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Istoria școlii și rosturile ei
vechi, 
Școlii

Ieri a avut loc, la sediul 
cum i se spune acum, al 
generale nr. 1 din Petroșani, un 
moment festiv prilejuit de îm
plinirea a 120 de ani de existență 
X acestui lăca< de cultură și ci
vilizație care a funcționat neîn
trerupt, în t«ată această vreme 
de Istorie tulburată, până la lim
pezirea ciTsta inâ de la 1 Decem
brie 1918. Au*că de când această 
venerabilă școală și-a redobândit 
fidevărata-i menire.
i Așa cum se obișnuiește din 
Vechime a fost dezvelită o placă 
Comemorativă ce va atesta această 
existență. Pentru cine are »«hi 
8a vadă și minte să priceapă eve
nimentul a avut o mare Ineâr- 
rt’ură emotivă, un argument ne
mțind altul decât acela că această 
țcoală a fost absolvită de 120 de 
generații, mulți. foarte mulți des- 
Mli șl mii de învățăcel, se află 
$cum pe undeva în Câmpiile

Elizee, sufletul lor odihnindu-se 
acum liniștit că școala lor, pe 
care n-ar mai recunoaște-o prin 
extinderi, este cinstită după 'da
tina străbună.

Poate că primul semnal, eu- 
noscut de mine însumi, despre 
învățământul din această zonă 
se află inserat In ziarul „Gazeta 
Jiului", prima publicație de pe 
aceste meleaguri in limba româ- 

în care se făcea tentativa u- 
„Istoric al școalelor primaie 
Valea Jiului". Am 
numărul, apărut în

nâ, 
nul 
din 
din
tembrie 1927, că la 16 
1853, vicarul a convocat 
șov o consfătuire (și) s-a 
sa se înființeze 10 școale 
me în Petrua, Livezeni,
și Uricani". Dar mai înainte 
câțiva ani

T

EDE
decembrie

in
549

VULCAMEANA
Dintr-o regretabilă omisiune, 

numele unuia dintre premianțil 
la jecțiunea artă fo'ografică nu 
3 apărut in ziarul nostru. Părem 
țueenlta precizare. Domnul Ale- 
Kandru Varga, reprezentant al 
Clubului sindicatelor din Lupenl, 
• concurat cu mai multe lu'irări 
In salonul de artă fotografică 
din cadrul Nedeii Vulcăneneșia 
fost distins cu premiul al doilea.
3TT

reținut
11 sep- 
aprdte 
la Ru- 
hotârât 
și ana- 
Vulcan 

cu
intr-o „informațiane** 

din același ziar citeam că. In 25 
1924 „La școalele pri

mare de stat din Petroșani,
anul acesta sunt înscriși 
elevi, între care sunt 333 băieți 
și 257 fete. După naționalitate 
sunt români 407, maghiari 77, 
nemți 5, evrei 96, de alte națio
nalii.iți 5. Corpul didactic constă

zmi
Pagina 

tinerilor

din 11 persoane: 2 directori. 4 
învățători și 5 învățători detașați**.

Aceste informații trebuie *o- 
roborate Cu cele din arhiva școlii 
care atestă faptul că a fost prirua 
școală cu predare în limba ro
mână și era condusă de învăță- 
torul-educator Petre Turcu. Era 
înființată in 1873, ca prima școală 
de stat. In 
școala era 
elevi care 
învățători.

De atunci, a curs, neîntrerupt, 
multă apa pe Jiu. Așa se sune 
istoria din care se cuvine să 
învățăm pentru a fi m ii «ui ați 
și mai tari. Din anul de învăță
mânt viitor, școala va purta nu- 
mele„I.G. Duca“, urmând »ă 
creeze și amplaseze un bust 
ilustrului bărbat politic.

După 120 de ani Școala gene
rală nr. 1 din Petroșani este o 
instituție de învățământ care 
acum, in imediata apropiere 
sfârșitului de an școlar, este 
înălțimea îndelungatei tradiții
prestigiului școlii românești din 
Valea Jiului si județul nostru.

Tibcriu SPATARU

orice caz în anul 1900 
frecventată de OII 
erau învățați de 9

se 
al

a 
la

a

Ieri a fost arestat Cocolan Izvorel, 
fostul șef al Abatorului 

Petroșani
Procuratura și 

Poliția 
lărgesc aria 

Investigațiilor
In data de 4 iunie a.c., a fost arestată Ardelean Livia Daniela, 

tehnican agricol la Primăria municipiului Petroșani, pentru in
fracțiunea de fals și luare de mită prevăzute de art 289 și, res
pectiv, de art. 254 din Codul Penal. In anul 1992, aceasta a eli
berat numeroase adeverințe de proprietate cu date false. Adeve
rințele serveau la predarea animalelor către Abatorul din Livezenj 
în alte condiții decât cele legale. In timp ce erau refuzați anumiți 
cetățeni din zona Văi) Jiului, se achiziționau, din altă parte, 
prin intermediari, animale in număr mare, menționându-se ia 
documente că acestea ar aparține unor persoane din zona Petro 
șaniului. Toate aceste aspecte se repercutau negativ in calitatea 
produselor de la abator, care erau necorespunzătoare încorpo
rând subproduse de calitate inferioară celor prevăzute în nor
mative.

Procuratura și Poliția continuă cercetările pentru clarificarea 
întregului lanț infracțional.

N R. In ziarul nostru de mâine, 
noi dezvăluiri despre sarabanda 
nelegiuirilor de la Abatorul Pe
troșani. In sos picant...

0E ASTĂZI

■ Cum s-a ajuns ca u

HOROSCOP
Șeful către subaltern:
— Costică, ori ieșim cu bine la capăt, împreună, <»ri 

r.ispunzi de unul singur!

Arestat la 15 ani
In pagina a 2-a :

SPOR T

Acum 60 de ani
Sub titlul „Informațiuni" 

ziarul „Avântul" 
brie 1931 se nota: 
statistică orașul Petroșani 
15 377 locuitori; Deva — 
Hunedoara — 4 629; Hațeg

In 
din 25 octom- 
„După ultima 

are 
10 593;

3 401; Orăștie — 6857; Craiova — 
63 063; Tg. Jiu — 12 944“.

