
ALA J
D E

COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚII. APARE IN VALEA JIULUI

Anul V, nr 893 ț
SÂMBA1A ;
5 IUNIE 1993 |

8 pagini — 30 lei J 
I i
j Program de 
( audiențe : 9—13 
) J

TVA-Reguli și cote de
’ Prin normele de aplicare a 
Ordonanței nr. 3 '1992 a Guvernu
lui României s-au stabilit persoa
nele fizice sau juridice care e- 
xercită activități supuse sferei 
de aplicare a TVA. Pot fi grupa
te astfel: agenți economici — 
persoane juridice, asociații fami
liale ți persoane fizice autorizate 
să desfașoa-e activități economi
ce pe baza liberei inițiative. Tot
odată au fost precizate și per- 
Boanele ale căror operații de vân
zări de bunuri și prestări de 
servicii nu intră în sfera de a- 
plicare a TVA, respectiv cele care 
nu acționează de o manieră inde
pendentă cum este cazul salaria- 
ților si al altor persoane angaja
te printr-un contract de muncă 
țau orice alt raport juridic de 
nuncă.

Referitor la locul de impozita
re al livrărilor dc bunuri mobi
le corporale situate pe teritoriul

Necazuri multe, buget auster
Interviu cu domnul GABRIEL CRISTESCU, 

primarul orașului Petroșani
' — D? când îndepliniți această 
funcție dc primar, domnule Cris- 
tescu? E chiar confortabil acest 
fotoliu încât a ajuns așa de poftit?

— Sunt din 15 martie și este 
foarte greu. Am fost numit vice- 
primar și primar interimar, deci 
până la alegerile locale din Pe
troșani în 4 iulie 1993.

— în ce constau dificultățile ? 
Sunt doar ale di., sau ale funcției?

— Provin din multitudinea pro
blemelor nerezolvate, deci sunt 
mult mai vechi, care s-au tot a- 
Jumulit, dar ș:. a celor nerezol
vabile.

— Ceri roi, domnule primar, 
ce i> ți■’ p.-tn „neii-zolvabilc“!

— E»U' p-a'/-'locuințelor.

lori, Procuratura a dispus

Frănfeisc
trimis in

■ Din ' 1 persoane circ au
murit
pro :• i* 1 r , , f i-.iailz.i: .•: în >- 

in a, i • i, 1 iui • I ribti i linlui 
judo .n f 1 - D*Va  d"-
s iru piivird j. im ..il| ,:!ul l'ian- 
ci'c f.izik i. di'. \ o ■ ii, c .-'o- 
tat ponlru că a v.'flftlu; c.«rn'. de 
pai iof. I > <;U t liineloză.

Ti ii ii.. J ii v,i p> r--l,i la j'.i- 
d >< , ' u.izei,, urmind '.ă sta-

In plin centrul Petroșani ului

O bătrână este lovită
■ După cum iic-<iu cb'kirat martorii, agresorul iui a făcut asta pentru prima

D Mtnna Săndoiu M Const întina 
din Orncl-. s itul [{ovine judelui 
le>l i a f-r.t .Igre .-|tâ joi, 3 junii», 
bi pirul orei II d< către concu
rență. Murn.i Constantina vinde, 
d'- mai mulți ani, flori in Petro
șani, lunga noul magazin „Com- 
tim“ (fosta ilirnentara nr. 8). Ea 
susține c-a mai fost agresată de 
râteva ori dc către aceeași per
soană, patronul chioșcului de flori 
•*wi  stația de autobuz „Poștă". Joi, 

dl. palton a întiecut orice 

României nu s-au ridicat proble
me deosebite având în vedere 
caracterul unitar al teritoriului 
țării.

Pentru prestările de servicii, 
locul de impozitare este regle
mentat pe baza principiului ge
neral de aplicare a taxei în func
ție de destinație, astfel că aces
tea sunt impozabile atunci când 
sunt utilizate în România, in di
ferent de locul unde este situat 
sediul sau domiciliul prestatoru
lui.

Din punct de vedere al reguli
lor dc impozitare, operațiile in
cluse in sfera de aplicare a TVA 
se împart în următoarele trei
marj categorii :

• operații supuse TVA la 
care se aplică cota de 18 la sută 
ce se calculează asupra sumelor 
obținute din vânzarea bunurilor 
sau prestarea serviciilor la fieca
re stadiu al circuitului economic 

pentru care sunt multe solicitări.
— La audiențele dv. oameni) 

vin cu necazuri. Câți cetățeni au 
venit la audiența ultimă ?

— în 2 iunie, din 13 persoane, 
un număr de 9 vor locuințe. Și 
aceasta pentru că persistă men
talitatea ca primarul poate re
zolva totul, orice. In fiecare zi 
sunt pus față in față cu fel de 
fel de cereri și solicitări care 
nu-s de competența administra
ției locale. Prerogativele nu pot 
fi depășite fără a încălca legea 69.

— Ajungând la locuințe, deci 
apartamente, știu că de foarte 
puțin timp cunoașteți, in sfârșit, 

Tihcriu SPAT \RU_ 
(Continuare in pag. a 7 a)

Fazakas 
judecată

cumpărat carne dc ța el, 5 au

bile.r.i a pedc.'ij' a pe t are res
pectivul o va primi. In dosarul 
înaintat de către Procuratulă *e  
precizează că 1 raneisc l'azakaș 
a vândut carne de porc inf< .ta
tii ținui număr de 18 persoane. 
Cinci dintre acestea au devei.>1 
Vă vom ține la curent cu des
fășurarea piocc.iilui și finalul 
sau. (Ghem glie OI.TEANU)

oara
măsura. In prezența d-ltli Jula 
Nico] vănzâloi ambulant de 
cărți, și .sub văzul trecătorilor, a 
pălmuit băl lâna și a vărsat pe 
ea apa din găleata in care a- 
ceasta își ținea fini ilc. Dl. Ștcf 
Aurel (str. Maleea, nr. 1) ne-a 
relatat că a fo-t martor la mai 
multe ieșiri ale patronului, dar că 
aceasta a cam pus capac la toată, 
în timp ce noi discutam cu per
soana agresată, la fața locului a 
sosit un polițist. Acești a rttgal-o

impozitare
până inclusiv la consumatorul 
final ;

• operații de export și asimi
late exportului care sunt supuse 
cotei zero. La aceste operațiuni, 
furnizorii sau prestatorii de ser
vicii au dreptul de deducere a 
TVA aferentă bunurilor și servi
ciilor achiziționate sau realizate, 
în unitățile proprii destinate rea
lizării operațiunilor impozabile:

• operații scutite de TVA. A- 
cestea sunt reglementate prin Or
donanța nr. 3/1992 și nu se ad
mite extinderea lor prin analogie 
iar furnizorii sau prestatorii de 
servicii nu au dreptul la deduce
rea taxelor aferente intrărilor 
destinate realizării produselor sau 
serviciilor scutite de taxă.

Ioan LAZAll, 
director al Administrației 
Financiare a municipiului 

_____________ Petroșani____________  
(Continuare in pag. a 7 a)

IN ZIARUL DE ASTAZI :
— N< dcia Vulcăneană
•— Un copil de 4 ani a fost 

călcat de autobuz
— Divertisment
— Caleidoscop internațional
— Programul TV săptămânal

insistent pe balrtiiiM : i mvarga 
cu el la poliție pentru a depune 
rcchim.iție. Intre timp, soția pa
tronului plecași deja, intr-acolo. 
Plângând, femeia a zis Că nu 
mergi», c;i n a avut treabă în via
ța ei cu poliția șl că trebuie să 
pi indii trenul de oia 12, care s-o 
ducă actiA«.

Ghcoighe OI.TEANU 
Vali LOCOTA

Candidații la funcția 
de primar în Petroșani

în 3 iunie 1993, la orii 24, s-a terminat perioada pentru de
punerea de candidaturi la funcția de primar la alegerile localo 
din orașul Petroșani, stabilite pentru 4 iulie 1993.

Comisia electorală de circumscripție, al cărei președinte c.sto 
dl. Florea Napoleon, judecător la Judecătoria Petroșani, .și vicepre
ședinte dl. Stanciu Nicolae, procuror Ia Procuratura Petroșani, ne-o 
informat că s-au depus 8 (opt) candidaturi, toți având domiciliul 
în Petroșani.

• VĂRAȘEȚ IOAN MIIIAI. Este născut în anul 1943, de pro
fesie inginer constructor, salariat la Regia Autonomă a Huilei din 
Petroșani. Este candidat independent.

• RADU ION VIOREL. Născut în anul 1951, este subinginer 
topograf și salariat la RAGCL petroșani. Este candidat al Conven
ției Democratice.

• BERCA GHEORGHE. Nă.scut în 1950. Este de profesio, in
giner, director tehnic la Societatea Comercială UMIROM SA Pe
troșani. Este candidat al PUNR.

• STANCIU VALERIU. Născut în 1927, de profesie inginer, 
actualmente pensionar. Este candidat al FDSN.

• DABULEANU ION. Născut in 1936. Este de profesie inginer, 
actualmente pensionar. Candidează din partea PUSD.

• FAGAȘ VAS1LE EUGEN. Născut în 1951. Este antrenor de 
lupte, cadril didactic la Clubul Sportiv Școlar Petroșani (fosta 
Școală sportivă). Candidează din partea l’NL-CD.

• BARB PETRU Născut în 1932. Este pensionar. Candidează 
din partea PSM

• PUȘCAȘ ION. Născut in 1956, de profesie inginer, este 
salariat la Exploatarea Minieră Valea de Brazi, Este candidat 
independent.

Potrivit art. 36 din Legea 70 din 26 noiembrie 1991, rcferitoaie 
la alegerile locale, candidaturile pot f; contestate dc către alega
tori, partide sau formațiuni politice în termen de 10 zile de La 
expirarea termenului de depunere a acestora. Contestațiile privind 
admiterea sau respingerea candidaturilor se introduc la Judecăto
ria Petroșani și se soluționează în termen de cel mult 3^«i4e de la 
înregistrare

Tiberiu SpATARU

Normal și anormal
După cum se po ite vc ’ a și in 

imaj iuea alăturata, eopiii care frec
ventează Grădiniță cu program 
normal nr 4 din l’etroj.'ini Nord 
abia au loc să respire. ltnagin.i- 
ți-vă 5 grupe, cuprinzând 162 dc 
preșcolari, îngrămădiți in 3 apar
tamente dc |>c sliada Construc
torul (blocul A și B) șl veți în
țelege că e o situație anormală. 
Cinci cadre didactice titulare, ti
nere, cu poftă de muncii (a se 
vodea rezultatele de pân„ acum), 
nu plâng, nu cei nimic, dar .spe

ra inca. Așteaptă o zi cu soare, 
in care se va înfăptui minunea și 
se vor vodca mulat'*  intr-un spa
țiu coi cspunzntoi. Promisiuni au 
mai foșt. dar lucrurile nu s-ail 
schimbat, motiv penii u caic a- 
ceșli co|>ii — foști .șoimi, viitori 
x nituri — s-au cam enervat: „O 
sii mergem sa-1 ciomăgim pe ne
nea ala care ne minte!". Așadar, oa- 
meni de bună credință, caic dis
puneți de mijloace, ajutați-i sau 
măcar nu-i mai păcăliți- Al*(el,  
e bai! (Șt, 0.)
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Impulsuri telefonice piperate !
1 începând de la 1 iunie, tarifele 
pentru prestările de servicii ale 
Ministerului Telecomunicațiilor 
nu sporit grija cetățeanului de 
Tan.l, „posesor" al unui post te-

Donatorii 
pot alege

■ Sa apelat la modalita
tea de a opta datorită neca
zurilor pricinuite de către 
unii care vroiau doar băutură 

î-a Centrul de recoltare și con
servare a sângelui Petroșani a 
iest dată, de curând, în folosință 
o nouă boxă de recoltare. Pentru 
început ea poate asigura, simul
tan, recoltarea de sânge de ]a 
doi donatori, urmând ca, pe par
curs, sa fie amenajate încă două 
puncte similare.

Conform celor aflate de la dl. 
dr. Martin, șeful centrului, noul 
spațiu creează condiții mult îm
bunătățite in ceea ce privește e- 
pcitnța activității și ținerea sub 
observație a celor care donează 
6ânge. Deloc de neglijat este și 
un alt aspect, cel al scurtării du
ratei de timp afectate circuitului 
control clinic — donare — remu
nerare.

In altă ordine de idei, am mai 
reținut că, la solicitările donato
rilor, s-a rezolvat *i  o altă ce
rința. Aceea că, după donare, 
având in mână bvnul de masă, 
Indexat, cetățeanul poate opta: 
ori o masă cu mâncare caldă 
la restaurantul „Paradis", ori 
echivalentul in produse al sumei 
respective (2100 lei), de la alimen
tara nr. 15 din cartierul Carpați. 
S-a apelat la această modalitate 
(leoaiece au existat neplăceri pri
cinuite personalului de la „Para
dis" de către unii donatori care 
doreau — în schimbul sumei 
scrise pe bonul de masă — doar 
sticle cu băuturi alcoolice. De 
amintit că astfel de cazuri nu au 
fost puține, existând chiar zile 
In care — du-pa cum ne mărtu
risea o doamna de la restaurantul 
amintit — sticlele cu lichior din 
stoc , • topeau" văzând cu ochii.

Gli. OLTEANU
I

LUNI, 7 IUNIE

lefonic. Abonamentul lunar se 
ridică Ia suma de 450 lei, față 
de cat era până la această dată 
și de 270 lei, pentru cei care au 
post telefonic cuplat. Im
pulsul la un telefon public costă 
exact 20 de lei (ca la metrou). 
Bine că avem monede, jar zonele 
de clasificare și-au mărit și ele 
pretențiile.

Pentru zona I se prevede un 
tarif de 36 lei/minut l pentru 
zona a Il-a 48 lei/minut, iar pen
tru zona a III-a 60 lei/minut.

