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aparatului birocratic, la RAH s-au
numit trei directori, în loc de unul singur

NU MOR CAII CÂND VOR
Marți, 8 Iunie, la ora 12, ho

lurile Regiei Autonome a Huilei 
gemeau de lume. La întâlnirea 
cu dl. secretar de stat Victor 
Hrebenciuc, dL Dumitru Popescu, 
ministrul industriilor și dl. pre
fect Georgel Răican. au venit cei 
39 de lideri de sindicat care for
mează Liga Sindicatelor Miniere 
".Valea Jiului*.

Consultările cu sindicatele, la 
care presa nu a fost primită (cu 
excepția televiziunii, care a putut 
să tragă câteva ~
conducere), au 
de o oră, după 
ciuc a propus o 
cute Știut fiind 
rij este punctul nostru

cadre. Cadre de 
durat mai puțin 
care dl Hreben- 
pauza de 15 mi
ca punctualitatea 

forte,

pauza s-a lungit la 12 sferturi 
de oră. Timp în care dl. ministru 
Popescu a avut tot răgazul să 
se depresurizeze de sindicat, de 
ale cărui presiuni s-a plâns tot 
timpul.

Domnul Gâf Deac, ministru 
secretar de stat în Departamen
tul minelor, omul în a cărui cârcă 
sindicatele au pus toată respon
sabilitatea pentru situația creată 
în Regie, nu a participat la dis
cuții. Probabil i s-a recomandat 
să nu apară în fața minerilor, 
știut fiind că aceștia-1 contestă 
vehement, cerându-i demisia, iar 
apariția lui în fața ortacilor n-ar 
avea alt efect decât creșterea 
tensiunii.

***
fine, la ora 16 dl. Hreben- 

își întoarce fața spre noi și 
faptul că în urma con- 
cu dl. prim ministru 
acesta a recomandat 
une, comisii guverna- 
alcătuită d’n Octav

0 firmă care poate oferi ceea ce ne 
lipseșteI

Suntem cu numai câteva zile 
(minte de debutul vacanței de 
vară. Perioada concediilor este 
a*ât de apropiată încât. încă de 
pe acum hotelurile sunt în alertă. 
Se bănuiește, și nu fără temei 
Că, datorita prețurilor mari prac
ticate pe litoral, destul de puțin 
reflectate In calitatea servi .iilor 
turistice, un număr mare de tu
riști v°r prefera muntele. Cum 
Parângul și Retezatul au consti
tuit totdeauna un punct de mare 
at-acție turistică, ne-am propus 
să trecem In revistă pentru cei 
interesați care este starea hote
lurilor din Petroșani, la această 
oră, în ce măsură ele sunt pre
gătite pentru a oferi o bază de 
plecare turiștilor ce vor urca 
pe munte venind prin Petroșani. 
Pentru astăzi o discuție cil doam
na ELENA BUTUCEA, cea caro ne 
va prezenta detaliat situat >5 S.C. 
„VOLEG TULIPAN COMTUR" 
S.R.L., societate care are la dis
poziție un hotel și un restain ant. 
clădire aflată în plin 
>’etro-?amului, exact la 
dealului Institutului, 
începutul drumului de a < 
drumețiile spre cabanHe Ru.su. 
IEFS și mai departe, in Parâng

centrul 
poalele 

adită la 
in

— Nu sunt singură în adminis
trarea Bazei comerciale și turis
tice a Societății comerciale VO- 
LEC l'ULIPAN SRL. Formez îm
preuna cu colega mea VO1CHIȚA 
NICORlGl, un tandem perfect. 
Ne suplinim și colaborăm impe- 
cabi', ceea ce se răsfrânge pozi
tiv asupra activității societății. 
.Societatea noastră a luat ființa 
in anul 1992, mai exact in august 
1992. 
de la 
năm 
telul 
unul, 
65 de locuri.
hotelului este ocupatS în propor
ție du circa 70 la sută, ceea ce, 
apreciem noi. este satisfăcător. 
Pi.irtic.un prețuri accesibile 
de alte unități. C.unora Iu 
pat costă, pentru o noapte 
mai 1180 lei. Iln loc fntr o 
meră 
iai 
p ituri 
silul 
rile

In 
ciuc 
comunică 
sul țărilor 
Văcăroiu, 
formarea 
mentale 
Cosmâncă, Filimon Viorel, Mihu 
Ion și dl. Baicu. Această comisie 
va avea sarcina ca, timp de trei 
ore, să analizeze documentația, 

iar la ora 19 să aducă la cunoș
tința sindicatelor concluziile la 
care a ajuns.

După încă o pauză de trei ore, 
comisia a revenit hi fața liderilor 
sindicali cu trei pagini de con
cluzii, răspândite în eter de vo
cea bine timbrată a d-lui secretar 
de stat O. Cosmâncă. S-a apre
ciat că Regia „a depus eforturi 
stăruitoare", obținându-se reali
zări importante: creșterea pro
ducției de huilă cu 10 la sută 
față de anul precedent, simultan 
cu scăderea costurilor de produc
ție cu 35 la sută. Insă s-au înre
gistrat și deficiențe în modul de 
utilizare a fondurilor, plăți nele
gale către anumite firme parti
culare, achiziționări de materiale 
prin încălcarea prevederilor le
gale. îinpotiiva acestora, Consi
liul de administrație al Regiei a

Vali l.OCOTA
(Continuare io pag. * 4-aj

Activitatea a fost preluata 
SG Realcom SA. Funcțio- 

in locație de gestiune. llo- 
cuprinde 29 de camere, cu 
două și trei paturi. Adică 

Lunar, capacitatea

față 
un 

nu- 
ca-

i’u 2 paturi costă 915 lei 
un loc intr-o cameră cu 3 

numai 840 lei. Pe cât po
mi dorim ti mărim prelu* 
pentru a veni in ajuto; ui

llorațill Al.l-X AMJRl'Sf 'U

(C ontinuare in pag. a 2 a)

CONSFĂTUIRE 
INTERJUDEȚEANĂ

Anul V, nr. 896

f.

v

4

Astâzi și mâine, la Arad, are loc o consfătuire inter
județeană cu privire la Taxa pe Valoare Adăugată (TVA). 
Dintr-o sursă bine informată aflăm că la această reuniune, 
organizată de Ministerul Finanțelor, vor participa directorii 
administrațiilor financiare, șefii circumscripțiilor fiscale 
de la orașe, toți din județele Hunedoara, Arad, Timiș, 
Caraș-Severin. (T.S.)

Școala Generală nr. 1 
Petroșani 
120 de ani

Astăzi, la ora 13. la sediul vechi al Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani are loc o festivitate aniversară cu prilejul impinirii a 
120 de ani de la înființarea, în 1873, acestei instituții de prestigiu 
in învățământul din această zonă.

