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pentru un fotoliu r

petroșani, la alegerile din 
a.c., socotesc că este cu 
se ști că în această corn- 
electorală au mai rămas

(PSM). Deci

do un as- 
de'-pre caia 

circti- 
și 
ce 

Pe-

1 un fotoliu, 
interesat și 
interesant,

zvonuri de 
Anume tino 

fost contestat. 
Judecătoria 

cele mai re-

Deo.irecc luni a expirat terme
nul de depunere a contestațiilor 
pentru cei care și-au anunțat 
candidaturile la funcția de pri- 
tnar in 
1 iulie 
folos a 
(xliție 
Boar 7.
, Așadar, iși continuă cursa 
domnii Vârășcț Ioan Mihai (in
dependent), Radu Ion Viorel 
(£• 'nvenția Democratică), Berea 
Cheorghe (PUNR), Stanciu Va- 
lerju (FDSN), Dăbulcanu Ion 
ițVUSD), Făgaș Vasilc Eugen (PNT> 
CD) si Barb Petru
7 pentn

M am
pe't mai 
afl im felurite 
tațîe stradală, 
pentru ce a 
țoluție a djt
frasini. lată-le pe 
levan'.e. Cetățeanul Necula Radu 
l-â contestat pe Barb Petru. Mo
tivul: în perioada 197 1 — 1975. 
fand dl. Barb Petru deținea 
funcția de primsecretar la Vul
can. dl. Necula Radu a fost con
damnat la 4 anj închisoare f>en-

tiu activitate antieomuni tâ și 
că s-a dispus .și înlăturarea lui 
de la conducerea spitalului Vul
can ca urmare a condamnării 
politice. Contestația a fost res
pinsă prin hotărâre judecătoreas
că 2711/1993. Și Convenția De
mocratică a Introdus o contesta
ție împotriva d-lui Barb în mo
tivul că a îndeplinit funcția de 
prim-sccrctar p.c.r. la Vulcan și 
în Petroșani și că Partidul So
cialist al Muncii nu este legal 
înregistrat. întrucât acest partid 
este legal constituit prin decizia 
7 din 23 ianuarie 1992 a Tribu
nalului Municipiului București, 

instanța de judecată a respins, 
prin hotărârea 2712/1993, con
testația.

Filialele locale ale PNI.-CD. 
PNL-AT și PAC l-au contestat 
pc candidatul Radu Viorel. insă 
instanța de judecată, prin sen
tința 2737/1993 a respins contes
tația. Așa cum a fost respinsă, 
ca fiind neîntemeiată, și contes
tația introdusă de filiala din Pe
troșani a Convenției Democratice 
împotriva candidatului FDSN 
Stanciu Viorel.

Singurul care a renunțat la

cursă a fost dl. Pușcaș îoan. Îm
potriva dumnealui introduseseră 

contestații dl. Kimich Mileti Mi- 
lan Gaius și dl. Kanduth Ga- 
briel. Prin sentințele civile 2633 
și 2634/1993 au fost respinse ca 
fără obiect deoarece și-a retras 
candidatura.

Fiind depășit și acest obstacol, 
campania electorală a intrat în- 
tr-o, cam scurtă, linie dreaptă.

Doar alegătorii, a căror atitu
dine la urnă este imprevizibilă, 
vor decide cine va merita încre
dere.

Astăzi la Comisia electorală a 
circumscripției se trage la sorți 
ordinea înscrierii candidaților pe 
buletinele de 
va completa, 
reprezentanți 
tice. Numărul 
cele 7, și
înainta Prefecturii județului 
tru a

vot. Totodată se 
comisia cu încă 7 
ai partidelor poli- 
candidaturilor,

ordinea lor se

fi tipărite buletinele

Mâine, la Casa de cultura

Lansare da carte

deci
va

pen- 
de

iulie, potrivit art. 45 din
70/1991, se va
ia electoral

vot.
La I

Ix?gea 
canipan

In orașul Petroșani 
secții de votare. Cele 
<b alin i.

îneheia

vor fi 25 
cunoscute,

Tiberiu SI’ATARU

Premii pentru elevii 
creatori

Marți, 15 iunie 1993. cu prilejul comemorării a IO4 ani de la 
moartea lui Mihai Eminescu, Fundația „I.D. Sârbu” a organizat 
la Teatrul „ID. Sârbu” din Petroșani,_ in prezența unui numeros 
public format din elevi și militari, părinți și profesori de limba 
română, o festivitate premială.

Au recitat atât actorii Mihai Clita și Florin plaur, cât și elevii.
S-au decernat premii pentru elevii din școlile generale 

liceele din Petroșani care s-au remarcat la faza județeană 
concursului de Limba și literatura română „Mihai Eminescu*.

A urmat un spectacol, acțiunea lncheindu-se cu muzică 
dans.

\--------------- ----------------------------------------------------
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Și în Valea Jiului a pătruns

Febra „CARITAS”-ului
Minerii nu mai merg la București, ci urcă dealul

Clujului

Vestea că la „CARITAS“-ul 
clujean milionarii ies pe bandă 

rulanta a ajuns și in Valea Jiu
lui. Știrea a creat o adevărată 
fobie. In ultima vreme, sute de 
cetățeni de pe aici se îndreaptă 
către orașul Fdnarului. Nu pen
tru a vedea pe viu „minunile” 
care au dus până departe buhul 
primarului de acolo, ci pentru 
a-și înmulți banii. Puțini sunt 
cei care pleacă ducând cu sine 
suma minimă de participare de 
20 000 de lei. In general, candi
dați! la îmbogățire rapidă se

I

prezintă la „Caritas” cu sume d$ 
la o sută de mii de lei în tuM; 
Din surse diverse am înțeles oM 
pentru depunerea și încasare* 
drepturilor se așteaptă, în fața j 
Sălii Sporturilor, ore întregi. Nis f1 
meni nu-și pierde răbdarea, ști* i 
ind că va încasa de opt ori mal 
mult decât a depus.

Deși zgândărit de ziariști, dl. , 
I. Stoica, patronul firmei, a 
refuzat să dezvăluie formula mai,' 
gică a înmulțirii banilor. A pre* 
cizat doar că tot ceea ce fac» j 
este perfect legal. In caz de în- | 
chidere a jocului — este de pă- . 
rere dumnealui — s-ar ajunge ■ 
la un crah social-. Firma are pro
fitul ei (impozitul dat statului 
se ridică la sute de milioane lei), u 
iar oamenii pleacă mulțumiți ] 
cu te.șchereaua plină. Se vor- ț 
bește că și pe Ia noi sunt destui 1 
milionari „Made in Caritas-. , 
Asta pentru a nu mai spune că, ( 
prin jurul Feleacului, 
fi spart conducta cu 
da ploaie de la Cluj!