•Noul impuls consumă acum 
6 lei din bugetul familiei, iar 
între oreie 18—6 erte prevăzută 
o reducere de 50 la sută. De a- 
celași regim de reducere benefi
ciem șl în zilele de duminică și 
cele declarate sărbători legale. 
Problema e: Cine ține evidența 
orelor și impulsurilor, pentru a 
se lucrn corect?...

CLASAMENT : 1. No Limits — 
2 Unlimited; 2. What Is Lovc? — 
Haddaway; 3. AII That She Wants.
— Ace Of Basc; 4. 1 Will Always 
Ix>ve You — Whitney Ilouston | 
5. It’s OK, It’s Alright — Dafe 
Dope Dames; 6. Hope Of Delive- 
rance — Paul McCartney; 7. Ma 
voi întoarce — Compact; 8. Be- 
cause The Night — GO. RO feat. 
Tarlisa; 9. Dur, dur d’etre bebo
— Jordy; 10, Informer — Snow.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Tur
neul prilejuit cu ocazia a 15 ani 
de existență a formației Compact 
din București, va face o oprire și 
la Petroșani, cu două spectacole, 
miercuri 9 iunie. Costul unui bi
let, 640 lei (în care se in<lude și 
un excelent program de sală în 
8 pagini). Se vor prezenta piese 
'mai vechi, precum și cele de pe 
noul album preconizat să apară 
in curând, album intitulat „Mă 
voi întoarce". Despre concert, în 
numărul viitor. • Grupul constăn- 
țean Commando și-a lansat a- 
cum o săptămână primul diso 
LP (cu Romeo Dcdiu la chitară 
solo, acum la Holograf). De reți
nut aportul celor de la Compact, 
Adrian Ordean și Vlady Gnejc- 
vici. In curând pe piață, discul 
Lp „Iris V". Evident, tot cu Cris
tian Minculescu la voce I • Cele
bra Madonna se pregătește pen

AUDIO - VIDEO SrlOP
AUDIO. Luna iunie a adus cu 

ea și multe noutăți muzicale. Peste 
300 de titluri, mai noi sau reedi
tate se pot găsi în standurile de 
specialitate. Vechile nume ale 
pop-ului sau hard-rock-ului, pre
cum AI3BA, Boney M, Santanâ, 
GC Gatch, Depcche Mode, Alpha- 
ville, Bee Gees, Eric Clapton, Led 
Zeppelin sau Pink Floyd se află 
alături de noi albume. Fie din 
latura dicso-pop-teclino, precum 
2 Unlimitcd („No Limits", un LP 
cu 14 piese dansante) sau Blue 
System („Backstrect Dreams") și 
Ace Of Base („Ilappy Nation") 
sau heavy-mctal: Iron Maiden — 
„A Red Live One“, Bon Jovî — 
„Blaze Of Glory“, Scnultura — 
„Arisc", „Beneath The Remains", 
Joc Satriani —• „Dreaming 11", 

Manowar — „Fighting The World". 
Vă mai recomandăm: „Imagine"

tru turneul din Gliina. • Vechile 
trupe de hard rock & heavy lu
crează asiduu în studiouri. Astfel, 
Alice Gooper și Black Sabbath, 
lucrează la două albume care vor 
apărea în august. • In ciuda U- 
nor zvonuri, basistul Bill Wyman 
de la Rolling Stones nu a fost 
înlocuit cu Doug Wimbish, care-și 

....p’uzi’lF1 
DISCO - ROCK
păstrează locul în trupa I.iving 
Colour. • La premiile anului 
1992 „Pop, Rock And Show" (un 
fel de Grammy românesc), locul 
I a poposii de două ori la Com
pact: cel mai bun chitarist solo, 
Adrian Ordean și cel maț bun 
clapist, Vlady Gnejevicl. Acesta 
din urmă va debuta componistic 
cu piesa „Doar tu", pe noul al
bum al Laurci Stoica.

RĂSPUNSURI LA SGRISORI. 
Sanda Dunculcscu, Ltipeni: Iată 
că vom încerca — sperăm să nu 
absenteze vreunul 1 —, în premie
ră, reunirea tuturor disc-jockey- 
lx>r din Valea Jiului. Mâine seară

A FOST I

1 t.00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
46,00 Didactica. Admiterea la li

ceu.
16.15 O samă de cuvinte.
16.30 Civilizația montană.
J7.00 Actualități.
17,05 Magazin in limba maghiară.
IH.35 Tezaur folcloric.
19,00 In obiectiv.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Sport.
20.15 Teatru TV. Războiul Dom

nului.
22.25 Studioul economic.
21.10 Actualități.
2.1.25 Ri-priza a treia.

MARȚI, 8 IUNIE 
TVM Tclcrn.itin.il. 
TVR Iași. 
TVR Ului. 
Teatru TV (Itcluue). 
Desene animate. 
Actualii.iți. ,
Ora de rrmziiă.
Didactica. B.i< alaureat 

Tclc.școală. 
Conviețuiri 
Aetu dități. 
Reflector.
Salut, prieteni! (I) 
Starea națiunii — dialoguri 
politice.

19,30 Desene animate.
I 00.90 Actualități.

20,35 Și ei sunt ai
20,50 Sport.
SI,00 Film serial, 

prima vedere,
duminică. „Revenirea 
Azi, a prim pian. 
Salut, prieteni (II) 
Actualități. 
Studioul șlagărelor.
MIERCURI, fl IUNIE 
TVM TelcmaUnai. 
TVR Mi. • *

7,00 
10,00 
11,00 
12 00 
13.40 
I 1.00 
«4.15 
15,00 
I' w 
16,00 
17,00 
17,05 
17,35 
10,30

’!ft.

nuig.iz.in.

n'-'.tril

p.-.rgoste 
Program

la

V

7,00
10,00 
0 ,00 TVR Cluj.

cu John tennon, „Picase, Please, 
Mc» cu The Beatles, „The Bcst 
Of“ eu Beach Boys, culegeri de 
blues negru, hituri MTV și techno, 
muzică clasică (Mozart, Ilendel, 
Mendelssohn, R. Strauss).

VIDEO. Gâtcva dintre cele maț 
solicitate titluri ale săptămânii: 
„Singur acasă II — Pierdut în 
New York", comedie cu Macau- 
lay Gaulkin, „Parfum de femeie", 
dramă, psihologio cu Al Pacino 
(OSGAR 1993), „Frumoasa și 
bestia", desene animate prod. 
Watt Disney, „Bodyguard", dra
goste, suspans cu Whitney Hous- 
ton, Kevin Co6tncr.

Vă stă la dispoziție pentru con
sultarea celor mai de sus studioul 
audio-video „Get Audio Video" 
SRIi, cu sediul la librăria nr. 33, 
bulevarul 1 Decembrie 1918 nr. 
71, Petroșani.

Genu TUȚU

la „Vox Montis", In Petroșani. 
Desigur, pot veni și suporterii lor 
din Lupcni (și nu numai I), in
trarea este numai 400 de lei. Fii 
liniștită, din orașul tău vin am
bii prezentatori, „Groco" Ichim 
și „Vody" Bogdan I Costică Șcr- 
ban, Petroșani : Părerea mea 
despre revista „Bravo" î Foarte 
bună, doar că e cam subțirică 
pentru 495 de lei... Octavian Mu- 
ncru. Petroșani: I. Faith No Mo- 
re au concertat în 1992 în deschi
derea turneului trupei Gun's’n 
Roses. Componență Faith No Mo- 
re: Mike Palton — voce, Jim
•Martin — chitară solo, Billy 
Gould — bas, Roddy Bothen — 
clape și Mike Bordin — tobe; 2. 
•Nu știu încă nimic sigur despre 
Scorpions în România, ceva zvo
nuri sunt pentru septembrie a.c. 
Și cu Michael Jackson, zvonurile 
au apărut tot prin iunie și a ve
nit 1 3. Grupul bucureștean Tim
puri Noi nu-i chiar începător, el 
ființând din 1982 ! Așa e, practi
că new-wave-ud. Toate piesele 
sunt compuse de chitaristul Dan 
Iliescu (33 ani).

Genu TUȚU

12,00 La Sept. Worldnct USIA.
13,35 Desene animate.
44,00 Actualitiiți.
14,15 Ora de muzica.
15,00 Didactica. Bacalaureat '93.
15,45 O samă de cuvinte.
•16.00 Vârsta a treia.
16 30 Arhive folclorice.
47.00 Actualități.
17,05 Anul 1948 ■ - zorii unei lumi

20.35 Rosturi, rostiri.
30,40 Sport.
20,50 Film serial. Dallas. Ep. 239.
21,45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital Dida Drăgan.
2:1.15 Studioul economic.
23.00 Actualități.
23,15 Confluențe.

VINERI, îl JIJNIE
7,00 TVM Tclematinal.

PROGRAMUL TV.
SĂPTĂMÂNAL

no).
17.15 FOTBAL: Gloria Bistrița

— Steaua.
19,50 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 T< lecincmatcca. Avinlurile 

lui Don Jiian.
22 50 Jlrporter '93.
23.35 Actualități.
2.1,170 Simpozion.

JOI, 10 IUNIE
7,00 TVM T'k-malinal.

10.00 TVR lași.
I'.OO TVR Cluj.
I Film artistic. P< pe le Moko.
13.35 Desene animate.
14.00 Actilalitiiti.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica. Bacalaureat '93.
15.30 Tcleșcoaln.
16.00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17.00 Actualități.
17.05 Magazin în limba germană. 
19.05 Povestea vorbei.
•0,35 De Ia lume adunate... *<t 
1900 Spectacolul lumii. »
• 9,30 Desene animate. 1
00,00 AcliwWlațL . *'

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR CJuj.

12,00 Film serial. Hoțomanii. Ep. 1.
13,00 Descoperirea planetei. ,
J.3,30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
I5,2ă Tclcșcoală. •
46,00 S.O.S. Natura!
16,30 Portativul preferințelor mu

zicale. «
17,00 Actualități.
• 7,05 Arte vizuale. f
17.35 Pro patria.
18.35 Festivalul-concurs interna

țional de intei prctarc a cân
tecului popula? româncso 
„Maria Tănasc".

19,00 Cultura în lume.
• 9,30 Desene animate.
20,00 Actualii.iți.
■20,35 Sport.
20.45 Film serial. Destinul fami

liei lloward. Ep. 72.
21.45 Opera de Stat din Viena. 

la Radio București.
22,25 Viața parlamentară.
22,55 Gong! /)..<'
(43,30 Aclualimțb _ .<•

23.45 Magazin cinematografic.
0,45 întâlnirea dc la miezul 

nopții.
SAMBATA, 12 IUNIE

9,00 Bună dimineața... de Ia 
Suceava!

10,00 Actualiitățî. >
10.10 Ala-bala-portocala!
11,00 Film serial pentru copii.
11.30 Tradiții.
■12,00 Alfa și Omega.
I. 100 Ora de muzică.
II, 00 ORA 25 — TRANZIT TV. 

Din sumar: Desene animate; 
Știri; AtLas; Tragerea Ia 
sorți — concurs) Muzică; 
Topul muzical european (I); 
Comedie: Familia Simpson; 
Mapamond; Tclcenciclope- 
dia; Actualități) Editorialul 
săptămânii) Film serial Po
vestiri cu final neașteptat; 
Topul muzical european (II);
Film serial: Cascadorul) 

Topul muzical european (IU); 
Film serial: Madic și David;

23.10 Film serial. Midnight Cal- 
ler. Episodul 17.

0,05 „Eternitatea" — după 20 de 
ani.

DUMINICA, 1.3 IUNIE
8.30 Bună dimineața!
9.30 Actualități.
0,40 Glubul lui Gullivcr.

10.30 Lumină din lumină. 
12,00 Film serial pentru copii.
12.30 Viața salului. 
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
11,25 Video-rnagazln,
17,00 Film serial. Dallas. Ep. 210.
17,55 FOTBA1 : Rapid — Univer

sitatea Graiova.
19,50 Avanpremieră TV.
20,00 Actualități.
20.10 Film artistic. Voiajul terorii 

— afacerea „Achile Laiiro".
22,15 Convorbiri de duminică.
22.45 Actualități-
23.00 Maeștrii teatrului românesc. 
24,i)0 Nocturna duminicalii.

MINUNAT!
Iată că sfârșitul lui mai țj 

cepului lui luni® au adus un 
viriment în viața culturală a Văii 
Jiului. In mod deosebit s-au im
plicat cadrele didactice ți instfri 
tuțiilc cu profil cultura). Am a- 
sistat in ziua de 30 m.4, la Casflț 
de cultura din Petroșani la un 
spectacol susținut de copiii giîț. 
diniței nr. 6. din Petroșani ți d<*-  
dicat Zilei copilului. Pe scenă 
prichindel de-o șchioapă au cân
tat, au dansat, s-au jucat, au -.pus 
poezii, au dovedit reale talente 
artistice, semn că educatoarele a- 
cestei unități de preșcolar^ își fac 
cu multă dragoste meseria. In sală 
incredibil pentru mulți, aproape 
1000 de persoane! pur .ți simpla 
nu mai aveai unde să arunci un 
ac. Părinți, bunici, frați mal mari 
sau mal mici ai celor de pe scenă, 
•Și, fapt demn de semnalat, s-aQ 
dat cadouri la toți copiii de P4 
scenă «ar celor din sală li s-aft 
împărțit dulciuri. Se cuvine să 
apreciem astfel efortul sponsori
lor, Sindicatul minerilor de 11 
E.M. Dâlja, Autoservire Dacici 
Select Comtur Impex SUL, Pi ir 
tenia SRL, Improd SRL... Ca-> 
douri frumoase pentru copii fru
moși și sănătoși. A fost un spec
tacol minunat, plin de candoare, 
(Al. H.)