Dorim 
(în pag. a 
școlii).

acestei școli strămoșeasca urare „Crcscat floreatl* 
Ill-a, oferă amănunte dl. prof. Petre Mirea, directorul 

i

La o aniversare

F

Acum, în ceas aniversar, gândurile de recunoștință se îndreaptă 
spre generațiile de dascăli și elevi care s-au succedat în Școala 
generală nr. 1 din Petroșani, iar celor de azi urările de sănătate 
și noi împliniri profesionale în nobila lor activitate.

prof. Mircea MUNTEANU, 1 
inspector școlar

NcDEIA VULCÂNEANÂ
Astăzi: lumânarea titlurilor 

Di In deschidere, simpozionul 95
de „CETĂȚEAN DE ONOARE'* 
de ani de activitate a Liceului Vulcan**

I
I

li

12, 
nou,

Astăzi, începând cu ora 
I iceul Vulcan va fi, din 
gazda .dtor două manifestă:) din 
cadrul 
sorbi, 
zionul ce va marca 25 de ani de 
activii,ite a acestui liceu, unitate 
de elită n Învățământului din 
Valea Jiului.

Această manifestare va fi ur
mata de c.reincnia decernării ti
tlurilor de „Cetățean de Onoare" 
al orașului Vulcan unor persona
lități marcante din viața socială

„Nedeil vulcancne". Este 
in primul rând, de simpo-

și culturală a acestui oraș. Vor 
deveni astfel, cetățeni de onoare 
domnii prof. Gheorghe Antoce, 

dr. Anatol Gurtavenco, ing Ale
xandru Teodor, Vasile Sufletu, 
l’etiu Rad precum și doamnele 
rlr. Gabriela Navradi și dr. Maria 
Blaj.-

De asemenea, vor fi distinși cu 
titlul de „Cetățean" al orașului 
Vulcan o serie de tineri care 
iși desfășoară activitatea și care 
locuiesc în acest oraș, tineri care

vârsta 
despro

anul acesta au împlinit 
de 18 ani. Este vorba 
Elena Dcmian, Cosmin DărămuS* 
Gabriela Georgescu, Mihaelă 
Hădărean, Liliana Macovei, 
riana Mereuță, Angela Buta, Di»e 
mitru Delidie, Melania Gachft 
Mihaela Haita, Adriana 
Ramona Pârvulesc, Marius 
ciu, Lorcdana
Marin, Remus Secula, 
Șorodoc, Erica Wapke și Ramoaf 
Sburlea. Tiberiu VINȚAH I

Mora%
S4» ■

Echart, FlorDfi. 
CrlstiâSV

în zilele de 28 și 29 m ii a.o., 
In Turnu-Măgurele s-a ik-sfâ șurat 
ai cincilea Simpozion Naț "nai de 
I’arazitologie cu participare in- 
V rnaționakî, având tema „Poli- 
pnrazitismul La om. animale, 
plante și mediu". In .ad ij sim
pozionului — la care au partici
pat reprezentanți ai Academiei 
Jtomâne, Academiei de .Medicinii, 
institutelor și fac ultăților le pro- 
fij din țară, precum și invi ați 
din Rusia, R publica MuidiA’a, 
Franța, Italia și Ucraina — au 
fost prezentate 131 de comuni
cări și referate iintifice. Ș.ise 
dintre acestea au aparținut m 
vitațdor de peste hotare.

fangurul participant din lude- 
ț'il nostru la acest sinii.-"Zion a 
fo-.t dl. dr, Gheorghe Gri. e.l. 
președintele As x ației Parazit do
gilor din România — fiiiaia Va
lea Jiului. Intr-o discuție lecanlă 
l-am rugat hi r' lat'./e de<pre cc 
sa vorbit la această manib-e ne. 
,1'c nbj — mi-a spus dl. d.r lor 
Cristea — ne-au intereat pro
blemele de trir-hindoză. caic nu 
fost prinse în 31 de lucrări ști
ințifice din 131 prez, ntate. Din

’ea 31, 11 sunt din Valea 
ii și upaițin pudicilor umani 
<•'. rinan «ale luii“.iza In 

t.> zonă. P r lobii, iud.tul

rogi,trai o participare mai largă 
— l.unaiilc prezentate n-au fust 
in extenso, ca la Vulcan, ci doar 
in 1, csimil, hi rezumat. O îevela- 
ție a simpozionului au on.stitJit-o

să aducă, în afară de mnș'h'i 
pilieri sau radiali ai diafragmei, 
și limba în totalitate". „Obs’rv 
c-ați accentuat in totalitate De 
ce?“. „Pentru că repartiția Iar-

ca fiind bolnavi. De aici necesfc ■ 
tatea ca toți cei caie au avui 
focare sau țin porcii iq locuri Irv, 
salubre să se adreseze organeldțț

Valea Jiului a surclasat restul țării
11 iuti ui, în afara de -ele 11 
— și anume; una de la II ițeg și 
două de l.i Deva. Nu' exageiez 
deloc spunând fl Iu Tarile no.is- 
tic au fosil toarte bine apreciate 
de către part., if>anți. Mai m >lt 
sc arc in vedere un schimb de 
experiență intre județele '.ne au 
început să he bântuite rll; tri- 
chineloza și z.on i noistia, r.ue 
este recunos utii atât ca pyl al 
acești i boli, cât și âl cercetai ii". 
„D le doctor, cc difer nță «sLe 
între ceea cc a Io .t la Vulcan și 
simpozionul rlr 1 i Tiirnn M mu- 
rcl?" ,.Di(cianța este ca sa in-

lihiările piczentatc de medicii 
legișli și n i veterinari, rel'lritoa- 
re la diar.ii' .iicarea li,chin do
zei la om". „Exista noutăți in do
meniul ti icliinelozei?" „Da. La 
noi ln țară a .ipaiut T iclnndla 
Nativa. Acea ta, spre deosebire 
de liichincdla Spiralis. ‘re chis
tul rotund și e Ir mai perie:doasă, 
rezistând pana la 120- d.li) de 
grade Gclswis. Un alt .rspeet le- 
țimit de partici|’mți n t ist ,r .Ja 
pi zcnlnt do lucrarea in care se 
demon-.freaza repirtilia cea mai 
m n e a larvelor de )’ri< mn dla ni 
limba p t ilui De aici, și r. co
sit dea ca, la c .animare, cetăți nit

vclor nu este proporțională pe 
toatu suprafața, concenlrurcii ma- 
.\ ma liind pe fața ventrala. In 
c iz cu proba este negativa, limba 

