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Acest an d? învățământ, suficient de tulburat de tot felul de 
griji și îngrijorări școlare, se va încheia marți când vor avea loc 
și festivități de premiere a elevilor care s-au distins prin sârguin- 
ța lor. De fapt anul școlar s-a terminat practic, de ieri, spre marea 
bucurie a copiilor.

Nu știu de ce am senzația că cineva, de pe undeva, parcă 
dorește în mod d osebit ca acest an școlar să se termine intr-o 
zi de marți, p ircâ în grabă, fără fastul cu care ne-am obișnuit și 
cu atât efect in sufletul elevilor ce se vedeau în atenția generală, 
admirați și invidiați in acea zi de Sâmpetru. Când erau serbări 
școlare cu farmecul lor...

Deși cursurile s-au sfârșit, școala mai continuă o bună bucată 
de timp. Mai întâi va fi bacalaureatul care începe de lunea cea- 
lal’ă, adică din 21 iunie. Apoi, la început de iulie, după ce ab
solvenții liceelor au scapat de un hop urmează examenul de 
admitere în licee și în școli profesionale.

Dar, până uni alta, acest an școlar se încheie și concomitent 
încep alte pi ?ocup.' i, mult mai grele, de reparare și igienizare a 
acestor instituții d? mare i mereu aciuai interes pentru viitorul 
României.

Tihcriu SPATARU

Joi a fost arestat Cocolan Izvorel, fostul șef al Abatorului!

Gerovii3^ui V33iior bătrâne
După cum am mai informat, ieri a 

fost arestat Cocolan Izvorel, fostul șef al 
Abatorului Petroșani. Procuratura jude
țeană, ofițeri de la Polițiile județeană și 
municipală au extins aria investigațiilor 
privitoare la neregulile de la Abator. Pe 
cât se pătrunde mai adânc in miezul pro
blemelor se depistează fapte ce intrec i- 
maginația noastră, a oamenilor de rând, 
care trăim dintr-un amărât de salariu.

In fapt (și în drept), fostul șef a) Aba
torului a fost arestat pentru luare de mită 
și înșelăciune în dauna avutului public. 
Mai concret, a primit sume de bani ne
cuvenite pentru achiziționarea unor bo
vine, favorizând preluarea acestora la pre
țuri mult superioare celor legale. Adică,

bietele vaci bătrâne erau încadrate la 
„tineret spcranțe,‘, „GcrovitahiP* adminis 
trat pentru întinerire (și, implicit, pentru 
creșterea prețului de achiziție) însemnând 
bani grei, care intrau in buzunarele celor 
afiați acum „la rcce“. Chestia cu virgula 
v-am povestit-o. Dacă vaca avea 15 ani. 
se adăuga o „Virgulă Gerovital“ si iuti 
nerea. fiind cumpărată ca având 1,5 ani. 
Restul (șpagă, atenții, excursii prin strai 
nătățuri, etc) i| veți afla la timpul pohi- 
vit.

Afacerea „ABATORUL" este în curs 
de cercetare. Banul nu este numai ochiul 
dracului. Se pare că poate fi și Gerovital 
pentru vacile bătrâne. Vom (mai) reveni...

Mircea BUJOKESCU

Tabără pentru copii
Odată cu sosirea vacanței de 

vară, 23 de copii preșcolari de 
la grădinița cu program normal 
nr. 5 și 6 din Vulcan vor parti
cipa la tab.ira Luminița din E- 
forie Nord. pentru odihnă și re- 
crcere.

Pentru că majoritatea copiilor 
înscriși în această tabără sunt 
fii de mineri, sindicatul liber de 
la EM Paro.șeni a sponsorizat a- 
ceastă acțiune cu suma de 150 
mii lei, iar cei de la EM Vulcan

cu suma de 75 mii lei.
Alături de mulțumirile pentru 

doamnele educatoare Oargă Pe- 
tronela și Buliga Florica, care 
îi vor însoți pe preșcolari în ta
bără, părinții și copiii mulțumesc 
și celor două sindicate pentru 
sprijinul acordat și in mod deo
sebit conducerii acestora, repre
zentate prin domnii Nicolae Sâr- 
bu și Constantin Maftei (EM Pa- 
roșeni) și Avram Vârjan și Liviu 
Florescu (EM Vu'can). (D.N.)

GARDA ATACA
Zilele trecute, comisari ai dâr

zii Financiare au desfășurat o 
amplă acțiune in Societăți Co
merciale din Valea Jiului.

Acțiunea s-a soldat cu o „re
coltă" de amenzi în valoare de 
UN MILION ȘI JUMĂTATE LEI. 
In principal amenzile au fost 
operate pentru încălcarea Legilor 
12/91, privind impozitul pe pro
fit, 12/90 republicată, privind 
protecția socială a consumatori
lor șî Legii 82/91 a contabilității.

Așadar, atenție, agenți econo
mici, EN GARDE, CA VINE 
GARDA 1 (M B.)

Joi, Ia Vulcan in ciclul mani
le,tarilor dedicate „Nedeii Vul- 
c inene" a avut loc și simpozionul 
„25 de ani de existență a Liceu
lui Vulcan". Organizat în sala 
festivă a acestui liceu, momentul 
aniversar a prilejuit reunirea 
ce or care au semnat „certifica
tul de naștere" al acestei pres
tigioase in .titutii de învățământ, 
cu vechi colegi, prieteni și elevi 
din t/a.ite generațiile care au 
„s- s“ istoria acestuia.

In deschidere a avut Joc mo
mentul festiv de decernare a 
titlului de „Cetățean de onoare"
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Liceul Vulcan
— tradiție și continuitate

unor membrj care — așa cum 
se aprecia în cuvântul vorbitori
lor — „Și-au pus întreaga exis
tență și capacitate profesională 
in slujba acestui oraș". Au fost 
distinși cu acest titlu dl. prof. 
Gheorghe Antoce, d-na dr. Mă
riți Blaj, dl. dr. Anatol Gurta- 
venco, dl. ing. Alexandru Todor, 
d-na dr. Gabricla Navradi, dl. 
Vasile Siiflelu și dl. Pctru Rad 
(„gospodar din toate timpurile"). 
Totodată atl fo.st distinși cu ti
tlul de „Cetățean" al orașului 
Vulcan un număr de J9 tineri 
vulcîmeni, absolvenți ai liceului, 
cari au împlinit în acest au 18 
ani.

Ne-am birurat cu toții de 
rlipa (rc)întâlnirii cu dl, Gheor

ghe Antoce (primul director a! 
liceului, „omul care a început să 
scrie istoria acestui liceu"). Așa 
cuin suntem .siguri că și domnia 
sa a fost marcat de emoțiile și 
bucuria revederii foștilor colegi 
și elevi. Au mai fost prezenți la 
această emoționantă manifesta
re dl. prof. Jon Uifălcanu (vice
președinte al consiliului jude
țean), dl. ing. Ovidiu Avramcscu 
(primarul orașului Vulcan), dl. 
Alexandru Blaj (directorul EM 
Lupcni), alte persoane (mai mult 
sau mai puțin) oficiale, profesori, 
elevi, ziariști, consilieri, precum 
și un m uc număr de cetățeni, 
foști elevi ai liceului.

Tibcrili VIN'J’AN

Jubileu pentru învățământul 
hunedorean
Școala și 

oamenii ei
Implinitu-s-a. iată, gândul cel 

bun al oamenilor. Și această 
școala, aceasta „catedrală" a în
vățământului românesc din Va
lea Jiului și din județul Hune
doara, prima dintre școlile pri
mare și gimnaziale unde limba 
strămoșeasca a fost repusă în 
drepturile ej firești, cu 120 de 
ani în urmă, a fost joi sărbăto
rita cu toată cinstea. Au venit 
la sărbătoarea literelor și a cul
turii, foști elevi — astăzi perso
nalități ale științei, ale culturii, 
ale vieții social-economice in 
ansamblul ei, din Valea Mineri
lor, cadre didactice care au tru
dit sau trudesc în clase, pentru 
ca generații după generații de 
copii să-și poală ostoi setea de 
cunoaștere și să pătrundă adânc 
în necunoscutul civilizației. Au 
venit la festivitate, părinți ai 
copiilor de azi, unii dintre ei 
foști elevi, căci așa este mersul 
vremii și al vremurilor, au venit 
pentru a aplauda momentul dez
velirii plăcii comemorative c.trc 
marchează evenimentul și care 
a fost aplicată pc zidul școlii, 
cetățeni ai Pelroșanlului, lideri 
de partide politice, nu numai din 
Petroșani, ci șl din Gapitaiă, di
rectori de societăți comerciale, 
tineri, bătrân*, oameni cu .sim
țire româneasca.

ORA 13,30. Domnul profesor 
Petre MÎrea, diivclorul de azi al 
școlii, anunță Intr-o singură fra
ză — emoția l-a oprit să spună 
mai multe cuvinte — mulțimii 
adunate in fața școlii că a sosii 

clipa dezvelirii plăcii sculptate 
în atelierele Societății Comer
ciale UMIROM SA. Se aplaudă.

Tricolorul flutură liber iar 
razele soarelui de iunie îmbracă 
placa și întreaga școală într-o 
lumină caldă. Se fac fotografii. 
Se strâng mâirji între oameni ca
re, poate, până atunci nu s-au 
cunoscut, dar pe care școala, la 
aniversare, i-a adus la un loc. 
Intru același crez românesc. Deși 
invitați cu căldură să intre în 
școală, în clădirea veche a șco
lii, coi prezenț' jncă așteaptă. 
Nu îndrăznesc. Moment de sfială 
fireasQjî- Până la urmă se trece 
pragul acestui „templu al stiTn- , 
ței și culturii". Se rostesc alocu
țiuni. Sunt amintiți foști - elevi 
— astăzi reîntorși în școală ca 
profesori sau învățători — sunt 
amintiți ccj care, deveniți somi
tăți ale științei și culturii roivâ- 
neș-ti, slujesc țara în organis
me internaționale, sunt aminti
te rezultatele de excepție ale 
elevilor in concursurile școlare 
naționale. Pentru că, o spunem 
cu mândrie. Școala generală nr. 
1 este una dintre primele școli 
din Județ în ceea ce privește 
rezultatele obținute pe plan pro
fesional, la toate disciplinele de 
învățământ. Semn că se mun
cește bine, semn că aici sunt 
oameni de nădejde și copii buni. 
Se prezintă mesaje de salut din 
partea Basci de cultură clin P«-

Horațin AI IX 1NDKESC U

(Continuare în pag. a 7-a)
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Secvențe din Hațeg Unde mergem ? HOROSCOP
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. 2200 apartamente racordate la rețeaua de gaz. metan

Cea mai mare realizare jx>st- 
»’■ voiul ion ara a Fumăriei, din 
51-ițcg este investiția finalizată în 
racordarea la rețeaua de alimen
tare cu gaz metan a unui număr 
de peste 2 200 apartamente, din 
rona centrală a orașului, care, 
începând cq luna mai a c., be
neficiază de avantajele acestui 
combustibil permanent, făcând 
viața locatarilor luai plăcută și 
desigur, mai confortabilă. Urmă
toarea etapă este cca de extin
dere a acestei racordări și la 
casele proprietate personala, con
struite pe străzi • mai lăturalnice, 
pentru că, pe mala 
fiecare familie a depus 
acest sens.

primăriei, 
ce rere în

i
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de53 de mii 
oameni vor 

căuta dreptatea
Dapa cum sc știe, începând cu 

1 iulie 1993, in județul Hune
doara vor mai funcționa încă trei 
instituții ale Ministerului Justi
ției. Este \orba <ie cele din ora- 
Ș'.le Brad, Oră.șlie și Hațeg. Aici, 
s-uu stabilit deja sediile pentru 
judecătorie, tribunal .și notariat. 
Direcția sanitara a cedat spațiul 
unde funcționa fosta grădiniță, 
de pe strada Mih.ii Viteazul, mu- 
tându-sc Intr-Un alt spațiu, tot 
corespunzător, cuuiirea transfor- 
rnundu-se d<x.i in noul sediu ai 
celor tr< i magistraturi.

Așadar, 53 mii dc oameni, câți 
cuprinde Țara Hațegului, acum, 
tși vor căuta cât dc curând drep
tatea. nu la Petroșani, ori Hu
nedoara, ci la Hațeg, .și sperăm 
că ei o vor găsi. Statul de drept 
începe, iatu, să-și refacă organis
mele desființate abuziv în 19611, 
prin transformarea regiunilor in 
juilețe, odată cu reorganizarea 
teritoriilor, reducând numărul 
instituțiilor judecătorești, intr-o 
proporție, invers proporțională 
eu interesele cetățeanului român.
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LUNI, 14 IUNIE 
Actualități. 
Ora de muzică. 
Didactica.
Clasa a X-a TV. 
O sama de cusinte. 
Magazin agricol. 
Actualități.

