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AFACERI SUB 
MICROSCOPUL PENAL
In 21 mai a.c., deci acum 

aproape o lună. Procuratura 
din Petroșani înregiara, la 
numărul 542/I’?1993, adresa 
Regiei Autonome a iluiiei, c- 
misă din 18 mai, care sesiza 
situația cunoscută ce atunci 
a celor 186 milioane lei. De
nunțul penal a fost naintat, 
în aceeași zi, Procuraturii ju
dețului Hunedoara. De la dl. 
Cornel Ciucian, procuror șef 
al Procuraturii județene, am 
aflat câte ceva de dincolo de 
cortina cercetărilor penale

— Unii susțin că la dum
neavoastră, la Procuratura 
județului, ar fi numai un do
sar referitor la RĂII Petro
șani, alții că ar mai multe. 
De fapt câte sunt și ce obiect 
are fiecare?

— Sunt trei dosare, unul 
cu cele 186 milioane lei. al
tul in caro RĂII este implica
tă cu o firmă numită Vest- 
Service și al treilea cu pri
vire la lămpi de miner, mai 
precis la prețul lor, vândute 
minelor de Arbagic Vasile și 
Retrișor Nicolae. Politia ju
dețeană instrumentează 
te trei dosare.

F. R, F. a hotărât:
Judecate in ședință de urgența raportul observatorului federal, 

Francisc Colori, inaintat Comisiei Campionatului Național de 
Fotbal, dup.i partida Jiul Petroșani — FC Bihor și sancțiunile 
dictate o'e Clubul Sportiv Jiul Petrpșani, FUF a hotărât, joi, 17 
iunie 1993, următoarele sancțiuni:

1) . Suspendai ea Jucătorului Mircea Popa, pe timp de un an 
de zile;

2) . Su jrendarea jucătorului Oviditi Dodii, pe timp de 6 luni;
3) . Suspendai ca jucătorilor Stăm u și Stâncic pe timp de 6 

luni, pentru refuzul de a se prezenta in fața Comisiei de disci
plina.
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La scăldat
Dat a nu ‘iți în ce ape să vă sc.'ddați, vă spunem noi: in 

apele ștrandului „Preparatorul", care s-a deschis de vineri în 
Lu|>eni. Sunteți așteptați acolo zilnic, intre orele 10—21), de către 
dl. P.ilrichj Ștef in, care vă garantează că nu este nici un pericol 
să vi se înece corăbiih Dimpotrivă. Așa cu, „vânt la pupai".

— Lumea vorbește că și la 
Regia Autonomă de Gospodă
rire Comunală și Locativ j Pe
troșani sunt fapte ceva mai 
vechi, dar după 1990, nelim
pezite. Ce să credem?

— Există două dosare cu 
RAGCL Petroșani, unul cu 
protocoale și mese felurite 
făcute de alții dar piâtite de 
RAGCL. Iar al doilea se re
feră la tot felul de vânzări 
(garaje, cabane, etc.) a că
ror legalitate va fi stabilită 
După câte sunt informat unul 
se va limpezi curând de către 
poliția județului, apoi ni 1 va 
înainta nouă.

— Și în afacerile tenebroa
se de la Abatorul din Live- 
zeni tot Procuratura județului 
va face lumină. Sunt compli
cate lucrurile?

— Sa muncit mult pentru 
stabilirea dimensiunilor a- 
cestor afaceri. Știm că au 
fost patru filiere pentru a a- 
duce animale. Totul c.te in 
plină etapă de cercetare.

Tibet in SPATARU

I Astăzi, la ora 17, la Casa de cultură 
Petroșani:

„rlVr O*  CLGCK" CU: 
Mister Matinal, FAUL GRIGORiU 
și emul de ia Telefonul (ie Seară, 

SEBASTIAN SĂRCĂ
■ Astă seară, la orti 17, |a Casa de cui 

tură din Petroșani va avea loc lansarea a 
două cărți care merită citite: „Anatomia 
unei străzi", de Paul Grigoriu, și „Călă
torind spre vârful ființei mele", de Se 
bastian Sârcă.

■ Iubitorii de literatură se pot întâlni 
cu două dintre cele mai cunoscute voci ale 
radioului — Mister Matinal și „Telefonis
tul de seară".

■ Alături de cei doi autori, seara, la 
discoteca „Vox-Montis" va fi prezent Sorin 
Caracseghi, unul dintre părinții omisiu
nilor in... bluc jeans.

■ Sponsorii manifestării — ziarul 
„Zori noi". „Orient" SRL (patron Ghițu 
Momir) și „Divertiscom" SRL (patron Ges

tică Toader). (M B.)

De ieri, prin scumpirea benzinei

Un plin la „Dacia” costă 
cam 9000 de lei

■ Prețurile au crescut nesemnificativ. Deoc undată.

Până ieri, alaltăieri, cele două 
.stații „PECO“ de stat au consti
tuit obiective de interes major 
pentru posesorii de autoturisme. 
Recentul asalt asupra stațiilor 
care distribuie carburanți s-a 
explicat prin teama că, de la 
1 iulie, prețul benzinei va su
feri modificări. Adică va crește 
Cei instalați confortabil la coada 
dădeau chiar și pronosticuri: 400 
de lei litrul. Fără Îndoială că, 
odată cu Introducerea TVA, era 
de așteptat o ridicare a prețu
lui. Insă — așa cum au asigurat, 
prin mass-media, factorii dn 

flomcAiu — in nici un caz la 
prețul despic care se zvonea. Dom
niile lor vorbeau de ceva iu ju
rul a 250 de lei. Cu precizarea 
că evoluția va fi funcție de 
alergătura la caic va li supli. 
Icul nostru după dolarul canit.i- 
list american.

Pusul acesta pe jăratec a fost 
însă suficient ca, in câteva zile, 
mai toate benzinăriile din țară 
sa fie luate cu asalt. I’e multe 
trasee turistice — solicitate acum 
la deschiderea sezonului estival 

— automobiliștii au stat ceasuri 
întregi cu ochii-n soare. După 
cisterna cu benzina care nu mai 
venea. Doh, vremuri noi,-obice
iuri... tradiționale!

Ca sâ nu se mai perpelească 
atâta boborul, premii iul Vâcă- 
roiu și-a convocat sfetnicii și a 
hotărât noile prețim; ale carbu
ranților. • Benzină normală: 190 
lei/lilru • Benzină regular: 200 
lei/lilru • Benzină premium: 
215 lei/litru • Benzina Iară plumb 
(specială): 225 lei/lilru • ],a mo
torină prețul a r.iinas același. 
Acestea sunt prețurile. Deocam
dată. Se zvonește că, in vara asta, 
vom mai avea surprize.

Dc la o lună și jumătate

Locatarii de pe o 
scară n-au apă

Purtătoarea de cuvânt a loca
tarilor care locuiesc în aparta
mentele de pe scara 1 a blocului 
40 de pe strada Aviatorilor, este 
doamna Daniela Diaconu, de la 
ap. 17. Dumneaei ne-a relatat 
că, de mai bine de o lună, n-au 
apa la robinete. A fost o vreme 
in care de abia curgea țârâind 
D-na Diaconu crede că defecțiu
nea este undeva la intrarea con
ductei în scară. Au chemat un 
om de la ape, acosta a venit, 
s-a uitat și-a zis că revine a 
doua zi. Dc atunci au trecut 
două săptămâni. Reclamând și 
la asociația de locatari acest 
neajuns, oamenii au primit ca 
răspuns „cântați și dumneavoas
tră un particular sâ repare". In 
aceste condiții, deși n-au bene
ficiat de apă, locatarii au tre
buit s-o achite. Oare dc ce se 
întreabă ci?

Nede ia Vulcăneană
■ Astăzi, de la ora 11. mare spectacol la stadion!

TALC IOCLIL DIN \ ULCAN

Lira și la garai
Mâine vor avea loc ultimele 

— și cele mai așteptate — eve
nimente din cadrul manifestări
lor purtând titlul generic „Ne- 
dcia Vulcăneană". Dar, să urină- 

i rn programul de desfășurare al 
acestora. Începând cu ora 9,30, 
pe bulevardul Mihai Viteazul va 
fi un spectacol de culoare: pa
rada portului popular. Apoi, tea
trul de acțiune sc mută in zona 
de agrement a orașului, „l.a 
Brazi", 11,00 este ora de Înce
pere a unui concurs-spectacol 

folcloric. Se vor întrece ansam
bluri folclorice, orchestre și for
mații de dansuri populare, so
liști vocali și instrumentiști. 

Premiile oferite dc organizator 
— Primăria Vulcan — vor răs
plăti laurcații flecarei probe, dar 
și pe cel mai tânăr participant, 
cel mai vârstnic participant și 
purtătorul celui mai frumos cos
tum popular. Pentru Nicolae 
Fuidui lăncii, Mariana Angliei, 
El< na Mei ișorcanu, Ghcorghc 

'l'urda, Aneta Stan, aceasta va 
fi a doua zi dc spectacol. Nu 
vor lipsi surprizele .și toate ce
lelalte pentru ca duminică, ul
tima zi a Nedeil, su fie o zi 
agreabilă, chiar memorabilă. Da
că ploua, sp<. ui va avea 
loc la club. (P.N.)

Din data de 19 iunie a.c., ac
tivitatea di- comeri i ihzarc a pro
duselor nealimcnlarc sc strămută 
din Piața agroalimentară in zona 

In ziarul <le «istazi:
■ O firmă fără datorii față dc stat
■ Avem copii talentați
■ Divertisment
■ Rebus
■ Caleidoscop internațional
■ Lumea sportului la ora bilanțului

gării CFR Vulcan. Această mă
sură este dispusă de Primăria 
orașului prin Dispoziția nr. 26/ 
1993. (P.N.)
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LUMEA SPORTULUI, LA ORA BILANȚULUI
în Cupa României la 

rugby, Știința Petroșani 
a repetat performanța 

de acum doi ani

CLASAMENT

învins
Steaua 

acasă

Farul

Pe stadionul din Dealul
Institutului, universitarii

noștri au obținut o nouă
victorie categorică

minute 
Științei, 
vor fi 
în min.

Dră- 
tot el

I 
domi

na i e a 
inscric 
r< șteni, 
transformă Bucur fixând scorul 
final la 43—7.

bune de
dar cei care von 

studenții bucui
70, prin Opresc!!,

Anonimatul In care se desfă
șoară campionatul național de 
rugbv, nu poate anula insă ma
rile sale performanțe și mai ales 
frumosul succes al studenților 
petro.șăneni, care in decurs de 
trei ani au cucerit de două ori 
Gupa României și o dată au fost 
partenerii învingătoarei, 
Constanța.