PROGRAMUl

in-» 
IO-!

TV. I

SAMBATA, 5 IUNIE
de la

1

7
1 copii, j,

4.,

e anr

9,00 Bună dimineața., 
Cluj-Napoca, 

10,00 Actualități.
10,10
11,00
11,30
12,00 
13,00 
14,00

23,15

.0,15

19,00

20,00
20,35

22,10
22,45 
23,00
24.00

Ba dai Ba nul 
Fijm serial penlru

Tradiții.
Alfa și Omega. 
Ora de muzică. 
Ora 25 Tranzit-TV. 
BTN SUMAR : Deșerte ani. 
mate (ora 14,05). Știri (ora 
14,30). Atlas. Topul muzr-, 
cal european (I). Tenis (ora 
15,OU). Familia Simpson, 9-. 
pisoduj 6 (ora 17,30). Ma
pamond (ora 18,00). Topuj 
muzical european (II). TQ" 
lecnciclopedia (01a 19,151., 
Actualități (ora 20,00). țț 
di tonalul săptămânii (ora 
20,35). Fijna serial:

CADORUb. Episodul A 
(ora 20,40). Topul muzical 
european (III). Film: DE, 

TECTIVUb FROST, epfe 
sodul 3 (ora 21,40). -1
Film serial.
GALLER. Episodul 16. 
Trei din zece pentru 
show.

MÎDNIGH'U
t. 

un
1

DUMINICA, 6 HJNIE

Bună dimineațal 
Actualități. 
Abracadabral
Film seria^ pentru copii. 
Avanpremiera TV. 
Lumină din lumină.
Viața satului- 
Actualități. Meteo.
Poșta TV> 
Vidco-Magazin.
2x2. © nouă ediție a 
cur ului Intre cupluri. 
Film serial. DALLAS. 
sodul 238. 
Actualități.
F.lm artistic, 
TERORII —
ACIIILE LAURO (Italia • 
SUA — Franța, H>90>- 
Convorbiri de duminică, jt. 
Actualități. —U
Maeștri. .1
Nocturna duminicală. .
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la poarta Retezatului - motelul „Valea de Pești - a fost o î
Sărbătoare pentru turismul studențesc |
ARGUMENT
Totul a pornit din dragoste pentru munții noștri. Așa s-a creat 

cu ani în urmă cercul de turism montan „ALPO" al Casei de 
cultură a studenților din Petroșani. Generațiile s-au schimbat, 
cercul a crescut și a învins, prin tăria oamenilor, lipsurile mate
riale. Apoi s-a născut ideea Festivalului-concurs. Prima ediție, 
1992. Un început. A doua ediție! Salificative de excepție recunos
cute de toți cei prezenți. „ESTE CEL MAI FRUMOS ȘI MAI CO
RECT FESTIVAL-GONSURȘ STUDENȚESC PE TEME DE CUL
TURA MONTANA* 1* — îmi va declara la final cu mândrie unul 
dintre oaspeți, președintele cercului „Montan-club“ din Timișoara. 
„Suntem mândri, a adăugat el că am fost invitați. Ne simțim ono
rați. Oameni ca la Petroșani nu găsești prea des. Cât privește îm
prejurimile, de vis!"

unii.

S au prezentat in concurs, cer
curile de tur ism montan „STUD- 
blONT” D’N IAȘI, „C.P.N.T.'* 
BRAȘOV, „RESTANȚA" TIMI
ȘOARA, „MONTAN-CLLB" TI
MIȘOARA și ,^SABOTAJ" CRA
IOVA. IN AFARA DE CONCURS 
AU EVOLUAT MEMBRII CER
BULUI DE TURISM MONTAN 
,ALPO“ AL G/VSEI DE CULTU
RA A STUDENȚILOR DIN PE
TROȘANI. Concursul a cuprins 
O probă dc orientare turistică la

Orientare turistică: 1. „Restanța" 
Timișoara; 2 „Studmont" lași; 3 
„C P.N.T." Brașov.

Artă fotografi.ă și drapozitive:
I „Studmonl" lași; 2. „C.P.N.T," 
Bi'jșov, „Restanța" Timișoara.

Proba culturală : 1. „Montan- 
club“ Timișoara; 2. „Restanța" Ti- 
nrtjo.rra; 3. „Studmont" Iași.

Juriul a decernat Premiul sp 
ciil domnului Va:ile Pollak, p 
tiu i'srsi'bita calitate a proiecții 
d li rpiriztrve și diplome rl ■

Ministerul învățământului .și Științei, din toată sărăcia, dove
dind că a înțeles cât de necesar este ca studenții să se cunoască 
intre ei, să fie prieteni, să-și cunoască și să-și iu!>ească țara, să 
învețe să-l respecte și să-i apere frumusețile și cultura, a alocat 
ceva bani, puțini. Ăștia, sunt. Liga Minerilor a dovedit că acei ce 
intra in inima muntelui știu să prețuiască și codrii, și piscurile, 
și tâurile.reci, glaciale. Și s-au mal găsit ceva bani. Dar dincolo 
de toate, venind la acest festival, am trăit sentimentul că nici
când dragostea românului pentru munții țării, pentru pământul 
acesta și pentru oamenii lui nu i se va stinge in inimă. Și această 
drag > te, această neostoita pasiune pentru frumos, pentru tot ce 
este românesc sunt argumentele pentru care avem an de an, Ia 
Petroșani, un concurs de dificultate națională .și un festival de 
turism comparabil cu oricare din lume. Pe când, acest festival 
va deveni internațional? Nu de alta, dar străinătatea trebuie să 
învețe să ne respecte a.șa cum suntem, cu ceea ce avem mai bun 
și mai omenesc în noi. Mulți dintre cei de dincolo nu au ceea ee 
avem noi: ape cri .'.aline, munți semeți, păduri răcoroase, dar mai 
cu seamă un suflet caid și deschis. Poate de aceea ne și pizmuiesc,

La Vu'.ea de Pești, aici, la noi acasă, am trăit in zilele de 
21—23 maj din nou bucuria că sunt român și m-am revăzut, 
înconjurat de studenți, ca student ce am fast odinioară.

Palmares, 1993

CLASAMENT GENERAL
1. „IlESTANȚA" TIMIȘOARA

1 ' 2. „STLUlMONT**  IAȘI
j t 3. C.P.N.T. BRAȘOV

4. „MONTAN CLI B“ TIMIȘOARA
5. „SABOTAJ**  CRAIOVA

î r.it'ina ii'.ilizat.î <lc
Iloru|iu ALEX XNDIII S(TI

care au luat parte 17 echipaje — 
fiecare centru universitar pre
zentând mai multe echipaje — 
precum și probe de artă foto
grafică și diapozitive, culturara și 
de cunoștințe teoretice despre 
munte, despre turismul montan.

S-au întocmit, pe baza punc
tajului realizat in urma crono- 
metrării și jurizârii probelor, cla
samente separate pentru orientare 
turistică, artă fotografică și dia, 
cultură pi', um și un clasament 
general, l.rtă ordinea : 

noare ale Festivalului „Alpo 93“ 
domnului VASJI.E REPEDE, di
rectorul Casei de cultura a stu
denților din Petroșani, pentru or
ganizare ireproșabila, motelului 
VALEA DE PEȘI'I și Societății 
comerciale „ROMARC" pentru 
sprijinul dat organizării, ziaru- 
'ii „ZORI NOI’* Petroșani pentru 

ijinnl publicistic acordat și 
pentru asistența telurică de a lun- 
'■'irl inlreatil'ii conc urs.

Jurnal pentru trei 
zile de festival

• Așadar, suntem in după- 
amiaza zilei de vineri, 21 mai. 
Autobuzul pus Ia dispoziție prin 
intervenția Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului este în fața 
Casei de cultură a studenților din

Petroșani. plin până la refuz. La 
<5ra 18, încă maj așteptăm craio- 
venii. Reporterul dă și O fugă 
după baterii pentru reportofon. 
Vom avea de lucru, sus, nu glu
mă — anticipează el. Șl așa a 
fost • Ora 18,30. Pornim. Șofe
rul este cam nervos. Nu prea în
țelegem de ce. In fond se află 
la serviciu și nu are motiv de 
supărare. Cei aflați pe ultimele 
locuri din autobuz încep să cânte. 
Șoferul bodogăne. O va face tot 
drumul, până aproape de Uricani, 
când, ca prin larmec, se calmea
ză. Să-i fie de bine! • Ajungem 
ia motel după o mică „plimbare" 
de circa o jumătate de oră, pe 
drumul montan dominat de im
pozante gropi, prilej de a ne 
gândi „galeș" la Primăria Urica- 
niului • S-a făcut ora 20. Din 
fericire, gazdele sunt la mare 
înălțime. Camere curate ne aș
teaptă. Și o masă ca la mama 
acasă. • Ora 22. Undeva, la etaj, 
o ghitară este mângâiată cu du
ioșie. Încet, incet se înfiripă un 
cântec, apoi altul. Unde sunt ti
neri, cântecul nu poate lipsi. • 
De-ar fi mâine timp frumos, zice

Edifia a ll-a
a Festivalului și concursului 

de cultură turistică studențeso 
„ALPO", organizat in zona „Va
lea de Pești", de Casa de cultură 
a studenților din Petroșani a 
fost sponsorizată de Liga Sindi
catelor Miniere Valea Jiului, care 
a oferit participanțllor premii In 
bani însumând 100 000 lei. 

AUZIT»
• Mamă, ce friplnră! (I M. — Iași). • Domnule, directorul 

/■Ja r inepuizabili (V.G — Brașov) « Chiar nu vrei să dansam; 
Nu mi place ruck-lll (Dialog intre doi membri aj juriului). • Uite 
ce Irumusețcl (Vasile Pollak). Avem o țară de basm. llai până 
pe ei< astă, vii? (AN. — Craiova) • La anul venim mal mulți. 
este ■ stiaor.linarl (A.V. — lași) • Nu-mi pare rau că am „tuia!" 
țara in doua ca sa vin aici (S.A. — le.și).___________

unul. Și n-a prea fost. Ca la 
munte. • Ora 23. Apare și un a- 
cordeon. Grupul s-a mărit și 
curg In valuri cântece și glume. 
Timișorenii au cărat tocmai de 
acasă un butoi cu bere. Din pă-

cate însă butoiul nu era prea 
curat așa încât berea timișoreni
lor merge cu „noduri". Dar mer
ge. • Miezul nopții. Bing, bang, 
e sâmbătă. însoțit de armoniile 
acordeonului se aude pentru pri
ma dată șlagărul acestei ediții, 
romanța „Florj de mai". Autor și 
interpret, nimeni altul decât ine
puizabilul profesor de muzică Va- 
sile Repede, directorul Casei do 
cultură a studenților. Aplauze, 
urale in cascadă. „Flori de mai**  
este adoptat ad hoc in „unanimi
tate" ca imn al ediției. • Ora 5. 
S-a făcut liniște. Câteva ceasuri 
de somn sunt necesare. • 9,30. 
Pe traseu, cele 17 posturi au fost 
verificate, cronometrele au por
nit, echipajele țâșnesc. • 10,30
inccp să vină concurenții din tra
seu. Rumeni la față de efort și 
uzi de ploaie! Intre timp, juriul 
a premiat fotografiile artistice cu 
tematică montană și ieșenii sunt 
fericiți. Au și de ce. Au fost 
cei mai buni. • 13,30. Ultimii ră
tăciți în cursă, apar rupți de 
foame. Noroc cu friptura lui nea 
Marcau. Se fac pronosticuri. Ori

Dumnealor, gazdele
Un tablou al acestei excelent organizate ediții a Festivalului 

șl concursului de cultură turistică „ALPO" ar fi incomplet fărăi 
su scriem un cuvânt bun despre noii patroni ai motelului Valea 
de Pești, motel reintrat în circuitul turistic al Văii Jiului de nu
mai o lună. Este vorba de Societatea comercială „ROMARG" SRK, 
O mâna de oameni inimoși, care au preluat motelul intr-o stare 
nu prea înfloritoare și care s-au priceput să-l „pună pe roate*.  
Și ar li și maj bine ducă drumul montan care face legătura între 
motel și șoseaua principală ar fi mai bine îngrijit. Cine să o facă?, 
Vorbim dc un nou șl necesar avânt al turismului în România și 
nu suntem in stare să asigurăm infrastructura sa, în principali 
căile de acces. Dar asta este o altă poveste. Cât privește gazdele j 
deosebit de amabile, servire Ireproșabilă, și condiții de cazare r 
perfeclc. La Valea de Pești se cunoaște profesionalismul celor ra < 
muncesc aici, știința de a face cu adevărat turism. <

cum, la orientare „Restanța*  Ti
mișoara n-a avut rivali. Spre sea
ră. Diapozitive. Vor fi 3—4 ore 
de încântare artistică. Mai întâi 
neobositul veteran al munților 
.Vasile Pollak ne poartă prin lu
mea munților noștri. Contemplăm 
peisajele uluitoare. Apoi studenții 
pun juriul In dificultate. Tot' 
lașul... • 22,30. Sala mare geme 
de lume. Vom vedea și vom auzi 
cântăreți, recitatori. A plouat și 
focul de tabără nu s-a putut face. 
Dar nu-i nimic. Brașovenii Im
provizează chiar în sală un fo- 
culeț, semn că suntem tot la 
munte. Dar vor câștiga „Montan-, 
club*,  venit într-o formulă înti
nerită față de ediția de anul tre
cut. • Ora 24. Se decernează pre
miile. Curg plicurile cu bani și 
uralele. Se scandează „COZMA, 
GOZMA!" O recunoaștere a spri
jinului dat de Ligă. Gel de ia 
„Restanța*  dau tonul: Lozul cel 
mare — 30 000 lei. Rând pe rând 
sunt lansate noi texte, noi acla
mații. Sala este în picioare. 100 
de tineri scandează „Șj noi sun
tem mineri*  după care răsuni 
bărbătește o altă aclamației 
„ZORI NOI*,  „ZORI NOI*  ...Gând 
să dăm a spune premiile speciale 
suntem însoțiți de strigătele „Flori 
de mai" și „Valea de Pești". O 
atmosferă incendiară șl priete
nească, între studenți din 5 col
țuri ale țării. • Ora 1. E dumi
nică. Cine maj știe? Putea lipsi 
dansul? Nici pomeneală. Rock, 
bluess, sârbe, o horă, și iarăși 
rock, și iarăși... • Ora 5. Nanii, 
nani, puiul mamii. A fost bere 
din belșug și de-ale gurii câft 
să nu poți crede. Gazdele sunti 
fn culmea fericirii. Patronul tml 
spune: diploma aceasta de onoare 
este prima diplomă pe care so
cietatea o primește! „La mal 
multe", zicem cu toții. ■ Dumi
nică, ora 11. Ah, soarele acesta 
de mai! Cât de frumoși munți 
avem. Se fac poze. Pornim spre 
case, spre amfiteatre. Suntem 
mai bogați recunoaștem în sîncă 
noastră cu aceste clipe de tine 
rețe fericită dăruite cu eleganță 
de Casa de cultură a studenților. 
Și cută nevoie de fericire avemf