' Magazin in limba maghiară, 
i Tezaur folc.oric.
I Documentar TV.
I Desene animate.
I Actualități.
' Sport.
i Studioul economic.

Teatru TV. O noapte furtu
noasă de I.L. Caragialc. 
Actualități.
Repriza a trtia.

MARȚI, 15 IUNIE 
TVM.
TVR Iași.
TVR Cluj-Napoca.
Teatru TV. O noapte fur
tunoasă de I.L. Caragialc. 
Ora de muzica.
Didactica. 
Tclcșcoaiâ.
Conviețuiri-magazin. 
Actualități.
Medicina pentru toți. 
Salut, prieteni I (I) 
Starea națiunii.
Desene animate. 
Actualități. 
Sport. 
Simpozion.
Film serial. Dragoste 
prima vedere.
„Porni Luceafărul*.2 
Actualități.
Salut, prieteni I (II) 
Fascinația 
NewporL 
închiderea 
MIERCURI, 
TVM. 
TVR .
TVR ciuj-Najxxn.

blues-ulul

la

Id

programul uL
16 IUNIE

lasî.
I

France hilci națio

Tot la Hațeg, o altă mare in
vestiție este începută prin ata
carea lucrărilor la un modern 
sediu administrativ — primărie 
— administrație locală — lucrare 
ce este eșalonată pe o perioadă 
de doi ani. 1 '*

„Banii pentru bugetul primă
riei sunt acum atât de puțini, 
ne spunea dl. vîceprimar Ion 
Gabroveanu, Încât nu putem a- 
coperi nevoile de moment ale 
orașului, iar la alte investiții 
nici nu ne putem gândi.

Au început să prindă putere 
câteva societăți comerciale, care 
începuseră mai timid activitatea, 
se derulează în liniște privatiza
rea, iar relațiile noastre cu 3- 
gonții economici din oraș sunt 
în cele mai bune stadii de cola
borare și nu subordonare. Vă 
pot spune că R/XGCL Hațeg, eu 
noua sa conducere, „merge" deja 
j>c projx'iilc picioare, ștergând 
încet, imaginea proiectată în oraș, 
Cu numai un an in urmă".

Sâmbătă, 12 iunie

• FOTBAL, divizia A.
Jiul Petroșani — FG Bihor. Derby-ul etapei, și poate promo

varea, se joacă la Petroșani. Partida, dincolo de un duel pentru 
balon, înseamnă în primul rând pentru oaspeți singura șansă de 
a face | 10 la adevăr. Dacă nu, UTA, cu un -| 9 ii salută din mers.

Jiul arc, credem, orgoliul său și nu se va implica în jocurile 
dc culise, care, iată, pentru a doua oară o țin departe de locul., 
confirmării.

• RUGBY. La Lupeni, Minerul primește vizita echipei Știința 
București, învingâtoarea lui Dinamo. Cum însă dinamoviștii as 
fost învinși de echipa lui Vasile Bcrcu, nici studenții nu pot 
emite pretenții.

• LUPTE. Turneul internațional de lupte, găzduit pentru a 
doua oară la Petroșani, fn sala sporturilor, este un prilej de 
vedea la lucru pe cei mal puternici sportivi din România, Grecia, 
Turcia, Iran, Italia, Bulgaria, Polonia, Republica Moldova și Un
garia,

Duminica, 13 iunie
• LUPTE. Zi finală a luptelor, cu decernarea titlurilor și 

premiere individuală și pe echipe a participanților.
• FOTBAL. La Lonea — echipa Iul Gătuți șl Sălăgean se 

bate pentru promovare, în clauna partenerului din Moldova Nouă.
După acel 1—1, pentru Parângul a înscris Movilă, gazdele au 

mari șanse de a f.ice pasul decisiv pentru divizia B. Victoria lor 
poate fi și victoria tribunei. Succes Parângul!

• AS Paroșcni — Minerul Mătăsari. Chiar dacă minerii din 
Mâtusari au învins categoric pe Dacia Pitești, minerii lui Gogu 
tl’onca nc au obișnuit și ci cu victoriile. Credem în succesul scon
tat al gazdelor,

GEMENI — CAL >
„Noroc ca s-a încheiat săptă

mâna". Gani aceasta ar fi starea 
dumneavoastră dc spirit acunft.

BAG — OA1H
O mică satisfacție e de natură 

să va maj îndulcească nițel su
fletul. ,

LEU — MAIMUȚA
Scurtă ieșire In natură, deco

nectantă...

FECIOARA — COCOȘUL
O zi în care nu reușiți sa ieșițl 

din rutină.

BALANȚA — CÂINELE
Feriți-vă să ieșiți cu ceva „în 

fața". Lipsă acuta dc inspirație.

SCORPION — MISTREȚ
Continuați o idilă cu frumoa

se perspective.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Relații bune cu familia, ca 

prietenii. t

PUZZLE DISCO - ROCK

CAPRICORN — BOU
Astăzi promovați o afacere pro

fitabilă. Trebuie să fiți eon. 
secvent(ă), insă.

Wltaf Is 
No Limits 
Tliat She 

It’s 
Dope 
Love

CI-ASAMENT: 1)
Love? — Haddaway; 2) 
— 2 Unlimited; 3) AII 
Wan'ts — Ace Of Base; 4) 
OK, It’s Alright — Dafc 
Datnes; 5) i Will Always
You — Whitn -y Houston; G) Mă 
voi întoarce — Compact B.J 7) 
Bccause Thc Night — GO KO 

leat. T.ii lisa; 8) Informcr —- Snow| 
9. llope Of IX’Iiverance — Paul 
McCartney; 10. Sing Halleluja — 
Dr. Al ban.

ȘTIRI. INFORMAȚII. • Grupul 
bucurcștcan Compact (Tco 
ter — bas, 
Adi Orde.in 
ce), Emil Lagliia (chitara), Vlady 
Cnezcvici — clape), Aurel „Ixi- 
luț" Vasilcscu — tolie), s< află 
într-un al doilea turneu sub ge
nericul „Compact — 15 ani", 
prin Ardeal și Banat, până în 
25 iunie .uc. Turneul a început 
la Petroșani, cu grupul brașo-

Pe-
Leo lorga — voce, 
— chitară solo, vo-

vean Conexiuni în deschidere, 
spectacolul bucurându-se de 
mult succes. După turneu, Com
pact vor merge pentru 
estival la „Iunion" în 
Nord sau la „Forum", în 
nești. • Gcorge Chandler, unul 
diri soliștii trupei Ixjndon beat 
(succese; „l’ve Bocn Thinking 
About You", „You Bring On The 
Sun"), a fost dat afară dc cole-r 
gii sai, pe motiv ca aceștia erau 
acuzați de Gcorge ca fiind prea 
bătrâni pentru muzica practica
tă! Și „bătrânii" i-au dat papu
cii I • Ion Marsch (28 ani), solis
tul trupei Bclovcd a renunțat Ia 
colegii săi, preferând-o într-un 
cuplu solistic pe soția sa llelena 
(25 ani). • Tony Morii mor de 
la grupul East 17 a primit de la 
revista „f'laygiil", 15 000 mărci 
pentru a se poza gol-goluț. • 
După „O|X n .Sesame", Lcila K. 
(Ixtila El Khalifi pe numele a-

sezonul 
Eforie 
Costi-

devărat), a lansat un nou slngle, 
„Ca Plane Pour Moi", o reluare 
a piesei clin '78 a lui Plastio Ber- 
trand. • Tot de marc succes 
se bucură o altă reluare, după 
Sting, „An Englishman In Ncw 
York". Noul titlu se numește 
„A Jamaican In Ncw York" fi 
aparține lui Shinehcad. • Geor- 
ge Michacl sc află în studiouri 
împreună cu Qucen, pentru pre
gătirea unor imprimări în me
moria lui Frecldie Mcrcury,

RĂSPUNSURI I.A SCRISORI. 
■Marfa Ciligan, Petroșani: Mă- 
dalina Monoic este căsătorită ou 
compozitorul Șerban Georgcscu. 
Lorcdana Groza nu este Căsăto
rită.

Gemi TUȚU

VĂRSĂTOR — TIGRU
Un telefon PC „firul scurt" 

scurtcircuitează ziua.

PEȘTI — IEPURE 
(Refrenul dvs. este astăzi 

al lui Gyuri Pascu: „...Nu 
că politica e-h tromba/Și 
gâștele se sucombă" 7.

vă,„

•eJ 
vezi 
ora- 

■aZ
BERBEC — DRAGON 4 4

Pe ordinea de zi, activități do
mestice. Vi se va cere un 
favor.

in»i«)
i i

TAUR — ȘARPE
Capacitatea intelectuală 

puternic stimulată, 
practicând odihna activa, 
{»•- —JUr i
< MM" # # «W J MW 4 MM * t »

t

este
Profitați,

PROGRAMUL

14.00
14,15
<5.00
15,45
16,00
16,30
17,00
17,05
17,35
17,55

19,50 
20,00 
20,35
20,49

23,05
23,50
0,03

TV
Actualități.
Ora dc muzică.
1 tidactica.
O samă de cuvinte.
Oameni de lângă noi. 
Panoramic muzical.
Actualități.
Dosarele istoriei.
Arhive folclorice.
Fotbal: Universitatea —
Dm.imo și Rapid — Steaua.

20,40
20.45
21.45
22,00
22.15
23,00
23.15
21,00

7,00
10,00

Sport.
Film serial. DAI.LAS. 
Refle< ții rutiere. 
Studioul șlagărelor. 
Universul cunoașterii. 
Actualități.
Confluențe.
Restituiri.

VINERI, 10 IUNIE 
TVM.
IVII Iași.

24,1X1
1,00

n,oo
SAMBATA, 12 IUNJE

1.1

ZROGUAMUL TV.
SĂPTĂMÂNĂ!

Avanpremiera U V.
Actualități.
Spot t.
Tclccincin.ilcca. Viață spor
tivă.
Azi în pi im plan.
Actualii,iți. 
închiderea programului.

JOI, 17 IUNIE
TVM.
TVR Iași.
’JVR GiuJ Napoca.
Film artistici
Documentar.
Actualități.
Ora de muzică.
Didactica.
Teleșcoală.
Repere moldave, 
Repere transilvane.

7,00
10.00
11.00
12,00
13.45
11.00 
14 15 
19,00
16.30
16.00
16.30
17,00 Actualități.
17,05
10,09
>8,35

11,00 TVR Cluj-Nupoca. 
12,00 Film serial.
13,00
13.30
13,45
J 4,00
14,15
15,00
15,25
16,00
16.30

17,00
17,05
17.35
18.35

Magazin In limba germon/t 
Povestea vorbei.
Tele-dlscul muzicii
Lire.
Avanpremieră TV» ■

Descoperirea planetei. 
De.scno animate.
Documentar. 
Actualități. 
Ora dc muzică.
Didactica.
Tcleșcoiiirt.
Cheia succesului.
Portativul preferințelor mu
zicale.
Actualități. 
Arte vizuale. 
Pro patria. 
Festivalul-concurs Interna-» 
țional dc interpretare a 
cântecului popular româ
nesc „Maria U’ănasc" — 
Craiova, 1993 («elecțiuni). 
Cultura In lume.
Desene animate.

Î8.M
49,00 Spectacolul JumlL 
49,30 Desen» animatei 
*100 Actualități. „

popa- 
A '

19,00
(19.35
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,40 Film serial. DESTIN UF, 

MILIEI lIlOWARD.
21,43 (Muzica 'îa castel.
22.15 Azi In prim plan.
23.15 Gong |

/Utu-diUițL

IA

1

1

• r*

Magazin cinematografic. 
Rock-panorama. 
SÂMBĂTĂ, 19 IUNIE 
Bună dimineața... dc 

Gluj-Napocal
I Actualități.
i Șapte note fermecate.
) Film serial pentru copii.
I Tradiții.
i Alfa ți Omega. 

Ora de muzicu.
l ORA 25 — TRANZIT TV. 
Desene animate. Știri. Atlas. 
Tragerea Ja sorți ora (15,10). 
Duplex București — Costi- 
nc.ști. Comedie: Familia 
Simpson (ora 17,00). Sport 
(ora 17,25). Film serial: Cas
cadorul (ora 47,55). Mapa
mond (ora 18,15). Telecnci- 
clopedia (ora 19,15). Actua
lități (ora 20,00). Editorialul 
săptămânii (ora 20,35). Film 
serial: Caracatița (ora 20,40). 
Topul muzical european (ora 
•22,20). Știri (ora 23,10).