Anul acesta Știința a 
pe campioana en titre, 
București, întorcându-se 
eu aceeași modestie cu care a 
plecat la luptă.

) Echipe penalizate cu câte un punct.

• Steaua București 17 12 0 5 41
3 Universitatea Timișoara 17 11 0 6 39
0. Grivița București 16 11 0 5 38
4. Farul Constanța 16 9 1 6 35
6. GSM Sibiu 17 8 1 8 34
1. ȘTIINȚA Petroșani 17 8 1 8 34
V. Știința Baia Mare 16 8 1 7 33
B MINERUL Lupeni 17 8 0 9 33
0. Dinamo București’) 17 7 1 9 31

10. GSM Suceava’) 16 7 1 9 31
11. GFR Constanța 16 5 2 9 28
12. Sportul Studențesc 17 2 1 14 21
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săracă 
primit 
cu o caldă

Din păcate lumea 
rugby-ului nu i-a 
flori și ovații ci doar 
strângere de mână.

Rugbyștii au insa puterea de 
a trece peste greutăți. In nici 
un sport nu există atâta anga
jament în teren și o atât 
mica răsplată pentru efort, 
aceea ei au «em>i>.i“ 
tlemeni și 
Inima lor 
obosită.

„statutul" unor gen- 
statura unor... uriași, 

nu poate fi niciodată

CSU ST11NTA PETROȘANI — 
SPORTUI; STUDENȚESC BUCU
REȘTI 43—7 (21—0).

ȘTIINȚA: Soare, Suiogan (Cos- 
tache), Stelian, Bolea, Drumea, 
(Trancă), Mureșan, Gheorghe 
Claudiu, l’alamariu (Pălănceanu), 
Drăghici, Ivăntlș, Andreițâ, Me- 
dragoniu. Panou, Martinescu 

(Voina), I.arie.
Diferența putea fi mult mai 

mare, dar unele greșeli în mo
mentele de finalizare, precum și 
rularea întregului lot de jucă
tori, mergând pe unii titulari 
pentru jocul cu CFR Constanța 
de sâmbătă, a dus la acest re
zultat.

Scorul se deschide relativ re
pede, in min. 3, când l’alamariu 
înscrie prima încercare transfor
mată de Drăghici 7—0. în min. 
28 după o greșeală a lllj Pancu, 
tot el înscrie după un minut la 
centru, transformă Drăghici' și 
14—t). în min. 38 Gheorghe Clau
diu ajunge până pe"aripă, unde 
pi imeste balonul și înscrie a 
treia încercare a Științei trans
formata de Drăghici. 21—0 fixând 
și scorul primei reprize...

Repriza a doua începe tot cu 
studenți; petroșăneni la cârma 
jocului și in min. 47, după 0 
grămadă, l’alamariu paseaza li 
Drăghici care înscrie pe aripd, 
26—O, ratând transformarea. Min. 
54, grămadă la 25 m. este pusă 
în atac linia de treisferturi, Me-i 
dragoniu înscrie o încercare ra
tată de Drăghici. 31—0. Cea mat 
frumoasă fază se derulează îtl 
min. 62 când Drumea prinde o 
tușă, balonul fiind jucat cU 
înaintașii l’alamariu — Suiogah, 
primește Bolea care ataca, gru
pează pentru a doua oară pe 
inaintare, după care balonul este 
scos la treisferturi. Drumea in
tercalat între aceștia pasează spro 
r.arie, care înscrie 36—f) ratează 
Drăghici transformarea. în min. 
66. după un replia) foarte bun 
al lui Ivanuș, care își pune in 
atac linia de trei' forturi, 
ghici înscrie la centru, 
transformă 43—0.

•Sunt

World Cup
Insulei» Furou - Cuho-Slovauia 0-H

licreuri seara târziu s-a desfășurat partida din ca
drul preliminariilor campionatului mondial dc fotbal, din 
tre echipele Insulelor l’eroe și Ceho-Slovadei, contând 
per-lru grupa a iVa europeana.

Așa cum era de așteptat victoria a revenit oa-peiilor 
cu .corul de 3 0, aceasta fiind ultima partidă din ,se-
aonul de prim ivarâ a| calificărilor.

Pană în toamnă, mai precis in a septembrie, când se 
vor întâlni Țara Ciulilor și Ceho slovacia, rehip.de repre
zentative ale grupei au intrat m vacanță, fiecare însă cu 
problemele sale interne.

Singura echipă națională dintre cele 6 pârtii ipanfe în 
easta grupă, care la aceasta oră este fără anlmior, este

echipa României și numirea viitorului ootuliK .itor t i linte
îric.â te mai la- ,i așteptata.

CLASAMENT
d. Belgia « 7 0 1 15 — .1 14
2 România 7 4 1 2 21 -10 3
3. Ct ho-.Slovdc ia 7 3 3 1 16 — 7 9
4 Țara Galilor 7 4 il 2 14 — n 9
5 Cipru W 2 1 5 n 13 5
f> Insulele l’eroe 7 0 0 7 1 31 9

Claudiu Frumoca sau
simbolul viitorului

Turnirul jucător a mai apărut 
in coloanele ziarului nostru. EL 
simbolizează o frumoasă genera
ție de viitori fotbaliști, crescuți 
in curb-a .tiu ui, care bat cu în
drăzneala la ușa mare a echipei 
dc seniori. Golgeterul absolut ii 
formației și al serici, cL) 12 de 
goluri la activ, mai are lângă 
el, în echipa antrenată de Ion 
Dosan col puțin 5—6 colegi la 
fel de talentați și dotați. Este 
vorba despre Cornel Repede, 
Mitrofan, Tnslâtlaru, Udrca, An
gliei. Petra, ca să <lăm doar câ

POPICE
După ce Minerul Vulcan a 

meat din nou pe podiumul cam
pionatului național de popice, 
in cadrul supcrligii, iată că Jiul 
Petrila obține o pet fot manță U- 
nii.ti, fiind Ja doi pași de cam
pioană. O desparte doar fosta 
mare echipă Aurul Baia Mare, 
medul iată timp de 15 ani con- 
sc< utiv, pana cu numai două 

teva nume, fără a-i minimaliza 
<ii nimic pe ceilalți coechipieri 
de . generație.

Claudiu Frumoca face parte 
și din lotul lărgii al Jiului. El 
insa arc mai ea capacitate de aș
teptare și înțelegere, că «xlatâ 
intrat în teren nu-și mai poate 
permite decât să rămână titular 
pe postul .sau. Nu-i place jocul 
de-a rezervele și nici nu renunță 
la studiu. Calitatea dc elev este 
lotuși cea dominantă. De elev 
al scolii... dc fotbal, Jiul Petro
șani.

ediții tn urmă, cu aurul strălu
citor al succesului.

„l’etrilenii", care au |ucal toato 
meciurile lor fn „deplasare" se 
pot mândri cu acest rezultat de 
răsunet, obținut în condiții cu 
totul speciale, metilul fiind deo- 
potrivă atât al antrenorilor, al 
|U« atol ilor, al secției, al sindica
tului și ni conducerii EM l’e- 
triln, o a<tevi'iiată familie a spor
tivilor.

rehip.de
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s a ne trăiască !
Ei, laureații PREMII INTERNAȚIONALE

Avem copii frumoși, copii de care trebuie să fim mândri. A- 
vem copii de excepție. Ciudat — probabil au fost alte interese — 
in 1990 și după aceea ni s-a pus in mass-media occidentală eti
cheta de popor handicapat. Vezi, doamne, dumnealor, elita ala 
de lip „hau. hau“ disprețuia valoarea copiilor noștri, apăreau pe 
ecrane fel de fel de filme tendențios făcute, despre „copiii stră
zi." din România, despre condițiile inumane in care în țara aste 
cinstită și mereu furată de imperii mai mult sau maj puțin hră
părețe, se trăiește. Un fel de Iad inventat. „La noi, vai de eopii“. 
Vezi, domnule, la el nu dorm sub poduri derbedeii. Numai la 
noi. La ei numai delincvenții dorm sub poduri și pe foi de hârtie. 
La noi de vină este... 6ă așa era scenariul. Și lată că, mergând 
la ei, acolo, In vest, copiii noștri le dau lecții și le iau premiile. 
Și acum zece-cincispr<?zece ani, ca și acum — când concursurile 
au fost jurizate cinstit (și foarte rar s-a întâmplat asta), i-am 
„bătut" pe limba lor. Avem copii de excepție, copii și dascăli 
rmnun,iți, pe care ei, AIA, nu-i au. Și le e ciudă I Această pagină 
pe care v-o propunem sa o lecturați, este un argument în favoarea 
celor ce le afirm. Avem copii de excepție, și la limba română, și 
la muzică, deopotrivă matematicieni și artiști, oameni de primă 
valoare. Cât privește profesorii lor, toată recunoștința neamului 
li se cuvine. Ei, laureații, de aici și de dincolo, dau lecții altora 
d pre ce înseamnă să simți românește. Șj să aperi SFÂNTA 
LIMBA ROMANA.
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„Premiile Eminescu”

De curând au fost comunicate rezultatele con
cursului de literatură „Flores Juventutis", ce a 
avut loc la Gent, în Belgia. Intre laureați, patru 
tinere talente din Petroșani. Este vorba de 
Marian Boboc, Camelia Jula, Ahca Baron Și

Marian Boboc
Născut in data de 4 august 1967 la Petroșani 

Este student in anul doi la Facultatea de Litere. 
Laureat al concursurilor: „I.D. Sârbu", „Aici ne 
sunt visătorii", precum și „Flores juventutis" 
Este conducătorul cenaclului „Boema". A pu
blicat în „Echinox", „Universul familiei". „Zori 
noi", „Solstițiu", „Datina", „Lumina". Volume )n 
pregătire: „Tina Turner", „Cornelia", „Orașul cu 
barbă", „De-a iubirea".

V I IV A

în ziua de 15 iunie, la Petroșani a avut loc o amplă mani
fest ire culturală organizată de Fundația eulturaiă ,I.D. Sârbu“. 
Cu acest prilej. în fața unei săli arhipline și destul de zgomotoa
se a fost prezentat un recital de poezie susținut de actorii Florin 
P. ur șl Mihai Clita, cu versuri din creația eminesciană. In ace- 
eaj. manifestare a fost cuprinsă și festivitatea decernării preml- 
iloi „Eminescu" pentru anul 1993, oferite de Fundație, premii 
»n cărți. Valoarea totală a premiilor, peste 30 000 lei. Au fost
premiați copiii laureați In olimpiadele școlare pentru limba și 
literatura română — fazele județeană și națională, precum și 
laureații unor concur uri de interpretare muzicală, artă drama- 
ti- i, creație plastică, premiile au fost înmânate de cel ce a înfi

am urmărit poema ziua și noaptea
am visat poema in toata măreția ei
de femeie neînceputa
am alergat în sângele meu alături
de globulele roșii ori albe ori nedescoperite
am primit vântul în azilul buzunarelor 
mele
am iubit uneori o fată cu nume meteorologic 
am fost învinuit de o mare tristețe
fără rost „

Marian HOBOO

ințat fundația, criticul literar 
laureaților.