OLTEANU

parcă s-ar 
bani. Asta

Gheorehe

r.K.F. descoase *

■ Final trist de campionat
I

Găsit mort după câteva zile

i

1
principal, 
adversă” 
Militaru, 
Popescu,

„ati- 
de 

care 
culorile

Petroșani'^

După cum am mal 
țănibătâ, 
cui tura 
|oo Iun-, a rea 
de colegii noștri de la 
£.>te vorba despre 
ți Sebastian Sârcă, 
JMarelc p.isi’ dc la 
ral ură.

Cele două cărți 
noj străzi”, 
„Călătorind spre vârful 
nv.le”, de 
readuc în 
(1 umusețea 
Dincolo de 
ferea posesorilor a 
cele mai cunoscute 
fl.i lio, organizatorii 
ți alte surprize. (M B .)

informat, 
la ora 17, la Casa de 

din Petroșani va avea 
a două curți scrise 

Radio. 
Paul Grigoriu 
care au făcut 
piesa la lite-

„Anatomia u- 
de Paul Grigoriu și 

ființei 
ne
Și 

literar, 
cunoaș- 
dini re 

de la 
rezerva

Sebastian Sarea 
atenție parfumul 
reportajului 
autografe și 

două
voci 
vă

Nedeia Vuicăneană
Manii' stările cupr inse în programul Nedeii Vulcânene 

continuă. Astfel, mâine, începând cu ora 14, stadionul 
„Minerul" Vulcan va găzdui un spectacol lolcioric ce se 
anunț.i a li de mare ținută. Și cum să nu fie, când piintie 
invitați se mimară vedete de prim rang ale muzicii popu
lare rcm.inwști; Nicolae l'urdui lancu, Uragan Muntean, 
Mariana Angliei, Aneta Stan, Gheorglie Turda, Elena Mo- 
ri orcanu. Participa, de asemeni, Orchestra de muzi i 
populară a Casei de cultura Petroșani și Ansamblul „Sil- 
vuiiti" al Casei de cultură din Deva.

Manifestările sportive desfășurate în zilele de 12 și 
13 im.ie, ca și toate celelalte, cuprinse sub genericul Nedeii 
Vulcânene, iși vor găsi reflectarea inlro pagină specială, 
tare va apare in zidi ui nostru de marți, 22 iunie. (P.N.)

La începutul acestei săptămâni, 
in subteranul minei Vulcan a 
fost găsit trupul neînsuflețit al 
tunarului '1 ibuleac Adrian (29 de 
ani), angajat la sectorul XII. 
Cadavrul era deja inliat in pu
trefacție și prezenta mușcaturi 

de .șobolani, ceea ce lașii să se 
înțeleagă ca deci sul său a surve
nit Înainte cu cuteva zile. Din 
primele investig.il 11 efectuate, a 
reieșit cu moartea tunarului s-a 

piodus in mm.i căderii sale de 
pe un culbutor pună la baza a- 
ccsluia, de la o înălțime de 69 
de ine,ri Curios este faptul că. 
in răstimpul trecut de la deces 
pună la găsirea cadavrului, nu 
i s-a semnalat lipsa. (Ghcorplic 
OLTEANU — Paul N1CU1.ESCU)

In urma raportului întocmit de 
observatorul federal i’rancisc Co
loși, prezent la partida de cam
pionat dintre Jiul Petroșani — 
FC Bihor, din cadrul etapei a
33-a, desfășurată sâmbătă, 12 iu
nie, la Petroșani, Comisia de dis
ciplină 
pentru 
ducerii 
troșani, 
gocscu, 
Spini, 
tica Marcu, antrenor 
iar din cealaltă „tabăra 
pe jucătorii Anton. 
Slancu, Stanici, Bonone 
Dodii si Mircca Popa.

Se pare ca raportul 
cat și 
suplimentar 1 '
de dl. Constantin Gh 1 
ceav.i). vin sa intre,; 
tudinea” unanimă 
încriminare a 
nil au aparat 
clubului.

Vom revent

a C.N. Fotbal a chemat 
audiere, din partea con- 
clubului sportiv Jiul Pe- 

pe domnii Petre Dră- 
președinte, dl. Marian 

organizator competiții, Mi- 
Marcu,

întocmit, 
al le elemente consemnate 

in foaia de arbitraj 
:1., .'ii. urghe (S 1- 

asc.i
a [jresi'l 

unor lin âtori 
cinstit

cu amanume. 4

investig.il


2 BOȘI VOI VINERI. 18 IUNIE 1993

Apel creștinesc
r Mănăstirea Lainici este printre 
«acele mănăstiri din țară care au 
lost ținta tuturor vicisitudinilor 
ce sunt punctate în istoria țării, 
îndeosebi datorită situației sale 
geografice, fiind așezată ca punct 
de legătură între Oltenia și Ar
deal.

împărăteasa Austro-Ungariei, 
Mana Tcreza, văzând că ființa 
unui popor stă in spiritualitatea 
sa, in credinț i sa, in timp ce 
era stăpână peste Ardeal, la ju
mătatea 
a atacat 
Biserica 
ajutorul 
Bucov, să distrugă peste 150 de 
mănăstiri șt biserici din Ardeal.

După opiniile unor istorici, și 
mănăstirea Lainici — care până 
la Marea Unire din 1918 a fost 
vecină cu granița Austro-Ungară 
— a - âzut victimă acestui de
zastru. Imediat, la începutul 
colului al XlX-lea, între 1812— 
1817, niște boieri creștini din Tg. 
Jiu.1 hotărăsc să facă o biserică 
dc zid pentru călugării existenți 
la arca dată, care slujeau intr-o 
Eiserica din lemn, 
după dezastrul acelei 
liee impar ti-.o.

biserică, 
si astăzi 
dar fiind de pro

porții redu.se, pentru secolul tre
cut. ca nu m.ii poate satisface 
necesitățile actuale în spațiu, și, 
astfel, cu câțiva .zeci de ani în 
uripă s-a preconizat să se facă 
o nouă biserică, mai m ire și mai 
încăpătoare, în special pentru 
slujbele oficiate in Duminici și 
âflrbâtori la mănăstire.