23,15 Film seria): M1DNIGHT 
GALLER. Episodul 18.

0,10 Concertul extraordinar al 
Jui Uriali Hecp la Festivalul 
Intcrnațioal Rock '92. 
DUMINICA, 20 IUNIE

9,00 Bună dimincațal
10,(X) ActualiUițl.
io, 10 Clubul lui Guliver 
<11,00 Film s»;rial pentru copit.
11.25 Avanpremieră TV.
11.30 Lumină din lumină.
12.30 Viața satului. 
14,00 Actualități.
114.25 Video-magazin.
48,20 Pompierii va informeazul
18.30 învingătorul.
19,00 Film serial. DALLAS. 
20,00 Actualități.
20,40 Fotbal: Steaua — Univer

sitatea Craiova si Dinamo — 
Sportul Studențesc.

<22,35 Film artistic. O fantomă 
la Monte Carlo (Anglia, 1990).

0,10 Actualități.
D.20 Nocturna de duminică.

9,00 Bună dimineața... de la 
SuceavaI

1 Actualități.
i Ala-bala-portocala! * iaM 
l Film serjal pcntru copii.
i Tradiții.
1 Alfa și O" ega.

Ora de mu ică.
ORA 25 — TRANZIT IV, 

Din sumar: Desene animatei 
știri; Atlas; Tragerea la 
sorți — concurs; Muzical 
Topul muzical european (I)| 
Comedie: Familia Simpsoui 
Mapamond; Telcenciclope- 
dia; Actualități; Editorialul 
săptămânii; Film serial Po
vestiri eu final neașteptat! 
Topul muzical european (II)| 
Film serial: Cascadorul! 

’Jopul muzical european (III)J 
Film serial: Madie și David| 

23,10 Film serial. Midniglit Cal-> 
Ier. Episodul J7.

0,05 „Eternitatea" — după 20 
uni.

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

io 50
20.00
20,10

22,15
22,45
23,00
24,00

de
4

DUMINICA, 13 IUNIE
1 Buuă dimineața!
1 Actualități.

Clubul lui Gullivcr. 
Lumină din lumină. 
Film serial pentru 
Viața satului. 
Actualități. 
Poșta TV. 
Video-magazin.
Film serial. Dailai.
FOTBAL: Rapid — 

sit.itea Craiova.
Avanpremierâ (TV.
Actualități.
Film artistic. Voiajul terorii 
— afacerea „Achile I.auro", 
Convorbiri de duminică. 
Actualități
Maeștrii teatrului românce* 
Nocturna duminicală. , —,

copii.

4

Ep. 240.
Univer-

4

< . r
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circulație 71 752 702de
lei.

Profit brut patru luni 19 516 794pe

Cheltuieli totale pe patru luni

ZOH ROI

central.

S. 0. „RETEZATUL” S. A. PETROȘANI
Cămara

’ s Obiect de activitate; Comercializarea 
en gros și gu amănuntul a produselor 
agrealimentare.
fi Direotori jurist Stelian Gorobca;

Contabil șef; economist Ionel Dumi- 
trașcu |

Șef birou comercial; Elena Marinescu.

■ ■ Exista in lumea comerțului din Va
lea Jiului o societate ce nu apare 
direct în fata cumpărătorilor; SG 
ZAȚUL11 SĂ Petroșani.

• ■ Cel mai mare furnizor de

în mod 
„RETE-

produsa 
agreaihncntare din teritoriu pentru socie
tățile comerciale cu capital dc stat și 
privat este SG „Retezatul11 SA Petroșani.

Im Cu numai 273 salariuți, din care 32 
nersonai TESA, SC „Retezatul11 SA Pe- 
roșani a vândut in patru luni agenților 
conoinici mărfuri in valoare de peste 
461 684 908 lei.

VS' <■■■■
COMPONENȚA:

l depozit m 
ctroșani;

— 1

depozit zaharoase Vulcan; 
depozit auxiliar Lupeni; 

depozit ambalaje Livezeni; 
depozit ambalaje Lupeni) 
magazine proprii de des

e toate zilele a Văii Jiului
•ijf B Stocul de marfă la 30 aprilie 1993 
garanta o desfacero pentru următoarea 
perioadă în valoare absolută de 172 895 458 
lei.

Z Veniturile clin activitatea de bază 
pe patru luni sunt evaluate 
1 168 217 429 lei.

B Rulajul ambalajelor la nivelul 
cietății se ridică la suma de 63 112 815

activități 111 950 517S
lei

Venituri din
i

Cheltuieli

■ Impozit pe profit 8 758 557.

■ Profit net pe patru luni 10 788 237

facere cu amănuntul;
— un magazin Petroșani;
— 1
— 2
Cele 

cate în 
la cele

magazin Vulcan; 
magazine Lupenij 
mal mici prețuri practi- 

desfacerea produselor sunt 
4 magazine ale societății.

VÂNZĂRI DE PRODUSE 
PATRU LUNI :

— făină albă 500 tonej
— paste făinoase 50 tone;
— carne pasăre 200 tone;
— conserve carne 25 tone;
— ouă 3 500 mu bucăți ;
— ulei 495 tone;
— zahăr 693 tone;
— produse zaharoase 92 tone;
— țigări 15 tone;
— apă minerala 65 mii litri;
— oțet 155 hi;
_  sare 13»tone;
— conserve legume 150 tone;
S-au adus produse la 

vânzare stabilit prin 
guvernamentală ca pui, 
te praf, ulei, și s-au 
prevederile legale în scopul îm
bunătățirii aprovizionării.

gestionar Ciornei

în subordine 
zahăr, făină,

11 
sare,

lunară: peste

Margare-

preț de 
hotărâre 

ouă, lap- 
respectat SECȚIA GRĂSIMI

— lucrător gestionar 
ta Birlad

7—15; su- 
duminica.

51

LUPENi

ia volanul mașinii 
delegat pentru niar-

— In subordine 14 lucrători
— desface: unt, margarinu, 

ouă, pește, eto.
— desfacere lunară 

ne lei
'— program de lucru 

plimentar sâmbăta și

.SECȚIA LEGUME:

34 milioa.

7—15; su- 
duminica.

f
i

*

«
i

DEPOZIT PETROȘANI

SECȚIA GEREALE

— lucrător
Măria

— personal
— desface: 

ulej
— vânzare 

milioane lei
— relații bune Cu toți benefi

ciarii, începând de la unitățile 
din Petrila, Lonea, până la cele 
din Gâmpu lui Neag

— program de lucru 
plimentar sâmbăta și

Emil— lucrător gestionar 
Novac

— în subordine 10 lucrători
— desface: legume conserva

te. atât din import cât și Indi
gene, conserve carne, conserve 
pește, condimente,

— desfacere lunară 
ne lei

— program de lucru 
plimcntar sâmbăta și

ness, etc.
29 milioa-

DEPOZIT
— desfacere lunară 50 milioane lei
— lucrator gestionar Rabla Cristea
— personal in subordine 25
— deservește toate unitățile din zona de activitate
— program de lucru 7—15) suplimentai sâmbătă și duminica. 
SEGȚ1A AMBALAJE LUPENI
— lucrător gestionar Nicoleta Sirb
— personal in subordine 15
— ambalaj rulat lunar in valoare de peste 6 milioane iei 
SEt.nA Ambalaje petroșani
— lucrător gestionar Elena Gheorgtiiță

— valoarea ambalajului rulat depășește cilra de 28 milioane lei
— program de lucru 7—15; suplimentar sâmbăta și duminica 
—- cel mai mare depozit de ambalaje din Valea Jiului, bine

gospodărit de întregul personal care ii deservește.
SECTORUL TRANSPORT
Societatea dispune de un parc de mașini auto bine conservat 

care aduce zilnic din țaia produce penii u aprovizionarea populației 
din Valea Jiului.

— Spuma Gheorghe a fost desemnat cel mal bun conducător 
auto al căi ui salariu depășește de trei ori pe cei al directorului.

— Circa 20 de zile din fiecare luna este 
făcând o muncă dubla — conducător auto și 
furi in același timp.

— rulează lunar peste 30 mii kilometri. 
Societatea SG „Retezatul" SA Petroșani

SECȚIA BĂUTURI:

7—15, su- 
duminica.

— lucrător gestionar 
Trandafira

— in subordine 7 lucrători
— desface: băuturi 

băuturi naturale
— desfacere lunară 

ne lei
— secție căutată in 

agenții economici particulari

SECȚIA VINURI:

din
a-

dispune de unii 
cei rnai buni conducători auto pentru transportul produselor 
v'o.uimentare din întreg județul.

MAGAZINUL 103 VULGAN t
— lucrător gestionar Stela Hațegan
— personaj in subordin^ 3
— desfacere lunară 16 milioane Iei
—• program de lucru zilnle 8—16
—■ unitatea care a spart toate prețurile cu amănuntul șt 

atras #el maj mare număr de clienți, de cumpăt ători intr-o 
gură lună.
. — servire c „a, personal calificat, mărfuri din abundență 
* — Vizitați Unitatea 103 In orice zl și veți găsi satisfacții de
pline,

.daat

a 
sln-

Savin
TJ

spirtoase,

15 milloa-

special de

_  lucrător gestionar Ana Ma
ri a Tocacl J

— în subordine 12 lucrători
— desfacere lunară 15 milioa

ne lei
— vinuri alese, vinuri albe, 

vinuri roșii, vinuri indigene, vi- • 
nuri import
' — produse cu viteză mare de 
circulație

— program de lucru 7—15; su- , 
plimentar sâmbătă și duminica. t

i

SEGȚIA ZAHAROASE, 
GAN ;

— lucrător gestionar Emilia 
Piștirigu

— in subordine 18 lucrători
— volum de desfacere lunar 

64 milioane lei
— desface : produse zaharoa

se, produse de ciocolătărie, bis
cuiți, bomboane, cafea, sucuri, 
lapte praf, apă minerală, paste 
făinoase

— deservește toată Valea Jiu
lui indiferent de clicnți din zonă 
bMMBim

—- se cumpără produse de că
tre agenți economici din 
Severin, Baia
Tg. Jiu

Tr.
de Aramă, Gorj,

t- — secția de prăjit cafea
— desface lunar 24 tone cafea 

singu»

— secție de 
de la 25 de

prcambalare: 
grame la 250 gra-

mej
— farmacistele depozitului’ Na- 

talia Suciu, Margareta Sîrb, E- 
milia Moi.se, dublata de o altă 
echipă gata oricând să le preia 
activitatea

urj

«unt 1 
dej

1
— In țară In fiecare săptămâ- I 

nă unu, sau doi delegați pleacă 1 
după marfă: Corabia, " 1
Brașov, Tr. Severin, 
Cluj, Pitești, Ploiești, 
Baia Mare eto. a

— Brallna Irina șl 
Frincu, cele mal bune 
din acest depozit, As*?

— lucrează cu un 
schimb

— 100 tone dc produse 
Incărcatc-descărcate lunar 
către personalul depozitului

Bucurcști. î
GraiovaĂt 

Timișoara/jj 
4

b iliplnijl 
lucrătoar«T|

3K.
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- DIVERTISMENT ■ DIVERTISMENT ■
Vorbește și Ion, că-i și cl om :

Mie - mi plac alea mai plinuțe! )

Zilele trecute, un bun prieten, om umblat, mi-a 
pasat o nedumerire a sa, care n-a încetat din 
acel moment să-și facă lucrarea. Preocupat de 
epidemia „Miss“-urilor și, pe deasupra, cunos 
câtor, omul meu se întreba: de ce este preferată 
femeia înaltă, suplă, când mama natură a creat 
trei tipuri anatomice, cu șanse teoretic egale ? 
De unde provine această discriminare 7 Intr bă- 
rile sale erau retorice, altfel, știindu-1 om citit, 
m-aș fi grăbit să mă abțin, cum fac la ședințe, 
să nu fie unanimitate, ca pe vremea regretatului 
odios. Ne-am despărțit prieteni.

Hotărât să mă cultiv, am intrat în primul lo
cal adecvat situației.’ însetat de cultură, am dat 
gata prima halbă cât ai bate din palme, sau 
mă rog, alt gest de tristă amintire. Când am

început s-o citesc pe-a doua, un cetățean s-a 
înclinat politicos în fața mea: „Mă cheamă Ion. 
Ion Ion". In clipa următoare m-am înclinat și 
eu, ba cred că m-am aplecat chiar, să-l recupe
rez de sub masă. Nu m-a iertat: „Să știi că 
ești tare. N-a; gusturi proaste. Și mie-mi plac 
alea mai plinuțe, și de soi bun“.