înapoiază. Esidcnt cu ea se 
reține in caz de mlestațic". 
„Mi ați spțis ceva și d ,pr< pro
blema tral.imcnluim țintit prac- 
tii at penii ii prima oara in Va
lea Jiului și despre care ați vor
bit și Ia sin p.iz.ion. C'e-i ace i ta?" 
„E-.te vorba de ti atam aitul ex- 
peiimonlal aplicat 'Iii ct, în 
timpul vieții, la puicii depist iți

sanitar-veterinare pentru a 
tua tratamentul curativ sau orea 
ventiv. Tratamentul este slgUtf 
doar după 15 administrări, 
form protocolului dispus de me« 
dicul veterinar. Medicamentele > 
necesare, produse de firma „FI&- 
DA.S", sc mai găseso încă la toatu 
circumscripțiile sanilar-veterlnarâ 
din Valea Jiului. Noi am exami
nat, in acest an. 1665 de porci 
dintre care 230 au fost găsiți «a 
fiind bolnavi. Dorința e ea nu
mărul acestora să scadă ea ur
mare a tratamentelor și înțele- 
gein de către proprietari a nece
sității de a prezenta animalul 

pentru diagnosticare și trata
ment". Cât cr sta tratamentul?*
„La ora actuală, cu medicamen
tele existente, intre I 5900 iei 
pentiu un porc de 100 kg. l< -te 
poibil. insă, ca prețul să . re a ;■ a 
deoarece mcdicarn -ntele sunt Im
import, iar costul lor fiu■•Inzm/ă 
fnnitie de r-m-siil valutar"

Gheorghe Ol.TEANU

Ru.su
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Proiectul bugetului local
Administrația Publică a Municipiului Petroșani

► în conformitate cu art. 93 din Legea nr. 69/1991 privind ad
ministrația publică locală, aducem la cunoștință publică proiectul 
bugetului local pe anul 1993.

Locuitorii municipiului Petroșani, pot face contestație su 
privire la structura bugetului local, în termen de 15 zile de la 
publicare.

Contestațiile vor fi soluționate odată cu adoptarea de către 
Consiliul local al municipiului Petroșani, a bugetului local pe anul 
1993, în ședința de consiliu din 24 iunie 1993.

CAPITOLUL I — VENITURI

— Venituri curente 188 112 Program an 19£3

A. Venituri fiscale 170 162 (mii lei)

Impozite directe 169 462

1. Impozitul pe profit 3000
2. Impozite și taxe de la populație 56 700
a) Impozitul pe terenurile agricole ale populației 200
b) Impozitul pe veniturile liber profesioniștilor, meseriașilor 

și altor persoane fizice, independente și asociațiilor familiare
11 000

c) Impozitul pe clădirile și terenurile populației 2 800
d) taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane

fizice 6 000
e) taxa de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru

de la populație 36 000
f) alte impozite și taxe de la populație 700

3. Alte impozite directe 109 762

a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat 2 162
b) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 93 800
c) taxa asupra mijloacelor de transport deținute de Dersoane

juridice 13 800

A. 2. Impozite indirecte 700

1. Impozitul pe spectacole 600

2. Alte impozite indirecte 200
a) taxe de timbru de la persoane juridice —
b) majorări și penalități de întârziere pentru veniturile ne

vărsate la termen 200
c) alte încasări din impozitele indirecte —

B. Venituri nefiscale 17 950

1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
ordonare locală • 1 000

2. Vărsăm'^ :e de la instituțiile publice 2 700

a; taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule 
eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circu
lația pe drumurile publice _

b) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și acti
vități autofinanțate 2 700

3 Diverse venituri 14 250

a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, impu
tați! și despăgubiri 500

b) venituri din amenzile aplicate potrivit dispozițiilor legale

8 000
c) restituiri de fonduri din finanțarea locală a anilor prece

de.'ți
d) venituri din concesiuni 5 250
v) încasări din alte surse 500

C. Venituri din capital 250 000

1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului —

O firmă care poate...
(Urmare din pag. I)

turiștilor. Întreprindem, în pre
zent demersuri pentru a obține 
clasificare „Hotel cu 1 stea**. Res
taurantul oferă micul dejun și 
pens.une completă. Meniuri bo
gate, un personal specializat în 
arta culinară. Ne străduim să 
oferim servicii cât ma, bune, deși 
suntem conștienți că există încă 
loc pentru mai bine. Cumpără
torii noștri nu ne ocolesc. Și nici 
turiștii. De foarte multe ori 
suntem solicitați pentru mese 
organizate, tocmai datorită pre
țurilor foarte mici, comparativ 
cu alte unități imilare din țară, 
la același grad de confort cy al 
nostru. Terasa este întotdeauna 
<lc>chi.sa. Bere — la discreție 
(n r. — in ziua documentării 
*e af’-iu in vânzare 3 sortimente 
de bere indigenă, și două din 
import). Oferim meniurj bogate,

r

variate, de la gustări, grătare, 
până la ciorbe — ne-ain făcut un 
renume în Petroșani din ciorba 
de burtă servită la noi — și mân
căruri gătite".

Dar succesul In afaceri al SC 
VOI.EG TULIPAN SRL este asi
gurat în primul rând ue exce
lenta calificare a personalului. 
Și numai spațiul restrâns ne 
împiedică să dăm numele tuturor. 
Amintim totuși, alături de doam
nele Elena Butucea și Voichița 
Nicorici, pe șeful bucătar, doam
na Ioana I’ietraru, „o fată de 
milioane" cum o caracteriza un 
consumator, pe Elena Gojocaru, 
Nicoleta Stoica, Irina Jecan, sau 
pe Leon Marinei, pe recepțione- 
rele de hotel Doina Bnșneag, El- 
vira David, Doina Ilie. Sunt oa
meni cu știința turismului și a 
comerțului care fac ca în hotelul 
SC 'I'ulipan SRL să se simtă 
turi.tul cu acasă. (Calin Ilolban)

a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiile» pu
blice —

b) venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile

. statului 250 000

TOTAL VENITURI PROPRII 438 112

D. Subvenții primite din bugetul de stat din care: 308 410
a) Subvenții primite de bugetele locale pentru asigurarea

protecției sociale a populației pentru energie termică și transpor
tul urban și călători 255 410

b) Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții
53 000

TOTAL VENITURI 746 522

CAPITOLUL II. — CHELTUIELI
1. Program an — mii lei —
Sănătate 128 000
2. Cultură și artă total 5 060

din care:
— Muzeu 2 122
— Bibliotecă 2 938

TOTAL 5 060

3. Asistență socială total 22 200
din care:

— Cantina de ajutor social 21 553
— Ajutoare sociale 647

TOTAL 22 200

4. Gospodărie comunală și locuințe total 330 300

din care;

— întreținere și reparații străzi 37 855
— Iluminat public 17 416
— Salubritate 11 002
— Energie termică 239 999
— Zone verzi 11 028
— Punct termic PT 3 A Aeroport — lucrări în continuare

13 000

TOTAL 330 300

5. Cheltuieli pentru organele locale 60 053
6. Transporturi și comunicații 55 411
7. Alte acțiuni — Centrul militar 21 971
8. Finanțare, proiectare, gaz metan, drum tranzit Petroșani,

construcții locuințe 103 527
9. Fond de rezervă bugetară 20 000

TOTAL CHELTUIELI 746 522

Viceprimar, 
Gabiiel CRISTESCU
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Procopiusului meu

HOROSCOP
GEMEM — CAL

Este un moment potrivit pentru 
a vă demonstra capacitățile crea-: 
toare și organizatorice.