După revoluția din 1989, con 
ducerea mănăstirii cu binecuvân
tarea înalt l’i.a Sfințitului Mi
tropolit Acad. Dr. Ne,tor Vorni- 
ce.scu al Olteniei, a început să 
pună in prac tică acel plan _ dc 
construcție a bisericii, t.__ 
până astăzi la st.uliul de 
peri1- și finisarea tencuielilor.

stadiul 
numai 

din 
cu 

din

în 
in 

ce- 
cu

Spargere

secolului al XVIII-lea, 
principala sa rcclută, 
Ortodoxă, și a reușit cu 
fidelului său general

Deci acea 
în 1017 există 
tirea Lainici,

se-

construitâ 
apocalip-

terminata 
in Mănăs-

ajungând
aco-

Steaua
campioana

istă penultimă etapă, 
cu rezultate mai mult 

7 i scontate, militarii 
pe umeri gradele de 

i studenților 
irc nu tras in partida cu 
biletul âștigator.

a clapei de 
rămâne doar 
do a doua C- 

drumul divizii i
31 de etape 

an tr.’Ct
—f, formații

Cu .ir; 
In hr it.î 
sau mai puțin 
și-au pus | 
campioni, grație ,și 
olteni ca.. .._ . 
'Dinamo biletul ■

Singura problemă : 
duminică. ultima, 

unoașterc a celei 
< hipe care va lu.i 
A, după re timp d< 
I acest penultim loc 
nu mai puțin de

Toată biserica până la 
actual, a fost construită 
din donațiile bunilor creștini 
toată țara, de asemenea, și 
ajutorul unor întreprinderi 
toată țara.

Planul bisericii este unic 
țară și poate în multe țări 
special datorită suprapunerii 
lor două biserici la subsol
biserica inițială și proiectului ce 
se lucrează în continuare.

Astăzi, cum toată țara 
o bună parte din lume, — trece 
printr-o marc criză economică 

și financiară, și biserica noastră 
străbună trece la fel, pentru că 
Biserica Ortodoxă reprezintă po
porul român, și poporul român 
reprezintă Biserica Ortodoxă.

Mănăstirea noastră, la ora ac
tuală, este în imposibilitatea de 
a continua acel măreț și inedit 
proiect al bisericii; de aceea în 
numele Iu; Dumnezeu, respectuos, 
rugăm și facem un călduros apel 
către toți bunii creștini să con
tribuie fiecare cu cât are posibi
litatea și cât le dictează conștiința 
pentrL1 a puțea continua această 
Dumnezeiască lucrare.

Cei care vor să contribuie pot 
vira banii în contul Mănăstirii 
Lainici. deschis la BRD 
nr. 1510953000105, sau îi 
pune direct la casieria 
tirii, pentru a fi trecuți 
mele ctitorilor.

O biserică 
se face decât la sute dc ani 
dată, oferind deci 
pentru câteva generații.

Bunul Dumnezeu să binecuvân
teze familiile și casele celor ce 
au contribuit până acum și ale 
celor ce vor contribui mai de
parte și să le îndeplinească toate 
dorințele pentru mântuire, deoa
rece cine ajută la construirea 
Casei lui Dumnezeu face cel mai 
ubliin act din viața sa.

Tg. Jiu 
pot dc- 
mănăs- 
in

mănăstirească
o

ocazia unică

Tn noaptea de duminică spre luni indivizi necunoscuți au 
pătruns în Teatrul dramatic „I.D. Sârbu“ din petroșani, prin 
spargerea unui geam. Se pare, după o primă investigație, că unul 
dintre ei, văzut de un martor, era în avansată stare de ebrietate. 
Au fost provocate distrugeri în exteriorul teatrului care afectează 
clădirea. Sunt cercetate de poliție și alte aspecte ale infracțiunii. 
Remarcabilă a fost însă intervenția echipajului de serviciu al po
liției care a luat primele măsuri, în toiul nopții, pentru a asigura 
până la ziuă, după producerea faptei, protecția clădirii și a bu
nurilor. Urmează stabilirea prejudiciului si prinderea făptașului 
sau făptașilor. (Al. H.)

și

53

«5

Ci

c: 
’53 
6

Protos loachim I I.USC I . 
locțiitor de stareț al 
Mănăstirii Lainici

Au dat chix

I

pe sixty-six

> Mata

D Acesta este I)N 66
Miercuri, 16 iunie, întâmplarea 

a făcut să pot consemna doua 
evenimente; și asta, doar cu oca
zia unei călătorii de rutină pe 
ruta Vulcan — Petroșani. Primul 
ș-a petrecut pe DN 66A, puțin 
înainte de porțiunea cunoscută 
și sub denumirea de „Dâmbul 
țiganilor". Autobuzul de pe cursa 
Uricani — Petroșani a făcut 
pană de cauciuc. A dat chix, cu 
alte cuvinte. Călătorii, înșirați 

pe ambele laturi ale drumului, 
așteptau să dea... norocul peste 
ci. Acesta s-a materializat intr-un 
autobuz privatizat, care, deși mai 
mic, i-a încărcat pe toți.' Dacă 

zică 
este

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Ocoliți subtilitățile. O expri
mare directă vă poate duce mal 
repede la țintă.

RAC — OAIE
Lucrul în echipă vă poate 

aduce multe satisfacții, dar aten
ție la întocmirea „lotului".

LEU — MAIMUȚA
l’entru astăzi se întrevăd unele 

complicații, legate de instabili
tatea dv. sentimentală.

FECIOARA — COCOȘUL
Vă implicați exagerat de mult 

într-o afacere care, in fapt, vă 
privește... mult prea puțin.

BALANȚA — CÂINELE
E timpul vizitelor. De data a- 

ccasta, preferabil este să primiți...

SCORPION — MIS I REȚ
O surpriză .(plăcută) nu vine 

niciodată singură...

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Pare-sc că astăzj nici un eve

niment nu este in măsură să vă 
scoată din rutină.

CAPRICORN — BOU
Zi propice activităților casnice, 

Cu un final tandru în mijlocul 
familiei.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Acută stare de stress. Contra- 

Jațivă permanent reacțiile și.- 
alirmațiiJe.

PEȘTI — IEPURE

Dorința dumneavoastră de li
niște și împăcare cu sine va fî 
sistematic sabotata.

BERBEC — DRAGON
Satisfacții în plan financiar, 

Cu minusuri sub aspect afectiv.

TAUR — ȘARPE
Astăzi repurtați o victorie; dar ? 

fără glorii.1.

