ComTex“ Magazin, str. Republicii, nr. 31. Petrila, 
Tel. l ax 093/550391. (contract 382/28.05.93)

aniversari
PENTRU Cucăilă Vasilc, un 

aviccr -La mulți ani Ț, sănătate 
•i bucurii. Soția, copiii și nora. 
(3604) .

,LA MULȚI ANI !". împlinirea 
Uituror dorințelor, multă fericire 
și sănătate lui Telan Izvorel, cu 
oearia zilei de naștere. Cu d--ag. 
fiica l.orsdana și solia Angola. 
(37'73)

CEllEKI SERVICIU

BĂRBAT, 26 ani, fără proble
me, conducător auto, 
4 limbi străine, caut 
Teii Ion 54141". (3458)

PIERDERI

pașaport, 
serviciu.

Societatea Comercială
„AGROCOM” S.A. Petroșani

str. 1 Decembrie 1918 nr. 90, telcfon/fax 093/542442,

VÂNZĂRI
VÂND apartament 2 camere 

si mobilier complet. Petroșani. 
TV'.efon 544201. (3667)

VÂND livadă in Archiud (Bis
triț i). Relații: Lupeni, telefon 
560214, intre orele 8—10. (3662)

V ÂND mobilă sufragerie (vitri- 
n i si biblioteca). Telefon 545397. 
(3F61)

VÂND garsonieră Petroșani, 
ultracentral. Telefon 541286. 
541960, 541112 (3660)

VA'-.D nwd • imenteb : Itisto- 
Hit _ tr.tt ire.a ulcerului; Thvre>- 
tom — tratarea glandei tiroide, 
KcUi -un — tratarea retimalrniu
k. Telefon 570310. (3593)

VÂND video pl ij-er f'unai, no’:. 
țN-tms.iru telefon 542392. (3633)

VÂND urgent Polski Fuit 126, 
stare excepțională. Petrila. tele
fon 53/350806, ■ li barul lligh-
l. f (3632)

VÂND t lovi zor color „Supcr- 
son . ' — 1'zOOOO lei, video recor- 
der ;.'ip->n<'z — 140 000 lei. P' tro- 
ș.m;. Gh. Buițiu. 22. Telefon 
5435.I6. '3648)

CUMPĂR < 
trir- ,ni. Telefon

VÂND video Ak.ii, 
n-d, noi, 135 000—14 > 000. 
da firilor,

VÂND casă, Petroșani 
trov). Vilelor. 12. 
antxe. (3657)

VÂND video recordcr Sonv, 30 
casete, antenă atelit. Telefon 
541417. (3658)

VÂND instalație satelit com
pletă (inclusiv montare). preț 
convenabil. Telefon 543123. (3650)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, zonă centrală. Telefon 
M? 118, I^eonte. (3659)

PIERDUT legitimație de servi- 
pe numele Sadagurschi 

Ghcorghe, eliberată de Uzina de

PIERDUT legitimație 
ciu pe numele S

Prcp.irare Petrila. O declar nulă. 
(3656)

PIERDUT carnet student pe 
numele.Ocnă Viorica, eliberat 
dc UT Petroșani. 11 declar nul. 
(3641)

DECESE

â mo Ic-’ i in l’c- 
541907 (3654)

Aivva. Fu- 
Tran- 

13/13, B trbă’eni. (3655) 
(Dimi- 

Curte, garaj,

en gros 
liăutu li.

7—21, la

SC MINODOR \ Vulcan 
(vizavi Magazinul Tinere
tului) livrează 
dulciuri, țigări, 
cafea.

Relații, zilnic
sediu. Telefon 570853.
(3652)

~DI VERSE
ABSOLVENȚII fostului Liceu 

industrial nr. 2 Chimie Lupeni, 
promoția 19R1 —1982. clasele XII 
A, B, C-, sunt rug iți s i se pre
zinte in data de 2t> iunie 1993, 
ora 17, in fața liceului. (3651)

SCHIMBURI DF. locuința

SCHIMB apartament 2 camere, 
confort I, cu gaisonicra, zonă 
centrală. Telefon 512761. (3615)

organizează licitație publică deschisă cu 
strigare conf. Legii 58/1991, HGR 634/ 
1991, HGR 758/1991, HGR 545/1992, pen
tru vânzare de active în data de 1.07,1993, 
ora 11, la sediul societății.

1. Unitatea nr. 38 Petrila, Complex 8 
Martie cu desfacere de legumc-fructe Și 
produse alimentare

Prețul de pornire a licitației 18 300 000 
lei. Taxa de participare la licitație 70 000 
lei.

In cazul neadjudecării activelor în pri
ma etapă, se va organiza cea de a II a 
etapă în data de 16.07.1993, ora 11, la se
diul societății;

In cazul neadjudecării activelor in eta
pa a 11-a, se va organiza cea de a 111-a etapă 
în data de 21.07.1993, ora 11, la sediul 
societății.

înscrierea participanților la licitație se 
face până la data de 22.06.1993, dată până 
la care ofertanții vor depune la sediul so
cietății documentația prevăzută de legisla
ție (dovada existenței legale în cazul per 
soanelor juridice, modalitatea de îndepli
nire a criteriilor specifice, incluse în do
sarul de prezentare a activului, dovada 
bonității pe bază de recomandări bancare, 
precum și dovada achitării obligațiilor 
fiscale).