BAG — OAIE
Relațiile cu ceilalți sunt armo

nioase. O ocazie de flirt este po
sibilă.

LEU «— MAIMUȚA
Posibile neplăceri într-o rela

ție personală (probabil în fami
lie). Nu ripostați violent și nu 
fiți arogant(ă).

FECIOARA — COCOȘUL
Ziua de astăzi va fi frumoasă 

și lipsită de griji. Aveți toate 
motivele să fiți optimist(u).

BALANȚA — CÂINELE
O pagubă financiară este po

sibilă astăzi. Aveți mai multă 
grijă de bugetul dv,

SCORPION — MISTREȚ
Este o zi potrivită pentru a vă 

exprima punctul de vedere.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Sunteți o companie agreabilă 

și interesantă mai ales pentru 
tineri. Este o zi propice pentru 
o scurtă călătorie.

CAPRICORN — BOU

Emoțiile vă întunecă rațiunea: 
încercați să amânați hotărârile 

importante.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Ocoliți contactul cu femeile, se 

pare că veți intra repede în con- 
ilict cu ele.

PEȘTI — IEPURE
Este o zi potrivită pentru a 

încerca unele schimbări în modul 
dv. de viață.

BERBEG — DRAGON
Fiți pregătit(ă) să primiți cri

tici, observații și păstrați-vă cal
mul.

TAUR — ȘARPB
O confruntare sau o încercare 

dificilă vă așteaptă. Nu forțați 
nota pentru a obține rezultate cu 
orice preț.

Bătrânul Procopius din Caesa- 
rea este omul care a știut atât de 
bine să scrie, încât a împărțit în 
două chiar și istoria, precum bi
blicul Moi.se a despărțit Marea 
Roșie. O parte era scrisă pentru 
contemporani, iar alta pentru 
urmași. Un om ca Procopius, 
mare duplicitar, nu putea să 
moară așa, cu una cu două, cum 
s-ar fi cuvenit. Dc a lungul tim
pului, el s-a multiplicat în pro- 
pria-j nimicnicie în milioane de 
exemplare.

Aceste făpturi nu numaj că au 
însoțit istoria, dar s-au perfec
ționat continuu în secretomanie. 
Astăzi Procopius nu mai scrie 
și nici nu mai vorbește. Nu mai 
are atâta energie, are mai multă 
gută și mai mulți hemoroizi șl 
maxilarul superior îi e luxat de 
atâtea laude, dar totuși nu se 
lasă: se mândrește a fi scris o 
altă Istorie Secretă, atât de se
cretă încât ea nu a fost scrisă 
și vorbită niciodată.

Procopiusul contemporan, cu 
ochii urduroși de atâta cucăit 
prin ședințele de partid, deși este 
lipsit de operă, încearcă în conti
nuare să se mențină în istorie. 
La o asemenea ambiție v-ați aș
tepta la cine știe ce istețime din 
partea lui. Nu, nici vorbă dc 
așa ceva! Nimeni nu l-a văzut 
și nu-i cunoaște dcș'eptăciunea.

Cu toate acestea, în fața multor 
proști el trece drept un mare în
țelept.

Acum doi ani, un Procopius 
a avut noroc în alegeri și a ajuns 
președinte. De cameră, spre în
grijorarea neveste-si. Cu încă 
puțină șansă ar fi putut ajunge 
foarte ușor rege sau chiar împă
rat. Nu a fost să fie, oamenii au 
fost răi, nu l-au votat decât pen
tru o funcție de consilier amă
rât, de primar, deputat sau de 
biet senator.

Astăzi bătrânul procopius a 
căpătat o mutra blândă, nemer
nicul, dar sufletul îi este hain, 
nevoie mare. îmbrăcat elegant, 
neisprăvitul ține discursuri tine
retului despre democrația origi
nală. Nu pierde nici un prilej 
pentru a atrage atenția că „tinerii 
sunt cea mai dezavantajată ca
tegorie socială a momentului". 
Acesta este un adevăr pe care-1 
știe toată lumea și care nu mai 
supără pe nimeni, într-atât de 
mult s-au obișnut oamenii cu 
această realitate.

Aidoma Iul Iov, „a luat un 
ciob* să se scarpine, și a șezut pe 
cenușă. Nevastă-sa i-a zis: „Tu 
rămâi neclintit în neprihănire! 
Blastămă pe Dumnezeu, șl mori!" 
(Iov. 2:9)

Vilii I O< OT X

PROGRAMUL
TV.
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7,00 TVM Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. Pepe le Moko.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica. Bacalaureat *93.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Povcrtea vorbei.
18.35 De la lume adunate...
19,00 Spectacolul lumii, „
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20,50 Film serial. Dallas. Ep. 239.
21,45 Reflecții rutiere.
22,00 Mlcroreci'al Dida Drăgan.
22.15 Studioul economic. i
23,00 Actualități. ț

23,15 C'on'1”''nțe.
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Teatrul dramatic I.D. Sârbu, la 45 de ani

Un templu
Străbat cu sfială culoarele Teatrului 

dramatic „I.D. Sârbu". Aceste culoare sare 
au devenit un muzeu alertei dramatice din 
Valea Jiului, o cronică de neuitat pentru 
cei 45 de ani de când ființează instituția, 
singura instituție profesionistă de artă 
dramatică din județele Hunedoara și Gorj. 
Un teatru născut din dragoste de frumos. 
Spun că teatrul este un muzeu pentru că 
la tot pasul te întâmpină fotografiile ar

de existentă

al Ttialiel
Fătulescu, în 1980, cu ,,In căutarea sen
sului pierdut" Revăd actorii, și intuiesc 
emoțiile fiecărei premiere, fiecărui spec
tacol. Teatrul nostru are acum 45 de arai. 
Și nu trăiește o epocă ușoară. Bani nu-s. 
actorii tineri lipsesc, cei care odinioară 
erau tineri astăzi, în pofida faptului că 
inima le-a rămas tânără, au ghiocei la 
tâmplă...