Fotbal, Divizia Națională Ru^by
' REZULTATE TEHNICE: Sportul Studențesc — Electroputei< 

J 0; Univci.sitati a Craiova — llinamo 2—I I C Brașov — Oțelul 
< i ați I I: I C I rul — „U“ Cluj 3—1; Gloria Bistrița — Petrolul 
2 — 1; IC Inter — IC Sclena 2—I; Dacia Unirea — Progresul 
2—2. „Poli" Timișoaia — C'.SM Reșița 5—0; Rapid Steaua I—I.

1

ia FC Br i jov
ii '1ț. ■Iul G.il.iți
12 li’ r iul
i „P- li," 'lin- -O.II.I

1 D ii ia Cai Bi ii a
1 Pr’. ț. i-r-si ll
j‘. > '-ii"olul l’l<-. ‘Ji
1" TC .St-lcna B.i oi

( S.M I '. i

.13 21 81- 21 .m
33 7 1 77—■22 51
33 16 10 7 19- 33 12
13 i i «i 9 39 — 31 39
33 13 II 12 38 —•39 31
13 1 1 5 1 1 10--10 23

33 12 9 12 32-■32 33
1 > 1 1 II II 39— 13 33
33 1 1 2 17 42 - 16 30
33 12 6 15 36 — 13 30
13 12 6 l.i 38- 48 J0

33 13 1 16 55-<" 66 30
i.J 8 1 1? 31 |3 2'1

33 10 i 1 i 36— 19 29
33 8 1 1 1 1 31 ■1 27
.13 1 1 3 19 15 50 25
33 8 9 1'6 nl - 12 25
33 8 3 22 12 — 72 19

inio: Din iinu — Spoi 1 ..1
Iii ăi Ii; Electr ipiib?rc —
G'raiov. i; IG 1 ’t f rolul —
Cluj Glm i ,i Bi ••triț i;

Miorcnrj -au disputat patru 
partide clin cele 6 programate 
în divizia Al, la rugby, înche- 
i 'te cu următoarele rezultate: 
Știința Petroșani — Sportul Stu
dențesc 43—7; CSM Suceava — 
Minerul Lupani 16—7; CSM Si
biu — Slcaua 19—9; Universi- 
l.itca Timișoara — Dinamo 19—10.

Partidele Farul — Știința Baia 
Mi re, Grivița — CER Constanța 
.-o vor 3ispu(a in d.il.i de 7 iulie.

Storul etapei s-a înregistrat la 
Pi troșani, unde studenții au în- 
•crii nu mai puțin dc 7 eseuri 
față de imul ini tir al oaspeților.

în partida de la Sue-siva Mi- 
m-ui a pu.s r "u prin Văduv a

mic, i-a încărcat pe toți, 
vrei, poți — nu? Să mai 
cineva că privatizarea nu 
utilă. După cp s-au văzul urcați, 
unii călători și-au amintit că 

uitaseră să ceară banii pe bi
letele pl itite in autobuzul rămas 
în pană. Drept este că nici nu 
i-a rugat nimeni în acest sens. 
Deci, au dat chix. Al doilea c- 
veniment a fost ceva mai serios. 
Pe DN 66, porțiunea cuprinsă 
intre General Trans și podul de 
la intrarea in cartierul Aeroport, 
s-a produs un ambuteiaj. Ce să 
fie, ce să fie? — se întrebau oa- 
m mii, ktngindu-și gâturile 
ferestre. După un 
străbătut în ritm 
descoperit cauza.
un „Sandviș". O 
prezentată de un autobuz, cealaltă 
o bascul inia Baba, iar la miiloc, 
pe posț do umplutură, un Aro 
albastill. Sa fi intrat pisicile ne 
■■re in c.dduri?

I’aul MCI l.ESCU.

PROGRAMUL
TV.

CEL

pe 
.scurt parcurs, 
de melc, am 
Aceasta era...

,,felie" era rc-

CĂZUT A FOST
IDENTIFICAT

\ losl identificat b. i rb.it 111 despre care am relatat > i, iii di
mineața zilei de joi, II iunie, i cazul, printre balustradă, p< casa 
iniilor de la blocul 63 din Petroșani. El se numește Covari Ga- 

viihi .și este din Vulcan Lucrează c.i șofer li termocentrala Pa- 
roșeni. In momentul dc lata, acesta se aria internat la .Spitalul 
din Timișoara. Biroul judiciar de li Poliția Municipiului l’ctro- 

uji, cercetează cauzele producerii accidentului (Gli. dl TEANl')

JNEllI, 18 IUNIE

7,00 TVin.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR ciuJ-Napoca.
12,00 Film serial.
13,00 Descoperirea planetei. <
13.30 Desene animate.
13,45 Documentar.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,25 Tcleșcoală.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Portativul preferințelor mu

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

țional de interpretare a 
cântecului popular rornâ* 
nesc „Maria Tănase" — 
Craiova, 1993 (selecțiuni).

I9.O<> Cultura în lume.
19.35 Desene animale.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,10 Film serial. DESTINl I’. I l- 

MIL1EI HOWARD.
11.15 Muzica la castel.
22.15 .Azi în prim plan.
23.15 Gong I
23, lă Actualități.
24,00 Magazin cincm.T.ogi.ific.

1,00 Undi paner ,in;i.

redu.se
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. jp> Â G I N A T 0 ffM E IR I L O R
Sunt sigur că nu v-ați gândit la ceva 

rușinos. Totuși țin să precizez că scopul 
acestui articol serios este de a face lumi
nă intr-un domeniu de interes acut și 
pricină de aprige controverse.

Unii bărbați susțin cu tărie că chelia 
este semnul une; virilități ieșite din co
mun. Posesorii unei pilozități abundente 
vin, dimpotrivă, cu argumentul că glan
dele lor lucrează mai intens și, deci, s- 
ceasta ar implica potența maximă. La 
acest nivel, controversa rămâne deschisă...

M-am adresat insă unui medic specia
list cu întrebarea dacă printre cei care 
i-au solicitat ajutorul s-au aflat bărboși 
sau purtători de chelie. Răspunsul a fost 
negativ, deci nu există o relație evidentă 
intre pilozitate și virilitate. Domnia sa 
a observat însă un alt aspect curios. La 
un bărbat se poate aprecia, cu o bună 
aproximație, dimensiunea organelor „aco
perite", prin comparație cu cele care ie 
vad: nas, talpa piciorului, palmă, degete, 
iar bărbații cu apetit sexual crescut pot 
fi recunoscut i după privire, totdeauna vie 
și... alunecoasă. Asta care însă o oarecare 
experiență.