JIcl

tu anul
1994 / I
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PAXPUQI ? (II)
— Numai pentru eei peste 1G ani —

Eu iini sprijineam capul în 
pumn ca pe o pernă și, torcând 
încetișor, o ascult 1^1 cu ochii 
Închiși Mă minunam cum biata-mi 
ființa, atât de trecătoare și atât 
dc umilă, a putut să trezească 
siscmenca sentimente eterne și 
Înălțătoare. Mă imaginam dimi
neața, târându-mă mahmur 
până-n baie și-mi era silă de 
mine. Ce noroc că fata asta mi
nunata nu m-a văzut niciodată 
Sn baie, al’minteri te pomenești 
Ca nu s-ar mai fi îndrăgostit de 
nunei

La aceste lucruri încărcate de 
înțelepciune cugetam cu, stimate 
cititor, când, pe nesimțite, se 
«trecura-n mine Dorința! Căci 
mărturisesc că doream să o țin 
tu brațe și, prinlr-un „smac" apă
sat să încununez bucuria pe care 
mi-a făcut-o. După cum vedeți, 
se dusese cât colo „marea mea 
dramă interioară", care mă făcuse 
să sufăr atâtea minute-n șirl

După ce am mai golit o sticlă, 
nc-am ridicat de la masă și, 
ținându-ne de mână, am ieșit 
fericiți din cârciumă. Afară nu 
lipsea absolut nimic din ceea ce 
au avut și au parte toți îndră- 
«fo'iții de pe lurfiea asia: întu
neric, lună, stele — toate erau la 
tocul lori Numai noi nu nc gă
seam locul și treceam pe sub 
copaci. Apoi, m-a invitat la o 
petrecere, ceea ce am acceptat 
pe loc, țuguindu-nii buzele pen
ii u următorul pupic.

Ceva mai târziu, sunam la ușa 
c-u pricina. Ne-a deschis un in

I
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0 maximă pe săptămână
Tiparul este cea mai mare binefacere. El a dat timi

zilor prilejul să „incendieze**  lumea cu Rândurile lor în- 
dră/nețe, chiar temerare.

plus l'Ni'L. Aceste date au fost 
obținute dc oamenii dc știința 
din Franța și America, datorită 
instalării pc lună a unul reflec
tor dc raze lasser, dc către as- 
tronaulii americani. A fost apoi 
. misă o rază lasser .și s-a 
așteptat reflectarea ei In doua 
puncte, la Gi asse • Franța și in 
Texas SUA. Se corectează ast
fel cărțile de astronomie,, care, 
până acum nu nționau că distanța
dintre Terr.i si Scl< n.i ar fi de
18 119? km.

I’ompiliu CONST ANTINESCl

vitat mai treaz. Am intrat, am 
dat bună dimineața. „Nu se poa
te! Nu se poate! — mi-am stri
gat atunci când am văzut cine 
se află acolo. Am simțit că pereții 
tavanul și parcă întreg Univer
sul s-au prăbușit pe mine, atunci 
când am văzut-o pe Eal Ea, cea 
după care lăcrimam eu de atâta 
timp. Acum, în sfârșit, o aveam 
în față, ilar nn eram singur, ci 
cu cotoroanța, care s-a lipit dc 
mine ca scaiul de oaie. Brrr! 
Căutam disperat o metodă prin 
care să mă descotorosesc de a- 
ccastă ghionoaje, care nu mă 
slăbea nici un moment din gheare.

După câteva ccasurj de tortură, 
care mi-au părut o viață, reușesc 
să scap de bestie: în sfâi^it, dan
sează și cu alt nărod! Eliberat, 
mă reped spre Ea și-i spun pe 
nerăsuflate cât dc fericit sunt că, 
în sfârșit, o văd și cât dc nefe
ricit sunt că bestia care e cu 
mine și-a pus în gând să mă 
ucidă cu insistențele ei. Și dă-i, 
și dă-i... Am făcut-o zob pe biata 
fată, pe care terminasem să o 
simpatizez. Blestemată gura! Ea 
mă asculta cu o grimasă ciudată 
pe față și, după ce mi-am deșertat 
toata tolba, mi-a spus cu dispreț: 
„Știi că e sora mea?". M-a zgu
duit. După ce m-am zguduit, am 
pălit și apoi m-a apucat o criză 
de tuse. Disjxtrat, alerg în baie, 
unde vreau să mă spânzur dc 
lanț. Nu reușesc și mă întorc 
plângând dc nervi în cameră, dc 
unde le strig cavernos: „Unde-mi 
sunt papucii?" flâscte.

Văii LOC OTA

Vedete agresate
Abby, face parte din rasa Ma- 

remmas (rasă necunoscută la noi) 
și este una din vedetele concur
surilor dc frumusețe canină din 
Anglia. Anul acesta, la concursul 
de la Crufts (Anglia), considerat 
un mare eveniment sportiv, un 
fel de finală pe țară a câștigă
torilor marilor premii din anul 
precedent, în timp ce toată lumea 
avea îndreptată atenția asupra 
concurcnților de pe podium, ci
neva a fost atât de neomenos 
încât să-i dea lui Abby o doză 
mare de somnifer într-o bucată 
de carne .Bietei cățelușe i s-a 
făcut îndată atât de rău, încât 
era gata sâ moară șl cu greu a 
fost salvată dc o echipă de vete
rinari. Evident, ea a pierdut con
cursul, e drept, în favoarea tată
lui său, socotit al doilea favorit 
în această întrecere. Gazul a 
ajuns în cercetarea poliției, deoa
rece Abby primise înainte dc 
concurs și niște... amenințări te
lefonice la adresa stăpânilor săi.

In Dumbrava Sibiului, cu Stea
gul Ligii sindicatelor miniere des
fășurat, un grup dc participanți 
din Petroșani — șoferi la „Trans- 

De dragoste...
La Verona, orașul in care a înflorit și a fost ucisă dragostea 

dintre Rumen și Julieta, a avut loc de curând un concurs pentru 
cea mai frumoasă scrisoare de dragoste. Dintre cele 1800 de tri
miteri, prima a fost apreciată scrisoarea studentei Chiara Gabassî, 
din Parma. In scrisoare, ea afirmă: „Te iubesc — aceste cuvinte 
nu sunt suficiente, deoarece viața noastră constă în sentimente 
care ne fac să râdem, să plângem, să fim fericiți sau nu. Da» 
toate acestea trebuiesc SPUSE".

...și gelozie
In Juxioasa stațiune dc la Aspcn, cronicarii mondeni au avui 

un nou subiect picant. Frumoasa Dcwi, fosta soție a ex-președin- 
tclui indonezian Sukarno a lovit în față cu o cupă de șampanie 
pe multi-miliardara Minnie Osmena. Pentru a reda fața celei 
agresate, chirurgul a trebuit să efectueze 37 puncte dc sutură. 
Agresoarca riscă 16 ani de închisoare și o amendă dc 500 000 do
lari. Cam scumpă șampania asta.

Util" SA, la Challenge Day. Să
nătate, sport, și mai ales soare. 
Nu a lipsit — vă asigurăm — 
berea rece.

Să mai si 
râdem

’.'i bâi.il se (liirc ,.t un vecm 
l-i ușii, ii întâmpină un buldog 
•urlă?
i — Intră — strigă gazda.
I — Dar nu mușcă?

Nu știm. Și noi suntem u
• >oși. Este prima zi la noi

V
DIALOG.
Am auzit r,i ipropic sfâis: 

iul Lunii.
Dc ce?
S-a spus la radio că Luna a 

•nti.it în upim.i fază.

DEI’ANAXE.
I 1.* Iirclc' făcut la aspirator 
' «uodificările acelea de care vor- i?
■ SÎK'ir Doar de la e] jți vr>r.

In tructorul Dacă vine o 
I »> așlnă din dreapta, rin. ,11(. 
prioritate?

Cursantul: - Daca o mai mar» 
:«a a mea, rdai ă ' mdj mica.

Soția m< , _ zice I|ni|j p.|ti,(.
vei mui de apartament - im este 

I «milțumiltl de mașina de spălat 
l- acre i-ani luat-o recent. Afir- 

1 ”1'1 ' d<’ ™t<5 •- ») din mașină
♦ l< plină dc vânătul. Asa «ă

Un sot care 
vi s-ar potrivi

Titlul ic „cel mai romantic en
glez a] anului" a fost recent de
cernat unui scoțian in vârsta de 
30 dc ani care nu a ezitat să 
parcurgă un drum dc II orc pen
tru a procura acadelele’ solicitate 
dc soția sa care era însărcinată. 
Revin Thonison, acesta este nu
mele eroului nostru, este șofer dc 
taxi și are solide „antecedente de 
romantism": atunci când a întâl
nit-o pi viitoarea sa soție, la o 
masă dc biliard, a lăsat-o să eflș- 
t'ge toate partidele, înfruntând 
toab? ironiile. In 1986 a renunțat 
la id'ca de a merge în Mexic, la 
Campionatul mondial <lc fotbal, 
pentru a se putea căsători cu 
alea> a inimii sale. Fiind însărci
nată, soția sa a simțit dorința 
irezistibilă dc a munca o specia
litate dc acadele numite „Stân
cile din Edinburgh". Pentru a le 
găsi, Keviji a sliabutut o cale de 
11 ore, pună la Edinburgli. Pre
văzător, a cumpărat 200 ri< bu- 
• 'ți fie „Stânci". Revin, primind 
acest titlu, a câștigat o excursie 
m Jamaica oferita do o firmă 
pr->d>iriito.ii< de Jilb im I.

CÂTE-N
LUNĂ ȘI ÎN STELE

118 flori de liliac
Decan.i dc Miisla a francezilor este .leannc ( almei. A impli 

n t recent IUI ani. I.u ceremonie au participat peste 30 dc ziariști. 
M- ilicul ei curant, Victor Lcfcbrc, declară că bătrâna a atins a- 
ecastu vârsta pentru că „mintea îi susține fizicul, nu s-a lăsat 
niciodată copleșită dc slrcss, trecând cu bine peste încercările 
vieții". Evocând amintirile, Jeanne Calmei păstrează cu grijă con
veniențele. Nu vorbește niciodată despre ziua sa de naștere, dar 
posestește cu unire bucurie despre căsătoria sa, când a purtat în 
pur flori de liliac. La împlinirea a 118 ani de \ iațn în păr și a 
prins 118 flori de liliac.

Țara
păsărilor 

migratoare
Timp de calcx.) oii nici un 
iou nu s a pulul apropia de 

aeroportul Internațional din Cairo 
01 nici decola, din cauza a mii de 
(insul i migratoare 'arc au ales 

ca loc dc odihna principala pistă 
a aeroportului. In timpul unei 
aterizări, reușită cu bine, după 
ore de așteptare, comandantul u- 
nui aparat dc zbor a transmis că 
păsările migratoare împiedică 
foarte serios aterizarea, scoțând 
din funcțiune radiolocatoarele de 
bord. In zadar au încercat sala- 
1’iații aeroportului să gonească 
oaspeții nepoftiți. Timp dc patru 
orc a durat „lupta" cu păsările, 
il’ânu la urmă, dițpu ce .s-au o- 
dihnit, pasările au plecai singure, 
escala lor In lnnpul drum di.'w

Aiiica p Europa inchcindu-ser 
pentru oameni, cu bine. Zboru
rile s-au reluat iar pasagerii s-au 
mulțimi.I să facă haz dc timpul 
pierdut. Să recunoaștem, mama 
natură ne joacă și feste.

Pământ—-Lună
- „x” :

lai „X” înseamnă 381 401) km-

%25e2%2580%25a2nti.it
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Rabdă baba ia 
frumusețe

Sunt tot mai numeroase solicitările unor recomandări refe
ritoare la combaterea cclulitei localizate la ceafă care, pe lângă 
aspectul inestetic, provoacă migrene rebele. Exercițiile fizice con
tribuie la deblocarea coloanei vertebrale și la activarea circu
lației. Iată trei exerciții pe care le recomandăm îndeosebi femeilor, 
dacă vor să fie mereu frumoase.

Exercițiul 1. Stați lejer pe o bancă sau pe un taburet. Puneți 
mâna dreaptă in șold ți cu stânga fixați-vă pe cap o minge mai 
grea sau, dacă aveți, una medicinală. îndoiți trunchiul și capul 
către dreapta (2—3 arcuiri). Repetați apoi exercițiul în „oglindă1*.