Doar cu șapte ani mai târzia 
orașul Petroșani număra 17 000 

locuitor) și întreaga Valea Jiu
lui avea 67 188 de suflete. (T.Sj

Filieră scurtcircuitată
sumă ele 85 000 lei să fie „umflată*

Nu de puține ori familia i.și trimite după gratii propriile 
odrasle, datorită „educației" pe care le-o du de-a lungul anilor, 
cat și pun compot tainentul ei soc ial in fața lor, prin lipsa de 
supraveghere și complacere in stan de lucruri dubioase.

Iulian Munlcanu, fiul lui Cipcu și Victoria, născut la 20 iunie 
•1977, m localitatea Nalaț—Vad, județul Hunedoara, domiciliat in 
'Hațeg, „absolvent" a trei clase primare și a școlii vieții (a ;e citi 
Vagabondaj), a fost arestat în data de 4 iunie a.c., pentru săvâr
șirea infiacțiunii de furt calificat in dauna avululu) obștesa 
celui privat. Sub masca cerșetorie, pe la casele oamenilor și 

negăsind gazda,

■ Accidente,

•,i a 
la 
seu-a destulelor societăți comerciale, acesta 

apuca de furat, ce gas, a.
I s-au îețmut in rechizitoriu furturile 

finul.ști SC „lfațcgana" Hațeg, de la IAS 
ede de la persoane particulare, in speță 
Iii- Horia Tatian.i, Doncea Monlca .și alții.

De la sume de 509 lei, până la ceasuri box» și alte obiecte 
găsite și declarate ca furate, incepu'ul de „cariera" sa slâișit 
brusc, ca după o ploaie ce spală carosabilul plin cu argila, ce 
fa< <■ posibil derapajul oi icurel mașini ce nu rOpectă regulile de 
circulație.

Așadar, 1;
cu vacanțe șl 
lui părinți, și

A(ențio p 
vuia ri „elevi

la C'nînmtil de ne- 
ițeg, precum si pe 
la păgubașii Bejan

o copilărie fericită, 
învățăminte propiiil

cerșetoriei se a.icund

aproape dc 10 ori
Petrovan Petru lucra, de 

mulți ani, la SC „CONPET" 
Petroșani. Era încadrat fa 
nipulant, dar — in realitate 
fucea pe merceologul. Umbla prin 
ț irâ și procura cele necesare so
cietății. Intr-o asemenea ocazie, 
l-a cunoscut pe Macu C'os*ică -lin 
Țăndărci, județul Ialomița. Acesta 
era angajat al Cooperativei „Pro
gresul", dar, in același timp, co
labora și cu o firmă particulară 
din Slobozia, SC „STÂNCIU“ SRL.

La o discuție, cei doi au «ăzut 
de acord ca societatea din Pe
troșani să cumpere de la (Coope
rativa „Progresul" materiale — 
papuci de aluminiu și supo-lnri 
dc prosoape. In acest sens „CON-

mai 
SA 

ma-

W
PET" lansează către cooperativa 
din fândarei o comandă pentva 
marfa in valoare de 85 mii lai. 
Petrovan, la înțelegere cu Maew, 
falsifică nota de comandă și tre< 
suma de 1 milion de lei. Efec
tuează falsul pe un exemplar »1 
comenzii, pe cel ajuns la Coope
rativa „Progresul". Aceasta dlfl 
urmă plasează comanda firmei 

particulare „STANC1U". Din trea
ba asta Petrovan s-a ales cu O 
„atenție*: de 200 000 lei. I rm« 
clin Slobozia trece la treabă șl 
execută comanda. După care ■

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2 1)

Fișier rutier
propuse spre anulare

Cu orice ocazie, Agenții de cir
culație îndeamnă particip iuții la 
tralie sa dea dovada de pi ,1 lenta. 
Să conducă atent, sa aiba auto
vehiculele in perfecții stare și, 
mai ales, să se abținu de a apăsa 
prea tare pirlala de acccl •r.ițIC. 
Se vede, însă, ca unora ac iste 
recomandări Ic intra pe o ureche 
și le ies pe cealaltă. I)r aiai si 
accidentele care se înregistre i/a.

• 12 mai 1993 l.a volanul au
toturismului 4 Iii) 2717, Pa lu- 
r# unu Miliai Troian elect iernă 

un viral pentru a Intra la stația 
„l’cco" din Livezeni. Alnns a-
pio.ipe de pompa de buTi/.lllă, il

lovește pe Dura Ion, aliat lângă 
autoturismul sau. Omul se alege 
cu lracluri la ambele picioare. 
La verificarea tehnica a i'J.o’U- 
rismului condus de Pădure mu 
s-a constatat că nici una dirdte 
Irânc nu funcționa. Ca urtnaie, 
șoferului imprudent i s-a întoc
mit dosar penal pentru vătămate 
grava rhn culpă. • 25 mal, UN 
66, kilometrul 111 | 700. Brehe- 
nițti k’loi in sc deplasa cu auto
turismul I III) 7932, de la Hune
doara spre Petroșani In m ișmă 
K afla și soț ,i sa. In co nuna 
Banița, datorita vitezei mare pe 
care o impi ii.i.ise autoveliiicula-

pierde controlul vo- 
autoturismul pără-s 
carosabilă și intră 

Ambii ocupant! al

lui, șoferul 
lanului, iar 
scșle partea 
în „decor",
mașinii au fost grav accidentați. 
Brcbcnița florin se află in.ernat 
la spitalul din Petroșani, iar so- 

transportată la 
1 iunie, la pat-u- 

de minute după 
l’e Bulevardul

ția sa a fost 
Timișoara. • 
zeci și cine) 
miezul nopții.

Gheorghe OLTEANU

(( ontinuaie in pag. a 2 a)
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Sâmbătă și duminică a fost

Mare bal la Baru Mare

profesor
Ioan Vic-

programe 
Bare și 
localitate 

„Cine știe, câștigă", pe teme de istorie locală, 
la amiază, s-a consumat evenimentul central al

La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis sâmbătă și dumi
nica, au avut loc la Baiu Mare o serie de manifestări prilejuite 
ite întâlnirea fidor satului. Organizarea exemplară, de care s-a 
ocupat domnul profesor Trandafir Rahotă, inițiatorul acțiunii, a 
făcut ca numărul participanților să fie neașteptat de mare. Ast
fel, ia simpozionul de sâmbătă, cu tema „Comuna Baru în con
textul istorici 'țării Hațegului" au participat 180 de persoane, 
asistență surpriză chiar și pentru personalitățile invitate din ora
șele mari ale țării, obișnuite cu altfel de public. Au susținut in
teresante prelegeri dr. Adrian Rusii (Institutul de arheologie Cluj), 
prolesor Lazăr Daniel (Reșița), dr. Silvia Samuilă (Spitalul „Ga- 
ritas" București), profesor Rahotă Trandafir (Baru Maru), profe
sor Olivia Jitca Molodeț (B.blioteca județeană Deva), 
Lazăr Ioachim (Muzeul județean de istorie), prof. preot 
tor Opriș (pensionar), profesor Silvia Butnar și alții.