CUM
,CĂTĂLIN CR1ȘAN" din Pa- 

s-a îndrăgostit lulea, zice el. 
nu așa, „pentru o lună-două, 

ci pentru toată viața". De atunci 
îsi mai alină „suferința inuma
na" numai cu câte-o doină din 
fluier, pardon, din chitară Pe 
care și-o administrează singur, 
în doze atât de mari încât orice 
altă iubire parc a fi un flecușteț 
. ~ „ -----1----------- 1 inimosuluipe lângă sentimentul 
petrilean.

„Câtă" al meu s-a îndrăgostit 
„ca-n filmul serial de marți sea
ra:" la prima vedere. După cum 
vedeți, cu privirea stă bine. Mai 
r.iu stă cu informațiile. Îmi cere 

z adresa fetei care ar putea „să-l 
facă fericit numai cu un sărut". 
Eu, asta e situația, dragi prie
teni, o cunosc foarte bine pe 
aleasa inimii pentru că este una 
din fetele care au participat Ia 
concursul „Miss Valea Jiului".

Ințelege-mă că nu pot să-ți 
dau adresa frumoasei din pădu
rea adormită. Te pomenești că 
dacă apare în ziar se mai îndră
gostesc vreo două-trei sute de 

A și imagineazâ-ți ce con
curență ai avea atunci. Dacă te 
vei gândj la asta, sigur îți vei 
schimba repertoriul și v<'i cânta 
numai cântece de voie bună.

ADRIAN I.I PENG din Imn.sa

c*.
GC

Q.

Q£

Zi
</)

O

Conformându-mă îndemnului „Caută și 
și vei găsii", am găsit și o femeie nu 
experiență, pe care mi-a împărtășit-o în 
câteva cuvinte: „Plăcerea, ca și fericirea, 
de altfel, sunt stări subiective. Infrânarea, 
abținerea, amânarea momentului decisiv 

comportă trăiri mult mai intense și infimt 
mai nuanțate decât consumarea, in sine, 
a actului fiziologic. Cu cât dorința e mii 
puternică, cu atât, lăsată în voia ci, va 
produce deziluzii mai crunte. De cele mai 
multe ori, trăiesc o satisfacție mult mai 
mare atunci când un bărbat își descheie 
elegant primul nasture de la cămașă, de
cât atunci când, roșu, transpirat, gâfâie 
alături de mine.

Nu sunt o frigidă, cum s-ar putea crede. 
Am cunoscut atâția bărbați că nu mi-ar 
ajunge părul de pe cap să-i număr, dar 
vreau să spun celor care ar fi tentate să 
urmeze aceeași cale că toți acești băr
bați la Un loc nu fac cât acela care mi-a 
lipsit, pe care-1 aștept și știu că va veni. 
Această așteptare este și ea fericire. Chiar 
o fericire mai mare, cum spuneam... Cât pri
vește aspectul exterior, cu sau fără păr, 
asta depinde de gustul fiecăreia..."

In concluzie, numai „gustând" veți
putea afla adevărul...

D O N
inii trimite o scrisoare de dra
goste în cea mai curată limbă 
chineză. Ce-mi scrie nu pot să 
vă spun pentru că nu am găsit 
pe nimeni capabil să mi-o tra-, 
ducă. Încearcă să înveți și limba 
romană. Pentru aceasta folosește- 
te și de „Îndreptarul ortografic", 
nu cred că-ți poate strica. Aș
tept, deci, varianta românească.

ELEN/V din Vulcan este, caz 
foarte rar, fiica talrăiui ei. Acest 
fapt il determină pe fericitul 
părinte să fie foarte sever cu 
odrasla sa. El nu o lasă să mear
gă la filni sau să facă o plim
bare cu un băiat. Ii reproșează 
că „stă pe lângă casă, de po
mană", dar nici nu o lasă să 
se angajeze.

Tăticul vrea să aibă o fată 
serioasă, care să crească în o- 
grada părintească. Eu mii întreb 
de unde vine această neîncredere 
în tine, Elena. Să fie vorba nu
mai de mentalitatea lui învechită 
șau i-ai oferit vreun prilej să se 
îndoiască de „seriozitatea" ta? Nu 
te pot sfătui — așa cum viei — 
sa fugi de la părinți. Mai aș
teaptă. Încearcă să-ți convingi 

părintele că nu vrei nimic alt
ceva decât să-ți câștigi singură 
existența și s.i-ți faci un drum 
în viață.

be dragoste
Există maj multe procedee 

pentru a afla ursita, majoritatea la 
îndemâna oricui. Numai în ca
zuri delicate trebuie apelat la 
maestru. Deși e greu de precizat 
data exactă când va avea loc 
căsătoria, este lucru dovedit că, 
din momentiil în care ți-ai vă
zut ursita și mai ales dacă o 
faci prea des, efectul este pre
cipitarea evenimentelor.

Pentru cei care au fost „le
gați" sau doresc să-și facă „de 
dragoste", secretul îl deține maes
trul Novac. Dacă există aseme
nea cazuri, vă rugăm să ne scrieți 
la redacție, cu toate amănuntele, 
precizând pe plic „pentru No
vac". Noi ii vom înmâna plicu
rile iar el vă va răspunde, în 
„Pagina tinerilor". Procedăm ast
fel întrucât maestrul pri fer.-i dis
creția.

Pagină realizată de

Glicorghc OLTEAN! ,

Ștefan CIMPOI.

\ aii LOC Ol \

Începând de astăzi, în fiecare săptămână, vom publica, în 
această pagină, o fotografie pentru concursul „Cea mai frumoasă 
cititoare". Fotografiile vor fi însoțite de un număr. După încheierea 
concursului, veți scrie numărul corespunzător fotografici care v-a 
plăcut cel mai mult pe talonul de participare. Pentru a desemna 
câștigătoarea, este suficient să ne expediați talonul în timp util. 
Vă mulțumim!

Po ta rubricii

SEXOLOGIE
I. D Nu mi se pare plauzibil să existe o legătură între mas

turbație și lungimea nasului. Iar visele însoțite de orgasm nu 
sunt masturbație, ci poluții (fenomen normal). Pentru „deforma
rea nasului" e bine să vă vadă, mai întâi, un specialist ORE. 
Chirurgia estetică se practică și în țara noastră.