Camelia Jula, Miruna Pădure, 
Emanoil Stanciu, Maria Vălcea- 
nu, C.abriela Suciu, Crislina 
A1 id. Marinela B,.rzăune, An
dreea Simaschievici, luliana Cio
ban u. Andreea Izry, I^aura Lau- 
r.in, Camelia Comun, Adela 
Kaszony, Gristina Norocel, Mir- 
cea Meseșnn, Ludovic Cliiș, Oana 
Eibpoiu, Anda Cristescu, Mihae-

Dumitru Velea. Publicăm numele 

la Nica, Tiberiu Coconet, Radu 
Coran. Aurelian Epuraș, Sorin 
Gucu, îiăzvan Alstani, Mădălina 
Dubiczki, Ana-Maria Sănășan, 
Liviu Burice, ludith Moldovan, 
Alexandra Nalaticu, Ximena U- 
lucaru, Emanuela Sauciuc, Sio- 
mara Hrcniiic, Simina Marines- 
cu, Sava Croitor.

Rubrică realizată de 
llorafiu ALEXANDRI.SCU

Anca Baron
Este la primul ei mare succes. Elevă a Școlii 

generale nr. 1 din Petroșani. Anca Baron, stu
diază cu deosebită dragoste limba și literatura 
franceză. S-a născut la 11 noiembrie 1978, in 
Lupenl. Se află la sârsta debutului. Și a debu
tat la Gcnt, în concurs, scriind în limba tul 
Voltaire. Succes total și un premiu valoros.

Mirela Delica. Nu putem decât să-i felicităm pa 
laureați și pe cei ce le sunt profesori. Succes, 
și le dorim ca n»mele lor să apară cât mal 
curând in librării, în calitate de autori de carte.

Camelia Jula
S-a născut la 8 septembrie 1977, la Timișoara. 

A debutat în ziarul local în 1988. Ne facem ua 
titlu de mândrie de a sublinia acest lucru. Lau
reata de astăzi este Un tânăr talent 
poetic afirmat în ziarul nostru. Premii: Marele 
premiu al revistei „Solstițiu" — 1990, Premial 
pentru originalitate acordat de Societatea „Tu- 
dor Arghezi", 1991, și Premiul „Eminescu" — 
1993, acordat de Fundația culturală „I.D. Sârbu", 
Pelro?ani.

R l (. i
Lasă-mi mâna să alunece 
Peste ierburi umede.
Lasă-mi ochii să cuprindă 
Viața pură din oglindă.
Lasă-mi glasul lung să cheme 
Păsări ce-au uitat de vreme.
Lasă-m, trupul să coboare 
De la tine, înspre soare.
Lasă-mi părul — nor să zboare 
Peste ziua din izvoare.
Lasă-mi sufletul să cânt.

Nu-1 inăbuși-n cuvinte.

Camelia JULA

CULORI
Discul dc aur se ascunde după munți
Vopsind orizontul in culori fermecate 
Din razele sale face mândre punți

Punți colorate.
Vopsește orizontul in roșu aprins
Ș; portocaliu și albastru deschis
Țesute-n curcubeul ca un arc întins

Imagini dc vis.

Mirela Delica
Elevă a Școlii generale nr. 1 din Petroșani. A 

debutat, ca și Anca Baron, la Gent. In limba 
lui Voltaire și Dumas. S-a născut la 14 martie, 
1979, la Craiova. Ii place rap-ul și literatura. Da 
talent in plină afirmare. Un talent care, alături 
de ceilalți copii pe care i-am prezentat, a Iz
bucnit neașteptat, cu un premiu internațional.Ramona GAINA

Programul 1 V
p SAMBATA, 19 IUNIE

9,00 Bună dimineața... de la 
Cluj-Napoca!

10,00 Actualități.
■10,10 Șapte note fermecate.
11,00 fum seiial pentru gopii. 
11,30 Tradiții.
12/4) Alia și Omega. 
13,00 Ora de muzica.
11,00 OUA 25 — TIIANZIT l'V, 

Desene animate. Știri. Atlas. 
Tragerea la sorți ora (15,10). 
Duplex București — Costi- 
neșli. Comedie; Familia 
Simpson (ora 17,00). Sport 
(ora 17,25). Film serial: Cas
cadorul (ora 17,55). M.ip.i- 
m ind (oi a 18,15). Teleencl- 
clope iia (ora 19,15). ' tua-
litați (ora 20,00) Editorialul 
săptămânii (ora 20,35). Film 
serial: Caracatița (ora 20,1)). 

'1 «pul muzical european (ora 
22,20). Știri (ora 23,10).

21,15 Film serial: MIDNIGIIT
CALLEIt Episodul 18.

0,10 Concertul extraordinar al 
lui Uriah lleep la Festivalul 
Iniei naț.oal Ruck '92.

DUxMINIGA, 20 IUNIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Clubul Iu. Gulivcp
11,00 Film serial pentru aopn.
11,25 Avanpi i'micru TV.
11.30 Lumina din lumina.
12.30 Viața satului.
11,00 Actualități.

1 1,25 Video-m.igazin.
18,20 Pompierii va mfomea/al
18.30 lnving.itoi iii.
19,00 Film seii.il. DAI,LAS.
20.00 Actualități.

20.10 Fotbal: Steaua — Univer

sitatea Craiova și Dinamo — 

Spui tul Studențesc.

22.35 Film artistic. O fantomă 
la Monte C’arlo (Anglia, 1990).

0,10 Actualități.
0,20 Nocturna de duminica.

LUNI, 21 IUNIE

11,00 Actualități.
II.lă Ora de muzică
14,00 Didactica.
15.30 Tcleșcoaiă.
1 1,-43 Clasa a X-a TV;
16.15 O samă de cir mie.
16.30 Civilizația montanii.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin ln limba maghiară.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Documentai TV.
19.30 Desene animale.
20,00 A'. Iii.iliti'iți.
20.35 .Sport.
20.15 Studioul economic.
21.30 Teatru TV; „Murat Sade’.
21.00 Actualități.

0,13 Repriza a ticia.

VOTAȚI 
la 4 iulie 1993 
— Lin om pentru 

fiecare
—Un primar 

pentru to(i
—Un gospodar 

pentru oraș

In ga ii erul

ION DĂBULEANU
Candidatul in hlctfvri al 

Partidului Unității Social 
Democrate

seii.il


4- SAMBATA, 19 IUNIE 1993

Aflați că peste trei zile...
M. 9 
C C

Foileton

loază cu fantome cabaline
Lică Bălmăjeală, un fel de cap pătrat lăbărțat în cercul șuți- 

I >r din zonă, avea întâlniri de afaceri la punct fix.
Purta cravată roșie, in ciuda deochiului soacră-si, peste o că

mașă care pe vremea lui Garibaldi fusese tot roșie. Plus blugi 
moderni cu găuri ortopedice in dreptul rotulelor, pentru o adecvată 
mobilitate a picioarelor în caz de întâlnire sub clar de lună cu 
presării. Sau cu nevasta pornită pe urmele lui până la bomba 
lui Gigă.

Respectând sfertul de oră academic plus alte 
apăru de după colț secretara lui particulară, Mimi — labă 
gâscă ’ cnoa trăgând 
întinse mâna dreaptă 
capul podului, unde-și 
fr.aerj de mărunțișul

După înjurăturile
nvi 1 învinse și se trecu la ciorovăială aferentă startului în afaceri, 

întrevederea stradală fu finalizată la bomba lui Gigă, iar 
înțelegerea parafată cu b.,.e importata din alt județ și înnobilat, 
cu apă autohtonă.

Confrrm mimului punct dm ordinea de zi, in noaptea urma 
U are trecură la acțiun

Ca orice om practic, I.ică venise înarmat cu un ghem de 
sfoară de vreo 200 de metri care-i umfla buzunarul blugilor. Așa 
că, nolăsandu-se mai prejos. Mimi secretara agita un muc de lu
mânări.-, având in vedere obiceiul soarelui de a trage pe dreapta 
tocmai când le este șuților viața mai dragă.

Astfel dotați cu sus-numitele instrumente de birotică luară- 
cu a'- >lt grajdul lui Fane Chiorul aflat chiar la marginea comunei, 
unde bi noclase Lică mai cu vreo două zile în urmă un cal-putere 
pur sânge, valorând pe piața neagră a tuciuriilor cam cât un 
transportor blindat abia ieșit din reparație capitală.

Ghin.jnul celor doi gușteri nu a constat nici in mâța neagră 
cocoțată pe acoperișiil conservei de cal și nici în casa proprieta
rului care pe vremea cruciadelor purtase numărul 13 (casa nu 
proprietar ii), ci tocmai în schimbul în natură pe carc-1 efectuase 
(proprietarul, nu casa), chiar în urma debutului nopții în cauză.

Ața că, ln zindu se la sr-â, țâilul ușii grajdului, taurul aflat 
momentan în locul fostului cal, dădu cu ochii prin intermediul 
lumânării ținută de secretară tocmai dc purpuria cravată, mân
dria unii asului hij Garibaldi, rccte Lică Bălmăjeală.

Care Lică tocmai arunca un lasso confecționat din sfoara 
aflată fn buzunarul bhnșilwr, asupra presupusului rap de cal ipo
tetic, ir.locuit spre neștiința i'.aratorilor - u niște superbe coarne 
do t (Va urm i)

zece minute, 
de 

un picior după ca și când ajunse aproape 
spre Lică din reflex cotidian format la 
avea ea ' udul de ușurare a buzunarelor de 
stânjen tar.
do rigoare, pragmatismul' celor doi partc-

n c t? w>

Maximă

<■» X 
5’ i. 
1 n

„Ne place să ghicim 
este în sufletul altora, dar 
ne place să pătrundă oi 
trol ncstru".

LA ROCHEIOLCAULD

râdem?