N-am înțeles aluzia decât când a trântit cu 
fundul pe masă o „Grasă de Cotnari". Plină. 
Arăta, într-adevăr, bine și am început să tragem 
de ca — când la mine, când la el...

Intr-un târziu, am abandonat-o la locul supli
ciului. Goală... Privind-o cu dispreț, i-am dat 
dreptate lui Ion și am părăsit incinta în deplin 
consens. Prietenul meu avea și el dreptate...

☆

— Alo, Jenj dragă, astă scară 
nu vin acasă.

— De ce ?
— Am o ședință și rămân să 

dorm la ea 1

Sacul, petecul și ața
Petecul și sacul
Preacinsteau acul
Fiindcă le lungea viața 
Cusând;
Până într-o zi când

S-a rupt ața.
Morala :

Totu-i precar în viață
Când depinzi de-o ată.

Geo LUC1NESCU
☆

Dix-torul către pacient :
— Spuneți-mi sincer, consumați 

alcool ?
— Dacă faceți cinste...

☆

— Erate Ioane, ți-aș încredința 
un secret, dar mă tem...

— Nu te teme, sunt „mormânt", 
nu alta 1

— Atunci... uite... ce e... mai am

»

Publicitatea este o crimă ( 
organizată '

în așteptarea patronului, Marele OM de I.itcre, gazetar făcut. I 
nu născut, un bătrânel jerpelit, de vreo 60 de ani, stă la masă și 
fumează chiștoace de „Carpați". Ca de obicei, nu are o lețcaie în 
buzunar. Maestrul se foiește nerăbdător pe scaun pentru că simte 
cum buza i se usucă și crapă încet-încct de sete. Exact în clipa în 
care i se ivesc primele semne de herpes, apare patronul: un munte 
de om, cu fața năpădită de grăsime, cu o cămașă soioasă, de cu
loarea prazului. Pe căpățâna lui mare plutește o bască mică șl 
neagră.

Patronul îl zărește pe Marele Gazetar și după o oră îi face 
un semn prietenesc cu degetul mijlociu. Apoi trimite un ospătar 
slinos cu o bere apoasă la masa omului de geniu. Omul-munte 
n-are nevoie de „publicity", dar ce să-i faci 7 Vede în fiecare seară 
reclamele de la TV, la radio aude reclame, prin ziare — reclame. 
A devenit o obsesie pentru el. Nu-j e frică că-1 uită lumea, dar 
micul lui orgoliu rage și-i cere să facă și el ceva „pentru a ieși 
în lume". Un articol în ziar, cât de mic ar fi el, ar fi binevenit. 
De asta l-a chemat pe ziarist. Articolul l-ar decupa cu foarfecele 
și l-ar lipi cu scuipat deasupra biroului său. Când va avea musa
firi, mormâind încetișor, le va atrage atenția cu multă eleganță 
asupra acestei bucăți de hârtie: „Ah, e un articolaș scris despre 
mine. Mai am vreo 20 pe aici, pe undeva !“.

In zadar îi explică bietul gazetar că publicitatea se^ plătește la 
ziaiTJl lui. Patronul nu vrea să cheltuiască nici 
ceva.

Anecdote

nevoie de 5000 de lei.
— Ți am spus, nu te teme, prie

tene, parcă nici n-am auzit!

*

— Deci reclami că unul tc-a 
v lolat. Cine este ticălosul ?

— Nu știu, dar a promis că va 
reveni. Și atunci am să aflu.

UNUI BARMAN

Se zice c-a făcut din apă vin 
Isus Cristos, și-a devenit divin. 
Barmanul a-nmulțit vinul cu apă 
Cu-același scop, dar cine să-l 

priceapă ?

4
mâncătorilor mei

Puțini mai sunt din cci ce nu știu 
încă 

Faptul că nu chiar tot ce zboară 
se mănâncă;

Dar mulți sunt cci ce nu întâia
oară

Mănâncă mult, din multul ce nu 
zboară.

Geo LL'CINESCU

*

Melcul era supărat foar te tare 
Că-i intrase casp-n demolare

Dar un coral l-a liniștit pe loc:

— Fii vesel mă,.că ne mutăm

la bloo I

Geo Ll.'Cl.NESCU

Un prost zise către Domnul: 

— Fă-mă și pe mine, bard f 

Sau ceva asemănător,

Doamne, te implor !

Și-1 făcut atunci, Preasfântul.,.

Gard I

MORALA:

De nu poți urca, prin tino, 

Atâta cât ți-ai dori,

Fiin atunci, cât poți mai bine, 

Numai ceea ce poți fi!

Gco LUCINESCU.

pe așa |

— Cum ? strigă omul de afaceri, nu vrei să scrii nimic despre 1 
mine ? După ce mi-ai băut și berea ? _ ?

— Gum să nu, lntunecimea-Voastră — zice mânuitorul de cu- j 
vinte —, dar n-am voie: nu mă publică Contabilul-șef. Aș putea ț 
să scriu numai dacă aici s-ar produce un eveniment: un scandal ■ 
monstru, un viol abominabil, o crimă odioasă. Bincfăcătorule, în- j 
țelege-mă I ț

Omul-munte cade pe gânduri. Cheamă doi subalterni mătăhă-■ 
loși. Încruntat, le șoptește ceva la ureche. Aceștia râd, își freacă> 
mâinile, pleacă și se așează la o masă învecinată. 1

Patronul le aruncă o privire diabolică, mai comandă ceva doi 
băut pentru ziarist și râde încetișor. Gazetarul scoate din buzunarul J 
de la haină Un carnețel uzat, un pix ieftin, soarbe din halbă și ț 
așteaptă, gata de scris. Mătăhăloșii sar deodată în picioare și începi 
să-și care palme, pumni, picioare. Se tăvălesc cu grijă pe podele,/ 
de teamă să nu producă pagube materiale. Răstimp, gazetarul bea 1 
bere și notează plin de abnegație tot ceea ce vede. Una din ma-l 
tahalc scoate cuțitul și-l înfige până-n prăsele în inima adversa-1 
rului. Patronul își freacă palmele, mulțumit. Gazetarul ișl termină » 
berea și aleargă fericit la redacție. j

A doua zi, cititorii din întreaga țară puteau vedea pe primai 
pagină a unui mare cotidian următoarea știre cutremurătoare :/ 
„In eleganta cârciumă a domnului patron X din localitatea Y, s-a 1 
petrecut o frumoasă crimă. Din motive necunoscute, o matahală I 
și-a înjunghiat colegul de pahar. Muribundul a mai avut puterea J 
să declare, deși fusese lovit în inimă: „Firma domnului patron XJ 
este cea mai bună din localitate. Numai aici Întâlniți cel mai j 
rezonabil adaos comercial practicat la băuturile alcoolice. Evlden-i 
țiez serviciile, care sunt ireproșabile, de tip occidental. Chiar J 
dacă-am să mor, am să revin întotdeauna aici", 1

mine ? După ce mi-ai băut și berea ?
— Cum să nu, lntunecimea-Voastră — 

vinte —,

un galben

La spitalul de nebuni, Bulă 
plânge neîncetat de 2 orc. Vine 
unul și-1 întreabă :

—- De ce plângi, Bulă ? 
, — Nu maț putem evada.

— De ce ?
- Fiindcă au luat gardul.

f ■ ife

Doi barbați vorbesc despre so
țiile lor.

— Soția mea este un înger, spu
ne primul. Dar a ta ?
( _  Nici a mea nu p mai breaza!

I ifr
j — Tată, mă însor !
;| — Val, fiule, cu cine te insorl?

, «- Cu bunicuța.
— Dar, fiule, nu se poate sa le 

Insoi 1 cu mama mea !
— Bine, tată, dar tu cum tc-ai 

însurat cu mama mra ?

I ☆

— Spunc-mj sincer, chiar mu 
lullicșli 7

— Sigur că Le iubesc ! Altfel 
Cf m aș plictisi atâtea ore 

lângă tino 7

. *
i

Aflam atic E.a :
1 — Ți-arn adus o haină din cele 
rai frumoase.

Zicând aceasta, li prezint;! o 
h uri7ă de viță de vie
r Fva’
, — Fîu u probă ?

leitele earg eter ului iau
eas o eterul ?d> iț el o r

Icndința spre autocunoașlere 
a oaiw nilor și cu precădere a 
femeilor a crescut vertiginos în 
ultima perioadă de timp. In a- 
ceste condiții, nu este de loc de 
mirare ered, curiozitatea acestora 
pentru tot felul de teste de perso
nalitate, de horoscoape și zodiace 
ori pentru alte mijloace de auto- 
cunoaștcrc.

„Speculând" acest context, cu
plul de psihologi american; Bar- 
ker și Ilogcr Woolgcr au lansat 
dc curând o carte care a devenit 
intr-un timp foarte scurt besf- 
seller. Și asta poate în mare mă
sură titlului său, pe cât dc suges
tiv pc atât de lapidar: „FEMEIA", 
Guvânt care îndeamnă — nii-t 

'! — la lecturare, Iar conținu-? 
tu] este așa cum vă spuneam „la 
moda" 1 Pentru că, după lungi șî 
temeinica ccrcctăr; psihologice, 
cci 2 specialiști americani au fț- 
juns la concluzia că în caracterul 
zeițelor se află ceva (ca să nu 
■puneam chiar totul) din caracterul 
zeițelor olimpicne. Din acest Dunct 
dc vedere, soți; WooJgcT au clasi
ficai femeile în 6 categorii cores
punzătoare unor 6 zeițe, în funo-. 
lic dc caracterul asemănător al 
acestora. < ■ (1

Vu vom ofeil ți noi, In serial, 
caracteristicile celor 6 zeițe (Afro- 

dita, Artcmis, Atena, Demeter, 
Hora, Persefona), așa cum reies 
ele din bcst-scllcr-ul „Femeia", 
urmând ca dumneavoastră să vă 
categorisiți singure cărei zeițe 
îi sunteți sinonimă.

Femeia, eterna zeiță
I

Astăzi vă vom prezenta numai 
două descrieri dln „parada zeițe
lor", celelalte urmând să vâ fio 
prezentate în numărul do săptă
mâna viitoare al divertismentului 
nostru. Dar să nu lungim vorbă 
șl să vedem cine este...

AFRODITAî

Este cea care „sare in ochi" 1- 
mediat, în orice companie. Are 
părul lung, estg o Iubitoare de 
giuvaere și poartă bijuterii uneori 
cxccsLv. geca cc nu înseamnă că 
nu este cea mai fermecătoare șî 
«ea mai cuceritoare femeie. Ea 
reușește sa lege cu ușurință o 
f.onver .iție pe orice temă. De rc- 
i1 d.i își dege profesiunea în tea

tru sau televiziune. Ea reușește 
— fără prea mare efort — să re
prezinte cu succes Instituția, chiar 
dacă este numai o simplă coafeză. 
Este tipul omului direct, stabilind 
rapid relații cu oamenii, fie băr
bați, fie femeî. Admiră bărbații 
eleganți și se dă îd vânt după 
cadouri și mai ales după mc.se 
selecte, la lumina lumânărilor.

ARTEM1.S :

Este tipul femeii sportive, a- 
vand o siluetă pc măsură. îm
brăcată aproape întotdeauna în 
tricou și blugi, ea este femeia 
neconvențională în compor
tament. Femeia care știe cc vrea. 
(Iubește foarte mult natura, mun
ții, pădurile și îi plac „la nebu
nie" excursiile. Fiind de un ca
racter dominant, îi place să con
ducă, să fie independentă. Are 
multe din trăsăturile ccoctcris- 
.Licc bărbaților, motiv pentru care 
are și unele necazuri sexuale. Ea 
nu se va împăca niciodată cu 
pioda feminină, de ultimă oră, ca 
Să nu mai vorbim de cca clasică. 
Când se îndrăgostește, alesul 
Inimii sale este, dc regulă, un 
bărbat singuratic, căruia Ii va 
purta dc grijă ca o... mama.

ț\a mina)

oceeeeeoeeee
Gândesc, că nu 
sunt conopidă
• Cine eșuează în tentativa de 

a se îmbogăți devine sărac și 
curat

• între banii câștigați și banii 
munciți e o deosebire sesizată 
num.ij de cei cc muncesc.

• Vrând să nu pară bătrân și-a 
smuls firele de păr alb; așa a 
devenit... chel.