• „Campionii* Gupei vor 
probabil asaltăți de sutele de 
spectatori, iubitori .u rugby-ului, 
mai alr’s că astăzi, strălucitoarea 
<upâ va fi purtată, credem, din 
mână in mâna, în fața suporteri
lor, acolo pe gazonul verde, udat 
do tr.m tpir.iție și lacrimi, meci 
de mori, pentru • Cre.ște tot mai 
frumos floarea prestigiului erlii 
f’«'i Știința Petroșani

• Minorul Lupeni, revelația 
arestul 'o-zon — învingâtoarea și 
«a a Învinșilor studenților, va 
onora partida cu respectul cuve
nit unei asemenea echipe sl unul 
asemenea derby și v.i oferi publl-
< ului sa'>sf,i< ția unui joo ce rc-
< omaad.i ■ rfiip t minorilor r.i pe 
un o.ir'enrr demn <lo luai Jn

Exercițiul 2. Culcată pe spate, cu brațele pe lângă corp, în
cercați să ridicați picioarele și trunchiul cât mai mult, sprijinin- 
du-vă șoldurile cu mâinile. Rămâneți în poziția „lumânare**  2—J 
secunde, apoi reveniți. Faceți exercițiul de 4—5 ori.

Exercițiul 3. Din poziția șezând depărtat cu mâinile pe șol
duri, răsuciți capul, gâtul și trunchiul spre stânga, apoi reveniți 
și reluați exercițiul în direcție inversă. COSMETICUS

Muzeul STRICT AUTENTIC

ZBÂRCI!
ORIZONTAL: 1) Două părți la o fasole. 

2) Specialiști în problemele mediului — 
Precis. 3) instrument de tocit și trecut la 
examen — Uriaș. 4) Unealtă folosită pe 
gheață — Foc. 5) Irlanda — Pătrund în 
adâncuri, cu nerușinare. 6) Tete! — Unu] 
viclean de a ajuns pe scenă. 7) Acoperit 
cu metal galben — Uf! 8) Sunet de trom
petă — Aștia-s de râsul lumii — Dan 
Toader. 9) Râu românesc — Pete! — Muză 
istorică. 10) Individ care se ocupă eu 
înnoirea vechiului.

VERTICAL: I) lși bagă nasul în toate. 
2) Două cioburi de poc.ll ! — Obiceiuri. 3) 
Ascuțit, nevoie marc — Tise! 4) Târg mol
dovenesc —. 5) Un nume al frumoasei — 
Vină. 6) Legai, fără lele! — Femeia cea 
muzicală a olteanului — Mare și tare peste 
cărți. 7) Deil — Fără coadă, zbârci în pă
dure. 8) De basm. 9) Alocat — Leț! 10) 
Un gin vărsat — Pa! 11) Tentativă de a 
trece anul — Unul care-și măsoară pre
siunea.

cn

W

O

C/5

□
CQ

W
ZBÂRCI!

erotismului
In cel mai nou muzeu din Co

penhaga, adevărate cronici con
semnează, cu minuțiozitate, re
velator, istoria erotismului din 
antichitate și până în prezent. 
Vizitatorii muzeului situat chiar 
în centrul capitalei daneze, urcă 
mai întâi o scară in spirală, vop
sită în roșu strident și se opresc, 
plini de curiozitate la primul 
etaj unde, pe un fundal sonor 
discret au surpriza să vadă o 
serie de desene etrusce, In copie, 
picturi chinezești și vase grecești 
ce reproduc acrobații erotice. 
După aceea cel ce trece pragul 
țnuzcului este invitat să vadă o 
serie de desene vesele din secolul 
al XVlII-lea, cu titluri care de 
care- mai picante. Iubitorii artei 
fotografice pot urca apoi Încă un 
etaj, având astfel posibilitatea să 
vadă o deosebit de bogată colec
ție de fotografii — adevărate 
creații artistice — toate „la su- 
bier-.*  și o altă colecție de fi
guri de ceară, care reprezintă lu
mea erotică din timpul nu mai 
puțin celebrei Fanny Hill, creată 
de scriitorul englez John Clcland.

Nu este uitată nici epoca Re- 
’ nașterii care oferă o prolifică 
arie de inspirație în domeniul 
erotismului. Prin daguerreotipie 
prin fața ochilor se perindă ima
gini ale unor angelice curtezane 
daneze, alături de cele ale unor 
opulente matroane. Din această 
vitrină erotică nu au scăpat nici 
personalități precum Duke Elling- 
’on, IFreud, Nietzsche șa.

— Spune-mi doctore, este vreo 
speranță în ceea ce-1 privește pe 
soțul meu? "

— Depinde ce sperați!
PERLE

Miss Piranda ’93
La numa» 18 aru> Luminița Grlstina Manciu, din București, 

cartierul Pantelimon, a devenit Miss Piranda '93. Din juriu au 
făcut pai-te, între alții, prințesa Luminița Cioabă și bulibașa ro
milor din București, Nicolae Duduiescu. premiul, 100 000 de lcî. 
(Au fost 38 de pretendente la acest râvnit titlu). Alte personali
tăți, prezente la concurs ap dedicat câștigătoarei versuri. Dintre 
ele au reținut atenția cele scrise de Mihai Nămol: „Gum e soarele 
și luna/ Ga Cristina nu-i niciuna**.  Să moară de necaz toată con
curența miss-urilor din România!

Asasinul a comis această crimă 
in scopul de a fura. Din fericire, 
victima depusese banii eu o zi 
■înainte, la CEQ.

E o fală a câmpiilor, ca și cci 
mai mulți dintre dumneavoastră, 
domnilor jurați !

☆
Și acum, nu judecătorul vă va 

pune întrebări, ci omul cumse
cade.

Semnalez onoratului tribunal că 
clientul meu este un șoter pru
dent. Nu depășește niciodată o 
mașină care merge mai repede 
ca a sa.

*
Victima arc numeroase răni la 

cap. Unele sunt profunde, dar 
doctorul apreciază că amputarea 
nu este necesară.
...... ....... .. .............. ........ .

HOROSCOP

DIN SCRISORI
Pot să-ți dau adresa unui ex

celent lustruitor de parchet. Vine 
și la domiciliu.

După moarte poți fi înmormântat 
sau incinerat. Gei cărora nu le 
place sc pot imortaliza.

“ • “

Primită la redacție. Scrie dom
nișoara „M“. „Am o inteligență 
mediocră, dar vreau să trec drept 
o intelectuală. Mă sfătuiți să dez
leg cuvinte încrucișate?**

ISPITE
EA: — Daca mai vil o singură dată beat acasă, nu-tl mai 

vorbesc toată viața!
EL: — Iubito, nu mă ispiti!

*

EL: — Grcd ca divorțez. Soția mea nu-mi mai vorbește de 
trei săptămâni.

PRIETENUL: — Mai gândcștc-tc. Asemenea femei nu sc gă
sesc ușor! • .. .........

$1 
învățătorul; — Domnule, fiica dumneavoastră vorbește cel 

mai mult din toată clasa. Tot timpul vorbește.
El: — Domniile învățător, dacă ați fi avut-o elevă pe maică-'-a...

Ghicioarea: — Domnișoară, ghiocul zice că-ți pica un t.in Ir 
de lobă, frumos și bogat!

Ea: — Nu-i dă și numărul de telefon?

GEMENI — CAL

Vreți să fiți iubit astăzi, «la», 
nu puteți să declarați acSkl- lu
cru.

RAC — OAIE

Fiți mai discret. Sunt persoane 
care vor să vă afle secretele

LEU — MAIMUȚA

Vă creați singur dificultăți ia 
viața sentimentală, cerând par
tenerei să vă admire tot timpul

FECIOARA — COCOȘUL

Astăzi aveți idei bune și origi
nale.

BALANȚA — CAINELB
Nu este momentul prielnic pen

tru afaceri. Veți pierde.

SCORPION — MISTREȚ

Controlați-vă reacțiile la servi
ciu. Mai ales cele cu subaltern;!. 
Buturuga mică...

1

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
i

Nu liiali orice fleac drept o 
tragedie. Fiți na.aj calm.

UNDE MERGEM ?
SIMBAIA • IUNIE

• tU.’GBY — ora 10

• Derbiul local Știința petro- 
san; M-norul Lupeni.

seamă.
Partida este deschisa oricărui 

■ i,zult.it, începând însă cu victo
ria 15-ului antrenat de... titularul 
Emil Drumca.

• FOTBAL, ora 11.

• fiul P * os,ini — Gloria ll' - 
Hfa.

După speranțele pierdute in 
meciul de la Brașov, Jiul nu arc 
voie să încline steagul în fața 
unei formații care totuși, dorește 
cil orice preț să intre în cărți. 
Sosiți de Joi seara, reșițenii au 
încercat să se acomodeze ru at
mosfera locală, prin luarea pul
sului... străzii.

Elevii lui Mitra Muicii Mint 
ins.! în cantonament tot rl joi 
și gândul lor bun nu poale fi 
decât unul dedic.it victoriei. Si 
lie înfi-iin ceas bun.

• TOI BAL I EMININ, oi. I I.

I’e stadionul Știința, Universi
tatea se ia la luptă dreaptă, ul
tima în fața propriilor suporteri, 
cu Flamura Salu Mare, o echipă 
de locul III în actuala ler.-frble a 
diviziei B. La concurență, Arde
leana Joacă tot acasă cu îndes 
Sibiu și sigur clasamentul pen
tru primele două locuri nu va ?u 
feri nici o modificare

• l’Ol’ICE

Campioana „cn titre" și viitoa
re, Miiurul Vulcan primește vi
zita echipe; din Târgovlștc, cca 
caic !n tur l-a a-lmini trat o neaș
teptată bătaie, fiind singura caic 
și-a permis ac< a l ■ obrăznicie" 
acasă. Cum minerii au fo'.l arși, 
ri vor sufla acum și in iaurt, pen
tru a nu mai vădiți victimă unei 
stăi i dc supracvolo ne. Acest 
ultim nicei, cheamă in (rbiine 

UNDE MERGEM ?

pe toți cci care iubesc popicele.

« DUMINICA, 6 IUNIE

• FOTBAL, divizia B.

Minerul Lup< ni — Minerul U- 
ricanl.

Dci by-uJ serici «c jorx ă aloi. 
Ccle^două cclupe, mult iubite de 
suporterii lor, vor avea de făcut 
față unei „tensiuni" ai tificialc, 
create de „cercuri din afară" pen
tru a putea pătrunde mal ușor 
in familia fotbalului din zonă. 
Partida c .te de marc angajament, 
căci ambele echipe au eliminai 
din sânge „virusul" ..nlijoc ■ i an 

i iangii lanviit.

Un singur f:i'tor po.tt» insa 

influența frumuseți a i mirajul 

leoslor locuri: l’I.O.MA

CAPRICORN — BOU

Aveți noroc. Jiicați l.a loto.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Va iro ili timpul în aclivitâ se

cundare. Nu este bine. încercați 
s.i vedeți pădure i, nu copacii. .

PIȘTI — IEPURE

S ' i < s . .anunțat in ubire. .*  ,

Bl RBEC— DRAGON *
I'.s'e in.lisp- ns J ] ..ă f.nili e- 

nliiopi u.

TAUR — ȘARPE

\’i li • iinoaș'. o mare împlinire. 
Aveți dr ului, iii sfârșii |a recu
noștința ">lor d.n jur pentru 
ei-, a ev’ ați făcut. Din p.io.lte me
rii. ■!< dumneavoastră .unt „uitate*  

ni buna ,t inia, clil.ir ilc ■< i > are 
va unt mai apropial i. Oi h iun, nu

,lis|>

zult.it
dedic.it
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Isus Kristos, Karl Marx, Mahomed FALIMENT ÎN PRESĂ

O oui te de apel din Emiratele Arabe Unite a condamnat la 
eece ani Închisoare pe doi indieni pentru blasfemie, pentru pune
rea in scenă la un teatru de amatori a unei piese în care furnicile 
sun' prezentate mâncând din corpurile lui Iisus if- istos, Karl 
M*rx  și profetului Mahomed. Presa locală a relatat că tribunalul 
din emiratul Sharjah a mărit de la șase la zece ani sentințele date 
de un tribunal Inferior unui actor cnn piesa „Furnicile mâncătoare 
'du cadavre*  și producătorului acestei piese intr-un singur act, 

t pusă in scenă tn mai 1992. Tribunalul, care a dispus deportarea 
I celor doi condamnați după executarea sentinței, a susținut sen- 
' tința de condamnare la închisoare pe șase ani ce a fost pronun- 
f." ftata pentru alte două persoane.

cap.ii.il dimensiunile unei „orga
nizații multifuncționale a săraci
lor*. Bugetul său anual — apro
ximativ 81) milioane de lire _
este constituit mai ales din do
nații publice (12 milioane lire), 
sume ia a’.e prin testament (15 
mTlio.ii.e», ajutorul guvernului (20 
milioane), și vuntarea ziarului 
sau, „War Cry“ (Strigăt d răz
boi"). Restul provine din activi
tăți tr Iiți'.nale, cum ar li con
trei lele și cântecele pe strada, 
care bi M nea Britanie fac parte 
din per.ijul urban. Inlerpreții 
sunt recrutați din aproDimitiv 

60000 „s..|.|,iți‘, voluntari și 3000 
„ofițeri*.

Jack Spintecătorul? 
JAMES MAYBRICK

f Istorici care încearcă de multă 
«Terne să dezlege misterul ce 
jfemuie de 105 ani in legătură 

i am identitatea lui Jack Spintecă
torul, ucigașul britanic din seco
lul al XlX-Lea, l-au identificat 
•a fiind un om de afaceri din 
Uverpool.
* Autorii unei noi cărți, intitu
lată „Jack Spintecătorul de la A 
la Z“, au precizat că relatarea 
lor se bazează pe un jurnal de 
însemnări, de 62 de pagini, ținut 
de negustorul de bumbac James 
Maybrick. care lua arsenic pen
tru a-șl stimula viața sexuală și 
era atât de violent încât soția lui 
4-a otrăvit în cele din urmă.