Lista cu ofertanții preselecționați pen
tru a participa la licitație va fi afișată la 
sediul societății cu 3 zile înainte de ține
rea licitației.

__ Relații și dosarul cu privire la 
activ se pot obține la telefon 093/542442.

Ofertanții vor depune până la data de 
22.06.1993, la caseria societății sau în 
contul nr. 308434301, deschis la BCR Pe
troșani, taxa de participare de 70 000 lei 
și garanția de 10% din prețul de pornire 
a licitației. k

1’RIM \RI \ orașului Aninoasa este alături dc domnul vicc- 
prirnar l’etrilean Gheorghe in durerea pricinuită de moartea 
tatălui său.

Sincere condoleanțe. (3617).

CONSILIUL LOCAL Al

COMEMORĂRI

MUNICIPIULUI
PETROȘANI

AU TRECUT 6 luni de lacrimi și durere de când scumpa 
noasu-a fiică, soție și mamă

_VEG MARIOARA 
no-a părăsit pentru totdeauna. •

Tristei comemorare arc loc azi, la cimitvrul 1 uioșci .
In veci nemângâiați părinții, soțul și fiica. lrU
Totodată mulțumim colegilor din RAGCL șl 1 oliț e, P 

sprijinul acordat. (3670)

«

A TRECUT lin an de lacrimi și singurătate, de când m-a 
p răsit pentru totdeauna Mibitul meu soț

CATA NICOLAE
Vei rămâne veșnic în sufletul meu. Soția Margareta. (3627)

CU ADAN’CA durere in suflet anunțăm că s-a scurs 1 an de 
când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul nostru naș

CĂTA NICOLAE.......................
Odihnoască-se în pace 1 Fino Nuți, Nicu și copiii. (3627)______

SE ÎMPLINESC 4 ani dc la dispariția fulgerătoare a scumpu
lui nostru fiu

SCRĂDEANU CORNELIU (28 ani)
Nu-1 vom uita niciodată. Părinții. (3636)

S-A SCURS 1 an dc când inima caldă, zâmbetul și sufletul 
bun al scumpului meu soț

ISTRATE DUMITRU
m-a părăsit, plecând pe drumul fură întoarcere.

I-lori și lacrimi fierbinți, ale soției tale Valeria, vor uda 
veșnic mormântul. (3586)

SE ÎMPLINESC 2 ani de când a trecut în eternitate, acela 
care a fost soț și Uită iubitor

IEPURE CRĂCIUN
Soția și copiii nu te vor uita niciodată. (3619)

FAMILIA Maitinovici. comemorează cri aceeași durere împli
nirea a șap'e am ele rund dragul nostru

dr. MIHAIL MARTINOVICI
ne-a părăsit.

Ii vom păstra amintirea neșteaisă. (3568)

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI 
SOCILTAIH COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
•rt J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — BCR Pe- 
IroșanL

Directori MIRCEA BUJORESCU 
Director executiv: ing. Alexandra 

BOGDAN

apare 
NOI" S.A.

REDACjIA Șl ADMINISTRA | IA 2G75 
Petroșani, str, Nicolae Bălccscu nr, 2. 
Telefoane: 541GG2 (director.redactor șef)) 
515972 (director executiv-administrativ
difuzare), 612IGI (secții). Fax: 093/515972.

OllGANIZEAZA LICITAȚIE
publică deschisă pentru închirierea terenului agricol situat 

in extravilanul localității Petroșani, astfel:
— închirierea terenului se face pentru o perioadă dg 

un an;
— Taxa de participare la licitație este de 3000 lei.
— Limita minimă de pornire a licitației este de 3 

lciAnp.
— Garanția de participare la licitație este de 30 mii 

lei și reprezintă taxa de închiriere la suprafața totală co
respunzătoare primei rate lunare minime.

Documentele de licitație se pot ridica contracost de 
la sediul Consiliului local al municipiului Petroșani, zilnic 
între orele 13—15,30, începând cu data de 1 iunie 1993, 
până la data de 12 iunie 1993.

Ofertele se pot depune la registratura Consiliului lo 
cal Petroșani până cel târziu la data de 12 iunie 1993, 
ora 15.

Licitația va avea loc în data de 17 iunie 1993, ora 9 
la sediul Consiliului local al municipiului Petroșani, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 93 Petroșani.

Licitația se desfășoară in baza Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Petroșani nr. 35/1993.

S.G COMIN S.A.
Petroșani

str. IM. l'.n'incseti, nr. 22 
scoate la licitație

— un autocamion de 3,5 tone, tip IMerccdcs 808.
Licitația va avea loc în 7 iunie 1993, ora 10.
Relații suplimentare privind condițiile de participare 

la licitație se pot obține la sediul societății, sau telefon 
513112, ’

»

IMPARUL: Tipografia Petroșani. «Ir. 
Nicolae Dălccsco nr, 2. Telefon 511365.

necomandalo fi 
so restituie, Rec. 
morajft și Juridica

Materialele 
ncpublicalo nu 
pousabililiilca
asupra corectitudinii datelor cu 
prinso In articole aparțin. Io 
exclusivitate, autorilor.
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Responsabil do număr 
Tibeliu Sl’ĂTARU

Corectura

Emilia ACUIREI
Viori.. C'IOTIII.ESCV