Simpozionul a durat patru ore și a fost urmat de 
artistice, susținute de formații ale școlilor din Baru 
Petros. A urmat vizitarea muzeului de etnografie din 
și un concurs

Dumincâ, 
întregii manifestări, întâlnirea fiilor satului. S-au întors acasă, 
pentru o asemenea rară ocazie, 1460 fii ai satelor Baru Mare și 
Petros. Doar aproximativ 100 din cei așteptați n-au putut veni, 
d,rr motive obiective.

La ora 13,30, aproape 6000 dc oameni, din Baru Mare, Petros, 
Lk țeg, Petroșanj 5* localitățile vecine, au participat la dezveluea 
și sfințirea monumentului închinat eroilor din cele 2 războaie 
mondiale. Dintre oficialități, am remarcat prezența senatorului 
Tibcriu Vladislav, a subprefectului Iulian Costescu, a consilierului 
șef al Inspectoratului județean de cultură Deva, Ioan Sicoe, a 
comandantului poliției municipiului Petroșani, Ioan David. Au 
mai fost reprezentate Asociația veteranilor de război și unitatea 
militară din Baru, care, împreună cu trupele dc jandarmi și po
liție. iu asigurat desfășurarea în condiții optime a acestei acțiuni.

Dup i slujba de sfințire, cei prezențl au fost invitați la un 
admirabil spectacol, ai cărui protagoniști au fost renumita solistă 
Mariana Anghcl, împreună cu o formație din Oră.știe, precum și 
formații ale școlilor și căminului cultural din comună.

Mai pe seară (și pe noapte), „Ncdeia Rusaliilor" a oferit 
tuturor, mari și mici, prilejul de a discuta îptr-un cadru mai 
puțin oficial.

Toate acestea n-ar fj fost posibile fără cei pe caic, dc obicei, 
îi menționăm la sfârșit, dar care ar merita să fie cei dintâi — 
sponsorii : SC „Refractara" SA Baru Mare, sector forestier Baru. 
U.M. Baru, ACCF Petroșani, inginer Tămaș Todor, inginer Mihai 
Pascal (Israel, fiu al satului), preot Virgil Bolea, dr. ing. Tibcriu 
ilodeanu, Consiliul local Baru.

Asumându-mi riscul de a stârni regretele celor care n-au 
putut veni, pot declara, cu mâna pe inimă, eă a meritat.

Felicitări tuturor și... la maț marc!
Ștefan CIMPOI

yz/zr/z.vj ■zzzzrzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr

la 
antrenor 

(hibei l>>n 
mondi d la 

stilul grcco-roniane, A-

• Așa după i um va informam, 
timp dc trei zije, vineri, sâmbătă 
și dum.nivâ, |>etroșaniul va fi 
«azd.i celei mai importante com- 
jpctiții de lupte libe > și greco- 
Tomanc, la nivelul speranțelor 
olimpic,, și tineret, organizate la 
■nor in țara.

• Vor fi piez- nți p* saltelele 
«Jc concurs Cordone.inu V., (Uni-

' r< Iași), campion mondial 
r.uJeți, stilul libero.

p Gheoighc Broșfe.inu, I 
fB rtoșani), campion 
r.ldep,

. ruaitai L.iur-nțiu (lln.imo Bucu- 
'• i’ ti), locul III la Budapesta.

• Din lumea antrenorilor li 
| «ani O< , pe Jorg.i Vasile, Bioș-

L an'i Gheorglio, Ion Dr.igomir,

in.

i iii. 
iunie

Iun. 
’ctru.

JR(i|< 
ALEA

Fișier
(Urmare din pag. I)

1 Decembrie din Petroșani, poli
țiștii opresc „Dacia" cu numărul 
de înmatriculare 2 I1D 2316. ®,a 
volan se afla Grosu Costel din 
Uricani. El a spus polițiștilor că 
merge să cumpere țigări, deoa
rece, până la ora aceea, lucrase 
cu un prieten la mașina. A mai 
mărturisit c-a băut cam doi litri 
de berc. Recoltându-i-se proba 

de sânge, rezultatul a fost o al
coolemie de 1,54. In plus, ulterior 
s-a stabilit că respectivul nici 
nu poseda permis de conducere. 
• 4 iunie. In acea vineri, Sio- 
venszky Robert, conducător auto, 
a fost depistat, pe strada 30 De
cembrie din Petroșani, în timp 
ce conducea o motocicletă ne
înmatriculată. In plus, cel de la 
ghidon nu poseda categoria „A“ 
la permisul de conducere. Avan- 

Filieră scurtcircuitată
(Urmare din pag. I)

cheamă insistent pe Petrovan fă 
vină să-și ia marfa și să o ashite. 
La înghesuială, Petrovan sustrage 

la 
cu 
lui 
pa

o filă limită de sumă de 
„CONPET", o completează 
suma de 800 600 lei și i-o dă 
Macu. Acesta o înmânează 
tronului de la „STANCIU", -are 
o introduce în bancă, îi intră în 
cont stima respectivă și nu mai

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA
REZULTATE TEHNICE: Universitatea Craiova — Electroputcre 

1; FC Farul — Oțelul 6—3; FG Inter — FC Ploiești 2—1; „Poli" 
Sportul Studențesc — Progresul 

Bistrița — Steaua 0—2; 
Unirea — „U“ Cluj s-a 
până la închiderea edi-

1
Timișoara — FC Selcna 1—1;
0—0; Dinamo — CSM Reșița 6—0; Gloria 
FC Brașov — Rapid 1—0; Partida Dacia 
disputat ieri, rezultatul neparvenindu-nc 
tiei.