• A.'- ,ndre

1
Cum cei ce se ocupă cu soarele, stolele și planetele ne-au a- 

vertizat din timp că vor avea loc în această vară mai multe ex
plozii solare iar stratul de ozon este subțiat, specialiștii în arta 
vestimentației vă recomandă ca la ținuta dumneavoastră pe cate 
o veți purta la „marc", să adăugați o pălăriuță. Se poartă — spun 
jurnalele de modă — pălării cu boruri largi, de culoare albă. 
Pe pălărie în lateral stânga doamnele și domnișoarele pot aplica 
diferite figuri — începând de la bulinuțc roșii (nu din „Evenimen
tul zilei**)  și terminând cu personajele din desenele animate în
drăgite de copii. Sunt de preferat bluzele Jargi, de asemenea, de 
culoare deschisă, precum și fustele pantalon. Se poartă, în conti
nuare, mai ales la ținuta de seară, fuste scurte, în culoare con-: 
trastantă puternic cu bluza. Ca bijuterii — specialiștii în arta 
vestimentației recomandă brățări din os, sau sintetice, fanteziste.

Pentru bărbați, dimineața șortul combinat cu tricouri viu 
colorate. Scara, un pantalon de tip bine joans sau din stofă de 
culoare închisă — interesant parc a fi negrul — și bluze fante
ziste. încă un sfat pentru bărbați : lăsali cravata deoparte — nu 
se potrivește cu plaja și faleza. O nota de eleganță vă poate da o 
eșarfă asortată la bluză, confecționată, eventual din mătase. Și 
aceasta numai dacă bluza este

Sâ mai siI

... și
Muni“«

timpului este foarte schimbătoare 
vă imbrăcați astfel încât să puicii

Monl.miarzii și iu că starea 
lă munte. De aceea trebuie să 
face față oricărei intemperii. Pentru bărbați, dacă ați pornit spre 
înălțimile semețe, o bluză sau cămașă în carouri la care se poate 
asorta un pantalon scurt, din doc de culoare bej. Să aveți însă, 
la îndemână, în rucsac, o bluză de vânt (hanorac) impermeabil. 
Pe cărările muntelui, Indiferent dacă este Iarnă sau vară, se 
căiță obligatoriu, bocancul. Conferă siguranța, apără piciorul 
vătămătoarele vipere, existente încă pe versanții însoriți, și 
corpuri ascuțite, l’c cap, o puluriuță-clop, împodobită cu insigne 
de toate felurile.

Pentru fete, domină moda „băiețească**.  Așa încât 'ă reco
mandam bluze fantezist croite, vesele, pantaloni scurți, din doc 
sau bluc joans, bocanc în picior (eventual ghete), un hanorac la 
îndemână din foaie de cort -.m un material impermeabil, pălă
riuță din fetru.••••••••••« »••••••• ••«>•«

în
de 
de

* Ititois,-, Către autorul unui 
du ț.onar al limbii romane:

■— Vă f< licit domnule. mal 
Ales ca ați omis cuvintele vul- 
Ifa re I
“ Bine, dar asta înseamnă că, 

eitinrlu mi dl.-lJoii.trie’ Je Mi
«.iut i! I

»“ w “
’î -ivi.itnri :

-S \MBA I \ l'l IFNIH

Unde mergem ?
F 0 T B A L

— Am ui ,t atât rj. ,ls ) 
fi înghețat benzina

- Și ai căzut ?
— Nu.
— Dar gras ii ,(„.1 •

înghe’- se șj ca I
— —

. ..ii ir.iljs*  ui corectează un pu 
II pune pe o bî r tir- :i-t t 

r.r' : - Sari !
F.jrlccli: sare
Naturalistul tai» pic oarele |,u 

răului ți-i spune: — Sari!
Buricele nu nial sare.
Mahn disiul

I r.c laic pi'io 
1» M 1 io i".

notează: „După f 
a. le, pilr-rcle nu

IlUGlJY. Minerul l,u|i< iii laiul. (J partida dc muie angaja 
mont, in caro elevii lui Vasilc Bercii nu vor scăpa ocazia unei 
evoluții la înălțime, care sâ lo aducă o frumoasă victorie ee i-ai 
urca In coloanele clasamentului poate cu un loo sau două.

Farul, după două eșecuri în fața .Stelei șl a dinamovlștilor va 
încerca „marca**  înălțime cu lin efort de înotător caic mai are 
doar câțiva metri până la mal. Un mo.-j de-chis în primul rând 
v ictorici gazdelor.

DUMIXIi A, 20 |U\I|E

FOTBAL. Minerul ' laipcni Em-lriia Jicni. Ultima clasată 
nu poate pretinde nimic în fața echipei Jii| Krautil, dar echipa 
gazda poate să-.și îmbunătățească golaverajul, printr-un Joo «arc 
să fie in primul rând ofensiv. O victorie la scor este posibilă .și 
necesară mal alei în conjunctura actuala, Î11 care ultimele clasate 
pot oferi, prin Jocuri de culise, colo mai mari stțrprizi».

Minorul UilcanJ — Minerul MăliV irl. Echipa hij Durei Mai la 
Și MiJ1.1l Maiian, ocupanta locului III1, este în măsură să spulbere 
orbe vis aj oa pețitor, numținându se în continuare pe podium. 
Nn niecj intre două echipe cu un marc apetit prnini gol, din care 
Vd ‘--1 'I' i ivit in primul rund p'ibjicul.

l)l\ IZIA B. SERI \ A III - \

*1 X.SAMEXT
1. Gaz M 'tan AkiliuȘ 34 21 2 11 65- 11 44
o Petrolul Sloina 34 <9 2 13 57-41 40
3 Minerul Uricani 31 17 3 11 56—58 37

> Dacia Pitești ;l-i 16 5 13 41 46 37
>■ Arsenal I leș ița 14 47 2 15 57—44 36

G. Minerul Anina ’4 17 f> 15 47—45 36
7. Cimentul Eleni 34 45 S 11 59—54 36
1). Electr. Curtea dc Ariaș 14 15 9 11 53—53 35
9. Minerul Matâsari 34 16 2 16 61—46 34 ‘

<0. C.S Târgovișlc 34 15 3 16 57—40 03
11. Șoimii Sibiu 34 n6 1 17 51—54 33
12. AS Pa roșe ni 31 16 1 17 53—59 33
13. Metalurgistul Sadn M 44 5 15 49—53 33
14. Rova Roșiori 34 11 4 16 45—45 32
15. Minorul T,lipani 31 15 2 17 53—58 B2
46. C.SM yaransebaș 11 15 2 17 50—69 32
17. Unirea Alexandria 3-1 13 G 46 41—60 32
Ut. Metalurgistul Slatina 14 13 B 16 39-19 31
19 Electrica Fienl 34 11 3 20 31—61 25

Clasamentul cuprinde ■ i clapa n imediară. aduciind la Zi
l<’.i te meciurile disputate in eadr ij 1 diviziei H, Plia a îrj-.i.



®MBATA, MÎ IUNIF. I99J ZOII ■O I

%

E SOLSTIflUL DE
In 24 iunie, tradiția românească piâznuicște sânzienele. In 

calendarul creștin ortodox este scris „drăgaica". E.ste în fapt, o 
sărbătoare închinată recoltei bune, deci cu caracter agrar. S-au 
păstrat însă, în unele locuri obiceiuri care amintesc de riturile 
străvechi, solare, indo-europene. Se fac cununi din spice care se 
pun pe capul fetelor, se poartă până la amiază după care sunt 
puse pe apa unu; râu și lăsate să plutească in aval. In alte locuri, 
se fac baloturi do paie, li se dă foc .și, aprinse, sunt lăsate pe 
pantele dealurilor să se rostogolească. Simbol care vestește că 
soarele și-a coborât bunătatea asupra pământului și oamenilor.

In unele locuri se face și horă sau nedeie și se joacă un anu
me joc, care la origini a avut caracter ritual. Jocul se numește 
„drăgaica". Este jucat, de obicei de fete și flăcăi și se crede 
aduce belșug.

Sunt zone în 
rele care în ziua 
căilor. Tot în 24 
măritat, chipul ursitului.

că

cele 
flă

care „sânzionele" sunt asemuite cu ielele 
de 24 iunie fac nebunii, încingând mințile 
iunie, la „sânziene", li se arată în vis fetelor de

CUGETARE
Sunt și’ntre viermi, in viață 
Deosebiri de
Sunt viermi
Și viermj ce

clase
cc fac doar greață 
fac mătase I

George RANETTI

De îci, de colo...
ORIZONTAL: 1. Asociat la o bandă ; 

2) întâmplătoare; 3) Râmase — Deținător 
de calciu; 4. Mere! — Cui bont! — Vârf 
devenit pistol; 5. Nume slav — Steag cu 
semuunăș 6. Baltă — Eri! 7. Spălat la 
picioare! — Bcculeț — Sânge „domnesc"; 
8. Avizi; 9. Autoturism — Nu-s astea ; 
10. Sunet, la operă.

VERTICAL: 1. Terci de fructe; 2. Dau 
bir cu fugiții; 3. Argeș, fără jaământ ara
bil! — Dialect francez — Țigan alcoolic ; 
4. Firești; 5. Uite cc încurcat e! — înapoi; 
6. Măsoară presiunea — Local de lux I 
7„ Uric învechit — Pirat lipsit de litera 
fatidică a Eladei !; 8. Fie! — Pungaș,
dom’le (pop) — Acaret de lux; 9. Calc 
lungă șpl) — Șiret lipsit de noblețea bri
tanică I 10. In afara subiectului.

Dezlegarea careului apărut în numărul 
trecut. ORIZONTAL: Codobatură — Ado
rator — R — Roib — Staul — ARN — E
— Alte — G — Iscăli — G — Ast — Ițe
- Oh — Tu — A — O — Noi — Ifigenia 
N — Tiară — Auto — Excitantă.

personaj 
numai 

cl.

Târî ise

PERLE
Șcr ’ ii asuprește pe amăn- 

oi. * Tincuța o ia de nevastă 
o ab’.ipreste, pe taică-său la fel!

*
Dinu Murguleț este un 

rin care autorul spune 
icrurj de laudă despre

☆
La moartea Tincuț. i,

.cu o gălăgie prelev twme!
☆

Al< xandru Lăpușneanu este un 
omn care, deși vândut de bo- 
'ri, încearcă prin sentimentele 
ii de dragoste să le stăpânească 
va cea nepotriv nicâ.

☆
Alexandru Lăpușneanu 

iferite calități care duc 
n trebuie.

Alexandru Lăpușneanu, 
omnit in Moldova apăra 
■le boierilor ți țăranilor.