C. R. Căsătoria între consanguini, adică intre cei care au ur> 
asccdent comun, poate să accentueze, la desccndcnți, calitățile, 
dar și defectele existente la genilorul comun O importanța o au 
unele boli creditare latente „recesive", care nu se manifestă la 
desccdcnt decât dacă ambii parteneri au același defect gcnctiș. 
Intre căsătoriile dintre verii primari riscul este ca 1 din l copii 
să aibă afecțiunea și din aceste motive in țara noastră, ca și în 
alte țări, căsătoriile între verii primari nu sunt admise legal.

Nu este posibil ca în familia dv. să existe o asemenea boa î 
ereditară. Incidența lor fiind foarte mica ("»—50 la 1 milion). 
Piscul, oricum, este mic, fiind vorba de veri de gradul al 2-lea. 
Pentru orice eventualitate, consultați un medic care poate stabili 
existența unor asemenea boli în familie.

N. C. Este regretabil că nu vă puteți adresa părinților. Peniru 
aceasta există părinți. Este de asemene i regretabil că rușinea vă 
împiedică s.i va consultați cu un Imn medic specialist. Nu știți 
că medicii suni legați de „secretul profesional?" Mai presus însă 
de toate, nu se poate lace medicină prin corespondență. Nu este 
posibil. Nu nC spuneți ce diagnostic vi s-a pus, ce boală cauzează 
durerea ce vă chinine. Nn se poale' tratament fără diugno tic, 
fără consultație.

( inci băieți de oțel care își spun „Standard S(eel“
■ Ilorința liderului lor; im maraton rock la Vulcan. Primul concert al formației are Joc chiar astăzi

G 'mul ,i iu.it ființa în luna 
maj a acestui an. Osatura pe 
care -, .i clădit este aceea a cu
noscutei ferm.iții vulcăncnc „Ul
tima oră". In noua formulă, c. i 
șinei băieți își spun „STAN
DARD .STEEL". I jderul și tot
odată, animatorul „Oțelului stan
dard" este Einanoil Golgoțiu, 3» 
de ani. Chitarist iii <o»"pțir> p • 
ii" nu greș, ,i- m:îi ându-1 cu 

•Nuțu Olteana ori -. u Adrian 
Ordi.in. Armonia fl .igiirată

«le un alt in'.-.ci ...ș ai instrumen
tului <u și se corzi: Ludovic Eu-

n Bep.-c.i, .11 «uii. El șl Mânu
fompl-et.izâ ipror. Punt

di I P i n î â m p i-Jf- hO.IJ « ■ '' îmi
.imint- tu, imp - iin<î, i ‘in-

t.it 11 i .. i-iifttn • inî< > n ■■ ! f i”u

pe v . mo el nț. i Io. Iu 1 11'
I n ip.i ce T Ut;' .0 .i p-ipo-s ii Li

.Pe HUpt; n Pitula u Imii' i

- „Vb -1 i •tna]}»'', ri.iio '). 1 tun Bu
»»ban, .ini, .iNjrjn i peiri uți.l.

Kci ' l n>i ,i ni u utilii r- < minte

tarul trupei. Mezinul formației 
constituie — .și nn doar păre
rea subsemnatului — o achiziție

prin cate formații a trecut Par
că șapte sau opt, îmi zice. In 
alură de orgă a atins toate in-

.-.trumcntele. Acum s-a lipit Ij 
iihmie de tobe. Itegretă, insa, r.i 
.icell ,1 pc 1-1(1 e le b.lle in p> i zeul 
nu sunt ale suie. /Xr du orie'- -a 
aibă un --t de „Y nn.tli.i". Ci i .- 
ti.in Beiiran, ?l mi, ține in mână 
basul. înainte de .um.it.i < i ,i i >■ 
cali-.l. lot la ..Iii).". El este cel 
- .ii uiu M.iiiil ii i a pi - d-i in n

valoroasa. Se inimi- O- Cl.iti.;lin 
l’.udos. /X împlinit .’<> d<- mi. 
X'o-.ilisl inuăsellt. X III.li m-l'.it 
In.ii cu o trupă. In i ici li. Xv. .iii 

in r-. f>. i lorin două pi.-.- „P.. i-.in--• 

I ne. e } nil" i „I ’.u k in tli<- .im , 
1 -oM", Inul dinți. i i 

să-l șicanezi' — ii spune, da, 
mai, voi v-ați adunat vineri, ați 
făcut, sâmbătă, repetiții, ați câiv 
tat duminică, iar luni \ -ați des
trămat. Cl.iudiu nn se apără, 
ci gustă gluma. E puțin cam 
trist p nlru ca, peste câteva zile, 
merge în armată. Am ordinul în 
buzunar. Se resemnează, însă, 
eu gândul c.i, acolo, \ .i invăț.i 
noi cânte și va exersa la „n 
„instruirii-ni “: XK'.XI sin K.ilușh- 
nikov.

Băieții leciiim.c ea. >n momi n- 
tul de l.iță. n-an compoziții 
proprii. Nu ine.i. Piesele prea t- 
titi p nlru le-urc ci ar dori c.t

i I.I sa '-i- petro,n u in .ir.'.isță 
saptam im* s.t'i in ce i vii'.o.iri;) 
aparțin unor >. opuri mai vecin 
■'i mii noi: ,.1‘r ", „.Si.id-",
„Tu isled Și-tei- .", „ XC/D; ", „.Skiil 
I Iun", ...S, ui pions- - .1. „Un ulii 
' eci", 1l< - părere Al i in. „D i, 
d.u -ilsti is". colivii, li . I.' I I II ; -1 

ni' .--mlinii.i . u „Să tui r-iizi cu 
r le. -)I1 dii.ir l-.1i l'ilt. Iii .ieop-'! | 

" pktj.-i umil m.ii l.ir ;,i. I) • la 

Imis.i-imv i i'ân.i ’ u - - k". „Șt 

mea un lucru. Nu vrem să f,:r> 
lu.ili c.i o trupa .le șușa". s. pi- >- 
nuntă clar Manii.