CLASAMENT
1. Steaua 31 23 6 2 77—20 52
2. Dinamo 31 22 6 3 75—19 69
3. Universitatea Craioxa 31 15 10 6 46—30 40
4. Rapid București 31 14 8 9 36—29 36
5. Electroputcre Craiova 31 12 8' 11 31—30 32
G. Sportul Studențesc 31 12 8 11 37—38 32
7. FG Inter Sibiu 31 10 11 10 36—38 31
8. Gloria Bistrița 31 13 4 14 37—38 30
9. Oțelul Galați 31 12 5 14 36—43 29

10. Universitatea Cluj 30 13 2 15 35—38 28
1 1 FC Brașov 31 11 6 14 32—39 28
12. FC Farul Constanța 31 12 4 15 51—62 28
13. Politehnica Timișoara 31 7 13 11 28—41 27
Jl. Dacia Unirea Brăila 30 9 7 14 29—44 25
l'i. FC Selcna Bacău 31 8 8 15 22—39 24
(6. Progresul JJucurc.șfi 31 7 10 14 30—48 24
17. Petrolul Ploiești 31 10 3 18 41—47 23
18. CSM Reșița 31 7 3 21 31—67 17

ETAPA VIITOARE. 13 iunie: Electroputcre — Dinamo; FSM
Reșița — Sportul Studențesc; FC Selcna — Dacia Unirea; Progrc- 
nl — „Poli" Timișoara; Rapid — Univ. Craiova; Steaua — 1 C 

Brașov; Oțelul Galați — Gloria Bistrița; FG Petrolul — FC Farul; 
Cluj — FC Inter.

Rubrică realizată de
Dorel NEAMȚU
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rutier
du-se în vedere dubla infracțiune, 
poliția i-a reținut permisul de 
conducere în vederea anulării • 
Tot cu o aYiulare a permisului 
de conducere s-a ales Vlădoiu 
Nicolae. In 28 mai, după amiaza, 
acesta ii asista pe Jugănaru Pe- 
trică în timp ce conducea „Da
cia" 5 IID 4008. Cel de la vo'an 
nu poseda pc~mis de condueere, 
iar cursa se desfășura pe Bule
vardul 1 Decembrie din Petro
șani.

Mai sunt câteva zile șl copiii 
vor intra în vacanța de vară. Iși 
vor petrece, deci, o bună (parie 
din ziuă la joacă. Părinții sunt 
datori să știe, în orice moment, 
unde li se află odraslele. Nu de 
alta, dar evenimentele rutiere pe
trecute în ultimul timp, soldate 
cu victime care erau copii, tre
buie să constituie un semnal de 
alarmă.

are treabă cu nimeni. Nu predă 
nici un fel de marfă, justifieându- 
se cu „Dom’le, eu i-am chemat, 
ci n-au venit s-o ia!"

In luna martie, poliția econo
mică din Petroșani prinde un 
fir al afacerii. Rând pe rând, este 
descâlcit întregul ghem al infrac
țiunii. Petrovan și Macu sunt 
arestați și li se întocmește câte 
un dosar penal pentru delapidaie, 
dare și luare de mită.

Fotbal, 
divizia B

Mi-
UOVA Roșiori 

Mediaș — Me- 
Elcci.ro-

REZULTATE TEHNICE: 
netul I.upeni — 
2—1; Gcz Metan 
tnlurgistul Slatina 2—0; 
nistul Curtea de Argeș — Elec
trica Ficni 4—0; Șoimii Sibiu — 
Petrolul Stoina 2—0; Arsenal Re
șița — Unirea Alexandria 2—0; 
Cimentul Ficni — CSM Caranse
beș 1 — 1; CS Târgoviște — Mi
nerul 
tăsari 
norul 
1—3,

Minerul Mă
ști 5—0; Mi- 
,.S I’.iroșeni

a-
MINERUI I.Ul’ENI 

ROȘIORI 2—1 (1— 0).
HOVA 

Jocul nu 
a fost unul pp muchie de cuțit, 
gazdele permițându șl su rateze 

cu seninătate. El< au deschis sco
rul în min. 
Kralitil, au 
prin același 
gol în mm.

1) Joc d.s- 
în care Mi- 
nn moment
Cele ș.lpte

■12 din II metri prin 
majorat 
jucător, 

117, prm
îr

MINERUL UlilCANI •- AS
PARO.ȘENI 1—3 di
chis cu goluri multe, 
norul nu a ivul nici 
periclitata \ ii tona.
puncte au fost înscrise dc TMciil 
(27), Ornuniș in (36 și 66), Bal- 
i.iiii (39), pentru gazde și de 
lordache (32), Nc< reală (61 din 
1 I nr tri), Matul i 77). Partida 

a InieUI'.it dc in Icni trbitrsj.

in min. 59, 
și au primit 
l\i unică,

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Emulația creatoare de care ați 
fost cuprins(ă) este doar un foq 
dc paie.

EAO — OAIE
Combinații prăpăstioase cu fi

nal... din lac în puț.

LEU — MAIMUȚA
Zi marcată dc o profundă sta 

re melancolică.

FECIOARA — COCOȘUL
O perspectivă frumoasă, legată 

dc această vară, se spulberă ca 
puful unei păpădii.

BALANȚA — CÂINELE
Unele probleme legate de sta

tutul dv. profesional.

SCORPION — MISTREȚ
Se parc că ați atins punctul 

sensibil al problemei.

SAGETAIOR — ȘOBOLAN
Pentru astăzi, întărirea unor 

relații..-, cil bătaie lungă.

CAPRICORN — BOU
Căleați pe o „pășune" privată. 

S-ar putea să vă „pască"... un 
diferend serios cu proprietarul.

VĂRSĂTOR — TIGRU
■Relații încordate cu unii re

prezentanți ai vârstei a treia.

PEȘTI — IEPURE
Ați pornit pe o pistă falsă...

BERBEC — DRAGON
Tot răul spre... un pic mai 

bine pentru dumneavoastră,

TAUR — ȘARPE
Va trebui să dați dovadă de 

mult calm și discernământ as
tăzi.

PROGRAMUL

TV.
'.INERT, 11 IUNIE

7,00 TVM Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.

12,00 Film serial. Hoțomanii Ep. 1.
13,00 Descoperirea planet< i.
13.30 Desene animate.
14.00 Actualități.
14,15 Ora de muzică. •
15,00 Didactica.
15,25 Tclcșcoală.
16,00 S.O.S. Natura!
16.30 Portativul preferințelor mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro patria.
18.35 Feslivaltil-concurs interna

țional de interpretare a cân
tecului -popular româneso 
„Maria Tânasc".