•ic
Al’ah, Allah, strigau fas>J-știi 
nn.. ti de nemți 1

☆
• rzierea lui făcea ca romu
ri să fie atacați dc nemți fără
.'♦mă, f.iră nimic.

are 
unde

căi a 
ini ’rc-

Ftte din care sar scântei
în 1887, Jennic Moran, o tânăr,i elin Mi*șouri,  observă cu 

poate produce descărcări electrice la cel mai mic contact cu 
unele ființe sau obiecte aflate în preajma ci. Animalele domestice 
erau terorizate și furioase în preajma ei. Odată ieșită din adoles
cență, Jennie a putut trăi liniștită, Fenomenul misterios a dispă
rut tot așa de brusc cum apăruse.

In 1883, Caroline Clare din Ontario, după o boală care a 
ținut-o la pat o perioadă îndelungată, a început să prezinte ace
leași anomalii ca și J.M. Descărcările electrice pe care le producea 
Caroline independent de voința ei erau suficiente pentru a elec
trocuta mortal animale mici! Când a atins vârsta de 19 ani 
„eliberată" de acest „privilegiu" dezagreabil.

La o dată mai recentă a fost înregistrat în Brazilia un 
similar: Eleuthcria Perreira din Fortalcza a fost astfel 
timp vedeta ziarelor braziliene șl nu numai. Ne lipsesc 
esențiale pentru a înțelege fenomenul. Specialiștii își pun, 
bună dreptate, întrebarea: de cc numai din fete sar scântei ?

a fost

caz 
mult 

datele 
pe

TOT AUTENTICA
— Vai, dragă, soțul meu i ste pintiu moment decedat I 
Colega :
— Șj când vine ?

□

m

INSPIR ÂTIE

HOROSCOPROMÂNEASCĂ

6 > ft 9 «0

CC

72
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Liga româno-franccză dc 
operare culturală a organiz.V. re
cent, în saloanele Ambasadei 
franceze de la București, un re
cital cu lucrări aparținând com
pozitorilor francezi care s-au 
inspirat din muzica românească 
populai ă. Intre altele au fost 
interpretate „Dans românesc" de 
Charles Gotmod, „Legendă ro
mânească" de Luclcn Lambei l și 
„Suită românească pentru pian", 
de Jo-seph Canleloubc S i mai 
spună cineva că nu suntem în 
Europa dintoldeauna. Cum • ș: 
L’szt a scris o „Rapsodie româ
nă", iar Bela Barlok a publicai 
peste 1300 de colindi romanești 
din Transilvania, la București, 
în 1910 și la Ncvv York, ;n li'26, 
lucrurile sunt iată, claie. Numai 
orbii nu vor să vad i. Pentru că 
sunt „orbiți^’*

G1 MENI — CAL

RAC — OAIE
l’erso.mc din imediata i| , 

re vor sa vă afle secretele, 
faceți ronfidcnțe.

Nu

LEU — MAIMUȚA
După o z; bun 1, spre sr râ 

veți avea un mic necaz cauzat 
dc un lele Ton sau o scrisoare care 
va .or lua prin surprindere.

DIN LUMEA LARGA
INVAZIE

< <:,n‘i direct.i a încetării războiului rece: invazia pieței 
în Marca Britanic cu biscuiți. Din rezervele de stat cu alimente 
necesare supraviețuirii în caz de conflagrație, se vor da pe piață, 
fie return i producătorilor, fie donate asociațiilor de caritate 
proxîmativ 200 000 tone de biscuiți, făină, zahăr, 
Echipamentele de fabricare a produselor necesare 
urmează a fi scoase la licitație dc către Guvernul M ijestății Sale. 
(Ministerul Agriculturii .și Ministerul Apărării au ajuns la conclu- 
zi.i'că existența unor stocuri dc alimente mari, în actualele con
diții politice, nu se mai justifică. Stocul dc alimente existent tir 
me.iz.i a fi lichidat in circa trei ani. Inia o dala '.<■■ dovedește ră 
poli'ma trece obligatoriu prin stomac.

a-
semipreparate. 
supraviețuirii

„NEBUNII”
Ervc Vcillahse iubește femeile înallc. Propria s.i înălțimi 

de 1 m i 10 cm Actor liind, s-a căsătorit cu C imy Ifagan. 
tenora dc film in „Instala
A părăsit-o ipoi pentru o
măsoară

fanteziei", care măsoai i 1 m și 62 
frumo.i ă roșe.dă, Torry Tallent,

este 
păr
em, 

care
1,70.

Alta situație: Richarrl Kcill este înalt de 2.18 m, solia lui 
r >tc mai mică cu 01 dc- cm. Pentru a o săruta, Richard trebuie 
să se așeze în genunchi.

Și una dc natura greutății: luptătorul japonez Kosliiki cân
tărește 236 kg Soția acidula cântărește nuinaj 50 de kg M îriaj’il 
decurge în condiții excelent'’. Bine ,-j zis fine a zis că in dragoste..

FECIOARA — COCOȘUL
Fiți Imiștit(ă). Sunteți iiibiltă) 

astazi. Iki chiar de cel puțin două 
pw.si.ano. Dunir .ivoa-.trt însă 
veți alege numai una. Dtpii.de 
care.

BALANȚA — C Â1NEI L

n< A
vor

SCORPION — MISTREȚ
Vreți sa fac’cț, bani și nu p va 

știți cum. Va vine in ajutor tau
rul Bcr-bccnl va p ine bețe in 
roate.
SAGEI AFOR — SOBOL \N

O mica decepție sentimentală. 
NTu o Iu.iți in tragic, nu es’c ca
zul.

CAPRICORN — BOU
Izbândă în proiectele mj*n-  

ncavoastră cele mai ambițioase. 
Stârniți gelozie în lumea afa-e- 
rilor. Șl nu numai.

Broscării
Nu este vorba de italieni. Ci 

!• niigrația broa/elor în Unga- 
Aproxirnativ 400 000 dc 

h^aște migrează spre sfârșitul 
trimâvcril către lacul Fcrto, si- 
uat la granița Ungariei cu Aus- 
ria. Traseul lor include și tra
versarea unei șosele deosebit de 
aglomerate, existând pericolul 
.-1 micile vietăți să fie strivite. 
Scologiștli, pentru a le proteja, 
n lipsa unul tunel pe sub auto- 
tradă, ap montat un sistem de 
■arduri care dirijează Lroscu- 
ile spre cuști speciale. Periodic 
uștile sunt luate si broscuțele 
ever->atc în )-><’. mm frocc- 
11 r ins C’S.

Șira spinării și slress-ul URI
Necazurile in dragoste și supărările l.i serviciu sunt cei mal 

mari dușmani ai coloanei vertebrale, au stabilit p.u ticipanții !a 
recentul congres internațional al medicilor de la Munstcr. Con
form rezultatelor observațiilor doctorului în psihologio Christian 
Ncrtwig dc la clinica dc ortopedic din orașul Bochum, problemele 
legate de coloană apar la persoanele între 30 și .>0 dc ani, enro 
sunt intr-o permanenta stare de slrcss. printre rrilc mal tipice 
cauze ale urmi Încordări psihologice c ire produc dni cri in parte i 
inferioară a coloanei, medicul a numit siipărărpe din dragoste -,i 
teama de ,i nu picule locul dc mun'-.i. In mod obi iviit, la pa- 
clcnții prc.'lispuși la îmbolnăviri ale coloane), star, a , nervoasă 
duce Ia excitarea nervului sciatic sau l.i lumMieo S” reeominl.î 

se uit»' do insuccesele în amoi si d, al'c ei i â ■ • ofr iu- O 
;"’<p iții de imnas'ica sprei.-ila.

Cântă ețul Mi., b.u'l Jackson a 
decis să con tiuia că in deșertul 
Ncva.la o p’ !ă de aterizare pen
tru OZN-uti, dvo.iii.i'o este con
vins cu proorocirea Martorilor 
Iul Ichova priv ind a; rupiata so
are masivă pe Pământ a fui f.i- 
ridor zburătoare sc va ad. v. i. 

Nu știm ce părere arc ruv.'rmi! 
.mieria m , \ i i ’.i a Alb i

O.Z.N. URII

\ ARS \TOR — TIGRU
Nu să pierdeți timpul Inutil. 

Aveți proiecte prioritare. Țr.-o ți 
iim di.it. la realizarea lor.

PEȘTI — IEPURE
Aveți grijă dc ? mătatca dum- 

neavoa.stră. In rest, toate bune.

IÎI RBEC — DRAGON

.Sunteți ținta unor bârfe, fără 
>u liți <l< vină. Mai ales vecinii 
vă bârfesc, pentru că v i piznvi- 
h ■ fi i iciri a.

TAUR — ȘARPE
To.i'ă lumea >. a iubește. Dom

ne ivoast a în J iți ales dc|a. Si 
nmlți vor r.< mâne ?u buzele um- 
fkl’i' Sa le fio de Sini'.

Dtpii.de
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Dacă tot a fost grevă, să discutăm despre

„Nostalgia locomotivelor”
I Compania „Căile Ferate Japoneze — Orient*  
a anunțat că a început pregătirea de... mecanici 
de locomotivă. Insă aceasta nu înseamnă eă 
(Japonia a hotărât să renunțe la utilizarea tre
nurilor superrapide ultramoderne de tipul 
„Nodzomi*,  care încă de pe acum concurează 
liniile aeriene locale. Este vorba de atitudinea 
plină de griji față de propria istorie. Japonezii 
au constatat că, în curând, in țară nu se vor 
mai găsi mecanici deoarece mai există doar 
câțiva specialiști calificați care știu să mane
vreze locomotivele, dar și ei sunt la vâista

• pensionării,
f Ultima locomotivă din Japonia a „aruncat an
cora*,  la 24 decembrie 1975, iar „nostalgia lo
comotivelor", care a continuat să dăinuie In

țară vreme îndelungată, a determinat compania 
menționată ca, în diferite momente festive, să 
pună in circulație locomotive cu aburi 6pi'G 
marea satisfacție atât a oamenilor in vârstă, c, 
șl a tineretului. Pentru primul curs de pregS 
re, în centrul Omia din prefectura Saytama^ a 
fost selecționați patru specialiști cu experiență 11 I 
exploatarea locomotivelor electrice și locomoti- 1 
velor Diesel.

Atitudinea deosebită a japonezilor, în specia,, 
a celor în vârstă, față de locomotivă se explică 
prin rolul el deosebit în viața societății, ea 
sprijin al dezvoltării economice a țării. In anul 
1946, pe căile ferate din Japonia transportul 
pasagerilor șl al mărfurilor era asigurat de eirea 
6000 locomotive cy aburi, care au jucat un 
mare rol în renașterea postbelică a statului.

