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O întrebare pe buzele multora IN CAZ DE NESOLUȚIONARE A REVENDICĂRILOR

ESTE POSIBILĂ O 
ALTERNATIVĂ LA 

ACTUALA GUVERNARE ?

Greva mecanicilor de locomotivă 
poate reizbucni

La sfâișitul săptămânii trecu
te, ziariștii au așteptat cu sufle
tul la gură rezultatul reuniunii 
șefilor partidelor de opoziție. Pre
sa n-a fost lăsată să fiarbă prea 
fnuit in suc propriu. In 17 iunie, 
Seara târziu, au luat cunoștință 
de protocolul semnat de lideri al 
•inci partide din Convenția De
mocratică (PNȚCD, PAC, PSDR. 
JzDMK și PL—1993). cărora li 
S-â raliat și PD (FSN).

Considerat, ulterior, ca fiind 
cei mai important moment poli
tic al acestei perioade, protoco
lul va zdruncina — fără îndoia
lă — raportul de forțe dintre 
partidele care susțin actualul gu
vern și cele care i se opun. În
țelegerea a fost definită de către 
ce4 care au semnat-o ca fiind 
-<Jn pact de guvernare capabil 
|* scoată țara din grava criză 
CU care se confruntă pe toate 
planurile". Protocolul dintre 
GDR și PD (FSN) — caracterizat 
de către liderul PNȚCD, dl. 0. 

Coposu, ca unul de înțelegere — 
conferă opoziției parlamentare 
mult mai multă forța. Unitatea 
sa va marca, indiscutabil, cele 
două partide ale coaliției guver
namentale — FDSN și PUNR — 
in care se confruntă tendința 
reformistă cu cea conservatoare.

In acest context, n-au surprins 
declarațiile conform cărora, în 
eventualitatea formării unui nou 
guvern alcătuit de semnatarele 
protocolului, nu va fț posibilă 
o cooperare cu P.SM și PRM. în
suși dl. Tudor Mohora, de la 
PSM. respinge categoric o astfel 
de alternativă: „Ce fel de pro
gram politic va rezulta din a- 
ceasta alianță a social-democra- 
ților cu liberalii și creștin-demo- 
crații Numai democrația noas
tră originală a putut fi capabilă 
de un compromis istoric între 
aceste orientări politice". Mal

Gheorghe OI.TEANU

(Continuare in pagina a 3-a)

Mișcarea sindicală din Româ
nia are o structură suficient de 
complicată (Confederații. Fede
rații, Ligi, Sindicate afiliate sau 
neafiliate) pentru a da mult de 
furcă celor care ar dori să-i des
cifreze mecanismele. Sau să le 
demonteze. Practica activității 
sindicale arată că, în multe ca
zuri, relațiile între acestea se 
află pe baze care țin cont și de 
latura umană, subiectivă: orgo
lii de lider, simpatii sau anti
patii.

Trebuie să-i mulțumim d-lui 
Petru Braiț, vicepreședintele Li
gii miniere „Valea Jiului", pen
tru că ne-a călăuzit pașii în a- 
ceastă lume frământată, neliniș
tită. care este lumea sindicală. 
Prin amabilitatea dânsului, toa
te informațiile de mai Jos le-am 
aflat direct de la sursă.

Liga nu a putut rămâne neu
tră în conflictul de muncă de
clanșat de mecanicii de locomo
tivă și administrația SNCFR. Li

ga, cât și Federația mecanicilor 
de locomotivă fac parte din Con
federația Sindicatelor Miniere 
din România. Astfel, o delegație 
formată din domnii: Victor Bă- 
dârcă, Petru Braiț (din partea 
Ligii), Marin Condrescu (Uniu
nea sindicală Rovinari), Miliu 
Nicolae (Federația „Lignitul"), s-a 
deplasat la Regionala CER Cra- 
iova pentru a găsi împreună so
luțiile prin care Confederația, 
singura împuternicită să dialo
gheze direct cu guvernul, să ac
ționeze în vederea stingerii con
flictului de muncă. Totodată, Li
ga era direct interesată ca nave
tele de cărbune să circule cât 
mai curând, pentru ca să nu fie 
perturbată activitatea din Vale.

La Craiova, greviștii dizolva
seră conducerea sindicatului și 
constituiseră un comitet de gre
vă format din 300 de persoane. 
Amatorii de discuții cu liderii 
erau îndrumați către acești oa
meni și li se spunea: „Ei sunt 
liderii l“. Vă închipuiți ce dificil 
era dialogul...