19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Spoit.
20,13 Film serial. Destinul f.iini« 

lici IJoivard. Ep. 72.
21,15 Opera dc Stat din Viena.

la Radio București.
22.23 Viața parlamentar.
22,55 Gong!
23,30 .Actti.ilil.iți.
23,43 Magazin • ncmator

(’ i.i InJâlniri i d>- la
nopții.

icei.il
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Miss Valea Jiului Maratonul disc-jockey-.or
Se numește Dana Șandru și 

s-a născut acum 17 anț în orașul 
Lupeni. Este eleva la Liceul teo
retic din aceeași localitate. • Are 
înălțimea de 1,72 și greutatea de 
55 kg. • Cea mai frumoasă zi 
din viața ei a fost cea de 3 mar
tie 1993, când a participat la
faza națională a Olimpiadei dc
biologie. Cea mai urâtă zi a 
fost 2 iunie 1992, când a luat 
nota 7 la matematică. • 6u banii 
câștigați la concursurile de NPss 
(amintim că Dana este și Miss 
Narcisa) ea dorește să facă școala 
de șoferi • Nu are nici un prie
ten, dar dacă el ar apărea ar 
trebui să fie un brunet înalt, eu 
ochi căprui, să poarte ochelari 
și să-i placa baschetul. ■ Și nu 
în ultimul rând, el trebuie să 

fie (musai) student la medicină. 
Nu contează la ce facultate, me
dicină să fie! • Nu merge la 
discotecă. In Lupcm, cel puțin, 
nu a fost niciodată. Asta dato
rita faptului că are un program 
foarte încărcat. • învață 4 orc 
pe zi. • După absolvirea liceu
lui, Dana dorește să urmeze Fa
cultatea de medicină din C'aj. 
Probabil, stomatologie. ■ 11 pîac 
la nebunie copiii • Are instincte 
materne foarte puternice. • Do
rite să facă (măritată fiind) doi 

ii: un băiat și o fală. • Încă 
au s-a gândit la nume. • Su pro
fesorii de la liceul în care învață, 
se înțelege foarte bine, dar erele 
că ar merita să dea afară pe 
cel puțin doi dintre ei. » „ Nu 
scrie despre profesori, totișT" 
îmi spune Dana. « După cum

puteți constata, m-am ținut de 
cuvânt: n-am scris mai nlmie. 
• Consideră că nu e timidă, dar 
îi place să pară timidă. • E o 
excelentă gospodină: știe să facă 
ceai și cartofi prăjiți. • Și nu

și-mi spune cu seri.ozitate: „Am 
participat din dorința de autocu- 
noaștere, pentru că eu cred că 
ajungi să te cunoști abia după 
ce te masori cu obstacolele". •
In materie de muzică, Dana nu

Duminica trecută, la discoteca „Vox Montis" a Casei de «gl- 
tură a Sindicatelor Petroșani, în fața a peste 100 de iubitori ai 
muzicu și dansului, s-au întâlnit câțiva dintre prezentatorii de 
discotecă din Valea Jiului.

Spunem CAȚ1VA, deoarece trei dintre ei, Emil Pop („Stadion" 
Vulcan) Teodor Bogdan („Montis" Lupeni) și Petre Neagu ,„A- 
micii" Uricani) n-au sosit nici... până astăzi! Pe parcursul a aproa
pe două ore, prin tragere la sorți, fiecare a prezentat câte patra 
piese muzicale, bine primite de public. In calitate de gazdă, pot 
sâ vâ spun că cel mai in vervă a fost Ovidiu Stoicuța de ia „Ma
gic" Petroșani, mai acomodat, se pare, cu ambianța unei săli 
unde a „ucenicit" vreo cinci ani! De remarcat calitatea imprimă
rilor la Sergiu „Croco" Ichim de la „Cina" Lupeni. La pupitru) 
tehnic au transpirat lângă ei, asigurându-le o evoluție egală tutu
ror, la lumini și sunet, Dorin Miclea, Adrian „Alzamendi" Jin- 
eru și Septimiu Lascu, ultimul fiind juniorul microfonului, „de
legat" din partea gazdelor. Au mai prezentat Vasile Topală (Lu- 
eiilus" Vulcan) și Marius „Lulu" Lung (discoteca studențească). 
S-a alcătuit și un top propus de prezentatori, un clasament la ză 
fiind: 1) What Is Love? — Haddawai; 2) No Liinlts — 2 (Jnlm.il- 
ted; 3) Informcr — Snow; 4) AII That She Wants — Ace Of Bas1*) 
5 It’s OK, It’s AIrighj — Def Dames Dope.

P.S. Azi acțiunea se reeditează la discoteca de la restaurantul 
„Gina" din Lupeni.

A consemnat, disck-jockey-ui , 
gazdă j

Gemi TUȚU

DE LA

----- -------------------------------y

PRIETENI, CĂTRE 
PRIETENI

numai atât • Bunicul a învățat-o 
să facă chiar și supă. De la 
„manii" mai mult a furat. Me
serie, desigur. • Deși imi spune 
la început că a participat la 
concursul de Miss în speranța 
câ va câștiga niște bani, revine

arc preferințe deosebite. Ascultă 
orice gen, dar poate spune că îi 
place în mod deosebit REM, OMD 
și Beatles. • In trecut a făcut 
aerobic, însă astăzi preferă vo
leiul. • Mi-a mărturisit (șoptin- 
du-mi la ureche) că nu bea, dar 
vinul ii place. Roșu, bineînțeles.

Gredeți-ne, dragi prieteni, cu 
nimic nu poate sa ne bucure mai 
mult decât numeroasele scrisori 
pe care ni Wați trimis la redae- 
ție, pe adresa „Paginii Tinerilor". 
Mulțumim tuturor celor care prin 
sugestii, idei și colaborări au con
tribuit și contribuie la diversita
tea tematică a acesteia.

Pcrmitcți-ini ca, în rândurile 
care urmează, să răspund câtor
va din cei care ne-au trimis, 
spre publicare, diverse materiale 
cu precădere poezii. Pe «arc, deo, 
camdată nu le putem publica. 
Din diferite motive. Oricum a- 
cestea rămân în atenția noastra.