Motocicleta 
învingătoare

HUMORUL
. (UIMIȘI
J O nevinovată Îndeletnicire — 
In utarea țipetelor păsărilor — s-a 
dovedit a fi destul de riscantă 
pentru americanul Steven Ray- 
tîulds, care vâna în pădurile din 
statul VermonL Ajungând In
tr-un loc unde observase un stol 

' Ue găinușe sălbatice, vânătorul a 
încercat să ademenească păsările

• imităndu-le țipetele. Vânatul nu 
a căzut în cursă. Supărat că

* este un bun imitator, Raynoldr 
•e pregătea să părăsească locul 
când—

1 .Am văzut deodată țâșnind 
»pre mine printre tufișuri un 
animal cy coadă scurtă*  — își 
amintește vânătorul. In elipa 
următoare asupra lui s-a aruncat 
un râs, pe care îl atrăsese țipă
tul disperat al unei găinușe săl
batice. Imitarea țipătului păsării 
fusese atât de perfect încât pi
sica sălbatică nici măcar nu a 
mai luat seama cum arată la 
realitate... vânatul său.

Din fericire, Raynolds a reușit 
sa se descotorosească de animal. 
Menorocosul vânător încă ny s-a 
decis cum să considere această 
întâmplare — insucces ori succes 
—- insă a reușit să descopere un 
nou mod de a face vânătoare de 
râu- Deși povestea pare... vână- 
torească, curajosul vânător afir
mă că totul este purul adevăr, 
o confirmare constituind-o a- 
«Jânca cicatrice de sub ochiul 
uu drept.

Botez în aer!
: Un copil născut de curând !n- 
ir-un avion de linie de tip „ATR- 
72" aflat în cursă demonstrat vă 
k Gabon va primi numele ,ATR“, 
conform unui mio anunț publi
cat de cotidianul gabonez 
st. Unlon",

Un comunicat semnat de di
recția generală a companiei Air 
Gabon, arată că micuțul, ale
carul nume de familie și sex nu 
sunt cunoscute, s-a născut In 
timpul unui zbor Intre Mouila și 
tt'chibanga, In sudul țării.
1 Piturbopropulsorul „ATR-72*,  
efectua de două săptămâni zbo
ruri demonstrative pe liniile 
Interne gaboneze in vederea 
cumpărării de către rompamia 
națională a două aparate da a- 

, cest tip pentru a Înlocui bireao- 
toarele „Fokker*  — „F-2B*.
? Sosirea acestui aparat e«te 

' criticat de unii gabonezi sare,
In articole de presă -.au rnan'fi’S- 

i Se au denunțat ca o Întoarcere 
• in trecut trecerea de Ia reactor 
r avion cu elice. Compania Au 
Giliori, care Înregistrează un 
rn.irc deficit pe liniile sale in
terne, laudă In schimb economi
ile așteptate In materie de «on- 
Win de carburant.

FAȚA IN FAȚA

Hamburger - „Leninburger” !
O statuie a lui Lemn, cu înăl

țimea de 2.5 metri, va fi insta
lată în curând la intrarea intr-un 
restaurant-expres din Dallas (Sta
tul Texas). „O vom Instala ia 
stradă, unde capitalismul func
ționează excelent1*,  a declarat pa
tronul restaurantului, Harvay 
Hof .El a achiziționat statuia 
care cântărește 320 kilograme, in 
timpul unei recente vizite pe 
care a făcut-o în Rusia. Acum 
aceasta se află în depozitul loca
lului. Pentru a nu fi Întâmplă
tor considerat admirator al lui 
Lenin, Hof a pregătit deja • 
explicație In scris; „Aceasta re
prezintă un avertisment perma
nent și concret că Statele Unite 
trebuie să continue să se situe
ze pe o poziție fermă in ce pri

Polifia împușcă!
Un tânăr de 20 de ani, care-și 

asasinase mama și sora inainte 
de a lua ostatic un băiat de zece 
ani, a fost impușcat de poliție 
in plina strada la Anchorage (A- 
iaska), au comunicat autoriluțile 
locale.

Tenace Glyod a fost împușcat 
in timp ce-1 amenința cu o armă 
pe băiat, a precizat sergentul de 
poliție Steven Wurner. „înainte 
de a fi obligat să deschidem fo
cul, suspectul a recunoscut sa 
tocmai își omorâse mama și so
ra*.

Băiatul, despre care se crede 
că este chiar fratele criminalului, 
a fost eliberat și pus sub obser
vație intr-un spital al orașului.

Poliția s-a decis să tragă după 
ce cadavrele a două femei fuse
seră descoperite la domiciliul lui 
Glyod și după ce acesta a a- 
menințat câ-1 va trimte pe osta- 
tio „după mama și sora sa“, a 
precizat sergentul Warner.

Casius Clay și 
alcoolul

ln cursul unei recente vizite 
In Africa de Sud, fostul cam
pion mondial de box, clcbrul 
Mohammad AH, a refuzat -ă pri
mească drept cadou o cent n a 
de boxer din aur și argint, în 
valoare totală de 15 000 ranzi 
RSA (ceva mai puțin de 5000 
dolari). Lui nu i-a convenit fap
tul că centura a fost confecțio
nată prin sponsorizarea de «utr« 
o companie ce se ocupă de pio 
ditețin de băuturi alcoolice

Mohammad AU consideră ca 
>1 ooltil di rtruge conștiința, eor 

pul și sufletul omului — a scris, 
citând surse din anturajul fai
mosului fost campion mondial, 
un mic ziar rlintr-o subuiblc a 
Johaiine.sburgului 

vește propria apărare și să ser
vească drept reazem al libertă
ții*,  Întrucât restaurantul său 
este specializat in vânzarea de 
hamburgeri, 'Hof intenționează 
să schimbe denumirea locatorii,' 
în „Leninburger*.

Hof nu este singurul patron 
american care a avut id«ea să-și 
atragă clienții cu ajutorul statui
lor lui Lenin. Astfel un patron 
din Seatle (Statul Washington), 
Dt'is Carpentier, a achiziționat 
dintr-un orășel cehoslovao o sta
tuie de bronz a lui Lenin înaltă 
de cinci metri după ce „a căzut 
puterea sovietică*,  în anul 1989. 
El intenționează, de asemenea, 
să instaleze statuia in fața res
taurantului său.

DOLARI
Aulomobiliști care circulau pe o autostradă la Chicago (Jllinois 

— SUA), au avut plăcuta sutpriză să-și poată împărți aproape 
509 000 de dolari cazuți dintr-un furgon blindat a cărui ușă din 
spate se deschisese, a arătat poliția.

înainte ca șoferul furgonului să-și dea seama de incident, 
480 000 de dolari fuseseră adunați de pe șosea.

Doar un sao conținând 20 000 de dolari a fost remis poliției 
de către doi infirmieri care s-au oprit văzând o Jumătate de du
zină de mașini staționând, iar pe ocupantil lor incercând să culeagă 
bancnotele.

„Am văzut un motocichst punându-le în cască iar alți oameni 
punându-le In toate buzunarele disponibile*,  a povestit unul din 
infirmieri.

El a explicat că împreuna cu colegul luj au predat b nil po
liției deoarece credeau că provin din vânzarea de droguri. da» 
că avuseseră un moment de ezitare.

Compania proprietară a fttrgoniilni, I.oomis Armos Inc. din 
Indianapolis (Indiana — SUA), a oferit o recompensă reprezentând 
10 la sută din orice sumă înapoiată.

PE AUTOSTRADA

Doriți să
O expoziție cu vânzare de ar

me vechi, mergând de la para
șută la pistol și chiar la tano, 
a fost deschisă de cuiând înlr-o 
cazarmă din Sofia, atrăgându-i 
pe profesioniștii comerțului cu 
arme și pe curioși.

Această vânzare cu reducere, 
prima de acest gen din Bulga
ria, permite Ministerului Apărării 
să câștige niște bani, debarasân- 
du-se de o parte din armamen
tele sale grele excedentare con
form tratatului dc la l’aris pri
vind dezarmarea convențională 
In Europa.

250 vechi tancuri de tip „T-55*  
sunt pus® in vânzare, conform 
șefului expoziției, maiorul Nikola 
K.ilamov, din care două sunt 
expuse ln curtea cazărmii ală
turi de vehicule blindate pentru 
transportul de trupe și de ca
mioane militare.

Adăposturi provizorii mii fost 
constituie in incinta cazărmii

Cascadorul englez Eddie Kidd 
a efectuat la 11 mai un amețitor 
salt cu motocicleta peste Marele 
Zid Ghinezeso. Lansându-se de 
pe trambulină specială, el a 
zburat pur șl simplu peste Zid 
și a aterizat de partea cealaltă, 
deși a reușit acest lucru cu ma
re greutate.

Înălțimea obstacolului în punc
tul în care Eddie Kidd a efec
tuat saltul depășește S metri, 
însă săritura a fost îngreunată 
de panta abruptă 3 muntelui 
prin care trece această porțiune 
din Marele Zid Ghinezeso, Nu-
mal datorită unul baraj de cutii 
goale, în care s-a oprit motoci
cleta după aterizare, Eddie Kidd 
â reușit să evite căderea în gol 
de la înălțimea de 12 metri.

CONTRA

Faptul că jean.șii sunt o îm
brăcăminte ideală este limpede. 
Mulți sunt îndrăgostiți de el șl 
îi poartă continuu, fără însă să 
bănuiască faptul că au șl pro
prietăți curative I Oamenii de 
știință de la Universitatea din 
Fulda (Germania), au deseoperit 
că indigoul — vopsea naturală 
cu care se colorează jeanșiî — 
conține extracte naturale ou pro
prietăți de întărire a sistemului 
îmunitar. Folosind jean.șii, poți 
evita, de pilda, apariția unor 
alergii.

VIINTRU COLECȚIONARI

cumpărați arme vechi ?
pentru cele 600 de piese de ar
mament mal mici, din care unele 
sunt arme de colecție.

Pistoale „Parabcllum*,  sau 
„Walter*,  datând dinainte de 
primul război mondial și care nu 
au fost folosite niciodată, fao 
parte din relicvele militare vân
dute cu 70 până la 140 dolari 
bucata. Prețul tancurilor și al 
altor armamente grele nu este 
afișat și se discută între vânză
tor și cumpărătorul potențial. 
Eventual, dacă mal multe peri 
soane sunt interesate, se proce
dează la o vânzare la licitație.

Doar întreprinderile bulgărești 
sau străine care dispun de o 
licență de comerț cu aime pot 
cumpără armament. In schimb, 
întreprinderile civile și chiar 
personale particulare pot achi- 
ziți ina echipamente militare cum 
ar fi parașute, zodiacuri. Insta
lații do comunicație, Îmbrăcă
minte și chiar veselă do caiarmă.