Scriu aceste rânduri nu doar pentru

120 de ani de învățământ în 
limba română, în Valea Jiului

St împlinesc in aceste zile 120 de ani de la înființarea Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani, prima școală cu limba de predare 
română din această zonă. La acest eveniment se referă interviul 
care urmează, pe care cu amabilitate ni l-a acordat domnul prof. 
PETRE M1REA, directorul școlii.

— Domnule profesor, sunteți 
emoționat?

— împlinirea a 120 de ani de 
existență a Școlii generale nr. 1 
din Petroșanj este un eveniment 
deosebit pentru întregul oraș, mai 
ales că el semnifică și împlinirea 
a 120 de ani de învățământ în 
limba română în această zonă. 
De aceea, nu numai eu, oi toți 
dascălii și elevii școlii, ca și toți 
cei ce de-a lungul anilor au tre
cut prin această unitate de învă
țământ, deprinzând tainele învă
țăturii și formându-se ca persona
lități de valoare pentru Știința și 
cultura românească, sunt emoțio
nați.

— Dintre cei care v-au fost 
elevi, unii au ajuns pe trepte 
deosebit de înalte în știință și 
tehnică. Sunt personalități recu
noscute pe plan mondial, oameni 
care fac o bună propagandă 
României, pretutindeni în lume. 
Puteți aminti câteva nume?

— In cei peste 30 de ani de ac
tivitate didactică desfășurați în 
această școală, am avut bucuria să 
contribui, alături de colegii mei, 
învățători și profesori, la forma
rea unor generați; de specialiști 
de valoare în toate domeniile. 
Mi-este destul de dificil să nomi
nalizez câțiva dintre ei. Totuși, 
am să încerc, cu scuzele de ri-

dicină în Statele Unite ale Ame- 
ricii, pe Mihaela Kelemen, doc
torand la Oxford, în științe eco
nomice, pe Ileana Ionescu — 
Țiu-nă, reprezentant al României 
în Instituțiile financiare interna
ționale de prim rang.

— Care sunt manifestările care 
marchează evenimentul sărbătorit?

— Ele au debutat odată cu în
ceperea acestui an școlar. Am 
organizat mai multe acțiuni cu 
caracter cultural, prilejuite și de 
aniversările unor scriitori, serbări 
școlare, un simpozion „George 
Coșbuc", o festivitate dedicată ce
lor care absolvă clasa a VlII-a 
în acest an universitar, audiții 
muzicale ale elevilor de la secția 
muzică, o amplă serbare școlară 
care a avut loc în ziua de 7 iu
nie suținută de formații artistica 
ale elevilor, în fața colegilor lor 
și a părinților, în sală aflându-se 
aproape 1000 de spectatori, edi
tăm de asemenea, un caiet — re
vistă cu caracter omagial, se va 
așeza o placă comemorativă pe 
zidul clădirii vechi 'a școlii, iar 
în 15 iunie se vor atribui premii 
celor mai buni elevi ai școlii în 
acest an școlar. In aceeași zi, ' 
marcând încheierea manifestări- 1 
lor, pe terenul — patinoar din , 
spatele cinematografului „Parân- t 
gul“, organizăm „carnavalul ele- 1

torilor care au dat strălucire scenei noas
tre de-a lungul anilor. Pătrund apoi in 
sala de expoziții 
spectacolelor. Și 
piu. Un templu 
ință, cu talent și 
gândul îmi fuge 
care doar unii își amintesc la vechiul se
diu al teatrului, aflat în „colonie", la acea 
primă generație de mari actori care în 1948 
au venit în anonimul oraș al minerilor 
pentru a face teatru. Personaje se perindă 
în fața ochilor. Și odată cu ele revăd vi
trina cu trofee a teatrului, de unde nu lip
sesc mari distincții, precum acel premiu 
extraordinar cucerit sub regia lui Florin

unde sunt expuse afișele 
mă simt ca intr-un tem- 
ridicat cu osârdie și ști- 
trudă în slujba artei. Iar 
spre acele începuturi de

in

a marca cei 45 de ani, cât pentru a atrage 
atenția asupra Teatrului. El are nevoie de 
ajutor Gum să vină aici actori tineri când, 
practic, hu li se oferă condiții de viață a- 
decvate? Un actor, ca de altfel un profesor 
sau un medic, nu se duce la serviciu
salopetă, care — fie cum o fi... Nu este 
deloc una oarecare, postura actorului.

Dacă nu ne apărăm Teatrul, el va dis
pare Și nu știu cum va mai putea 
cut după aceea Avem datoria ca 
moria Anei Colda și a atâtor mari 
de artă care au jucat aici să ne 
acum Teatrul Cât nu e prea târziu. Altfel, 
nu va exista o sărbătoare a 50 de ani de 
artă dramatică, în 1998.

fi refă- 
în me- 
oameni 
apărăm

Nobel, 1992
Cititoarea noastră A.A. din Lu- 

peni ne intreabă care sunt p r- 
sonalitățile cărora li s-a decernat 
prestigiosul premiu Nobel in 
anul 1992. Iată răspunsul, însoțit 
de câteva amănunte despre cei 
încununați pentru activitatea deo
sebitei intr-un domeniu sau altul.

ria reacțiilor de transfer electro
nice in sistemele chimice".

LITERATURA: DEREK WAL- 
COTT născut în anul 1930, scri
itor de limbă engleză, originar 
din Antilele Mici, pentru întreaga 
sa activitate literară.

ECONOMIE: GARY RECKER, 
născut tot în 1930, economist a- 
merican pentru „extinderea teo
riilor economice asupra compor
tamentului uman".

FIZICA: GEORGFS CHARPAK, 
născut in 1921, fizician francez, 
pentru „inventarea și perfecțio
narea detectorilor de particule, 
in special pentru camera propor
țională multifilară".

MEDICINA: EDMOND FIS- 
f'IIER nă'cut in 1920 și EDVVIN 
C. KREBS, născut in 1918, cer
cetători americani, pentru „desco
perirea unei clase de enzime 
denumită kinaze proteice, care 
controlează activitatea de bază 
a celulelor vii".