• Dacă iubirea este un izvor pe 
care îl părăsești după cc-ți poto 
Iești setea, căsnicia este o fântână 
pc care o sapi în tinerețe spre 
a ți răcori arșițele bătrâneții.

Gco Lt’CTNESCU

Sperăm că au reușit să vă 
binedispună, Ia sfârșit de 
săptămână J ,

l’aul NICLLEȘCU, 
•ștefan CIMPOI, 
\<ili I.OCOTA, 

iiberiu VINȚAN
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ÎN PRAG
Moda, Ia... mare!

Ah, iară moda 1 Ce ne-am face noi, bărbații, însă, dacă 
fi chestia asta cu moda ? Vă dați seama, când două familii 
lene se întâlnesc pe plajă, cu totul întâmplător (ceva, gen, 
vai, tu, ce surpriză 1“ — 
zice : 
o oere rece dacă doamnele nu ar avea ca subiect 
da 7 Dar să lăsăm gluma și să venim la concret, 
ne vom îmbrăca (gurile rele spun „dezbrăca") în 
«are se află la început, pe litoral.

Pentru femei este recomandabil costumul de 
alcătuii din 2 piese. Casele de modă franțuzești recomandă 
între cele două piese ale costumului de baie feminin să 
un puternic contrast coloristic. Și încă ceva, fără prea multe fio 
riceie. Pentru scara, pe faleză, este recomandată — spun creatorii 
de modă — o bluză din in topit, vaporoasă, care să protejeze epi
derma supusă arderilor solare în timpul zilei. Se poartă dc ase
menea, cu succes, pantalonii „trei sferturi". largi, cu o curea fan
tezistă Ia talie. Sunt de preferat culori contrastante puternic: alb 
cu negru, de exemplu. Se apreciază că în acest an moda va fi 
dommată de culoarea alb. Dacă sunteți invitată la o serată intr-un 
local, alegeți rochii decoltate, care să vă pună în valoare linia 
elegantă a umerilor. Și nu prea multe bijuterii. Nu sunt de bun 
gust

Pentru bărbați, mini-slipul, uni, iar scara o cămașă sau bluză 
croită cât mai fantezist cu putință. Pentru un bar de noapte însă, 
tot smoking-ul cu papion rămâne la modă. Eventual un smoking 
alb sau culoarea oului de rață.

n-ar 
prle- 
„ a h 

nu contează că în gând aceeași persoană 
,rici aici nu scap !“), cum ar putea scăpa bieți) soți, pentru 

de discuție mo- 
Așad.ir, cum 
sezonul estival

baie vin colorat 
ca 

existe

Are balta 
pește

De fapt este impropriu
altă", pentru că în această pe- 

> roadă pescuitul este permis nu
mai în apele de munte. In apele 
•’olinarc și de șes pescuitul este 
permis numaâ după 18 iunie. Da
că am fi pescari, v-am recoman
da să pescuiți în zonele Jiului 
de Vest, Polatiște și Jiului de 
Est. Conform fișei pescarului, 
fiecare dintre dumneavoastră 
pescar cu permis, puteți pescui 
• iouă zile pe săptămână în apele 
de munte. In această săptămână 
— nc-a informat secretarul Fi
lialei Petroșani a Asociației Vâ
nătorilor și Pescarilor, domnul 
loan Stoica — se va popula cu 
păstrăvi autohtonj (puiet) zcna 
Jiului de Vest. Peste 60 000 dc 
p: strivi, având 11 săptămâni. în 
săptămâna care vine, la Valea 
He Pești și In zona „Ileana*, încă 
10 000 de păstrăvi .curcubeu* vor 
popula lacurile.

Cum pescuitul este deosebiL de 
■ o’axant, după stress-ul de zi cu 
zi, vă recomandăm să vă petre- 

ți vacanța și cu undița in mână, 
c poate fi mai odihnitor decât 
ini,tca naturii și susurul izvoru- 

t u i ?

Perle
spi’S

• Pompele vor trebuj încerca
te in ajunul incendiilor (un pri
mai)

• In 1930 exista deja la Roucn, 
Camera de Comerț. Ea era co
piată după modelul celei de azi 
(un consilier local).

• Scumpi elevi, socotnso tine
rețea o perioadă prin care e bine 
să treci înainte 
maturitate (un

• Inima mea 
dată fericita zi
onoarea părului meu alb

de a ajunge 
deputat), 
nu va uita 
când ați

i.l

n’cio- 
fucut 

de

A 2, 5□
w

□

W

DE VACANȚA
ZOO ZOO c

ORIZONTAL : 1. 
gură și „gospodar" 
nul care te iubește 
nu e dobrogean — Loc de intâlnir pe»- 
tru vaci; 4. Acidul Ribo-nucleic (abr) —Nu-s 
astea (neart); 5. A-șl pune pecetea acolo, 
pe acte; 6. Unul de-aproape în 1 popu
lar — Incurcate-s doamne, la război — 
Oprire întoarsă pe dos în semn da Inter
jecție ! 7. Avion ruseso devenit pronume 
personal — Alt pronume; 8. Eroină anti
că, prezentă într-o cunoscută tragedie îm 
Țara Tauridei; 9. Căciulă importantă pen
tru șahii Persiei și pentru Papa do 
Roma — De unul singur; 10. Una 
tare iritantă.

VERTICAL: 1. O chestie mafiotă 
episoade, înotând în mijlocul oceanului 
(pl); 2. Scump, dom’lc, și drag — La sfâr
șit de vorbă schimbă vorba; 3. Cântat 
din frunză, în semn de dor — Bou libetanj 
4. O traiectorie, adică orbită fără nici 
urmă dc elemente de război — Unități a- 
gricole puse în față I 5. Negație — A 
ști (arh) — Alt animal rar întâlnit dar 
mereu prezent în rebus ; 6. Asociația 
Tineretului Studcnfcso — Fără Iod; V. 
Integrale — Trei zile din ianuarlo; 8. Ar 
flați la granița dintre Europa șl Asia — 
înlocuitori de cafea; 9. De vechi — Roca
dă mică, devenită interjecție — Silaba 
trompetistă devenită pronume; 10. Perso
naj din comediile italiene devenit elemznt- 
de organizare pe scenele teatrelor.

Mare păsăroi, bun de 
— Nevoie mare; 2. U- 
din umbră ! 3. Cal. da»

a-1 pune în fruntea dumneavoas
tră (un primar).
• O doamnă pespectab lă din 

împrejurimile orășelului nostru 
a fost găsită asasinată cu 2i 
lovituri de pumnal. Acest acci
dent e atribuit mai de toți, rău
tății omeneștj (Cel mai citit ziar 
din Capitala noastră).

Pudriera... antiviol
îb Franța s-a pus in vânzare o pudriera antiviol, care se agața 

de sutien și conține o capsulă ce emană un miros insuportabil și 
fjarte descurajator — a anunțat Ia Paris, societatea „Equîpol*,

•Pudriera conține un antidot pentru persoana care o poartă ți 
face parte din echipamentul de securitate pe caro il distribuie, in 
afara catalogului, societatea „Equipol", specializată în producerea 
de echipament pentru forțele de poliție și securitate.

Nou ! Pudriera antiviol se vinde și prin corespondență Rămâ
ne să vedem ce se va mai întâmpla în lumea violurilor.

i

la 
care-i 3
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\ «Js
Dezlegarea careul apărut fu 

trecut, 
logi — 
— Tir 
Scapin
Ilari — 
Restaurator.

numărul 
ORIZONTAL: Cotiledoan» — Eco 
ÎLx — R — Ib — M*ga — Cros!
— M — El re — Forezi — (E'f? —
— N — Auriu — Ofta — Va •— 
DT — OLT’ — l’T — CHe —

MAI SI RADEM
Soțul ; — Draga mea, nu crezi că uneori 

nev rute ?
Soția : — Ce să fac, iubitule, uneor; trebuie 

soț și de bine 1

vorbești vrute șl

ă *•'- • 1; dc». re i

— —

loncscu, domnul loncscu, la miezul nopții, 
fetei sale să se ducă acasă. Soția ii reproșează :

— Ai uitat, dragă, ce făceam noi când eram tineri?
loncscu : — Da ? Atunci afară cu el. Nu vreau să mi ram»i>d 

fata însărcinată

invită prietenul

I
înainte de nunta !

~ ir —
a împlinit 100 de ani.
— Daca ați lua viața dc la imeput, ați n gicta 
1

Sărbătoritul : — Desigur, numai că le-aș începe cu mult mai 
devreme I

Sărbătoritul
Reporterul: 

greșelile comise

O femeie = o femeie + un 
bârbat ... un general!

O femeie rare s-a dat timp dc III ani drept general cu in il'e 
«t.. mâții a fost adusa in instanța pentru frauda, fiind acuzată 
.«■ut sub propriul nume, cât și sub cel al bărbatului care pretindea 
că este.

Teresinha Gomcs — cunoscută vecinilor din anul 1975 diept 
impunătorul, dar săracul veteran de război, generalul Tito Anibal 
de I'aixao Gomcs — este o femeie care a dispărut din insula 
portugheză M.ideira in anul 1971.

Potrivit unui articol publicat in săptămânalul portughez ,E:. 
presso", adevărata identitate a lui Gomcs a fost dezvăluită în luna 
februarie 1992, când poliția J-a arestat pe general deoarece >au a 
■ stabilit sumele luate cu împrumut de la vecinii lui In contul 
ncnsiei sale militare. După o verificare făcută fie către oficialități 
militar» din care nu a reuultat nici un fel <lc înregistrai# in ser
vii iul armatei portugheze, sexul lui Gomcs a fost dezvăluit când 
i oliția a obligat-o să se supună unor examene fizice și jnihologiec.

.ȘocuJ provocat însă vecinilor ci nu a fost nimic pc lângă v 1 
provocat soției ci.

Joaquina Costa, doicu pensionara, a flcclai.it că a Io ,t căsăto
rită timp dc cinci ani cu gentilul și galantul general până mtr-o 
zi când a intrat din greșeala în sala dc baie și a văzut adevărul 
dezvăluit sub apa din cadă. &f>,ta a fost văduvă ani dc zile până 
sn-1 întâlnească pe Gomes. Gomes care i-a spus Joaquinc! Costa 
ei este avocat, veteran dc război rănit și ag^nt ui G1A — a cerut-o 
in căsătorie, dar au dus împreună o viață castă.

Poza do nuntă o arată pe Costa In brațul unul Gomcs radios, 
«mpunător, îmbrăcat într-o uniformă militară cu stele de g aerai 
r umeri Ji cu o mulțime dc decorații in piept.

iPoliția a declarat că Gomcs și-a adoptat nouJ rol după ce a 
răsit Madcira in anul 1971 in urma unei povești de amor m .

‘ramate. , , , r
Gomcs a fost acuzații sul) numele dc Tcrcsinhti d< r.il ilic.m» 

«la documcnto pentru a-și susține noua ci idcnlilal'x iai ui) nu
mele de Ti'o, In trei c.Tzurj do fraudă.

l'agină realizată de 
Jloiațiu ALEXANDKESCU

— —
Doctorul modest primește vizita unui reputat profe.--.-r ui.iver» 

sitar la facultatea de medicina Scopul vizitei, o consu ’• e Uimit 
doctorul de „cartier" întreabă :

— Cum, maestre, veniți la mine ?
— A —

Profesorul răspunde : — Explicabil. Onorar.ul pe care 
pretinzi dumneata este mult mai mic decât onorariul pe care 
1-a.ș pretinde eu, daca m aș consulta pe mine.

— -’c ~
Doamna, vizitând un apartament, pentru u I cumpăra :
— Inu place, dar nu Știu ce va spune soțul meu.
Misilul :
— Luați-1, doamnă, soț mai găsiți, dar .ip.ii t.um-nl ca asta, ji 

la acest preț, nu cred 1

n
B.I

Ah, Diana! Mort a fost 
a înviat!

M

Prințesa Diana a Marii Brita
nii, Lady Di, cum i se mai spu
ne, a ales pentru prima dată » 
femeie pentru garda sa persona
lă, sergentul (Barul QuiiR, cunos
cută pentru calitățile ei dc... tră
gător de elită. împreună eu alțl 
patru ofițeri, aceasta este in ăv«i- 
nulă, desigur, la serviciu, nu îs... 
alt fel, să asigure protecția ime
diată a prințesei și să ° ' 
țc.ască in toate deplasai io. 
dale sau particulare.