Ce ți-e scris in frunte ți-e pus!
Credința într-un destin scris „în stele" e larg răspândită. Pare 

firesc, în aceste condiții, ca fiecare să dorească să-și afle soarta, 
sa știe la ce se poate aș'cpta, de ce să se ferească. Aicț aș vrea 
ia lămuresc un aspect, pentru a ne lecui, din capul Șocului, de 
speranțe de irte. Nici un prezicător nu deține puteri magice in 
corpul sau mintea sa. Pi intr-un exercițiu îndelungat unii oameni 
a.i reușit să descopere metode prin care forțele latente in oricare 
d.n noi — inimaginabil de mari, dar risipite — pot fi canalizate 
intr-o singură direcție, spre un singur țel, ca un foc concentrat 
de armă automată. Efectul este șocant și rapid, fapt ce ii deter- 
m :ă pe mulți să-și facă cruce și să scuipe m sân, șoptindu-.d: 
„Aici nu c lucru curat!" Și, totuși, este...

Oamenii sunt egali numai in moarte. La naștere, fiecare vine 
P- lume cu o zestre ereditară carc-1 diferențiază dc ceilalți, ca 
individ biologic. Mai există, apoi, destinul, de care aminteam mai 
sus. Acest destin nu este imuabil trasat o dată pcntru totdeauna. 
In cur,ul vieții, omul poate interveni, conștient sau nu, mfluen- 
țâr.du-1 în bine sau în rău. Codiția reușitei unei asemenea acțiuni
■ te o voință puternică, dorința nestrămutată de schimbare și 
credința că a ■ ,t lucru este posibil în această viață. Astfel înar-j 
mâți vom reuși, personalitatea celui din fața noastră (care în
cearcă sâ ne deschidă ochii) contând mai puțin.

Personajul insolit care va susține, cu date concrete, atât timp 
cât va fi nevoie, rubrica dc față, este real, trăiește ca noi, printre 
noi. După o viața aventuroasă dc aproape 40 de ani, s-a oprit 
să se odihne iscă la Balș, județul Olt. Oamenii i-an răscolit amin
tirile și au aflat că le poate fi dc folos. Din acel moment, Novac, 
prezicătorul, vizionarul și schimbătorul de destine a fost nevoit
■ i-și schimbe, el însuși, destinul...

Nu poate rămâne nici măcar o clipă singur Nu este bogat, 
singura lui avere este bucuria celor ce-1 caută. Și sunt mulți! 
Majoritatea vor să-și afle ursita. Fiecare om ,ire cel puțin una, deși 
uneori nu apucă s-o întâlnească, fie că ca se naște după m wtea 
sa, fie că moare înainte dc nașterea sa sau dc copil Unii au mai 
multe, dar le se arată întotdeauna pe rând Cum și in ce con
diții poate fi accele'.itj -au amânata întâlnirea fatală, veți afla 
săptămâna viitoare.

C U P I D O N

I

Pagină realizată de

Paul MCULI.SCU

Ștefan CIMPOI

Va li 1.0(01 A

I iheriu VI NȚ \N

G/ăBI din Petroșani mă imploră sâ nu-i dezvălui identitatea, 
lnn scrie 12 pagini în eai'C-mi dezvăluie marea dramă sufletească 
prin care trece. Gabi, deși arc 22 dc ani, este îndrăgostită nebu
nește de un bărbat cu J5 ani mai marc decât ca. Omul pe »ore-l 
iubește arc toate calitr'rțiJc necesare unui iubit, dar și un mare 
defect: este căsătorit. Dm coca ce-mi scrie n-am putut de.'ât să 
deduc care sunt relațiile dintre ei și cred că sunt destul dc avan
sate, ceea ce nu c bine deloc, pentru că „omul iubit" are si doi 
copii.

Ghinionul Gabrielci este că EL își iubește foarte mult familia, 
ccj puțin in aceeași măsura in carc-i declară că o iubește și pe ea. 
‘ uiennța felci este amplificată dc faptul că este v.cinâ ni ti, 
fiind condamnată să-l vadă în fiecare zi. Nu știe ce su facă, suin 
ai putea să iasă dm aceasta situație imposibilă.

Dragă Gabi, teoretic e foarte ușor: încearcă să-l uțl și să ți 
in irepți atenția către <> altă persoană cu la fel de multe calități, 
dur lipsiț i de acel „defect". Trebuie-să recunoști că drumurile 
voastit nu se pol întâlni și cu lucrul cel mai bun pe care poți 
să-l faci c să renunți să-l mai urmărești și să-i dai pace. Pune-tc 
pentru o slnguiă clipa în locul soției (despre care-mi -pui că I 
iubește foarte mult) și rcitihoaște că nicj tituația oi np este de 
invidiat.

MARI A, Lunea. Are o rivală: nu urată „cine știe ce", dar e 
de temut. Prietenul, ci rine în fiecare zi cu ea la Maria. Asta e 
foarte urât, mi-am’ zis. M-am liniștit oarecum când uni aflat eâ 
rivala este o sticlă de lichior cu care iubițelul vine sub laibăr. 
Deci problema Măriei este că trebuie să-și împartă prietenul «u 
tot. felul de lichide iute ridicătoare la cap. Ea l-a pus să aleagă: 
ori ca, ori băutura. Bai itul a ales în cele din urmă băutura. 
Maria a fost cea care nu a putut rezista, cea care a făcut primul 
p is, cerându și iertare. A cedat convinsă fiind „că col mai deș
tept...". Regula asta e adevărată, Maria, dar nu de prea multe 
ori. Consecvența se numește altfel.

Daca ești atât dc slabă in fața lui, nu vad cum aș putea să li 
iruflu curajul de a-l înfrunți Ai numai doua variante: ori ti 
apuci și tu do băut, ori se lașa el. Cum nici prima. nici .< Iiua 
alternativă nu mi se par posibile, zău că n’1 știu cc sf.it s.i ți

I ml Alege a treia variant.i: Laic râul din rădăcină.

J'IBEIUU din Vulc&n nu are nici o problemă îmi serie Ur
mai pentru a arăta cititorilor că mai '.unt și oameni ca el. Nimic 
iiU 1 doare, nimeni nul necăjește, lotul ii merge ,ri Isiis pe \;i- 
'uri“. Bravo, TiUil

N ar vis i in ruptul apnlui Să se creadă mi la noi, in Vale 
lin'iii au numai probleme, ca fetide înșeală cu sfn;'1 rece b.iiiții 

a ei, Mceslia suferă olimpii Sau inie.-.. băut I ins a ,;i fetele 

Ml; l la.