CHIMIE; RUDOLPII MARGU.S, 
nu ît in 1923, cercetător ame
rican, pentru „contribuții în teo

PACE: RIGOBERTA iMENCHU, 
născută în 1989, luptătoare pentru 
pace și drepturile omului din 
Guatemala.
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care 
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goare că nu pot face o ierarhie 
Pentru noi, dascălii, toți copiii 
sau foștii elevi ne sunt la fel de 
dragi. Am să amintesc pe Iosif 
Legrand, fizician atomist, 
reprezintă România în cel
înalt for mondial de fizică ato
mică, ce își are sediul la Geneva, 
in Elveția. Domnul Legrand a 
adresat cu prilejul sărbătoririi, 
un cald mesaj tuturor celor ce 

• i-au fost profesori sau colegi. Pot 
aminti, de asemenea, pe Metania 
Dochiș, astăzi doctorand în me-

vi lor școlii".
— In perioada 1934—1940 școala 

a purtat numele lui I.G. Duca.
— Consiliul de administrație al 

școlii a întreprins demersurile 
necesare la Inspectoratul școlar 
și la Ministerul învățământului și 
Științei pentru reatrlbuirea aces
tui nume școlii. In ziua de 29 
mai ministerul a emis decizia 
potrivit căreia, din anul școlar 
1993—1994 școala noastră să se 
numească din nou Școala gene
rală „I.G. Duca".
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În librării, o nouă ediție a

DICȚIONARULUI
*

ENCICLOPEDIC

La „betoane”

I

j

Editurii EnciclopT.-dică din Bucu- 
r-ști ne-a oferit in acest an o 
surpriză deosebit de plăcută. Este 
vorba de începerea editării unei 
noi ediții a „Dicționarului enci
clopedic". Primul volum, cuprin
zând cuvintele care încep cu litere
le A, B, C se află deja in standurile 
librăriilor. .Simpla parcurgere a 
sa impune o concluzie: aceea că, 

satisfăcând nevoia de informa 
ție a fiecăruia dintre noi, dicțio
narul este în sfârșit, complet. 
A dispărut politizarea, și-an re
găsit locul in dicționar numele 
acelor personalități „uitate" tini 
de zile. Enciclopedia a cărei edi
tare a început acum, este struc
turată în 4 volume. Numai primul 
volum (liter- Ic A, B, C’). coprinde, 
comparativ cu edițiile anterioare, 
circa 2 500 de cuvinte noi. din

roximativ 1090 de nume 
și 1500 de cuvinte și 
noi la cuvinte deja cu- 
Volumul I este editat în 
grafice deosebite. El cu- 

■, <l< asemenea, 70 de hărți, 
alb-negru,

care ap 
proprii 
sensuri 
noscute. 
condiții 
prinde, 
69 de planșe în alb-negru, 16 
planșe color. In cele 599 pagini, 
câte numără ace.st prim volum, 
sunt incluse peste 3U90 dc foto
grafii.

.Se restituie astfel culturii ro
mâne o lucrare monumentală și 
deosebit de necesara atât elevi- • 
lor, studenților, cât și tuturor 
clor ce, interesați de tin dome
niu sau altul, caută informații, 
.amănunte. „Dicționarul enciclo- 
p-. dic“, remarcabil instrument dc 
lucru penl.u 
este o rvirtc 
lips' isca din

fiecare
<nr<- nu 
nici o

cercetător, 
trebuie să 

bibliotec.

r>lt

' n

dc
in
în

Hai că am ajuns de pominăI 
Mai exact, avem o librărie ambu
lantă 
tate? 
spune 
vorba 
comercinnți ambulanți ne oferă, 
carte. Și nu orice „pică". Nu 
departe de marți dimineață 
fost printre „cumpărătorii" 
carte, printre „consumatorii 
cultură" cum se mai spune 
„lumea bună", de la librăria 
„ad-hoc“ intitulată hazliu i 
betoane". In fapt, patron este dom
nul „nimeni". Dar ofertă de ca- e 
este din belșug. Nu comen . un 
prețurile.

Hai să 
„Poezii" de 
șure’e, „de 
tea cu prieteni a lui Fănuș . 
gu, pană la „Marele motan 
minai M iciste" (o cărțulie ce 
bani juma te) de la literatura 
artă pentru artă, până la Ml 
Zevaco cu Pardaillan și Fau 
Alexandre Dumas, J. 
Agatha Chri.stie et cactera, 
cael'T.a. f 
tează uneori, Ș.A.M.D. Ba 
găsești și dicționare, cum ar 
cel enciclopedic sau cel româno- 

pe 
pe 
cei 

be- ‘ 
ales 

astăzi, 
română, îndrăznesc să ! 
„mai plouă". Oricum, 
se vând cărți nu alte

in Petroșani. Șef de uni- 
Cine s« nimerește. 1 se 
„Ia betoane". In fapt este 
de cei care în regim de

mai 
am

Ci 2 
de 
în

aruncăm o priv. 
Minulescii, seriei

vacanță", de la

i

i

i,

t
Sau cum se mai presei ir- *, „A,.,. maj

li

spaniol, ba îi maj întâlnești 
.Sadoveanii pe Burckhart, 
Michcll.ingelo și p? toți 
mari.

Hotărât lucru, librăria „la 
toaniC este prospei i, mai 
vara, când nu plouă. Și 
in culliir.i

; sper ca nu
I la Leto nie,
I
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I FAPTUL DIVERS
» NEMILOASA PRESA DE 
„ SCANDAL

„Când o persoană publică a a-■pVttnu v — r-
J1A ghinionul de a intra în coli- 
fcxatorul intereselor presei da 

:Jfcanda£ aceasta cu greu mal poa
la Jeși cu fața curată, oricât da 
nevinovată ar fi. Gâpd apar u- 
nele motive de suspiciune pentru 

. acest tip de ziaristică, rapid și 
fără menajamente se șl trece la 
„dezvăluiri" senzaționale.

Michael Jaekson, vedetă foar
te controversată și cu idei foarte 

; personale în cg privește liberta
tea individuală, poposit în An
glia toamna trecută pentru un 
ocurcert, a devenit repede prada 
favorită a rubricilor de scandaL 
tatăl s-a bătut moneda pe faptul 
•ăxnega-starul și-ar fi albit pie- 
16® pentru a se dezice de origi- 
t«l aa africană. Degeaba s-a a- 
păraâ ■! spunând că a avut Q 
boală da piele care i-a apărut pe 
fajâ, degeaba medici de renume 
a™ aonfirmat că o afecțiune nu
nti »vitiligo“ ar fl putut fi la 
priglnea acestei decolorări â fe- 

. Poee indiscrete ale starului, 
•efaipurlle, „exact” despre 

Irul operațiilor faciale și 
Ie plătite pentru acestea, 

Ma ticuri, obsesii și spaime 
■tanțiale ale cânt&rețului, a- 
ârate sau inventate do zla- 

tn goană după senzațional, 
fost etalate cu cinism pe ta- 

aba areșteru tirajului ziarelor, 
h asta i>b numai in presa 
fenxație care, în paranteză

de 
_______ ____ . fie 

, »pue, face parte cam din aceleași 
trusturi de ziare cu cotidiane 
Tradiționala foarte onorabile și 