Actualmente, grupul v-s'e tute
lat de sindicatul liber al minei 
Vulcan. Asta nu înseamnă cu 
băieții s-ar supăra d.ieă vreo 
funia m.ii cu il.nc ci-- mâtră ic-ar 
face niscaiva bucurii. O punso» 
rizarc u-n tu de i-i, de colo nu 
le-ar ștric.i. Scu'.ele-s scumpe 
(Al mu a ikif 600 |)M pe chit irâ 
Iui refe. i- t i, iar Eug n \ l-..-.izâ 
— ca p.isarc.i — la nn „Gibson"), 
i ir -’cle po . ne c.int.i |e imp.irt

i e .daltă trupa de l i Clubul 
.Sindic.ițelor Vulcan. Vi-nl lui 
.XI.mu i .ie de a p.irlicip.i cu 

oț< larii sl.mdai.l la un r, uicert 
m.irii.m al tutmrir trup-lor rock, 
-lin X'.il- i lîiitiii. C-mccrt care sa 
s' luni, in aer 1 ■ 1 ’ -r. in p.ircul 
dm \ iil> an Știe , 1 costă

mul!. Si 1.>lii.i, .-t-ode în visul 
' iu - i --I mom. nt nu este
de|> n !> I); -.i..,|n-. |,!,■ j . ni.,i

unde t<- , ui.'-- a la Iia. 11. el se 
\ i i' i f. nu!
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VANZARI

VÂND laborator f >to com
plet, mini talie TV, telefon 
b 15050. (4118)

' VÂND rulotă aluminiu, scop 
comercial și Dacia 1310, fabrica
ție 1986. Telefon 542347, după 
ora 16. (4128)

VÂND material construcție 9 
boitori, cărămizi, grinzi. Petro
șani, str. Gheorghe Barițiu, nr. 
34. Zilnic. (4127)

VÂND Trabant 601, preț con
venabil. Informații : telefon
541141, 512785, după ora 16. (4084) 

SC IMPEX S1LVAMAR din 
Vulcan, str. Morii, bloc 68/11, 
ȚPetruț Mircea), vinde mașină 

. preparat clătite. (4100)
VÂND autoturism ZAZ nou, 

fciio km la bord, 6,5 litri/100 km. 
Ce efon 550963, după ora 16. 
â060)

<1AR COLA Petroșani, strada 
Jbvram lancu. 8, vinde mașină 

„ dte înghețata tip TEHNOFK1G, 
perfectă stare de funcționare, in 
Jtaianțte, Informații: zilnic, la 
Vediu. (4075)

VÂND apartament 2 camere, 
Eârter, mobilat. Petroșani, Avia- 

K-ilor, bloo 11/4, intre orele 
16—18 (4077)

• țJMiD stație amplificare 2 x 
■j - . bile pentru construcție, 

mc, mașina din Import pen- 
preparat sifon. Uricani, tele- 

_ r 195, după ora 20. (4022) 
’ VÂND convenabil mobilă că- 
jpieră combinată, mahon, stare 
bună. Telefon 543065, după orak bună. Te____
ir (4090)

1 t^JZAND chioșc metalic, demon- 
'■ tatii. Petroșani, str Nicolae Băl- 
t >escu. 5/26. (4094)
C’ U/AND garsonieră confort I, 
' Petroșani, General Vasile Milea, 
• *8 B/20. Informații, sâmbătă și

Qiiniinicâ, între orele 10—18.
i |407«)

VÂND Ford M 17, Uricanl, A- 
Progresului, bloc 49/19.

(4104)
VÂND Skoda S 100. Petroșani, 

Dacia 11, (colonie, lângă grădi
niță). (4111)

VÂND Trabant 601 și piese 
schimb, 275 mii lei. Uricani. A- 
leea Brazilor, bloc 82'6. (4105)

VÂND microbuz Fiat Ducato, 
cu motor Diesel rezervă, stare 
perfectă de funcționare. Telefon 
543452, 542064, orele 8—13. (4114)

VÂND garsonieră confort I, 
Petroșani, str. Unirii — Aeroport. 
Telefon 543288. (4120)

VÂND Wartburg, stare per
fectă, an fabricație 1987. I’etrila, 
telefon 550425. (4117)

VÂND garsonieră confort
Petroșani, zonă centrală. Telefon 
& 15523. (4116

VÂND garsonieră confort I, 
cu îmbunătățiri in I’etrila, Tudor 
Vladimirescu, bloc 85, et. 2, ap.

' 9. (4122)
VÂND garsonieră, Petroșani, 

«ir Vișinilor, bloc 5, se. 2, et. 1, 
. ap 25 (Stadion). Relații după 

oi a 16. (4116)
VÂND apartament

și garaj fn Petroșani, zona Piață, 
bloc 2 A/81. (4123)

« VÂND apartament 
în 1____
2 A/52, Intre orele 16—19.

OFERTE SERVICIU

I,

2 camere

7 ‘ t 2 camere
Petroșani, Șt. O. Iosif, bloo

(4127)

ospft-
Rclații : sâmbătă, 

l’e- 
3613,

, SOCIETATE, angajează 
țar-lzucătar.
ira 8, la sediul firmei, din 

Ardă, str. Republicii, bloc 
Jparter (Snack-bar). (4099) 
^.SOCIETATEA GOMSERV 

ini, telefon 193 .sau 275, 
iKiJe.izâ bucătar asă pricepută în 

arta culinară. (4023)
t ^iC DISCO BAR (bar pasaj 
Spiâng), angajează tinere Intre 
|g-25 ani, pentru a fi calificate 

meseria de ospătar-barm.in. 
galarnl negociabil. (+018)

U-
an-

DIVERSE

IN BAZA Autorizației nr. 8081 
din 28 mal 1993, eliberată de 
Consiliul județean Hunedoara, 
în Vulcan str. Preparației 10/38, 
funcționează Asociația familială 
„CONSA“, cu profil desfacere 
produse alimentare si nealimen- 
tarc. (4103)

PIERDERI

PIERDUT borsetă cu acte, al
bum fotografii. Oferim bună 
recompensă aducătorului. Adu
ceți la Tipografia Petroșani., 
(4125)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Brundău Rodica, 
eliberată de Fabrica de Tricota
je Petro.șanl. O declar nulă. 
(4081)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Pitulescu Vasile Au- 
gustin, eliberată de RAGGL Vul
can. 11 declar nul. (4113)

PIERDUT contract închiriere, 
pe numele Budeanu Carmen Ve- 
ronica, eliberat de RAGGL Vul
can. 11 declar nul. (4112)

PIERDUT legitimație biblio
tecă nr. 44, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (4108)

PIERDUT ștampile Societatea 
Comercială „S.G.H.G.- IMPEX 
Petroșani. Le declar nule. (4109)

DECES!

SOțlA, fiica și nepoata, împreună cu sora și familia, anunță 
cu durere încetarea din viață a scumpului lor

1IUNYADI IOAN
înmormântarea are loc sâmbătă, Ora 15. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliul din Petroșani, Unirii. (4129).