Oficialitățile
gh.mn l’al.ice ap 
detalii cu privii 
Qijirlv, mai ales 
vâr.la sa, r-xpli 
informații sunt

inso- 
ofi-

B > 
a 

SCIT.V

a

Nu este o premiera in Marca 
Britanic. Reamintire cititorilo» că 
și prințesa Anne, fiica actualei 
regine a Regatului Unit, Elisabe 
ta a ll-a, a încredințai protecția 
sa, unei femei.

în această vreme, cu sau fără 
protecție „feminina" isc cunoaș 
tc .și scandalul din familia regala 
britanică -- ah, regii ăștia _ și 
prinții moștenitori!, mai unuaș- 
t‘.m cazuri și la Versoix). prințul 

ved dt treaba. Și 
nvii i ca i 1 și ulti ța 
ire proti’i ție fi minimi 
o fi „ii a" de b sei ieli, 
I < hu.mi ) in.’- > ■a 
lemn.

sa

Ca

•. i
S.'l

Cetățeanul austriac Haos Ling, 
in vârsta de 37 ‘le ani, d» profe 
sic agricultor, a căzut «. șat« 
ani in urmă din podul ei lân. 
unde prepara hrana animal''or. 
De atunci, in comă prjf imtfi, el 
a fost internat în spital, .‘.(ia 
lui venind zilnic să 1 va la.

l.a începutul lunii mar i 
acesta domnul L.mg și-n i 
brusc. Acum el poate sa n 
CC si să bea. deși mai as.a 
paralizat Și are uncie *1; I 
de vorbire. Doctorii care 
îngrijit în tot arest timp 
optimiști- Ei ced 
im ■•tul, |>a< ientul i

i v a poli a să ,

încă 
uitați

1 au 
«unt 

ca, încetul su 
i-,i va reveni 

A și foiesc mă <lu» 
n,ni mâinile și pieio.irc’e.

flcclai.it


on Quijote... învins! Temeri braziliene
Boala lui Don Quijote, provocată de lectura exagerată a ro

manelor cavalerești, nu amenință nici pe departe actuala genera
ție de spanioli: mulți din ei, in general, nu citesc nimic sau 
foarte puțin. Acest lucru este demonstrat de rezultatele 
studiu special inițiat de Ministerul Culturii al Spaniei.

Peste 40 la sută din spaniolii în vârstă de peste 18 ani 
citcso niolodata ^au aproape niciodată nimic", menționează 
mentuL In med e, un cititor spaniol de astăzi „dă gata" 
cărți ințr-un an. I ntre țările Europei occidentale, Spania 
suuează la acest in licator pe penultimul loc, fiind depășită 
de Portugalia. Nu manifestă o atracție deosebită spre carte

citeț» 
unui

„nu 
dooa- 
einei 

te 
doar 

_________ ___ __________ _ . _ nlel 
tinerii, care, potrivi; datelor studiului, rezervă lecturii în medie 
sub 14 minute zilnic deși tocmai tineretul în vârstă de la 18 la 

i- am citește mult mai mult decât alte grupe de vârstă ale popa- 
lut iei. Mult maî mult timp (in medie 121 minute pe zi) și-l petrece

■ tineretul In fața televjzorului sau la bar, în discuții cu prietenii 
H 17â de minute pe zi;
. După cum mențiunează ziarul „El pais", lucrurile nu se pre-
■' .«înta mal bine niai in ce privește citirea periodicelor. In medie 
' oe zi, în Spania, se difuzează 105 exemplare de ziar la 1000 de 
: persoane, in timp ce indicele mediu european este de 232. Este 
ijeufieient să amintim că la începutul ocolului spaniolii cumpărau 
, frUnin 2,5 milioane ziare, exact tot atâ ea ca în anul 1980. Dar în 

vreme populația țării nu depășea 18 milioane de locuitori, 
care 65 la sută erau analfabeți iar în 1980 — 36 milioane, din

— numai șase la sută analfabeți !

■

De ce vă temeți cel mai mult 
în viată ? Această întrebare a 
fost pusă în cad'Ul unei anche
te a opiniei publice efectuate în 
rândul a 800 de brazilieni apar
ținând celor mai diferite pături 
sociale dip șase marj orașe din 
țară. Conform companiei de te
leviziune „Record", majoritatea 
participantilor la anchetă (peste 
60 la sută), au Indicat criminali
tatea. Alții au indicat! teamă

permanentă de a fi victima unul 
jaf, a răpirilor, a altor forme 
de violență. Situația este șl mai 
tragică dacă se ia în considera
re că peste 80 la sută din brazi
lienii chestionați nu au încrede-; 
re în propria poliție.

Locuitorii marilor' orașe se 
mai tem să nu-și piardă domici
liul sau să-șl lase copiii fără

«i
sa 
df* i

Ho* 
atâf

BANCNOTE FALSE
Poliția ungară a capturat 425 

bancnote false de o sută de do
lari la Miskolc (nord-estul Un
gariei), care se aflau în mașina 
unui cetățean italian.

Potrivit poliției ungare,
vorba de cea mal Importantă 
captură de bancnote false efec
tuate in Ungaria.

este

.4

Italianul Mauro Grijii, care a 
introdus bancnotele false în 
Ungaria, și doi cetățeni unguri 
care se găseau în mașina sa au 
fost reținuți, a arătat șeful poli
ției departamentale din Borsod.

Poliția din Borsod, prevenită 
de Serviciul ungar de informa
ții, a efectuat captura în cursul 
UiiUj simplu control rutier.

educație. Ciudat este faptul 
‘abia 1/3 din cei chestionați 

tem să nu-șl piardă locul 
muncă. La Sao l’aolo șl Belo 
rizonte oamenii nu se tem
de șomaj, cât de a nu se îmbol* 
năvi și a fi nevoiți să stea multi 
timp țintuiți la pat, căci în Bra* 
zilia un tratament îndelung jste 
extrem de scump. ,

Este interesant că brazilienii, 
care trâieso de mult în condiți* 
ile unei rate anuale a inflației 
de 20 și 30 la sută, nu se tem 
în mod deosebit de hiperinflație. 
De ea se tem doar

La întrebarea ce 
mai mult din țară, 
dreptatea socială 
cinstea (73 la sută), 
(71 la sută), conducători compe- 
tenți (70 la sută),

5—10 la sută, 
lipsește cel 
s-a răspuns 1 
(75 la sută), 

seriozitatea

șr II Lenin afară din mausoleu ?

t
nevinovat

precum
Christos!”

t
ineditei 

ziar 
31 de 

•u 
stea

2L Un bărbat din Marea Britanle, 
.^•ondamnat pentru crimă, a reu- 
i. '|it sa evadeze și apoi s-a lipit 
n'.âe poarta Palatului Buckingham 
r din Londra.

.: tfohn Steele, eroul
întâmplări relatate de un 
britanic, este in vârstă de 
ani și, folosind un adeziv 
uscare rapidă, a reușit să 
lipit de poarta reședinței reginei
Elisabeta a Il-a timp de apro
ximativ o oră.

j^Sunt nevinovat", a afirmat tâ
nărul, îmbrăcat cu un tricou al 

' nărui imprimeu reprezenta cru
cificarea lui Ghristos. „Precum 
0hr.stos am fost crucificat pen- 

’ tru o faptă pe care nu am co- 
Bis-o", a declarat protestatarul. 

f Steele este originar din Glas-
®ow și a fost condamnat pentru 
uciderea unei familii alcătuite

■ din ș..;e membri prin incendie- 
t rea ca.ei în care locuiau victi

mele. El a evadat in timpul unei 
permisiuni date de autoritățile 
închisorii pentru a-și vizita mama. 

Steele și-a lipit mâna dreaptă 
de poarta palatului, iar pe «ea 

1. stângă și-a strâns-o in cătușe. 
Evenimentul a avut loo exaot 

I In ziua in care regina anunța e 
deschiderea Palatului Bijckin- 

f gham pentru vizitatorii plătitori. 
Hf* Steele, care a efectuat deja 

noua ani dintr-o pedeapsă pe
• Viaț i, ar putea fi condamnat și 

I penUu tulburarea ordinei pa-
blice.

».

Steele 
ț «cw si

Revine Marilyn Monroe!
Vitalii IComar șl Aleluandr 

Melamid, doi ruși «are ău emil 
grat în Occident ia 1977, au S6~. 
venit in țara lor de origine pen
tru a face reclamă unui plan 
de reamenajare in stil posteomu- 
nist a Mausoleului lui 
amplasat în Piața Roșie 
trul Moscovei. Planul 
transformări face parte
proiect mai amplu, elaborat 
artiști ruși și americani, 
drept scop conservarea 
montelor perioadei sovietice.

Cei doi artiști plastici, care 
au devenit celebri după ce au 
părăsit Rusia, propun înlătura
rea din mausoleu a aorpulul îm
bălsămat al lui Lenin și înlocui-; 
rea inscripției 
care îi poartă 
nou de afișaj 
să se prezinte

publice 
afirmă 

la New 
special

proiectul 
preșe- 

să sus-Lenin, 
din ceiț- 

acestei 
dintr-un 

da
având 
monu-

starea viemii, anunțuri 
și chiar poeme. Cel doi 
că au parcurs drumul de 
York până la Moscova 
pentru a-și promova
și că au făcut apel și la 
dintele Eițîn, cerându-i 
țină planul lor.

Marxism-leninismul a 
deologia secolului XX, și
este mort. Important este să 
țelegem de ce a fost atât de 
ternic", apreciază Melamid.

„Am crescut într-o lume 
care Stalin și Lenin ocupau
treaga noastră viață. Din punct 
de vedere intelectual, înțelegem 
că erau niște oameni răi, 
nu ne putem debarasa de
Nostalgia noastră nu îi vizează 
pe Stalin și pe Lenin, cl imagi
nile și un anumit ritual", a 
daugat Vitalii Komar.

fost l- 
acum 

în- 
pu-

In 
in-

dar 
el.

de pe clădirea 
numele cu un pa- 
electronio pe care 
știri, date despre

Jaf sănătos...

a-

Instantanee ale actriței Marilyn Monroe care au stat îngropate 
intr-o curte timp de peste 20 de ani au fost recuperate și publica
te intr-o earte, a anunțat editorul.

Lincoln Mint a afirmat că a cumpărat drepturile pentru pu 
bllcarea acestor fotografii cu 3 milioane dolar) de la fotograful 
Andres de Dienes, cândva confident al actriței. După moartea 
ei, în 1962, la vârsta de 36 de ani, de Dienes, neconsolat, a îngro
pat negativele in curtea lui și a jurat că nu vor fi niciodată fo
losite. „După peste 20 de ani și Înainte de a muri, de Dienes, a 
afirmat că a fost vizitat de Marilyn într-o viziune, șl „ghidat" de 
spiritul ei, a recuperat originalele fotografice și a început munca 
herculeană de restaurare a prețioaselor negative", a 
coLn Mint.

Cartea ____ ____  r......... ............ _
de fotografii ale lui Monroe șl interviuri cu diferite persoane dia 
anturajul actriței, inclusiv cu primul său soț, Jim Dougherty, șl 
cu Whitey Snyder, care se ocupa de machiajul ei. Norma Jeane 
era prenumele lui Monroe, deși majoritatea referirilor omit literă 
„e“ finală care apare pe certificatul ei de naștere.

Fotografiile, majoritatea nepublicate anterior, urmăresc trans
formarea lui Monroe dintr-o fată de 19 ani cu ochii mari intr-un 
superstar cu celebritate mondială. Unele o prezintă zbenguindu-se 
pe o plajă din Long Island, în 
timpul unei excursii cu mașina 
Bel Air din Los Angeles.

Vor fi tipărite aproximativ 
vânzările efectuându-se în principal prin poștă in SUA, 
Marea Britanie și Japonia.

afirmat Lia-

„Monroe de Norma Jeane" prezintă aproximativ 100

timp ce altele au fost făcute 
prin statele vestice și la

10U U00 de exemplare ale

în 
hotelul

cărții,
Gamda,

- i

t

■»ț
f t
<

Soprana spaniola Victoria de Los Angcles a fost jefuită de 
bijuterii și bani in valoare de peste 200 000 lire sterline (315 000 
doiari) iu vreme ce repeta la Wigmore Hali din Londra.

Un hoț a furat poșeta cântăreței de operă, in vârstă de 
de ani, dintr-un vestiar în vreme ce ea repeta pentru un recital.

Printre bijuteriile'furate se aflau o biâțaru din aur eu dia
mante, un colier de perle și un inel cu rubin care valorau «el 
puțm 200 000 lire. Au mai fost furate lire italiene, dolari și cecuri 
du călătorie în valoare de aproximativ 7000 lire (11 000 dolari).