ț „Jurnalul este semnat. Semnă
tura este Jack Spintecătorul*,  a 
precizat Paul Bcgg, coautor al 
•ărtii menționate.
» Autorii cărții afirmă că jurnalul 
fusese ascuns In fosta locuință a 
lut Maybrick din portul Liver- 
pool. Intr-unui din cele mai con

Oare poate o antilopă să în
vingi un leu? Gei care vor răs
punde categoric că așa ceva este 
posibil numai în basme n-au 
dreptate. Nu demult o așa-numită 
antilopă cabalină l-a biruit pe 
„regele animalelor*.

i teul se leagă de antilopă nu
mai când este foarte flămând. 
In tn< leștare, antilopa luptă cu 
lnv_rșunare pe viață, provocăn- 
du-i leuluj răni grave, uneori 
«hiar mort ile, cu coarnele sale 
•r nule săbii. Când aleargă a- 
©ea antilopă seamănă cu calul 
sălbatic, de unde i se trage și 
denumii'a corespunzătoare. Go- 
loritul <-> este neobișnuit. Dungile 
elb< de pe cap dau impresia eă 
poarta o vizi' ră de cavaler me
dieval In lupta cu adversarul se 

cludente pasaje ale jurnalului 
este scris; „Voi lua prima târfă 
ce-mi iese în cale și vor arăta 
ce înseamnă practio iadul. Toata 
cățelele vor merita osteneala. 
Înainte de a muri, întreaga An
glie va ști numele pe care mi 
l-am dat eu însumi*.

Gartea urmează să apară tn 
luna octombrie.

Omul cunoscut sub nume’ de 
Jack Spintecătorul a ucis și spin
tecat șase prostituate din Londra 
în anul 1888, dar nu a fost prins 
niciodată. (încercări anterioare 
de a-1 descoperi au dus la renun
țarea la un număr de 72 de ca
zuri suspecte, între care medicul 
reginej Victoria și tatăl premie
rului britanic Wiston Ghurchill).

James Maybrick a murit în 
anul 1889, fiind otrăvit de către 
soția sa, Florence. El este des- 
scris drept un frecventator no
toriu al bordelurilor și morfino- 
man, fiind cunoscut pentru com
portamentul violent.

Antilopa sau leul ?
poarta cavalerește: se lasă în 
genunchi și prin mișcări hotărâte 
din coarne provoacă la luptă 
cinstită. Numai urechile lungi, 
aproape ca ale unui măgar, care 
mai au și un pămătuf, îi știrbeso 
oarecum înfățișarea curajoasă.

Aceste uimitoare creaturi sunt 
pe cale de dispariție. Când se 
vorbește despre pericolul dispa
riției animalelor sălbatice din 
Africa sunt menționați în primul 
rund elefanții și rinocerii. Din 
păcate antilopă este uitată. In 
Kenya, de pildă, existau in 1974 
vreo 200 de antilope cabaline. In 
prezent există maj puțin de 60. 
principala vină o constituie ofen
siva omului în locurile populate

„Tje Quotidien de Paris*  — sin
gurul ziar național care a apărut 
joi, 29 aprilie, în Franța, din 
cauza unei greve a tipografilor 
— a profitat de această audiență 
excepțională pentru a anunța 
propriul sfârșit al apariției sale, 
din lipsă de mijloace financiare, 
într-un context de gravă criză 
economică care afectează ansam
blul cotidienelor franceze.

In pofida unui foarte slab’ ti
raj, aproximativ 30 000 de exem
plare, „te Quotidien de Paris*,  
fondat în 1974 de Philippe Tesson, 
ocupa un loc important în viața

Moartea unei voci celebre Hai să concurăm !
Basul german Josef Greindl, 

care a fost unul din stâlpii Ope
relor din Berlin și Viena, ca și 
ai Festivalului de la Bayreuth în 
anii ’oO și ’60, a murit la Viena, 
în vârstă de 80 de ani, s-a co
municat la sediul din Paris al 
uneia din firmele sale discogra- 
fice.

Su acest artist — atât bas tra
gic, cât și de operă bufă, cântăreț 
de opera, ca și de oratorii și lie
duri, având 118 roluri in reper
toriul lui — dispare unul din ul
timii reprezentanți ai unei gene
rații de mari voci care au ridicat 
operele lui Wagner la cota lor 
maximă de Intensitate dramatică.

Acest bas cu timbru percutant 
a cântat penlru prima dată în 
1943 la Bayreuth, in rolul lui

I Pogner din „Maeștrii cântăreți*,  
din care există o înregistrare pe 
disc, sub bagheta lui Furtwan-

de ele. Desigur și frumoasele 
coarne, precum și carnea lor gus
toasă. Peste jumătate dintre aceste 
antilope au fost păstrate în Par
cul Național din Ruma, în sud- 
estul țării, la vreo 20 km distanță 
de lacul Victoria. Dar nici aces
tui parc nu i-a prea fost dat să 
trăiască. Unora li s-a părut eă 
nu '’ste prea rentabil, iar pe 
ziariști îi sperie întâlnirea cu 
musca țețe. S-au făcut încercări 
de a muta antilopele cabaline 
într-o rezervație din estul Ke- 
nyei, dar fără succes. Oricât ar 
părea de ciudat, ele pot supra
viețui numai în vecinătatea leu
lui, chiar dacă nu mănâncă lei. 
Ele mor numai atunci când nu le 
place vegetația savanei.

politică franceză. Patron al unul 
ziar militant, arborând culorile 
dreptei de-a lungul anilor ’80, 
P. ITcsson nu a încetat să lupte 
prin scris contra socialiștilor la 
putere.

P. Tesson nu a ezitat să-l con
cedieze la sfârșitul anului 1987 
po polemistul Dominiqut Jamet, 
redactor șef al ziarului, care luase 
poziție publică în favoaie' preșe
dintelui socialist Fracois Matte- 
rrand pentru alegerile preziden
țiale din 1988.

Ani de zile, -dfforită ti al ales 
ajutoruluj grupului pu’ îcațiel 

gler. Ulterior a revenit regulat la 
acest rol, din 1952 până In 1969. 
Celelalte roluri wagneriene ale 
sale sunt Ilagen din „Crepusculul 
zeilor*,  pc care l-a înregistrat cu 
Boehm in 1966, șl Daland din 
„Maeștrii cântăreți*,  înregistrat 
cu Sawallich în 1961.

Născut la 23 decembrie 1912, 
la Munchcn, unde s-a format la 
Academia de muzică, Josef 
Greindl și-a început cariera în 
1936 interpretând rolul Ilunding 
din „Walkyria*,  la Kr feld. Intre 
anii«1942—1948 a făcu, parte din 
trupa Staasoper din Berlin, tre
când apoi in cea a Operei din 
berlinul de Vest, iar începând cu 
anul 1956 — în trupa Operej din 
Viena.

Notorietatea sa s-a afirmat și 
dincolo de frontierele germane. 
A fost invitat începând cu anii 
’50 pe marile scene lirice inter
naționale (New York, Londra, Mi
lano, l’aris, Buenos Aires și la 
festivalurile din Salzburg și Bay- 
rcutli). De asemenea a participat 
în 1973 la crearea spectacolului 
„De temporum finae comaedia*,  
de Cari Orff. începând cu 1961, 
el a dat lecții de canto mai întâi 
la Saarbruecken, apoi, din 1973, 
la Viena.Sistem chinez de niumifiere...

Constructori din Shanghai au descojaerit pe malurile mlăști
noase ale fluviului Huan Pu un mormânt antic al unui înalt 
funcționar imperial, care a slujit la Curtea dinastiei Min (sec. 
XVI).

.Sicriul din lemn, în care a fost așezat cu peste 4OO de ani în 
urmă corpul neînsuflețit al funcționarului, era strâns înfășurat în 
mutase și pânză și apoi închis intr-un alt cosciug exterior având 
pereții cu grosimi a de 20 centimetri. Spațiul dintre cele două 
sicrie a fost umplut cu var și nisip amestecate în fiertură vâscoasă 
de orez. Gu aceeași fiertură a fost umplut întregul mormânt. In 
interiorul sicriului se afla un material absorbant — cărbune de 
lemn. Tocmai acest „ambalaj*  complicat a împiedicat pătrunderea 
umezelii — apreciaza Agenția China Nouă.

„Quotidien du Medecin*,  pro
prietate a soției iul P. Tesson, 
ziarul a putut face față obliga-, 
țiilor sale financiare.

Dar P. Tesson, a recunoscut că 
„deja limitele (financiare) au fost 
depășite*  la sfârșitul lui martie, 
începutul lui aprilie. El Încearcă 
de mai multe luni să convoace 
o reuniune pentru „restaurarea 
finanțelor ziarului*.

Dispariția anunțată a acestui 
ziar se înscrie într-o atmosferă 
de criză a ansamblului presei 
franceze, afectată profund do 
recesiunea economică și scăderea 
publicității.

Unul francez mediu li sunt 
necesare anual aproape trei sa
larii lunare pentru a-și cumpăra 
un autoturism, plătind astfel o 
cotă mai mare din venit decât 
omologii săi germani sau brita
nici, se arată intr-un studiu e- 
fcctuat de Automobil Glubul 
Francez asupra a trei principale 
piețe de mașini.

Potrivit studiului, germanul 
mediu a cheltuit în 1992 echiva
lentul a 38022 franci (7133 dolari) 
pentru a cumpăra șl întreține o 
mașină, față de 35172 de franci 
(6599 dolari) cheltuiți de france
zul mediu sau de echivalentul S 
30290 franci (5683 dolari) plătiți 
de englezul mediu. Dar având 

în vedere că germanii au un venit 
mai mare, ei cheltuieso venitul 
a numai 2,1 luni pentru mașinile 
lor, comparativ cu 2,5 In Marca 
Britanie și 2,8 în Franța.

In studiu se maj arată că au
tomobilistul britanic parcurge cea 
mal mare distanță in fiecare an 
— 14800 kilometri —, dar chel
tuiește cel mai puțin pe kilometru 
2,05 franci (0,38 dolari). Automo
bilistul francez are cea mal mică 
mașină, dar cheltuiește cel mai 
mult. Automobilistul mediu ger
man are cea mai puternică șî 
scumpa mașină — un motor de 
1781 centimetri cubi cu un preț 
anual de cumpărare de 10079 
franci (1891 dolari),

Trebuia .5 fie „invc-.tiția seco
lului". Mi.ile plasamente de cap 
de familie (acțiunj și obligații) 
cu c-ue se mulțumea până acum 
Armata Salvării pentru a Iructi- 
fica o parte din donațiile pe care 
Ie primește puteau fi lisate deo
parte. Datorită câtorva oameni 
de afaceri de încredere, și bine
înțeles, interesați de misiunea 
caritabilă îndeplinită de „Armata*  
Și „soldații*  ei creștini, indicele 
ra dam' «fulul sron'at trebuia să 
atingă 50 la sută, chiar 1U0 ja 
suta

Hr ’sinnea economică redu
când -naibii gen'Tozit ite.-j publi
ca. colonelul Ivor Rich, directo
rul administrativ al secției brita
nice. răukn un mijloc de a Asigura 
viitorul financiar al acestei opere 
de binefacere, care-și d«-sfaso.iră 
ectivit.iha In 9t de țări, cu 14 000 
misiuni și peste 7 0(X) de centre 
(1 școli. Astfel, când adjunctul 
•âu, colonelul Grenvilte Burn, a 
venit *.ă  i propună o combinație 
fin an'i u â tentantă, nu a rezistat. 
Armata Salvării este a ‘iasca or
ganizație de caritate din Marca

Britanie și, fiind vorba de fur
nizarea unor ajutoare sociale, ca 
nu C‘te depășită decut de către 
guvern. De la fondarea sa, în 
1865, de către reverendul William 
Booth, un pastor metodist, ea a

Escrocherie uriașa la Armata Salvării»

Colonelul Burn, însărcinat cu 
adunarea fondurilor, întâlnea deci 
în 191Î1 pe un om de afaceri din 
Birmingham, Stuarl Ford, carc-i 
prezintă un prieten, Gamil Na- 
guib, un egiptean ce conducea o 

irr-litiițK- bancară — „Islamic Pan 
American Bank*  (despre care 
s-a aliat că era situată lntr-un 
imobil dezafectat din Buenos 
Aires). Cei doi bărbați prezintă 
o combinație linanciara tentantă, 
cu condiția ca Armata Șalvarii 
-.a d. plina 10 milioane de dolari 
inii un cont bam ar, cuie uimau 
srt fie imestiti pe piețele finan
ciare sub forma de „scrisori de 
cit dit slana by “.

Consilierii Armatei Salvăiii pro- 
teste.i/ă. () .!< m-.dă zadainiea: co
lonelul Hicli are iriiii.-lere In 
colon.-iul Unii) împreună cu :i)li 
doi a lminis1 raliu 1 a. Alinatei, el 

£și da consimțământul, tn mai 
1992, suma este depusă într-un 
cont deschis la Asik-Q ger, o 
respectabilă bancă din Anvers 
(Belgia). Coloneii Ricli și Burn, 
ca și domnii Ford și Naguib sunt 

cei care semnează, dar semnătura 
u doi dintre ei este suficientă 
pentru a se servi de cont.

In vara anului 1992 se incear- 
ca insistent convingerea respon
sabililor în ceea ce privește ca
rnet' rul înduielnio al unui ast
fel de plasament. Dar era prea 
târziu. In Iunie, mereu naivul 
colonel Burn, și Stilart Ford au 
dispus transferul a 8,8 milioane 
de doi ni intr-un cont deschis la 
ll.uica continentală din Luxem
burg.