SUNTEM alături de familia prof. pădureanu Ionel, in marea 
sufciință pricinuită de dispariția mamei

PADUREANU CORNELIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Familia Apostu. (4130)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala generală nr. 5 
rctroșmii este alături de inspector prof. pădureanu Ionel, in du
rerea pricinuită dc moartea mamei sale.

Sincere condoleanțe. (4101).

COLECTIVUL de cadre didactice al Școlii generale nr. I 
Pctrlla împărtășește durerea pricinuită d-lui inspector prof. Pă- 
dureanu Ionel, la decesul mamei sae.

Sincere condoleanțe. (4107).

ELEVII clasei a XH-a G, Liceul Industrial Petroșani, sunt 
alături dc dl. diriginte prof. Pădureanu Ionel, in durerea prici
nuită de decesul mamei sale și transmit condoleanțe familiei. (1096)

FAMILIA Petra Ioan este alături de dl. prof. Pădureanu Ionel 
in aceste momente grele, pricinuite de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (4097)

ERATELE Iuliu și nepoții anunță cu durere și adâncă tris
tețe tiecerca in neființă a celei care a fost

EMILIA (PUȘI) ing. IIAIER (n. MICLEA) 
înmormântarea va avea loc in ziua dc 18 iunie a-c., in Craiova. 
Veșnică vei fi în sufletele noastre. (4121)

COMEMORĂRI

SOJTA ți fiicele anunță cu aceeași durere scurgerea a 4 ani 
de la decesul scumpului lor soț și tată

POSTELNIGU CONSTANTIN
Odihnească-se în pace! (4098)

S AU SCURS 6 săptămâni de când inima caldă, zâmbetul și 
sufletul bun al scumpei mele prietene

prof. ANGELA OLARU 
m-a părăsit, plecând pe drumuj fără întoarcere.

Flori și lacrimi fierbinți ale prietenei tale Sanda vor uda 
veșnic mormântul. (4102).

RAGCL Petroșani - Aninoasa
ANUNȚA:

L.ccpanrl cu data de 14 iunie 1993, termocentrala 
Paroșeni a intrat in reparații curente planificate anual, 
până la data de 1 august 1993.

Prin urmare in această perioadă RAGCL Petroșani a 
sistat livrarea apei calde menajere și va prelungi livrarea 
apei reci cu 2 ore/z.i, 1 oră dimineața și 1 oră după masă.

SC „Realcom” SA Petroșani
ORGANIZEAZĂ

pentru data de 8 iulie 1993, ora 10, la sediul societății 
LICITAȚIE

pentru închirierea spațiului in suprafață de 13 mp, situat 
iii inc inta unității nr. 319 Parângul.

Documentația licitației poale fi procurată de la dom
nul contabil șef.

Garanția dc participare «Ic 1000 lei va Ti depusă la 
casieria unității cu trei zile înainte de data ținerii licitației.

* •
Cotidianul da opinii fi informații „ZORI NOI" apare 

&DC1ETAȚH COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 
înregistrată la Registrul Comerțului sub

. »r, J Z0/G21/1991.
K Cont virament: 3070G0201 — BCR Pe
troșani.

Director) M1RCRA OUJORESCU
<! Director executiv: |ng. Alexandra 
BOGDAN ,

Filiala Flectrocentrale Paroșeni
COMUNICA:

Având în vedere volumul marc de lucrări cuprins în 
programul de reparații al IIVJ pentru anul 1993, și de
rularea greoaie a acestuia privind aprovizionarea cu piese 
schimb din cauza lipsei fondurilor necesare cât și corelat 
cu unele probleme interne privind funcționarea instalați
ilor, vă facem cunoscut că programul dc reparații se va 
desfășura in perioada: II iunie 1993 — 1 august 1993.

RAGCL Petroșani - Aninoasa
ORGANIZEAZĂ

In data de 19 iulie 1993, ora 10, la sediul regiw din 
Petroșani, str. Mihai Eminescu nr. 15—17

LICITAȚIE
deschisă cu oferte în plicuri sigilate pentru vânzarea 

spațiilor din Petroșani:
— str, 1 Decembrie 1918 nr. 63 (ADAS) în suprafață 

de 278 mp. cu profil de activități administrative;
— str. Slătinioara (ACR) in suprafață de 361 mp. cu 

profil de autoservicc.
Relații suplimentare precum și documentația se pol 

obține la sediul regiei.

SC „SCAI” SA Petroșani
ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI — Str. Eminescu 17

ANUNȚA

Începerea unui nou curs de școlarizare în vederea 
obținerii permisului de conducere cat. ,.B“ care cuprinde:

— 30 ore practică auto;
— 20 ore legislație rutieră;
— 15 ore cunoașterea automobilului.
Pentru seriile iunie — iulie (29.06.1993) iulie — au

gust 1993. (4110)

S.C. Corapexim SRL Petroșani
Oferă spre vânzare, din stoc, o largă gamă de
■ PRAFURI DE ÎNGHEȚATA — 1500 lei/kg.
■ COȘURI DE ÎNGHEȚATA
Adaos comercial — 0 %
Informații: zilnic la Bar „COLA“, strada Avram lancu 

nr. 8, Petroșani. (1076)

NOU!
Începând din 17 iunie, în Petroșani Nord, magazinul 

finiei

S.C. ELBRUS PROD. COM. SERV. SRL 
Petroșani

*

va desface pentru dumneavoastră
■ CARNE
■ PRODUSE DIN CARNE

caic vor satisface toate gusturile, la prețuri accesibile.
■ ANGAJAM VANZATOR calificat in desfacerea 

produselor noastre.
Relații: la sediul firmei din strada 1 Decembrie 1918, 

nr. 57 (Complex „MINERUL**). < 1091)

RIDACUA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Dălccscu nr. 2. 
Telefoane: 51IGG2 (dircctor-redactor șef)| 
515972 (director exocutiv-adrulnhlruliv 
difuzare), BI2IG4 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL: Tipogiafia Petroșani. str. 
Nicolue UălcCscu nr, 2. Telefon 511365.

Materialele recomandate și 
nepublicata uu so restituia. Res
ponsabilitatea morală și juijdicâ 
asupra corectitudinii datelor cu
prinde In articol# apaițin, In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU: 

Responsabil de număr
Vait LOCOT/V 

Corectura

Emilia ACTIIREI 

Viorica FIRJULESGU