Este al doilea furt comis la Wigmore llall în decurs de o 
lună. Anterior, sopranei americane June Anderson l-a fost furată 
poșeta ce conținea bijuterii in valoare de aproximativ 20 000 lire 
siciline (31500 dolari).

69

Ucidere prin
Un australian care a pretins că 

soția sa a murit in timpul unei 
exorcizări a fost acuzat de uci
derea ei prin imprudență. Joan 
Vollmer, în vârsta de 49 de ani, a 
murit 
terne 
werp, 
1a 30 
. Soțul ei, ltalph Vollmer, 54 de 
ani, a declarat reporterilor fa 
timpul respectiv că soția sa a 
fost posedată de mai multe spi-

din cauza unor leziuni in
ia ferma familiei din Ant- 
in statul veslio Victoria, 

ianuarie.

imprudență ?
rite rele și a murit în timpul 
unui serviciu de exorcism, în 
vreme ce el și alte persoane stă
teau in jurul ei spunând 
ciuni. Patru alte persoane 
fost acuzate de omor prin 
prudență în legătură cu 
caz, au declarat oficialități
la tribunal. Toate patru au 
însă eliberate pe cauțiune, 
mând să se prezinte din nou 
fața tribunalului la 21 iulie.

rugăi 
au 

im- 
acesf 

de 
fost 
ar
in

l’agină reulizalâ do
11. ALEXANDKESCU Capitala sinuciderilor <

Răpiri și trai ic de organe
Ministerul grec al Sănătății și Prevederilor Sociale „va exa

mina" chestiunea persoanelor răpite din Albania pentru alimen
tarea unui tratic de tiansplantui i de organe, a declarat un res
ponsabil al ministerului greo.

Potrivit poliției din lirana, 
ceva tnal mult de un an din Albania, 
capați, în cadrul unui trafic dtstinat alimentarii clinicilor 
tiarisportuq de organe in Italia și Grecia.

Ministerul greu al Sanutâții a aliat de această afacere 
presa greacă. Ambasada Alb.miei din Grecia nu a lacul până 
uurn nici un demers pe iangu autoritățile giecești.

Gonfoi m informațiilor de caie di pune poliția greacă, f»>r- 
snariele răpite, printre care se afla și copii, au 1 ist duse in străi
ni, ile penii u prelevare de oiganc iii clinici sp < i.iliz.ile iu tran,- 
pl luturi.

47 de persoane au fost răpite in 
, cea mai mare parte iianii- 

de

<lin
a-

Pe un petec de pământ acope
rit de zăpada din mijlocul cra- 
șului, buchete de flori frumos 
colorate și doua morminte proas
pete evoca rcnumele îndepărta
tei rezervații indiene Big i "ove 
din New Brunswick — capitala 
sinucide nlor din Ganada.

.Șapte persoane s-au sinucis 
aieț in ultimele nouă luni, majo
ritatea prin spânzurare. Din 
1975, 20 de indieni Micmao s-ail 
sinucis in aceasta rezervație li 
cel puțin 75 au fă, ut tentative 
de sinucid.re, inclusiv copii de

.....

opt ani. „Nu știu de ce se în
tâmpla acest lucru, nimeni du 
știe", a afirmat Herbie Joseph, 
coordonatorul din Big Cove pen
tru nou-formata forță in proble
ma sinuciderilor. „Big Cove a 
avut întotdeauna q rată Înaltă 
a sinuciderilor, dar aceasta este 
o medie peste una pe lună".

Big Gove pare să fie un mi
crocosmos a tot ceea ce t i a 
mers bine in comunitățile indie
nilor din Canada, mulți dintre 
ci fiind mutați in rcverzațli în
chise, in zone indepărtato 
sterpe. Băla sinuciderilor

rândul nativilor sub 25 de ani 
este de cel puțin șase ori mai 
mare decât cea a restului popu
lației canadiene, afirmă experții, 
Guvernul și indienii Micmaa 
mai bătrâni arată că sinuciderile 
se datorează șomajului locuin
țelor, violențelor familiale 
toate nivelurile și abuzului 
alcool și droguri.

Recent indienii din Big
au organizat o ceremonie de 
săptămâna având drept scop vin* 
decarea comunității de unele 
rele care au «ontribult la creș
terea ratei sinuciderilor. ,

ia 
de

Cove
•

Șl 
in
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Ncafcnlă Ia traversarea sîrSzIi

Putea sfârși intr-un 
tragic accident

S-S întâmplat luni, V iunie, In junii orei 10,30. pe Bulevardul 
Mihai Viteazm din Vulcan, în dreptul Complexului de Alimentație 
'Publică, era parcată o dubă de intervenție. De partea cealaltă a 
străzii, In apropierea stației de autobuz, se afla staționată o altă 
dubă. De această porțiune se apropia o Dacia 1310 circulând —• 
cu viteză redusă — pe direcția Eupcni. Două fete. Mariana Frcnți 
și Mariana Gyurca, tocmai vroiau să traverseze. Fără să se asi
gure, M. Frcnțl a intrat, pur și simplu, în autoturismul caro 
circula regulamentar. Noroc cu prezența de spirit a șoferului. 
Impactul nu a fost prea dur, M.F. alegându-se doar cu câteva 
zgârieturi și o spaimă zdravănă. A fost transportată imediat la 
spital. Toate acestea ne-au fost relatate de prietena celei acciden
tate, M G. La întregirea imaginii a contribuit și personalul terasei 
restaurantului „Bulevard".

P. NICI’LESCU, 
T. VINȚAN

Proiectul bugetului local
pe anul 1993

Consiliul local al orașului Petrila
In conformitate cu ari 93 

din Legea nr 69/1991, pri
vind administrația publică 
locală, aducem la cunoștință 
publică proiectul bugetului

local pe anul 1993.
Locuitorii orașului Petrila 

pot face contestație eu pri
vire la structura bugetului 
local în termen de 15 zile de 
'la publicare.

Contestațiile vor D Solu
ționate odată cu adoptarea 
de către Consiliul local *1 
orașului Petrila, a bugetuhd) 
local pe anul 1993, în ședință 
de consiliu din 24 funie S99.T,

Dreptul Ia aducere aminte
Libertatea de îmbrățișare

O axiomă a fost joi, 10 iunie 
1993, aproape stoarsa din dicțio
narul minții. Singura noastră me
morie nu este prietenul cel mai 
apropiat, oi dușmanul cel mai 
înverșunat, ca și locui nașterii 
sau jocul copilăriei, dublat de 
neuitata ardere pe altarul școlii 
a celor chemați să insufle copi
lului dragostea de țară, de oa
meni, de știință și de frumos.

Dreptul la aducere aminte 
l-au avut joi nu numai cei ono- 
rți cu titlul de „Cetățean dc 

onoare“ al orașului Vulcan, ci 
toți cei prezenți, foști dascăli, 
foști elevi. O sărbătoare ce a 
șters toate distanțele și a făcut 
să vibreze portativul inimii, In
tr-un decor de frumoasă aducere 
aminte, la auzul celei mai fru
moase simfonii a școlii: Gau-
dcamus IgitUP, Vivat I’rofesores!

M-am cutremurat auzindu-i 
din nou vorbind, de acolo din 
indepărtata-apropicre, pe domnii

Ghcorghc Anloce (fostul director 
al liceului, astăzi profesor la 
Iași), Anatol Gurtavcnco (medie, 
astăzi pensionar), Alexandru 
Blaj (inginer, directorul EM Lu- 
peni), fost elev al liceului. Ion 
Uifăleanu (profesor universitar 
și vicepreședinte al consiliului 
județean), Mircca Poenar (profe
sor), Mircca Colie (profesor), fost 
elev al liceului. Ion Drăghicl 
(inginer), toți armonizând bucu
ria reîntâlnirii cu libertatea de 
a plânge în hohotul mesianic, ce 
trăda o stare de spirit impercep
tibil afișată.

■Liceul din Vulcan a fost și 
va rămâne o mare forță intelec
tuală, o explozie ncuronică, un 
ocean de vise, o carte de împli
niri. Gitită astăzi în toată țara, 
veți găsi în paginile ej numele 
tuturor profesorilor și ale elevi
lor, foștilor, actualilor și viitori
lor, deven'ți pentru totdeauna 
„Cetățeni de onoare" al Liceului 
Vulcan.

Dorel NEAMȚU

Școala și oamenii ei
(Urmare dic pag. I)

Lroșanl, din partea Inspectora
tului școlar, din partea foștilor 
elevi.

Și, ca totdeauna la sărbătoare, 
frumosul încununează opera. Are 
loc un program artistic susținut 
de elevi, sub Îndrumarea cadre
lor didactice. Ascultăm cântece 
intonate în limbile română șl 
italiană — nc leagă astfel încă 
o punte de „mama Roma" — re
citări, ascultăm tineri pianiști 
interpretând cu candoare piese 
muzicale din literatura universa
lă. Aplauze. Vizionăm desenele 
așezate pe un panou, citim pe 
un alt panou numele celor mal 
merituoși copii din generația ac-

tuaiu, de elevi din școală. Do
mină, în inim ic tuturor același 
sentiment. Ne simțim in mijlocul 
unei familii care numără mult 
peste 1000 dc membri, o mare 
familie alcătuită din oamenii 
unei școli.

ORA 14,30. „Vivat Academia,/ 
Vivat profesores/I’ost iucundain 
Juvcntiitem/Po.st molestam so- 
ncctutcm/Semper sint in florei". 
Cuvintele imnului „Gaudeamus" 
Încununează această sărbătoare. 
Flori, lacrimi fugare... Școala 
generală nr. 1, care începând cu 
anul școlar viilor va purta din 
nou numele l.G. Duca, este de 
pe acum un templu, un templu 
al învățământului românesc.

izzzszwzzz<Mr/zsz/zzizzz mtn V't uu

VOTAȚI
in alegerile de la 1 iulie pen 
tru funcția <lc Trimar al mu
nicipiului Petroșani, candi 
datul PARTIDUL VI (JNI- 
TATII SOCIAL-DEMOCRA- 
TE,

Comunicat
Iiir. ION DABULEANU I

Primim la redacție, din partea 
Partidului Renașterea .și Inde
pendența României:

„Membrii Partidului R1R au 
hotărât ca în alegerile dc la 4 
iulie pentru funcția rle Primar 
al Municipiului Petroșani sâ 
sprijine candidatura ’ domnului 
inginer ION DABULEANU, can
didatul Partidului Unității So- 
cial-Drmocrate",

Gomunicatul este semnat 1n 
numele Comitetului Director Na
țional al Partidului RIR, de pre
ședintele său, domnul avocat Au
gustul Sebeslyen. . .

Capitolul I 
Venituri (mii lei)

I. Venituri proprii i191 054

I. Venituri curente 61 054

1.1. Venituri fiscale 4» 306

a) Impozite directe 48 273

l. Impozitul pe profit de la

regiile autonome locale 9 350

2. Impozite și taxe de la populație »0 658

2.1. Impozitul pe terenurile agricol®

ale populației _ 68

2.2. Impozitul pe veniturile

liber-profesiofiiștrior,

meseriașilor și ale altor

peisoane fizice independente

ți asociații familiale 7 000

23. Impozitul pe clădirile și

tercnui iile populației 1 200

2.4. Taxa asupra mijloacelor

dc transport 1 700

2.5. Taxe de timbru asupra

succesiunilor și alte taxe 11
de timbru dc la populație jzUU

2.6. Alte impozite și taxe
f

de la populație wo

3. Alte impozite directe 36 2i>5

3.1. Taxa pcntiu folosirea tercnuiilor

proprietate de stat —

3.2. Impozitul pe clădiri de la

persoane juridice 36 000

3.3. Taxa asupra mijloacelor de

transport deținute de

agenții economici 265

3.4. Alte încasări din impozite dirc-cli —

b) Impozite indirecte 33

1. JmpozjtuJ pw spectacole 33

2. Alte impozite indirecte —

1.2. VENITURI NEFiSCALE 2 7 18

a) Var' m.nlc din profilul m l ul

regiilor autonome locale —

b) Vai-am.nte dc la instituțiile publice 3 18

1. Alte venituri dc la instituțiile publice 318

c) Diverse venituri 2 100

1. Vcniturj din recuperarea cheltu

ielilor de judecată și despăgubiri 278

2. Venituri din Mntnidlc opllcdis

potrivit di.spozițiiJoi legale 322

3. Venituri din concesiuni 1800

4. ln< asâri din alte surse —3

a. VENITURI DIN GAPITAb

a) Vcniturj dir valorificarea q
unor bunuri aie statului

*) Veniturj din valorificarea uno» —7

bunuri ale instituțiilor publice .< •• i

2) Venituri din vânzarea loeuințeîoj

construite din fondurile statului »*o«r
11 SUBVENȚII 02) i«

1. Subvenții primite de la bugetul V
statului pentru asigurarea preten •L M1
ției sociale a populației pentru JT

4
energia termică livrată populației f«W

2. Subvenții primite de la bugetul
-jjț

statului pentru investiții mMT

TOTAL VENITURI OU
$1

Capitolul 11 ’r<z

Cheltuieli ■»

Program an 1993 — mii lej —
J

1 Sănătate
uiSr

2. Căminul dc bătrâni ta «or

3. Cultură și artă -s
4 Asistență socială — total —

OM?

din care

Cantina dc ajutor soc al

Ajutoare sociale IM
•4

5. Gospodari® comunală și

locuințe — lotci] — 813 471

din care

Întreținere și reparații

străzi 36 473
Iluminat public 10H
Salubritate BWQ
Energie termica • 166 000

Zone v< i zi 1600

Alte acțiuni 1 ooo

& Cheltuieli pcnti u organele J

locale 19 900

7 Investiții 1993
1

115 100

8. Fond le r< rvă bugetară 9 500

IVI A1 CUELIUIKI l 411 154

PRIMAR. »

Ing. Mut.Ol IONEL
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FAPTUL DIVERS
BIG MAC : 14 000 000 000 !