De d ita aronst.i, semnatarii nil 
mai suni, decât trei (colonelul 
Binn și domnii Ford și Naguib), 

dar, ca și mai înainte, rămân 
necesare doar două semnături. In 
august J992, colonelul Rich se 
duce la Anvers, urmărește pista 
până la Luxemburg și trebuie să 
sc plece în fața evidenței: în 
cont rămăseseră 520 000 de do
lari, restul fiind transferați în 
l’an.ima și în Liechtenstein. Urma 
unei părți a fondurilor s-a găsit 
în Scoția, dar cea mai mare 
parte a dispărut. Armata Salvării 
nu a prevenit poliția decât în 
februarie 1993. Ancheta, ale căre< 
ramificații internaționale par 
c-omplexe, iși urmează cursul.

Colonelul Burn a fost conce- 
di.it la 8 aprilie 1993. Doi uiți 
înalți responsabili a| Armatei Săli 
vurii au fost transferați, iar co
lonelul Rich va fi probabil trans
ferat și el în Statele Wnite. Stuart 
Ford a fost arestat șl beneficiază 
do libertate provizorie. Gamtl 
Naguib nu este de găsit. Gene
ralul Burrows, șeful organizației 
mondiale, a ținut să liniștească 
opinia publică promițând că un 
astfel dc incident „nu sc va mai 
pioducc niciodată". • — -■*

cap.ii.il
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Așteptată cu viu interes de 
toarte mulți iubitori de cultură, 
„Nedeia Vulcăneană" — ajunsă 
deja la cea de-a XXI-a ediție — 
Isl va demara ciclul de manifes
tări cultural-sportive ți artistice, 
mâine, 6 Iunie 1993.

Deschiderea oficială a „Nedeii 
A'ulcănene*  va avea loc duminică, 
Ja sala festivă a Liceului indus
trial din Vulcan, începând eu 
ora 10. Vor fi prezenți la eveni
ment numeroase persoane oficiale 
dm cadrul Primăriei și Consiliu
lui local, ziariști, alți Invitați, 
precum și publicul interesat.

I.a stabilirea aplicării unei 
singure cote (18 la sută) s-a ținut 
► ama atât de gradul de dotare 
cu mijloace moderne, de p'-elu- 
trare a datelor, cât ți de timpul 
necesar pentru educarea plătito
rului în spiritul acestui nou tip 
do impozit.

La aplicarea unei singure cote 
in raport cu aplicarea cotelor
multiple s-a avut în vedere ți 
tllminarea discrepanțelor ce s-ar 
| produs Intre consumatori ți
nând scama de dificultățile sta
bilirii unor criterii de diferenție
re a produselor de bază în cazul 
DplicăTÎi mai multor cote. Oricare 
er f; cotele multiple aduse și o- 
rkât de atent și judicios ar li 
stabilite categoriile de produse 
fiu vor putea reflecta adevăratele

1 Mâhnirea care ne-a provocat-o 
e<hipa reprezentativă (chiar re
prezentativă să fi fost 7) de fot
bal la Kosicc, condusă de dile
tantul ex-miiițian și cx-cotono- 
tar Cornel Dinu, s-a mai îndul
cit pentru aceia care au ascultat, 
ca dc obicei, simpaticul comenta
riu TV a Iul „Daddy" Graur, în
tâiul om de sport al postului na
țional. Am reținut pentru dum
neavoastră câteva din perlele ros
tite In timpul transmisiei partidei 
Ceho-Slovacia — România.

„Vrabek, jucătorul cu pârul 
mai rar dc pe partea stângă a 
apărării...".

Nu întâmplător, în deschide
rea ciclului de manifestări dedi
cate „Nedeii vulcănene“, organi
zatorii au programat vernisajul 
expoziției de artă plastică și fo-

TVA — Reguli și cote 
de impozitare

(Urmare din pag. f)

NtLEIA VULCÂNEANÂ Necazuri multe, buget auster
Hai cu toții la IVedeie !

■ Mâine, vernisajul expoziției de artă plastică
țogrufică. Expoziția, aflată în a- 
ceeași sală festivă a Liceului Vul
can, a fost pregătită cu multă 
trudă, dar totodată cu multă pa
siune, de doamna Voichița Bărlă- 
iițâ (membră a comisiei cultu
rale din cadrul Consiliului local 
Vulcan). De la dânsa aveam să 
aflăm că anul acesta expoziția cu
prinde 5 secțiuni definitorii. Este 
vorba de tradiționalele saloane de 
arta fotografica, pictura, sculp
tură și mclaloplastie, ex-libris ți 
— In premieră — o secțiune cu 
desene ale copiilor.

Și în acest an „capitolul" artă 
din cadrul „Nedeii vulcăncne" se 
bucură de o participare nume
roasă și, permiteți-mi remarca, 
valoroasă 1 Astfel, în cadrul 
secțiunii foto, expun lucrări de o 
Înaltă ținută artistică maeștrii 
fotografi recunoscuți precum 
Francisc Ncmeth, Ion Racheleanu, 
Ilelcn nioch, Atila Fullop, Alin 
Flaidăr (Vulcan) sau Iosif Tel- 
lmann, Rudolf Pelrik, lonițâ Con
stantin (I.upeni).

Interesante picturi în acuarelă 

schimbări în preferințele consu
matorilor.

In consecință, TVA nu este 
concepută în scopuri sociale sau 
politice, aceasta irebuie să-și 
mențină caracterul neutru, meni
rea sa fiind aceea de sursă im
portantă și elastica de venituri, 
iar echitatea să fie realizată prin 
alte instrumente elaborate in 
scopul respectiv.

Ținând seama de complexitatea 
problemelor pe care le ridică 
aplicarea TVA se inșiune studie
rea ghidului redactat <lc către 
Ml’ și celelalte reglementări le
gale privind introducerea TVA 
cat și cele privind regimul pre
țui ilor, tarifelor, deciziilor ți ta
xelor vamale. (Va urnw) 

șl ulei sunt realizate de Iosif 
U’ellmann, Tibcriu Halasz, Vale- 
ria Tomșa (I.upeni), Daniela 
l’asca (Aninoasa) ca să citez nu
mai câteva nume. De remarcat 
totodată numeroasele lucrări ale 
copiilor de la Școala generală nr. 
5 Vulcan, îndrumați cu multă 
pasiune de doamna prof. Gireșea- 
ntt,

Punctul forte al expoziției 51 
reprezintă însă secțiunea de „ex- 
libris", care are un caracter na
țional, participând artiști (rc)cu- 
noscuți dm întreaga țară și Re
publica Moldova. Lucrările, având 
o paletă tematică vastă, (de la 
gravură in lemn și metal până 
la linogravură), sunt realizate 
de cunoscuții artiști Valeriu Iler- 
ța (Republica Moldova), Alex. 
Radulescu (Alba Iulia), Traian 
Gligor (Sibiu), Dafincl Duinea 
(Vulcan) și foarte mulți alții. 
Dar, deoarece cuvintele, sunt de 
prisos, vii invităm duminică Ja 
vernisaj. Deci, de mâine, hai cu 
toții, la Nedcie 1

iribcriil V1NȚAN

BARD MARE

întâlnirea 
fiilor satului

Aslăzi ți mâine va avea loc 
la Baiu Marc întâlnirea tradițio
nala a fiilor satelor Baiu Mare 
și l’etros. Cu aceasta ocazie sunt 
programate manifestări artistice 
iar duminică, in jurul orei 13,30 
cei prezenți vor participa la dez
velirea și sfințirea „Monumentu
lui eroilor căzuți in Cel© două 

războaie mondiale". Spre seară, 

începând cu ora 19, „N< deia Ru

saliilor". (Șt. €'.)

(Urmare din pag. I)

bugetul local. N-ain să vă întreb 
cât de mare este, cj spre ce des
tinații va merge 7

— Bugetul urmează să-l publi
căm in ziarul dv. pentru a-1 ști 
oamenii. Nu poate fi acoperitor 
pentru tot ce ne-am propus să 
facem anul acesta. Prin instruc
țiunile primite, la capitolul lo
cuințe rămân foarte puțini bani, 
extrem de puțini. Pe de alță 
parte, sunt câteva investiții prio
ritare, de Interes general, cum 
sunt drumul de tranzit, căi de 
acces fn Aeroport, extinderea a- 
limentării cu apă de la Valea de 
Pești (finanțare a Consiliului ju
dețean) ți, cel mai important, a- 
Iimenlarea cu apă din sursa Po- 
latiște. Va fi prinsă și alimenta
rea cu gaz metan, lucrările de 
investiții fiind de durată.

— Știu că aveți autoturism. 
Sunteți mulțumit de starea dru
murilor 7

Un copil de 4 ani a
Un grav accident de circulație 

s-a petrecut miercuri, 3 iunie, în 
Vulcan. Copilul Filiche Constan
tin Danie), de 4 ani, se afla, in 
după amiaza acelei zile, la capă
tul dinspre Petroșani al Bulevar
dului Mihai Viteazul din locali
tate. Privea cum, pe un teren 
dc pe marginea străzii, se ame
najează ringhi.șpirtil sosit in o- 
raș. După un timp, plecând de 
acolo, a traversat bulevardul, Ne- 
asigurându-se și facând-o în fu
gă, micuțul a fost surprins d© 
autobuzul 4 IU) 6565, condus do 
Roman Janoș, proprietate a 80 
„TOTAL TRANSCOM" SRL Pe

Unitatea Cafe-dulciuri „UNIC" 
dm Vulcan, aparținând Societă
ții Comerciale și magazinului a- 
liment.ir cu același nume, oferă 
gratuit consumatorilor începând 
dc astăzi, letturarea ziarului 
„Zori noi" de la ora 6,30 până 
la ora închiderii, 90.

Așadar, zilnio; Ja una din cele 
4 mese ale cochetei unități se

— Bineînțeles că nu. Deși, ceva, 
ceva s-a făcut.

— Intr-adevăr, pe ici, pe cola 
Ce perspective sunt in acest m»> 
tor 7 <

— Dincolo de bunde noastră 
Intenții, de insistențe și mult «- 
fort, perspectivele sunt legate de 
partenerul nostru care est» 
RAGCL. Fie că nu dispun de be» 
tym, fie ca nu au gaz metan. Nu 
însemnează că nu s-a făcut >4. 
mic. Dar ce s-a făcut e: te insi>» 
ficicnt.

- Cum își petrece un primar 
sfârșitul de săptămână oărtiia-i 
spunem cu alintare week end f

— De regulă in natură, Intr-O 
direcție sau alta la munte. A«M 
o fac de mulți ani. Când nu 
prins de activități administrat*»  
ve merg cu familia în împrejuri» 
mile montane. Este cel mai reM»
xant mijloo sau metodă posibilA < 

— Vă mulțumesc, domnule pil» i 
mar.

fost oălcat de autobuz
troșani. Ixivit do bara din 
a autobuzului care venea 
spic reședința de municipiu, 
pi lui s-a izbit de carosabil, 
decedat la scurt timp după 
pact.

E vară, e cald șl în curând va’ 
veni vacanța. Poliția rutieră re-* * 1 
comandă părinților sa procedeu© 
la o supraveghere strictă a li< 
curilor in care se joacă odrnriel», 
lor. in ultimele doua săpt.imăși, 
acesta este al doilea accident >*»  
circulație din Vulcan, în carie vMm 
limele sunt copii. Jff

Gheorgbe OLT EA NU

In premiera
i

pot citi în liniște, la prima or*  
a dimineții, la o cafea, la do: 
tor, moment UNIC, toate nouUM 
ți.le și evenimentele petrecut» i*  
Valea Jiului.

Inițiativa șefei de unitate ÎM»ț 
liana Tudorică nc-a bucurai dm 
plin, drept pentru carc-j mulți»- ' 
mim in numele tuturor Cjliloiâwj 
lor care îi calcă praguL idltf

Să ne-amuzăm cu TVR

DOMNULE DIRECTOR
In virtutea dreptului l.i replică, va rog să publicați următorii ele, 

ca răspuns edificator la articolul apărut in ziarul dv. cu titlul: 
„186 milioane lei pagubă la RAH".

In legătură cu paguba de la RAH Petroșani, care de fapt nu-i 
pagubă reală, fiind doar o supoziție, doar atut vr«-au să splin ca 
timpul rezolvă multe.

Arc cine să aprecieze și să cerceteze aceasta pe bază dc do 
cumentc.

In pius, ca fost director la bugete, nu am fost destituit, cî 
nu.nn dat demisia. Cauzele le bănuiesc mulți, aici este secretul.

In perioada cât am funcționat ca director aveam drept de 
semnătură și reprezentare a Regiei, situație ce ponte fi dovedită 
cu acte în regulă, nu cum eronat rezultă din concluziile pripite 
ale Consiliului dc administrație al RAH.

Despre pagubele produse la RAH, după demisia mea, se va 
vorbi mal târziu, dopa ce organele de specialitate i.și vor termina 
cercetările.

Problema dc obicei are scopuri politice șl prefer »ă nu fno 
politică, nsta sr Însenina vorbe, iar rând c vorba despre bard «e 
<ii«cută cu acte.

•ic. Constantin >ACEA

„Balonul în lupta, Belodrdici 
cu Kouka...".

„Balonul se aflu fo’Jftc, foarte 
aproape de gazonul stadionului, 
la circa un metru și jumătate mai 
sus 1“.

„Atenție la acest duel fo.utc 
important pentru soarta meciu
lui 1". (N.R. — l’iodan <u Sku- 
hravy).

„.Sunt șapte jucători străini In
tre ghilimele, evident...".

„Vrabek trage din nou peste 
deasupra bârii I".