Carabine, pistoale-milralieiă și

In viața sa, cascadorul englez, 
In vârstă de 33 ani a efectuat 
circa 12 000 salturi cu motociclo 
ta și a executat cele mal comp’’ 
cate trucuri în cunoscutul seriu. 
despre James Bond, însă nlcio-i 
dată nu a suferit traumatisme se
rioase. 1

Prcgătindu-se pentru săritura 
peste Marele Zid Ghinezeso, Eddie 
Kidd a efectuat, cu o săptămână 
înainte, la Beijing, o altă săritu
ră cu motocicleta peste 10 autos 
buze așezate ln rând. Ca urma
re, el a bătut propriul record 
anterior, stabilit în luna iuli$ 
1992, când a sărit cu motocicleta 
„doar*  peste 8 autobuze.

„Poale că în viilor voi IncercM 
să sar peste o piramidă" — k 
spus Kidd ziariștilor, după ce a 
„cucerit*  Marele Zid Chlnezcso,

23 zile de 
închisoare...

O femeie din New Jerscy, 
restată la domiciliul ei, va taos 
bui să stea 23 de zile la închi
soare pentru că nu a respectat 
o hotărâre judecătorească «M 
ordona să-șl curețe casa, a] cărei 
miros făcea atmosfera din |uț 
irespirabilă din eauza pisleiJoț 
sale, s-a anunțat am sursă judii 
ciară.

Patricia Irlando va trebui de 
asemenea să plătească 800 do
lari amendă, a hotărât judec'. S 
rul. ,

La începutul lunii fusese de-, 
pusă o plângere de către Steven 
Maitcrman, caro afirma eă vcrf-i 
na sa crește numeroase pistol 
care-și fac nevoile pe palier, ia? 
mirosul pătrunde dincolo de zi
dul despărțitor.

Un inspector de la SănăLToa 
publică a constatat ca Patrleia 
Irlando ținea șapte pisici, eă •' ■ 
moșiera era Irespirabilă și « 
rau purici peste tot.

Convocată la 10 mal la tribu
nal, ea a recunoscut fap ele, 
angajându-se să se debaraseze 
de pisici și să reinstaureze lgie-i 
na casei. Dar pentru că în z-lele 
următoare lucrurile nu s-atl 
schimbat, ea a fost convocată dla 
nou, condamnată în lipsă șl apo( 
arestată de polițiști, care au eon- 
statal că pisicile erau tot acolo 
și aerul era tot irespirabil.

mitraliere de tip „Beretla*  și 
„Manliher" costa între 700 șl 
1900 dolari. Vizitatorii pot de a, 
semenea să contemple pistoluli 
mitralieră „Maxim Sokolov*,  moi 
del 1907, cunoscut de bulgari din
tr-o mulțime de filme sovietice 
despre Revoluția din Octombrie 
1917.

Paralel cu vechile obiecte 
militare, expoziția cu vânzaț 
permite o informare asupra ar
mamentelor moderne fabricate 
de uzinele militare ale Bulgariei 
și vândute de societatea de stat 
pentru comerțul de arme 
KINTEX. Sunt prezentate ma
chete de nave, de blindate și o- 
buze.

Proiectilele „Starșel-152*  șl 
„Starșel-122*,  care bruiază Tarta
rurile emițând unde ln punctul 
lor de cădere, suscită deja un 
mare interes, conform organiza
torilor. Expoziția au vânzare vg 
rămâne deschisă până In luna 
octombrie.
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• Obiect de actix itatc — CO
MERCIALIZAREA l’RODUSE- 
I.OR AGROALIMEN TARE;

• Adresa: Vulcan B-dul Mihai 
Viteazul, nr. 44, telefon 570674, 
l'a\ 570674;

• Desfacere lunară — 120 mi
lioane iei;

• Beneficii — 22 milioane lei 
p. primele patru luni;

• Impozit pe profit — 0 000 000 
ki,

' • futili pi i sonal angajat — 
119 pr soi.ne;

• 8 unități, toate 5n locație de 
f, '•tiune dețin Întreaga pondere 
a aprovizionării și desfacerii în

-xș.

• Personalul societății este în 
t-alitate calificat, bine pn gătit 
pi nfesional, cu o cotă ridicată 

de apreciere in rândul cumpă
rătorilor.

• Toate magazinele sunt am- 
p! .sate în zona centrala a orașu
lui, având asigurate cele mai 
bune condiții de gospodărire a 
ni rfii, a depozitării, prezentării 
și desfacerii lei în mod civilizat, 
comercial, estetic și de .calitate.

• Privatizarea totală este ur- 
n dorul pas pe care societatea 
îl va face, p-:n metoda MEBO 
sau vânzări de a< tive.

• DOTARE: în fiecare maga
zin Unt instalate și funcționează 
e ■ ctronic cele m ii moderne case 
de marcat, existente in reț'-aua 
Comercială a țârii.

• Pentru exactitatea cantități
lor vândute, nu la bucată cl la 
greutate, fiecare unitate comcr- 
c lă fo:..'<?ște cântarul electro
ni , eliminând orice fel de su.s- 
pi< iuni in privința gramajelor și 
a ;•‘urilor existente.

• luate instalațiile frigorifice 
sunt in perfectă ilare de func
ționare, nsigiirnnu prospețime, 
calitate și estetică a piodusclor 
supuse f>ei labilității. 

Nou! Cafea — dulc<uri

duselor alimentare, iar numai 
25 la sută este rezultatul vânză
rilor de băuturi și produse nea- 
limenlare.

• FURNIZORI: Cel mai mare 
furnizor de mărfuri este Societa- 
tca Comercială „Retezatul" SA 
Petroșani, care asigură prin con
tract cea mai diversificată gamă 
de produse necesare și existente 
zi de zi în magazin.

• Preparatele de carne sunt 
achiziționate de la Abatorul ju
dețean Hațeg, renumit pentru 
calitate, diversitate și sobrietate 
in livrare.

• ALȚI FURNIZORI: cei ju
dețeni, precum și din județele 
limitrofe, economisindu-sc o mare 
parte din cheltuieli pentru a se 
putea rula cât mal mult fondul 
bănesc in cumpărarea produse
lor.

• Concurența furnizorilor lo
cali — Abator Hațeg — Amatorul 
Petroșani cu COMTIM-ul a fost 
„evitată" prin analiza de preț 
reală, care ar fi adus prejudicii 
societ iții, datorită nivelului ri
dicat al prețurilor produselor și 
a distanței care s-ar fi regăsit în 
cota de adaos comercial, practi
cată la cea mai mica scară.

• Avicola Deva, Avicola Tg. 
Jiu, SC- Ciisturul Secuiesc, între
gesc numele celor mai renumita 
și mai statornice unități de pro
ducție, care iși desfac mărfurile 
prin SC „UNIC" Vulcan.

• Cola medic de adaos comcr-
cial este de 13,80 la sută.

• Cheltuielile la mia de lei
desfacere sunt in procent de

88,36 la mie.

• Cota de rentabilitate este

cca mai ridicată din comerțul 
din Valea Jiului și din județ: 
5,50.

• Viteza de circulație a măr
furilor este preponderent în creș
tere.

• Stocul de mărfuri a scăzut 
prin vânzare rapidă, de la 80 
milioane lei la 50 milioane lei, 
degrevând societatea de orice pe
nalitate din partea factorilor de 
control.

• Creditul bancar nu depășește 
suma de 8 milioane lei.

• Rambursarea lui se face în 
termen și fără penalitate.

• Singurul cărăuș al Societății 
este SC „GENERAL TRANS"

Petroșani, societate specializată 
și dotată cu cele mai sigure mij
loace de transport autorizat pen
tru aducerea produselor alimen
tare.

• Fondul de participare a sa- 
lariaților la profit, din cadrul 
personalului TESA, este de 
120 000 lei lunar, restul revenind 
de drept deținătorilor brevetului 
de locație în gestiune.

MAGAZINUL nr. 15
— șef unitate VIORICA MIREA
— nr. personal 8
— program 6,30 — 20, sâmbătă 

6,30 — 1 1,30
— gama soi I im< nlalfi diversă
— preparate din carne, spe

cialități. afumătini, dulciuri, pro
duse zaharoase, țigări, băuturi 
fino, băuturi alc.se, vad comer
cial câștigat.

— zilnic puteți fj cumpril Ato
nii casei, dacă tr< reți pragul a- 
ce-.tei unități.

— personal calificat, do o deo
sebita politeți bine pregătit pi o- 
f< ■ tional.

— piogram 6,10 20, zilnio
— Cafea la dozator - „Unic" 

5n Valea Jiului.

ALTE I RODU.SE: ciocolată, 
băuturi rncoi itoari , ții u i Indi
gene și impui t.

— locuri la mosc 16
•— o nnitntii rr> servire modil

SOCIETATEA COMERCIALA „UNIC" VULCAN are cea mal 
tânără conducere a societăților comerciale din municipiul Petro
șani și cea mai modernă rețea de magazine.

■ •

Magazinul „Unic”
j' 

cadrulCel mai mare spațiu comerț ial din orașul Vulcan, In 
societății il deține magazinul „UNIC"

— personal 14
— șef unitate: IVAN I.ELIA; IULIANA TUDORICA
— program 6,30 — 20
— desfacere lunară — peste 18 milioane lei;
— adaosul comercial practicat se încadrează între 1—20 la sut*»

• 75 la sută din total di .fa
cere o ocupă corn rcializ.area pro-

• beneficii lunare 1,5 milioane lei
• singurul magazin care vinde produse lactate, brânzeturi*  j 

cașcaval, unt, margarină, paste făinoase import, la prețurile celtț *
unt 330 lei pachetul! 
lei/kg. ir
in proporpe de 90

*

mai «căzute din oraș. Cașcaval 2300 lei/kg; 
telemea oi 1430 Ici kg; brânză burduf 1300

— ponderea produselor alimentare este 
sută

— cei mai stabili furnizori ai unității 
Diva, Arad, Brașov, Craiova, Făgăraș și București.

— seivirc civilizată, personal calificat, respect față de ciie'nțl, ij
14

sunt din Petroșani^

Magazinul nr. 28

d< facere lunară   peste 10 milioane lei i
— program de lucru; 6,30 — 20, sâmbăta, G.30 — 17. Duml. 

riiea 7 — 13.
— singurul magazin care este deschis pentru dumneavo'str3

• i în zilele de sâmbătă și duminica, din cursul anului.
— produse de calitate, produse pe gustul dumnSavoasltă. I
— personal calificat, cu prezență de spirit șl cu o rondnțtiț

finii reproș. 1
— toate produsele necesare pentru gospodăria rlurruu avo.Titr^j 

ii puteți găsi dacă veți vizita unitatea nr. 28 din Vuit an

I
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ANIVERSAR)

DOAMNA Popa Maria, fiii, 
fiicele, nora, ginerii <ji nepotul 
doresc solului, tatălui, socrului 
și bunicului multă sănătate, fe
ricire și tot ce iși dorește în 
viață, cu ocazia împlinirii vârs
tei de 42 ani. Cu multă dragoste 
și iubire, soția Mary. (4086)

TOATA fericirea, toate bucu
riile și toate florile de pe lume, 
pentru tine Florin Olei, din par
tea lui Ioli, care îți urează un 
călduros „La mulți ani!“ (4053)

PENTRU Laura Nătângă la ani
versarea celor 18 ani, toate flo
rile din lume și un călduros „La 
mulți anil“ Cu toată dragostea. 
Ileana Cazacu. (4134).