■ săptămânale de înaltă ținută 
ziaristică. Căci interesul cititorilor 
fiind stârnit astfel, ce ziar Ișl 
poate permite să ignore astfel

MICA

r r

VANZARI
VÂND Volkswagcn Pansat, sta

re, foarte bună, 1300 dolari, ne
gociabil. Vulcan, platoului, 8/9. 
(3946)

VÂND microbuz Volkswagen, 
transport marfă, preț convenabil. 
Petroșani, Radu Șapcă (colonie), 
50/1. (3908)

CUMPĂR apartament, Petrila 
iau Petroșani. Petrila, 8 Martie, 
39/14 (Impact Electronic), tele
fon 559456, intre orele 18—20.
(3755)

VÂND tractor U 650. Relații : 
Llvadca, nr. 155. (3926)

CEDEZ contract de închiriere, 
spațiu comercial, amenajat pen
tru alimentație publică. Relații : 
telefon 542218, orele 10—15. 
ț3916) . -u’a

VÂND 15 calorifere din 3 de
menți aluminiu, import, deosebi
te și mobilier pentru bar. Rela
ții : telefon 542218, orele 10—15. 
(3916)

yAND Dacia 1310, 1,3 milioa
na, negociabil, Renauit Fuego, 
înmatriculat, cu piese rezervă, 
2500 DM, negociabil și BMW 520, 
înrr.'driculabil (avariat). Telefon 
545812, orele 10—18. (3928)

yAND Dacia 1100, .stare bună. 
Telefon 541750. (3929)

yANț) urgent Dacia 1300, cu 
remorcă. Petroșani, Aviatorilor, 
30/10. (3930) «

ȘG „BANAȚAN" vinde en gros, 
prin Magazinul Pi esto-Torenle, 
aucuri concentrate din import 
Se : mandarine, giapefruit, tio- 
Ricana. Informații, la telefon 
316905. sau 512018. (393.1)

£GS AN IMOASA, cu sediul In 
stFăda Libertății, 103, vinde res- 
tatirant-bar. Relații, ia fuma, du- 
pâ ora 16. (3931)

yAND urgent, convenabil, Sko-

Nu mor caii,
lede informații și deci să nu 

comenteze în nici un fel î
Cea mai nouă bârfă legată de 

idolul adolescenților este în legă
tură cu realizarea ultimului său 
clip pentru melodia „I Will Be 
There", în care Michael Jaekson 
trebuie să fie reprezentat și co
pil. i

Firma Goca-Cola care sponso
rizează realizarea clipului a fă
cut cunoscut că starul a refuzat 
folosirea înregistrărilor lui din 
copilărie, Unde împreună sU fra- 
ții s5j apăreau .In show-urila te
levizate sub numele „Cel eincl 
Jaekson”, Iar Michael eră vedeta. 
Se pare că Michael ar £1 cerut 
să fie reprezentat de un «opil 
alb, care să semene cu înfățișa
rea lui actuală, copil ce va pBrta 
o perucă ntarej neagră șl creață, 
iar fața li vă apărea colorată eu 
mijloace electronice. Vestea 
ceasta ă dus la o nouă dezlănțuie 
re a presei. în felul acesta, s-8 
spus, Michael Jaekson și-ar de
zavua originea și ar vreâ să as
cundă transformările suferite de 
fața sa. Sub ochii cititorilor au 
fost puse din nou fotografii mal 
vechi și mai noi în dorința de 5 
se sublinia diferențe, lâ jjrmâ 
uimei normale între înfățișarea 
unul popii de 10 hnl și a unui a- 
dult cu 14 ani mal în vârstă. "

Presupunând totuși că Michael 
Jaekson și-ar fi modificai înfăți
șarea, se naște întrebarea: Șl ee 
dacă? Nu are el oare dreptul de 
a^i lua o nouă înfățișare ? Eine 
poate să-1 conteste această hotă
râre ? Presa care se grăbește să 
facă .dezvăluiri” Închinate zeului 
TIRAJ ? Are oare această presă 
vreun drept moral ?

Televiziunea americană nu se 
lasă nici ea mai prejos, și timp 
de 90 de minute, In direct (o oră

și jumătate !), £1 supune printr-o 
reprezentantă a sa de «uloare, 
Oprah Winfrey, unui interogato
riu demn de cea mai neagră B- 
pocă a inchiziției. Pe viu, 6U 
cea mai mare seninătate, i s-au 
pus asemenea întrebări ineât Jul 
Michael, în câteva rânduri, (-au 
Venit lacrimi în ochi. Degeaba 
11 apără prietenii, printre care 
Liz Taylor și celebrii specialiști 
in boM de piele, Michael Jaekson 
va fi mereu o victimă â popu
larității sale. Sondiția de mega- 
star are și acea față tristă a im
posibilității de apărare a vieții 
particular®, ă sensibilităților ee 
țin de cea mai profundă dorință 
a omului — aceea de a fi el în
suși.

DE ASGUNS 1N pALMA 1

Televizorul care încape îșor in 
palma unei mâini sau în buzu
narul de la cămașă a fost creat 
de specialiștii companiei „Baslo” 
și a intrat spre vânzare Bnul 
trecut fn magazinele japoneze. 
Acest televizor va fi înscris în 
Cartea recordurilor Gulnness pe 
anul 1994 ca fiind cel mal 
din lume, a anunțat 
„Kyodo Tsushin“ 
editorii londonezi ai unei 
care va apărea în octombrie 
nul viitor.

Televizorul color „G-V-l” 
înălțimea de 9,1 cm, lățimea 
6,0 cm, grosimea de 2,4 «m 
cântărește numai 170 gram». Ast
fel, el este și cel mai ușor din 
lume. Ecranul cu cristale liehide 
are 3,57 cm pe diagonală, încor
porând în total 61 380 de punot® 
care nu se pot deosebi cu ochiul 
liber și care compun imaginea.

când vor.
(Urmare din pag. 1)

mi 
Agenția 

referindu-sa la 
cărți 

a-

are 
de

5>

luat măsuri ferme destltuind per
soanele implicate în aceste tran
zacții sî solicitând Ministerului 

formare^' unei cojnisii neutre care 
să analizez® situația sreată.

Avân<J îrt vedere cele consta
tate, Qrdinul 3ț>97/29.05 1993 pri
vind, scnlmbareă Consiliului de 
administrație al Regiei, se men
țin® datorită faptului bă nu s-a 
finalizat C^rțe țarcă penală do 
către Organele "competente, echi
pa de control ă Ministerului fi
nanțelor trebuind să-și continue 
activitatea. i -

Pentru o activitate normală în 
cadrul Regiei, Gomisia guverna
mentală a propus următoarele!