Firma „McDonald’s11 a celebrat 
cea de-a 25-a aniversare a lui 
Big Mac, sandviciul supraîncăr
cat cu hamburger care a trans
format un lanț de restaurante tip 
autoservire într-o centrală pu
ternică de comerț multinațional.

Big Mac s-a născut în 1967, 
câ îd Jim Delligatti, proprietar 
i un i concesiuni din Pittsburgh, 

înțeles că un sandvici dublu 
>n nea celor vândute la cine- 

i alele in aer liber ar pu-
age mai mulți adulți în 

ntele sale. Acest obicei 
r.s la scară națională în 

următor.
na'.d's1* afirmă că a vân

ate 14 miliarde de bucăți

de Big Mac. Delligatti nu a pri
mit drepturi de autor pentru 
inovația sa, dar el a declarat că 
s-a ales cu o placă și cu multă 
satisfacție.

CĂSĂTORIȚI SAU CELIBATARI

căsătoriți trăiesc mai 
celibatarii, în special 
natură hotărâtă și 

a declarat un savant

Bărbații 
mult decât 
dacă au o 
autoritară, 
scoțian.

Profesorul Sally Maclntyre a 
afirmat că se pare că există 
patru motive principale ce jus
tifică această descoperire făcută 
în urma unei anchete asupra 
tiparelor sociale întreprinsă de 
sociologi medicali de la Univer-

sitatea din Glasgow. Bărbații că
sătoriți stau în general mai bine 
din punct de vedere material, 
sunt mai puțin supuși stressului 
și primesc sprijin din partea fa
miliilor lor. Celibatarii beau Ș* 
fumează mai mult și au un stil 
de viață care implică mai multe 
riscuri.

Maclntyre a afirmat de aseme
nea că și femeile căsătorite au 
o rată medie de deces mai scă
zută. Celibatarele se află ușor 
sub rata medie, dar anterior fe
meile căsătorite se situau 
supra mediei.

Sally Maclntyre a arătat 
dieta din perioada copilăriei 
creșterii poate constitui un
tor de longevitate, dar o speran
ță de viață crescută nu poate 
fi explicată doar în legătură cu 
un stil de viață „sănătos1*.

dca-

că 
și a 
fac-

4

1

1ICA
aniversari

SOȚIA Claudia și fiul Răducu. 
ureaza dragulu; lor Vaier Pan- 
ciu, la aniversarea zilei de naș
te e, sănătate, fericire și un căl
duros La mulți an» !“.

VANZARI
VÂND urgent, Dacia 

Dacia 1300. Tclefon 
(3989)

VÂND video Akai. sigilat. In
formații: telefon 541102. (3988)

VÂND mașină pufuleți, preț 
eonvenab.l. Str. Fântânilor, bl. 
T. sc. III, ap. 29. Vulcan. (3903)

VÂND televizor Orion și video 
player Funai, noi. 
542592. (3950)

VÂND TV color RFG, 
86 500, garanție 30 zile, 
modele, la alegere. 
545210. (3960)

VÂND injector automat com
bustibili lichizi. Tclefon 550514. 
Petrila, Mihoc. (3964)

VÂND ARO 243 IJ. cu remor
că. mobilă bucătărie ș. dormitor. 
Vulcan, Viisile Alecsandri, 57. 
(3976) •*

VANI) apartament 2 camere, 
Petroșani, central, sau schimb 
Deva Telefon 543083. (3982)

VÂND btir-berc cu vitrină. Te
lefon 560309, intre orele 16—20. 
na io)

(3975)

1310 șl 
542347.

Telefon

numai 
Cote va 

Telefon

VÂND Dacia P1CK-UP, 
1989. și ARO 213. 1985 (Un
garia). Telefon 543765. (3981)

cz~--------------------------------
DIVERSE

SOCIETATE, executăm lu
cruri confecții metalice, balcoa
ne. porți, garduri, vindem nisip, 
mozaic, balaslru, materiale de 
'construcții, țevi ete. Transport 
asigurat, prețuri avantajoase. Co
menzi : Lupeni, str. Pompierilor, 
gu 2. (3809)
i

OCOLUB Silvic Petroșani, 
organizează, in data de 16 
iunie îTOJ, ora 10, licitație 
pentru vânz-are masă lemnoa- 
«â, partida nr. 2G. (3987)

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE Comercială an

gajează vânzător ambulant. Tel 
leton 542586. (3972)

PIERDERI
PIERDUT legitimați*de servi

ciu pe numele Cucii Gheorghe, 
eliberată de UM1HOM Petro
șani O declar nul i. (3978)

PIERDUT cord.act 
p- numele 
eliberată dc 
declar nul. (39"5) 
£ PIERDUT carnet student pe 
numele Ci.im in L>i ian, eliberat 
de UT I’c'rfi ani. 11 de Iar nul. 
(3983)

PIERDUT bgitiniațic de servi
ciu pe numele Near ?li Daniel, c- 

rWxaat.i de KM Lilpeni. O declar 
nulă. (3986)

închiriere
Ciiiir;-. Iiiță Andrei, 

RAGCL l’ctrila. 11

PUBLICI T ATE
DECESE

1 UMILIA Pădurariu Petre, cu nemărginită durere în suflet 
anunță decesul iubitului tată, socru, bunic

PĂDURARIU COSTACHE
înmormântarea va avea loc duminică 13 Iunie, ora 15. (3992)

FAMILI A Pădurariu Constantin, cu adâncă durere în suflet, 
anunță dispariția regretatului tată, socru, bunic 

PĂDURARIU costache
Nu-1 vom uita niciodată. (3992)

FAMILIA Pădurariu Ecalerina, profund îndurerată, anunță 
dispariția regretatului soț, tată, bunic

PADl’RARIU COSTACHE (67 ani)
Dumnezeu să-l odihnească. (3992)

VECINII din blocul 5, sc. I, strada Păcii, sunt alături de 
familia îndurerată de pierderea celui ce a fost 

pAdurariu costache
un om de aleasă omenie. (3993)

COIECTIXLl, administrativ al I.M Petrila aduce și pe a- 
ceartă cale, un ultim omagiu celei care a fost

ANTON M1TRIȚA
Condoleanțe familiei. (3977)

COLEGII <1c la IC I’M SA Petroșani, sunt alături de colegul 
lor in". Nislor Nitolae in greaua încercare pricinuită de decesul 
mamei. Sincere condoleanțe familiei. (3980)

FAMILIA Ilogman mulțumește tuturor color care au fost a- 
lâtuti in momentele grele pricinuite de decesul celui care a fost 

ing. 1IOGMAN IOSIF

COMI MORARI

(3981)

S-A SCURS un an plin de durere și lacrimi de la despărțirea 
de scumpul nostru

SIMINA GHEORGHE
Te vor plânge mereu soția Violeta și fiicele Alina și Marin.

SOCRII Iacob și Ileana amintesc că s-a scurs un an de la 
moartea prematură a iubitului lor ginere

SIMINA GIIEORGI1E
Dumnezeu să-1 odihnească în pace.

PIOS omagiu la împlinirea unui an de la decesul celuj care 
a fost

SIMINA GIIEORGI1E
Cumnata Maria.

A TRECUT un an de tristețe tic când scumpul nostru
LUNGU VASILE 

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Odihnească în pace I Soția l’araschiva și nepoții Cristi, Bi>g 

dan și Uța. (3013)

S A SCURS un an de la decesul celui care a fost 
LUNGU VASILE

iin om de omenie, bun coleg.
Odihnească in pace. Mariana I3e> iudei. (3811)

AU TRECUT 6 : Iptăiiiâni dc la dtircroas i despărțire de 
scumpul nostru soț și tafă

CJOCAL'TEA VICTOR
Odihnr.isr.i in p,«- . Nu-1 vom uita niciodată. Solia și copiii. 

(3906) 7 1
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ELECTRO-STAR S.R.L. ’
I
I
K

Petroșani, str. Avram Iancu, ur. 8, telefon 545632 
Uricani, str. Republicii, nr. 20, telefon 273

OFERTA SPECIALA
INSTALAȚIE RECEPȚIE SATELIT CU 195 000 LEI

— Receptor mono MASPRO — Japan — 50 canale
— LNC SHARP — 1 dB zgomot. 60 <1B amplificare 
— Antenă Al — 0 1,22 m; cu tije + suport
— Cablu, mufe.

Vă mai oferim: receptoare Radix 3300, Arcon, I.ASAT 390: 
plus, IMicro S 4000, antene aluminiu 1,3 m (în curând antem 
Al — 1,6 m), televizoare color Goldstar, IIC 91, monitoare mono 
crom, poziționere, actuatoare.

In atenția sindicatelor, întreprinderilor și a firmelor 
particulare: •

Cu plata în două rate lunare vă putem oferi televi- 
cu diagonala de 54 cm, 
instalație de recepție

zoare color PROFFX — 
la prețul de 230 000 Iei 
satelit.

Oferta este valabilă

Fidclity 
și orice

până la introducerea T.V A. I

Policlinica
„POLIMED”

cu plată
Petroșani

/

OFERĂ

zilnic, între orele 10—18 consultații medicale de : 
GINECOLOGIE; STOMATOLOGIE; ORL; OFTAL

MOLOGIE; DERMATO VENERICE; PEDIATRIE; IN
TERNE

la cabinetele medicale din Aeroport, str. Independen 
ței nr. 2, telefon 511927.

Societatea Comercială 
OMEGA TUR - IMPEX 

S.k.L. Petroșani 
cu sediul in str. 22 Decembrie nr. 1

INFORMEAZĂ :
— incepând cu data de 11.06.1993 funcționează ma

gazinul „ALIMENTAR**, în localul fostei cofctării-paiiserii 
„Omega**, din zona Școlii Generale nr, 1.

— cumpărătorii vor găsi in permanență o gamă largă 
de produse alimentare, lactate, carne și produse din carne, 
băuturi, fructe, legume și zarzavaturi, toate de calitate 
ireproșabilă și prețuri mai mici.

— la comandă, se poate asigura marfa dorită și en 
gros, precum și la domiciliu.

— angajăm vânzător calificat.
— relații suplimentare la telefon 1» 11772. (3973)^_^^_

Societatea Comercială
„Spicul” S.A. Valea țiului

Petroșani
intenția de majorare a prețurilor la produse de specialități 
și produse zaharoase, incepând cu dala de 1 iulie 1993.

I

(

1

I

I

\PUBLICITATE
ECHIPA DE SERVICIU:REDACȚIA ^1 ADMINISTRAȚIA 2G75 

Petroșani, str, Nicolae Bâîccscu nr. 1. Materialele nccomandato fi
Telefoane: 511GG2 (dircctor-redaclor țel)) ncptiblicale du se restituie. Rcs_

515972 (director execuți v-administi aii v ponsabililatea morală ți juridică

diltizatc), 512461 (secții). Fax: 093/545972. asupra corectitudinii datelor co

TIPARUL: Tipografia Petroșani, cir.
prinse In articole aparțin, 
exclusivitate, aulorilor.

la

Rcspotrabll dc număr 
Paul NICULESCU

Gorectora

Emilia AGlIIREl