FLORELA BIRCEAN, Petro
șani: Pe cât dc simple, pe a'-âl 
de bine realizate, de sugestive si 
reale sunt vestirile talc. Chiar 
dacă doza dc pesimism ce răz
bate din ele ne întristează, dă-mf 
voie .să-ți adresez și eu un . A-> 
vertisment". Pentru că, te rog, 
crcdc-mă. ‘ încă nu „Ajunge!" 
Așadar, mai scrie și mai trim*- 
te-mi din poeziile talc. Promit 
Ca atunci când nc va permit i 
spațiul sj le sî publicăm.

LOREDAN \ SECELEAXL, 
Vulcan: Și din micile tale bician 
răzbate o doză de pesimism c<z- 
roborata cu melancolia caraatens- 
tică vârstei adolescentine, Inti- 
adevâr, materialele merită publi
cate. Dar tema pc care ai trai >t-o 
nu este încă dc... sezon Eu ră
mân — ,',inir o hune plină de 
contr.rll" — cu speranța- tâ ne 
vei mai scrie.

l.îOUD I II.SIJ, Uricani: Otice 
tânăr este tentat, la vursta ma
rilor iubiri .să scrie poezii. (Fu 
însă ai și har pentru aceasta. 
N-am ințclcs insă de ce poamele 
tale nu au titlu. Oricum, rămâi 
în tenția noastră, dar îneearcâ 
sa lucrezi mai mult, să-ți diver
sifici aria tematică. Și, nu uita! 
Aștc pt in și alte vești și iu rări 
de la tine.

MIOAPA IANGU, Uric.ni: El- 
ciodata nu este „Prea târziu.." 
când c vorba dc dragoste și de _ 
poezie. Atenție mai marc la a- 
corduri și mai ales la rime. 
Treci pe.ste momentele d« „Tris
tețe" și nu-ți pierde încrederea 
in tine. Pentru că nu uita eă „pe 
liâmpii la Mohaci au fost pier
deri mult m ii grele". Aș‘-'p‘ăm 
și do la line alte lucrări.

(X'OC.imdatfi nc oprim aini. Aș
teptăm in continuare scrisorile 
loistrc cu sesizări, opinii, sugestii 
și chiar col borări, pc adresa bi- 
necunoscu'.â a red icției. Bineîn
țeles i-|| mențiunea pe plic, ..Pen
tru l’icin l'iucb ilor".

PAGINA TINERILOR “ PAGINA TINERILOR
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Joi dimineață a fost găsit un bărbat

Care zăcea într-o baltă de sânge Publicitate
De la spitalul din Petroșani a fost transportat 

de urgență la Timișoara
Ieri dimineață, la ora 10,15, ne-a te

lefonat la redacție d-na Marilena Jugâ- 
tiaru, din Petroșani Nord, bloo 63, scara 
a treia, apartament 29. Pe scurt, dumneaei 
fte-a relatat despre un fapt petrecut cu 
câteva ore înainte: pe casa scărilor a eă* 
aut un bărbat. A anunțat salvarea care, 
in scurt timp, a venit și l-a luat.
• După un sfert de oră, eram deja în acel 
loc. La parter, lângă balustradă, am văzut 
O baltă de sânge D-na Jugănaru Angela, 
Joacra celei care ne sunase, ne-a spus că, 
pe la ora șase și jumătate-șapte, pe scara 
kra mare zarvă. „Gând am deschis, pe 
treaptă, lângă ușă, era un bărbat care 
tocmai își lua pantalonii pe el. Am închis. 
După puțin timp am auzit că a căzut“, 

- fugănaru Pauli „Pe Ia șase fără cinci, 
Bând am plecat la serviciu, am auzit un 
tforăit. Am crezut că-i vecinul'*. Soțîa 
•a, d-na Marilena, își amintește și cum 
•ra îmbrăcat cel căzut: blugi negri, cămașă 
tnaron și mânecă scurtă. In picioare avea 
eîorapi albi flaușați. Foarte curați (remar
ca interlocutoarei). „Gred c-o fi fost băut 
ți încurcase blocul. Să fi avut în jur de 
t0 de ani**.

Din cele aflate de la cei cu care am 
discutat, am înțeles că tipul bătuse cu 
piciorul în ușile de la mai multe aparta
mente. Dl. Gristocea Nicolae, de la 36, 
ne-a spus eă, atunci când dânsul a deschis, 
bărbatul „s-a pus pe scări și a dat sâ se 
îmbrace Omul era spre trezire. I-am zis să 
plece că nu stă aici. Nu vorbea. L-am dus 
până mai jos. Mă gândesc că era beat de 
seara și că o fi stând intr-un bloo ca al 
nostru". Dl. Ion Niculescu, apartamentul 
35 j „Am auzit zgomot, credeam că vina 
de jos, câ se lucrează la un apartament. 
Când colo, vine soția șl zice, hai, mă, eâ 
ne sparge ușa!" D-na Maria Dârnu, apar
tamentul 40i „A dormit la etajul doi L-au 
văzut mai mulți, când era jos, țâșnea sân
gele din el, șl când l-au pus în Salvare",

Intre timp, poliția a demarat cerce
tările menite să elucideze împrejurările 
în care s-a produs accidentul. Până la ora 
Ia care am redactat acest material, Iden
titatea celui căzut nu fusese încă stabili
tă. Dată fiind starea în care se afla, s-a 
luat măsura transportării lui urgente la 
Spitalul din Timișoara.

Ghcorghc OLTEANIJ 
Vali LOCOTA

MICA PUBLICITATE
VÂNZĂRI

VÂND urgent Dacia 1300, cu 
remorcă. Petroșani, Aviatorilor, 
Bu/10. (3930)

VÂND Dacia 1310, 1,3 milioa
ne. negociabil, Renault Fuego, 
înmatriculat, cu piese rezervă, 
tb'ki DM, negociabil și BMW 520, 
inmatriculabil (avariat). Telefon 
515812, orele 10—18. (3928)

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

VÂND televizor Orion și video 
p'. iyer Tunai, noi. Telefon 512592.