• Ordinul 3697/27.05.93 își men
ține valabilitatea.

• Se mărește
membri 
nistrație 
„Benonl 
în Consiliu”. Directorul _____
al Regiei este dl. Boantă Viorek 
în locul rămas vacant s-a inclus 
dl. Stoica Iacob, director la EM 
Uricanl. Consiliul de administra
ție format din cele 9 persoane, 
trebuie să aleagă noul președinte 
din cadrul „unor personalități de 
prestigiu din domeniul minier șl,

numârul de 
ai Consiliului de admt- 
al Regiei de la 7 la 9. 
CostinaȘ să fie cuprins 

tehnla

•im*

PUBLICITATE
da S 100, stare bună. Petroșani, 
Dacia, 11/2 (colonie, lângă grădi
niță). (3932)

VÂND nutrii culoare stan
dard. Petroșani, Rovinei, 18 (lân
gă Spital). Telefon 545719. (3937)

SOGIETATEA Comercială
„FINPRESSE" SRL Petroșani, 
livrează din stoc sau prin coman
dă, cărți pentru premii școlare 
sau pentru bibliotecă, la prețuri 
acceptabile. Se acceptă plata în 
numerar sau filă CEG. Relații, 
telefon 545116 (după ora 20), sau 
chioșc, lângă Hotel (Bcntral. 
(3940)

VÂND Dacia 1310, stare foarte 
bună, preț convenabil, negociabil. 
Telefon 550713, după ora 17, 
(3941)

VÂND abricht stas, 8 operații. 
Informații, la Barul Barock, Pe
troșani. (3945)

DIVERSE
ÎN BAZA Autorizației nr. 6431, 

eliberată de Prefectura județului 
Hunedoara, in Vulcan, str. Mihai 
Viteazul, funcționează Asociația 
familială „F1LA.S", cu profil de
panare radio-TV ți comercializa
re produse alimentare și neali
mentare. (3938)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
CAUT, în vederea închirierii.

garsonieră sau apartament mo
bilat sau semimobilat, în Petro
șani, exclus Șerpărie. Telefon 
542961. (3942)

SCHIMB apartament 2 camere, 
cu 3 sau 4 camere. Vulcan, 
hai Viteazul, bloc B2, ap. 
Telefon 570005. (3944)

OFERTE DE SERVICIU
SG „MONTIS” GOM SRL, 

gajează pentru Restaurantul 
.Montana" din Ltipeni, tinere 
(preferabil calificate), în meseria 
de ospătar și bucătar. (3931)

Mi-
36.

an-

SG CONTRASIMEX SRL 
Uricanl, strada Republicii, 
bloc turn (parter), angajează 
vânzătoare, ospătare-barmane 
Relații : telefon 120 — acasă 
203— bar. (3917)

PIERDERI
PIERDUT diplomă absolvir» 

10 clase pe numele Tănase Ma
riana, eliberată dc Liceul indus
trial Brezoi. O declar nulă. 
(3935)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul 
„SC El.COM IMPEX SRL Petro
șani". Se declară nulă. (3943)

DECES!

FII( A, ginerele și nepoții anunță cu durere, încetarea din 
viață a scumpei lor mame, soacre și bunici

BIJIA (STEINER) IA A
Odihnească in pace 1
ffimormânlarca arc Ioc azi, ora 16,30. Cortegiul funerar pleacă 

la Biserica Evanghelică. (3936)d<

T». -u ’ . ■ ■ v>l>

Cotidianul da opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOGIETAJH COMERCIALE „ZORI 

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

Conj virament: 307060201 — BCIl Pe
troșani.

Directori MrRfRA BUJORF.SCV 
Director executivi |ng Alexandru

BOGDAN

NOI” S.A.

(TIPARUL! Tipografia Petroșani, «Ir. 
Nicolae Uăkcsiu nr, 2, Telefon 5113G5.

evident, din rândul membrilor 
Consiliului de administrație".

• DL Benonl Costinaș să fie 
menținut îti continuare în funcția 
de director general, până la fi
nalizarea cercetărilor efectuate de

4 
se creeze în cadrul nu- 
lotal de posturi existente 
două funcții de directoț 
adjunct pentru o ,coor- 
operatlvă”. Primul vă

organele abilitate.
• Să

mărului 
la RAH 
general 
donare 
coordona activitatea de produQi 
ție, iar cel de-al doilea activita
tea de management și cea econo- 
mico-financiari t.
• Colectivul economico-fînanciar

va fi completat de urgență cu 
încă două persoane din cadrul 
Departamentului de control al 
Ministerului finanțelor, asigurân- 
du-se finalizarea operativă a 
întregului control. , ■

Astfel, dl. Hrebenciuc a împă
cat pe toată lumea: Regia și 
Liga cu Departamentul și Minis
terul. Numai cu dl. Gâf Deaft 
nu a avut cine să se împace. 8ej 
de la Ligă nu se pot împăca 
nici măcar cu gândul că acesta 
mai funcționează în Departamen
tul minelor. însă, așa cum spunea 
dl. Hrebenciuc, .aceasta nu est» 
o problemă sindicală. Toți »un« 
tem oameni serioși, și cred ei 
sunteți de acord cu mine”. y

S.C. KINDER GARTENS SRL
) CRA1OVA

■ CONGELATOARE producție Moldova, cu MOTOR 
JArONEZ

— capacitate: 120 litri. 
Firma asigură garanție 6 luni. 
Telcfax 0941/63192. (3927)

*%r-

Pentru prima dată în județul Hunedoara

MOTOROLA S.U.A.
prin

Genera] Corn Trust Inc. SRL 
care vă oferă:

* ■

— Aparatură de radiocomunicații mobilă, portabilă 
fixă

— Vă pune Ia dispoziție posibilitatea de a închiria 
un radiolelefon pe o anumită perioadă de timp

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

sau „ComTcx“ Magazin, str. Republicii, nr. 31, Petrila, 
Tel. Fax 093/550391. (contract 382/2b’.05.93)

PUBLICITA TE
REDACJIA Șl AHMIN1S1KA |1A 2675

Pelioșaiii, itr, Nicolae Llălcescu nr. I. 
Telefoane: 5I16C2 (director.redactor șef); 
545972 (director executiv-administrativ 
difuzare), 512164 (secții), lax: 093/515972.

MHerialele necomandale și 
ncpublicale nu se restituie, Rcs. 
ponsabililatca morală șl Juridică 
asupra corccliludiuii datelor cu
prinse in articole apaițin. In 
excluși vitale, autorilor.

ECllH’A DE SERVICIU]

Responsabil de număr 
Vali I.OCOTA

Corectura

Emilia ACIIIREJ

Viorica FIIIJULESCU

I

El.COM