UN GÂND curat și un sincer 
„La mulți ani!“ pentru tine Laura. 
Sorina. (4203).

SCUMPULUI nostru Claudiu 
flobert 'Țârâian, la împlinirea 
celor 3 anișori, toate florile în
soțite de dragostea noastră. Mama 
și tata. (4139)

BUNICII urează scumpei lor 
Carolina țlășmășan, la împlinirea 
celor 15 ani, sănătate și „La 
mulți ani!“ (4126)

VÂNZĂRI — CUMPĂRĂRI

VÂND laborator foto com
plet, ministație TV, telefon 
545050. (4118)

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Parc Octogon, bloc 
Z, ap. 9. (Cocoșvar). (4138)

VÂND apartament 3 camere, 
Vulcan, str. Românească, nr. 1, 
bloc 46/8. (Cocoșvar). (4137)

VÂND apartament 2 camere 
Petrila, zonă centrală, posibili
tate de plată în rate. Relații: 
Petroșani, str. Șt. O. losif, bloc 
2C/20, între orele 8—11 și 20—22. 
(4148)

VÂND canapea, fotolii, biblio
tecă, televizoare color fără tele
comanda 80 000 și cu telecomandă 
135 000, video recorder Thomson 
140 000. Petroșani, Anton Pann, 
30. (4146)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani, zona Piață, 9 Mai, 
bloc 2A/81 și garaj. (4143)

VÂND Mercedes Diesel Cobra 
300, 5500 DM, stare foarte Lună 
și Volkswagcn Golf. Relații Pe
troșani, str. Maleia, nr. 12. (4204)

VÂND apartament 2 camere 
decomandate. Petroșani, Șt. O. 
losif, 2 B/41, după ora 17. (4207)

OFERTE SERVICIU

FOTO Consignația Petrila, an
gajează urgent două vânzătoare, 
vârsta între 18—25 ani. Relații 
la telefon 550883 sau la magazin. 
(4142)

SOCIETATEA Comercială G 
și F Petroșani, Independenței, 37, 
angajează barman cu studii do 
specialitate. (4202)

SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere 
confort I Petroșani, str. Aviato
rilor, bloc 34/20 (lângă Auto- 
Moto) cu garsonieră confort I, 
exclus Șerpărie și colonie. (4135)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Manolache Dumi
tru, eliberat de RAGCL Vulcan, 
11 declar nul. (4147)

PIERDUT legitimație bibliotecă 
și periodice pe numele Ianovicl 
Ilie, eliberată de UT Petroșani. 
Le declar nule. (4199)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Bădoaica Lucica, eli
berat de RAGCL Vulcan. îl de
clar nul. (4106)

PIERDUT legitimație bibliote
că nr. 9796, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (4205)

PIERDUT legitimație bibliotecă, 
pe numele Feraru Ciprian, eli
berată de UT Petroșani. O de
clar nulă. (4212)

DECESB

VÂND medicamentele Ilistodil 
_  tratarea ulcerului; Ketazon — 
tratarea reumatismului, Thyreo- 
tom — tratarea glandei tiroide; 
Troxevasin (pentru circulația sân
gelui). Telefon 570510. (4064).

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Independenței, bloc 17. 
Telefon 545774. (4043)

VÂND stație amplificare 2x100 
W bile pentru construcție, 60 
tn.c., mașină din import pentru 
preparat sifon. Uricani, telefon 
193. după ora 20. (4022)

VÂND chioșc metalic, demon- 
tabil. Petroșani, str. Nicolae Băl- 
cescu 5/26. (4095)

VÂND microbuz Fiat Ducato, 
cu motor Diesel rezervă, stare 
pi rfectă funcționare. Telefon 

543452; 542064, orele 8—13. (4114)

S.C. IMPEX SILVAMAR din 
Vulcan, str. Morii, bloc 68/11 (Pe- 
truț Mircea), vinde mașină de 
preparat clătite. (4100).

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

VÂND microbuz Volkswagen 
1979, înmatriculat, piese Volks- 
w.i ’> n G If și garsonieră coi.fort 
I, I.upcni, telefon 560600. (4133)

VÂND Trabant stare bună. 
Petroșani. Telefon 513532. (4210)

VÂND țuica prună, 100 litri. 
Ruiații: Petroșani, str. G-răl V. 
Milea, bl. 31/11, dll-i ora 14. 
(4208)

VÂND apartament 9 camere 
Petroșani. Re: ilii la telefon 
541975, sambă! i =•■ duminica. 
(4211)

CUMPĂRĂ ap u tam< nt cu 2—3 
camere în Lupeni, zonă centrală. 
■Relații telefon 511695 de luni 
până vineri, intie orele 8—16. 
(4131)

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

GIIIBANU CRISTIAN (15 ani)

Te vor plânge mereu, tata, mama și sora Angelica. (1106)

A TRECUT un an de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru nepot și verișor

GIIIBANU CRISTIAN

Va rămâne veșnic în amintirea noastră. Bunicii Cornel și 
Silvia Enăchescu, unchiul Cristi, mătușa Gabriela Groza și veri- 
șoara Sebastiana.

Odihnească-se în pace! (4136)

PE 19 IUNIE se împlinesc 2 ani de când scumpa noastră 
fiică și mamă

DREGHICI ROZA VIOLETA

a plecat pe drumul fără întoarcere. Nemângâiate mama și fiicele 
Cristina și Liliana. Parastasul va avea loc la mănăstirea Lainici. 
(4201>

SOȚlzl Bozsi anunță cu adâncă durere încetarea din viață a 
scumpului soț

HUNYADI IOAN
înmormântarea are loc azi, 19 iunie, ora 15, de ’a domiciliul 

din Petroșani, str. Unirii 11/2/9. (4140)

FIICA Agi/, ginerele Iancsi și nepoțica Izabclla depUng dis
pariția celui ce a fost Un bun tată, socru si bunic

HUNYADI IOAN
Nu te vom uita niciodată. (4140)
CU INIMA frântă de durere, nepoțica Izabclla îl va plânge 

mereu pe cel mai duios bunic
IIUNYADI IOAN 

care a plecat pe drumul fără întoarcere.
Lacrimi și flori vor fi mereu pe mormântul jui. (1110)
CUSCRII Ioan și Magdalena împreună cu copiii losif, Nico- 

leta și Gavril, deplâng dispariția bunului lor cuscru
HUNYADI IOAN

Veșnică amintire. (1111)
' FRIȘORII Ana-Maria și Robert sunt alături de Izabclla în 

aceste clipe grele pricinuite dc dispariția scumpului ei bunic
HUNYADI IOAN

Odihnească în pace! (1111)
CADRELE didactice șl elevii clasei a H-a C dc la Școala 

generală nr. G Petroșani, sunt alături de doamna învățătoare Iu- 
liana Minulescu in aceste clipe grele pricinuite de decesul mamei 
sale.

Sincere condoleanțe. (1200)

COMUNICAT
Uniunea Democrată a Romilor din Valea Jiului face 

cunoscut tuturor membrilor și simpatizanților săi că sus
ține candidatul Partidului Unității Social Democrate — 
ing. Ion Dăbuleanu, la alegerile din 4 iulie 1993.

Votați schimbarea în mai bine a orașului d voastră, 
votați trifoiul cu patru foi.

Singura formațiune constituită legal este Partida 
Romilor.

Președinte,

Rad Marcel

S.C. Faur-Impex S.R.L.
cu sediul in Petroșani, str. Oituz. 2/31

■ ANGAJEAZĂ tinere prezentabile (18—-25 ani), în 

meseria de BARMAN—OSPĂTAR.
Relații la sediul firmei sau la telefon 515910. (-1213).

COMEMORĂRI

IN 19 IUNIE sc împlinesc 3 
anj de când fiul nostru drag

ILIOIU COSIT LIVIU (22 ani)

ne-a părăsii Lira voia lui, cu 

durere după anii lui frumoși, 
după noi toți, a lăsat o lacrimă 
să curgă din ochii lui frumoși 
și un zâmbet trist. Ce crudă a 
fost soarta cu el, cu noi!

Lacrimi și florj po tristul mor
mânt. Familia. (4038)

COLEGII dc la Fabrica de mobila Livezeni readuc in memo- 
ric pe cel cam pica devreme a plecat din mijlocul lor, bunul coleg 
și prieten

ILIOIU COSIT LIVIU

Va rămâne încreți in amintirea noastră. (1039)

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETAȚH COMERCIALE ^ORI NOI" S.A.

Inreghlrată la Registrul Comerțului cub 
■r. J 20/621/1991.

«oaf virament: 107060201 — BCR Pe. 
tropul.
, Directori MIRCBA BUJOBESCV 

Director exacatln laț. Alexandre
«DSDAV•4

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

nr. 8, Petroșani. (4076)

SC „Dimpex” SRL Arad
■ ANGAJEAZĂ, pentru depozitul din Petroșani, 
GESTIONAR
B VINDE cn gros, din depozitul Petroșani, caulilaț 

nelimitate dc deleigcnți textili și pentru veselă.
Relații la telefon 511750. (11 15)

S.C. D.D.D. Mihaela S. R. L I 
Alba mlia

cu punct de luciu in VULCAN, strada Abatorului, I 
nr. 1

■ ACHIZIȚIONEAZĂ MELCI la prețul dc 100 lei/ 
kg, începând de miercuri, 23 iunie a,c. (11 11)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, tir. Nicolae Bălcesco nr. 2. 
Telefoane; 641062 (dircctor-redactor șei)) 
545972 (director executlv-admlnislrativ 
difuzareț, 642464 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL; Tipografia Petroșani. atr. 
Niceiaa ■Mcescu ar, 2. Telefon ^41395.

Materialei*  necomandata yl 
ncpublicale nu sa restituia. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinsa In articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor. <

ECHIPA DE SERVICIU) 

Responsabil da număr 
Horațiu ALEXANDRESCU 

Corectura

Emilia ABHIRE1 

riOrlca HRȚULESfHI