VÂND video Telefunken, tele
vizor color Mitsublshi și Philips, 
Petroșani, Gh. Barițiu, 22, tele
leu 515826. (3918)

VÂND canapea exten-.ibllă șl 
remorcă descoperita, 7 tone. Te
lefon 515125. (3957)

VÂND televizor color RFG, 
numai 86 500, gaianție 30 de zile, 
câteva modele la alegere, telefon 
516210. (3960)

FIRMA SC „ANDOR” SRL, cu 
•ediul In Tg. Jiu, Gorj, vinde o 
gamâ diversă de vinuri din re
numitele podgorii Murfatlar. 
Otelclon 0929/13152. (3968)

VÂND Fiat Regata Diesel. 4,5 
V400 km. an 1987. gri metalizat, 
• 500 DM, negociabil. Telefon 

t £70736.

l. 1MND casa proprietate sau 
Mwiimb zona piață și dif< rența in 
&■, acru valută. Zilnic: Gh. Buri- 
Hki, nf. 24. Petroșani (lângă 
, >c ila nr. 2). (3970)

k. ^/AND apartament două came
re, oonfort 1 J post telefonic.

, T» Jiu, cartier 9 Mal, AIe<a Tei
lor, bloc 9/17. Telefon 0929/48390.

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 17/20. 
Relații, bloc 17/13. (3962)

VÂND injector automat com
bustibili lichizi. Telefon 550514, 
I’etrila, Mihoc. (3963)

DIVERSE

SG SOREX SRL, slr. Encrge- 
ticianului, nr. 1, cartier Roma
nești, Tg. Jiu, telefon 0929/ 
44956, execută, formează, încar
că și vinde acumulatori auto de 
70A și 150 A Ia prețuri avanta
joase, cu garanție 6 luni. (3965)

SC „MALINESCU ȘI NEGRU“ 
organizează săptămânal excursii 
Iajpcni — Budapesta, cu micro
buz. Relații : telefon 560243, Lu- 
peni, după ora 20. (3949)

IN BAZA Autorizației nr. 1259, 
din 13 iulie 1990, eliberată de 
primăria județului Hunedoara, 
în Petroșani, Anton I’ann, 86 B, 
funcționează Asociația familială 
„Garofița”, cu profil desfacere 
produse agroalimentarc și in
dustriale. (3959)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

SCHIMB garsonieră, confoFt 
T, Petroșani, Aviatorilor, 13/5. 
(bloo Auto-moto), cu apartament 
2—3 camere.

SCHIMB (predau), aparta
ment 2 camere, str. Independen
ței, bloc 13, ap. 15, etaj 3, cu 
apartament 3—4 camere, ace
eași zonă, sau zona Hermes. Plă
tesc diferența. Informații, după 
ora 16. (3956)

CAUT, In vederea închirierii, 
garsonieră sau apartament mobi
lat say semimobilat, in Petro
șani, exclus Șerpărie. Telefon 
542961. (3942)

ÎNCHIRIEZ apartament, plata 
înainte pe un an, Petroșani, str. 
Oituz, bl. 5, sc. 1, ap. 7. (3971)

SOCIETATE Comercială, an
gajăm urgent vânzători (vânză
toare). Informații, telefon 544603, 
între orele 7—8 și 21—22. (3951)

DECFSB

BARUL „SELECT" Vulcan, 
angajează muncitoare necalifi 
cate. Relații ; ]a bar. (3953)

Cotidianul de opinii țl informații „ZORI NOI** apare cub egida 
SOCIETATE COMERCIALE „ZORI NOl“ S.A

I' trală la Registrul Comerțului sub 
/G21/199L
virament: 8070G0201 — DCR I’e-

'lori MIRCBA BUJORESCV
■ i«r executivi |ng. Alexandru

ELECTRO - STAR S.R.L.
Petroșani, str. Avram Iancu, nr. 8, telefon 545632 ț

Urieani, slr. Republicii, nr. 20, telefon 273 f
OFERTA SPECIALA

INSTALAȚIE RECEPȚIE SATELIT CU 195 000 LEI
«— Receptor mono MASPRO — Japan — 50 canale 
— LNC SIIARP 1 dB zgomot, 60 dB amplificare 
■— Antenă Al — 0 1,22 m; cil tije + suport
— Cablu, mufe.

Vă mai oferim: receptoare Radix 3300, Arcon, LASAT 3900 
plus, Micro S 4000, antene aluminiu 1,3 m (în curând antene 
Al — 1,6 m), televizoare color Goldstar, HG 91, monitoare mono
crom. poziționerc, acluatoare.

In atenția sindicatelor, întreprinderilor șl a firmelor 
particulare)

Cu plata în două rate lunare vă putem oferi televi
zoare color PROFEX — Fidelity cu diagonala de 51 cm, 
la prețul de 230 000 lei și orice instalație de recepție 
satelit.

Oferta este valabilă până la introducerea T.V.A, 
(3S58) ’ - -

S.C. INTERNAȚIONAL 
IMPEX S.R.L. SIBIU

anunță înființarea unui punct de lucru în orașul Pe
troșani, având ca obiect de activitate

■ INTERMEDIERI VANZARI-CUMPAR ARI DE 
AUTOTURISME

■ ÎNTOCMIREA ACTELOR DE VÂNZARE CUM
PĂRARE.

Contactați-nc la adresa: Petroșani, strada Republicii, 
bloo 97, scara II, ap. 33. (3952)

R.i c.c.1. i«r
cu sediul în str. Bărbăteni, nr. 163, _

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

pentru vânzarea de mijloace fixe.

Licitația va avea loc în fiecare marți, ora 11, începând 

cu 22 iunie 1993, până la epuizarea completă a listei.

Lista cu mijloacele fixe poate fi consultată la sediul 
unității.

S.C. KINDER GARTENS SRL
CRA1OVA

VINDE ‘ -«BlW

■ CONGELATOARE producție Moldova, cu MOTOR 
JAPONEZ _

— capacitate: 120 litri.
1-irina asigură garanție 6 luni.
Telefax 0911/63 192. (3927)

PUBUCITA TE
REDAUf IA Șl ADMINIS1 RAJIA 2675 

Petroșani, str. Nicolae liălcescu nr. 2. 
Telefoane: 511662 (direclor.redactor șef)| 
515972 (director execuțiv.odiniuislraliv 
difuzare), 612164 (secții). lax: 093/545972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, atr. 
Nicolae Bălccscu nr, g, Telefon 511JG5.

Materialele necomandata fl 
nepublicale nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 Juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse In articol* aparțin, tn 
exclusivilalc, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU]

Responsabil de număr 
Horațiii ALEXANDRESCU

Corectura

Emilia ACIIIREI

V iorica IliqULESCU