Ce frumos „cânta" acest Graur, 
nu-i așa 7

A consemnat Gcnu TI'ȚU

Dragi ni-s noua animaluțclc! Și 
patrupedele, dar, mai ales bipe
dele. întotdeauna, sâmbăta seara, 
.dunei când privim ținuturile tc- 
l< enciclopedice, rămânem cu gu
rile căscate. De ce să ne supă
ram atunci când, in drumurile 
noastre prin orașul Vulcan ne

tM

C4

u 
s 

IM

sare In față câtc-o vactl sau un 
bou 7

In curând, zona verde din fața 
cinematografului „Luceafărul" va 
fi declarată rezervați© naturală 
sau, cel puțin, grădina zoologică. 
Inr oamenii care vor trece pe a- 
colo vor pluti bilet. Vaca va fi 
declarată animal sfânt și tn Vul
can. Spre fericirea boului,

Ho Ziua copilului
Imaginea dc față nu reprezintă

atccva decât un aspect din Cimpa 
dc la magazinul SC. „Voevodul", 
condusă de un patron deosebit 
dc sufletist, dl- Petre Popcscu.

Și aici, ca mai în toate l«x,i- 
litățilc muniiipiuhii nostru ziua 
copilului, 1 Iunie a fost marcată 
te o suita ne manifestări cultu
rale și sportive c<> a atras foai te 
mulți copii din zonă.

J’rinlie manifestările ce s au 

consiim.it, consemnăm: întreceri
de fotbal intre clasele școlii K*  
norale din Cimpa, recitâii «Ic po-■
ezie, discotecă și altele. drjfi 

De menționat- este și faptul efi
gcncrozitatca patronului, s(x)n_so» 
unic al manifestări...r, • a mate
rializat tn cadouri oferiți' copi
ilor din Cimpa precum șt m su
curi, dulciuri, înglicțată și alto 
astfel dc produse, toate In «iod 

gratuit. (Gh. C)

consiim.it
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Hațeg O „substituire” benefică Vom avea carnet de sănătate
l’e dl. președinte al Cooperati

vei de Consum Hațeg l-am în
tâlnit și cunoscut în biroul dum
nealui, rezolvând câteva proble
me spinoase ale personalului din 
subordine, printre care și cea 
mai arzătoare la ordinea zilei, 
asigurarea graficului cu bere.

Având deja „capul de pod“ 
construit și așteptând la rândt ca 
la... bere, l-am abordat pe ace
eași temă, cu siguranța unei po
ziții câștigate, chiar înainte de a 
începe dialogul. Dar dumnealui 
m.-a luat-o înainte.

„Dle, de Petroșani.am auzit, de 
„Zori noi“ am auzit, dar de citit, 
nu l-am citit niciodată. Poate de 
acum. Pentru a cunoaște mai c- 
xa~t ce facem noi aici, v-aș ruga 
mai întâi să mă ascultați și pe 
urmă să mă întrebați. Știți, co
mercial este, să vă ofer cu măr
iți, iar dv. să o gustați, să o de
gustați și pe urmă să... alegeți, 
întregul secret al activității noas

MICA
ANIVERSARI

TOATA fericirea și toate florile 
din lume cu ocazia zilei de naș
tere pentru Gabriela Onofrci din 
partea prietenei tale Mioara, care 
IU urează „La mclți ani !“. (3681)

DRAGA Mana cu ocazia zilei 
tale de naștere, Acli, Lili șj Stc- 
Uan Cojocaru iți dăruiesc cele 
tna frumoase flori și tradiționalul 
„La mulți ani !“. <3774)

JjTELIAN $i Jana Cojocaru 
transmit cumnatei loi Ecatcrina 
Cojocaru din Ur.cani un călduros 
_U. mulți ani I" cu ocazia zilei 
an' de naștere. (3774)

LA ANIVERSAREA celor 3 
anișori, dorim iubitei noastre Pa- 
tricKt Oltan, toate florile din lu
me, sănătate și numai bucurii. 
Cu toată dragostei, frățiorul Ho- 
rațiu și unchiul Ghiță. (3789)

i'ENTIlU Daniel Orehov, din 
parte, părinților, toate florile 
primăverii și „l-a mulți ani 1“ cu 
ocazi i împlinirii celor 14 tini. 
T5767)

VÂNZĂRI — CUMI’ARARl

VÂND apartament 2 camere 
Pdtrila. Telefon 0929/42125, după 
ora 16. (3702)

VÂND garsonieră confort 1, 
xonâ centrală. Informații: Petro
șani. General Drugalina, bloc IOC, 
ap. 34, între 10—14, 16—20. (3734)

CUMPĂR apartament, Petrlla 
sau Petroșani. Petrila, 8 Martie, 
39/14 (Impact Electronic), intre 
orele 15—17. (3755)

VÂND apartament 2 camere, 
I‘drc'.'ini. Viitorului, 38/3. (3777)

VÂND n șina floricele (nouă). 
Ri lațn: telefon 545321. (3785)

VÂND Skoda S 100, telefon 
513731, între orele 18—20. (3752)

VÂND urgent apartament 3 
ctiTiere, 2 balcoane, P< troț .ni, 
str. Aviatorilor, bloc 22, ct. 1 ap. 
9, după ora 16. (3790)

VÂND televizor color Funai, 
255 000 lei. Telefon 511658. 
(3892)

VÂND urgent mobilă sufrage
rie, stare foarte buna. Relații: 
telefon 51521? (3705)

VÂND televizor color tip nou, 
Piulips șt ITT Sanyo, preț 85 000 lei 

tre, acum și în viitor, constă și 
va consta în „transferarea" res
ponsabilității unui beneficiar prin 
contract — care suntem noi — 
aceluiași colectiv, dar fără con
tract, care trebuie să devină șl 
să se transforme încet, încet, în- 
tr-o unitate, de desfacere a celor 
trei mari furnizori din zonă : Fa
brica de bere — director I.șivan 
Ionel, director adjunct Vâju 
Gheorghe; Abatorul, director Al- 
dca Petri.șor; Panicar, domnii Io
nel Avram și Ion Boba. Men
ținerea prestigiului producătoru
lui, a produselor sale, prin în
treaga noastră activitate este pri
ma condiție a progresului și a 
soluționării relației cerere — o- 
fertă, într-o economie de piață. 
Beneficiarul, adică clientul, va 
găsi atunci prețurile cele mai a- 
vantajoase, mărfurile cele mai de 
calitate și ne va căuta pe noi 
poate în detrimentul altor agenți 
economici. O încălcare a „clauzei"

PUBLICITATE
Str. Gheorghe Doja, Petroșani, 
nr. 34/2 (colonie). (3796)

OFER apartament 2 camere, 
I.upcni, Parângului, contra simi
lar Petroșani sau autoturism. Te
lefon 543480. (3768)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială 
ROTRANS 1SCRON1 SA cu 
sediul în Iscroni, str. Vâna 
Neagră, nr. 123, telefon 570991, 
angajează următoarele cate
gorii de personal: tractoriști 
rutieri.ști, automacaragii, con
ducători auto profesioniști, 
gradele C. D, E, și mecanici 
auto. (3788) 

DECESB

FAMILIILE Avram și Apostol — fini, împărtășesc durerea 
nașilor Filiche, pricinuită de dispariția fulgerătoare a nepoțelului 

DANIEL

Sincere condoleanțe. (3801)

COLEGII de la Administrația financiară Petroșani împărtă
șesc durerea colegului lonuț loan la pierderea pricinuită de de
cesul tatălui

Sincere condoleanțe. (3798)

I \MILIT1 Pctroi Mihai anunță cu nemărginită durere înceta
rea din viață a fratelui drag

Il.ÂȘCA ION

Odihnească in pace ! (3793)

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de cân i nc-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu, frate, cumnat și unchi

MOGA MIP.CEA
Va r.imâno mereu in amintirea noaslra
O.nlineascu-.se in pace I (3701)

ÎNDURERATE gânduri și neșterse amintiri însoțesc stingerea 
a 4 ani d" la dureroasa despărțire de dragul nostru soț și tată 

CHIRI AU ROM IC A
Rana pe care mi-ai ifisat-o sângerează și azi Soția. (3770)

C’O DURERE în suflet retrăim ziua de 5 iunie, de la greaua 
ti. spin ții <■ de dragul nostru

CIR III AC ROMICA
Cumnatele și cuninații iți vor aslenm florj pe li I .tul mormânt. 

(3770)

din partea noastră, ne poate a- 
duce prejudicii morale și mate
riale, iar dorința de a ne simți 
ca acasă, poate deveni o realitate... 
O altă noutate am introdus-o în 
vânzarea în rate a bunurilor de 
folosință îndelungată. Ne-am 
păstrat și nc-am câștigat furnizori 
și mai facem un apel la conduce
rea Fabricii de bere să ne asigu
re, pe cât posibil, graficul și- 
necesarul de bere cerut de eco
nomia de piață".

— Domnule președinte, fac și 
eu yn apel. Spuneți-mi cine sun
teți dv. pentru cei care nu vă 
cunosc ?

— Mă numesc Gheorghe Iones- 
cu, absolvent al Facultății din 
București, de profesie economist, 
am 39 de ani și la 1 iulie 1993 
împlinesc 3 ani de când conduc 
Cooperativa de Consum din Ha
țeg. Deși nu sunt de pe aceste 
meleaguri, mă simt ca acasă.

Dorel NEAMȚU

SG „ANITA" — Complex Pa
rângul, angajează vânzătoare — 
absolvente liceu. (3786)

DIVERSE

IN DAZA autorizației nr. 7976 
din 14 aprilie 1993, funcționează 
„Electro-casnic", Petroșani, str. 
N. Titulescu, bloc E, sc. 2, etaj 
2, ap. 16. (3799)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de vete
ran de război nr. 102026. O de
clar nulă. (3796)

MINISTFRUL SĂNĂTĂȚII

Ordin nr. 327/14 mai
19 93
privind instituirea „Carnetului de sănătate”

Ministerul Sănătății,

Având în vedere prevederile 
IIG nr. 840/1992 privind compen
sarea medicamentelor,

In temeiul HG nr. 799/1992 
privind organizarea și funcționa
rea Ministerului Sănătății, emite 
următorul

ORDIN
1. începând cu data de 1 iunie 

1993, prescrierea și eliberarea 
medicamentelor în regim com
pensat se consemnează în mod 
obligatoriu de către medicii și 
farmaciștii respectivi în „Carne
tul de sănătate" individual, tip 
Ministerul Sănătății.

2. Gârnețul de sănătate se eli
berează numai de medicul dis
pensarului teritorial (de domici
liu), pentru întreaga populație.

3. Regulile generale de folosire 
pentru populație și cele de com
pletare de către medici și farma
ciști, prevăzute în „Gârnețul de 
sănătate" sunt obligatorii.

4. Carnetul de sănătate devine 
operațional, numai în baza vizei 
sau actelor doveditoare specifice 
în carnet.

S.C. „Hațeg Trans” SA
vă invită să călătoriți cu autobuzele proptii pe următoarele 
rute :

■ Petroșani, plecare ora 5 — Hațeg, sosire ora 6,30; 
— Caransebeș — Lugoj — Timișoara —- sosire ora 11,30;

■ Petroșani, plecare ora 6 — Hațeg, sosire ora 7,30;
■ Petroșani, plecare ora 9,50 — Tg Jiu sosire ora 

11,30 ;
■ Tg. Jiu, plecare ora 16 — Petroșani, plecare ora 

17,45 — Hațeg, sosire ora 19,25 —- Hunedoara — Deva, 
sosire ora 21.

■ Prețul unui bilet Petroșani — Hațeg, începând cj 
data de 1 iunie 1993, este de 110 lei.

B Călătoriile sunt mai ieftine și mai rapide decât 
cele pe calea ferată,

B Folosiți prilejul unei călătorii silențioase și in de
plină siguranță.

Societatea Comercială 
General Trans S.A. 

Petroșani
str. Livczcni nr. 12

ANUNȚA:
Oiganizatea in dala de 28. 06. 1993 și in continuare, 

in fiecare zi de luni, a unei LICITAȚII la sediul societății 
din str. Livezeni nr. 12, pentru vânzarea unor mijloace de 
transport auto.

Lista cu mijloacele de transport se poate consulta la 
sediul societății. (Factura 1067)

5. Costul carnetului de sănătate 
se va percepe pe bază de borde
rou, conținând numele persoanei, 
adresa, locul de muncă, numărul 
carnetului și iscălitura de primi
re.

Un exemplar va rămâne la dis
pensar ca act justificativ, iar cu 
al doilea se vor deconta carne
tele la casieria spitalului terito
rial.

6. Directorii direcțiilor sanitare 
județene și a municipiului Bucu
rești răspund de îndeplinirea pre
zentului Ordin, asigurând procu
rarea și distribuirea carnetelor, 
prelucrarea ordinului și controlul 
aplicării prevederilor în teritoriu.

7. Direcțiile de specialitate din 
Ministerul Sănătății, Inspecția 
farmaceutică și societățile co
merciale farmaceutice vor con
trola la unitățile publice private 
sanitare și farmaceutice aplicarei» 
întocmai a prevederilor prezentu
lui Ordin.

MINISTRU,
Prof. dr. Iulian MINCU

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

înregistrată la Registrul Comerțului tub
ar. J 20/621/1991.

Cont virameuti 307060201 — BCR Pe
troșani.

Directori MlRCBA BUJORESCV 
Director executivi irig. Aloxaadra

BOCDAtf

R-DAG’I IA Șl ADMINISTRAȚIA 26<5 
Petroșani, str. Nicolae Dălcescu or. L 

Telcloane: 541GG2 (dircctor-redactor |ef)l 

515972 (director executiv.administrativ 

diluzare), 5124G4 (secții). Fax) 093/545972.

VIPARULi Tlpogrifla retroșanl. «Ir. 
Nicolaa (lăicescn ar, t ffeletoa 541363.

Materialele Recomandate ți 
nepublicate nu sa restituio. Iloa- 
ponsabilitalca morală ji juridică 

asupra corectitudinii datelor cu

prinse !■ articole aparțin, (a 
exclusivitate, anlori|orr .

ECHIPA DE SERVICIU)

Responsabil de număr 
Iloiațiu A! EXANDRESC'U

Corectura

Emilia ACIIIR El

Viorica FIRȚULESCU
• •