Delegația a explicat greviștilor 
că nu se poate vorbi de o soli
darizare (prin grevă) a mineri
lor cu acțiunea revendicativă a 
mecanicilor de locomotivă. dar 
că sunt alături de ci. Negocie
rile dintre administrație și sindi
cate au avut loc la Brașov și au 
fost mediate, așa după cum se 
știe, de către dl. secretar gene
ral al guvernului. Viorcl Hre- 
bcnciuc. Ele s-au încheiat prin 
semnarea unui proces verbal 
(!) între sindicatele prezente șl 
comisia guvernamentală, admi
nistrația nesemnând nimic In 
plus. în acest proces verbal nu 
se fixează nici o dată limită 
pentru începerea negocierilor

Din punct de vedere legal, 
actul poate fj considerat unul 
de conciliere, devenind de nea
tacat în justiție. Federația meca
nicilor de locomotivă și metrou, 
afiliată la CSMR, a rămas Încă 
în conflict de muncă cu adml-

Ziua bună se cunoaște de cu seară Programul TV săptămânal, 
apare sâmbătă

nistrația SNCFR. Dacă revendi
cările mecanicilor nu vor fi sa
tisfăcute. greva se va declanșa 
din nou.

Se inchide Abatorul
Datorită necontinuarii igie

nizării periodice, degradării zi
dăriei. infrastructurii construc
ției, deficiențelor in funcționa
rea depozitelor de Irig, Poliția 
sanitar-veterinarâ din Petro ani 
a avansat propunerea ca Aba
torul Livezeni să se închidă in- 
c pând cu data de 21 iunie a.c.

După aceasta propunere. Di
recția sanitar-veterinarâ din 
Deva a luat hotărârea ca Aba
torul să se închidă numai din 
data de 30 iunie. Personalul sa
lariat nu va rămâne fără lucru, 
el fiind disponibiliz.it la igieni
zare.

Abatorul nu va fi redeschis 
decât atunci când sc va încadra 
in STAS-urile de igiena, astfel 
ca produsele depozitate și fabri
cate aici să fio ireproșabile dii> 
punct de vedere sanitar.

Vali LOCO TA

Bomba „Gâf
Deac »»

Dacă în 10 aprilie 1933 la Re
gia Autonomă a Huilei din Pe
troșani se înregistra un plus de 
43 O00 tone de cărbune brut ex
trase. în 10 mai se înregistra un 
deficit do 6000 tone, pentru a 
ajunge in 22 iunie la unul de 
74 000 tone. <

Nu șt:m dacă există o legătu
ră între divergențele RAH +> 
Ligă — Dopai tament, Minister și 
scăderea producției. Nu știm, da» | 
ne interesează dacă această si
tuație este rezultatul bombei lan
sate de domnul ministru secretar 
de stat, Gâf Doac, in urmă cu o 
lună de zile. Nu do nit î dar 
poate-1 brevetăm.

Sâmbătă scara, la Casa <!<• culturii a munici
piului Petroșani, un public select a trăit clipe 
de inegalabila savoare, in compania unor perso
nalități de necontestat ale presei centrali și 
lo'ale. « .j A-a

Maj întâi a fost Paul Grigoriu, marele Pul 
Grigoriu, la propriu și la figuraj, caro, deși 
„Matinal", a ținut să discute cu noi in fapt de 
seară, ca la gura sobei sau, mă rog. la gura 
minei. Cartea r.a „Anatomia unei străzi", mi
cuță dar densă, e un •< -i . nrfd.H
r< Oi' i pană la esență.

Sebaslian Sârcă a venit cu o „Calatorii .pio 
vârful ființei melc", de a< - astă d-itâ lăr.r „ I e- 
Jr fonul de • ară* — sau cu el doar în suflet 
— și cu „Noroc bun !“,

Această dublă lansare de carte s-a bucurat 
de un real .succes și datorită organizatorilor, în 
special domnului Mircc.i Biijorescu, cai'.', ară
tând c i prețul unei cărți e mal mic decât al 
unui kilogram de urșii sau «>• unui pachet de 
țigări, a subliid.it, de fapt, valoarea cărților : 
„Non milita sed miilliim".

Se spline că discuția cu un om cult c ca și 
Iei tiu a linei căiți bune. Seara de .sâmbătă a 
prilejuit, în acest sens, celor prezenți, un dublu 
câștig. .Șt pentru ca totul să fie OK, discoteca 
„Vox Motitis*, care l-a avut ca invitat pe Sorin 
Ciracs-ghi, „părintele emisiunilor in bliii-je.m 
a frenuil.it de trupuri tinere pânil-n zori, la ora 
„Matinalului", ceea ce ne-a intârit convingei ea 
ca ziua bună •' cunoaște... de < u seară.

Text și foto : .Ștcliui CIMPOI

ZIDIRII
Sub egida Inspectoratului școlar județean, in colaborare cu 

SC SIGMA—MOLOȚ și Casa Corpului Didactic din Deva a apărui 
prunul număr din revista „VOCAȚIA ZIDIRII", revistă care se 
dorește a avea o apariție trimestriala, l’e cupei ta revistei — rea
lizata format mic, in alb și ncgiu, sta scris: „Revista a Învățămân
tului preșcolar din județul Hunedoara". Cele 31 de pagini ale 
publicației cuprind versuri pentru copii, precum și studii și refe- 
late de pedagogie. Semnează in prunul număr, intre alții, Viorica 
Zoe Ivanuș, educatoare, inspector școlar de specialitate, prot 
univ. dr. Ion Dragau din Timișoara. Aurelia Ana, educatoare din 
Brad, prot. Mai ia loma-Damșa de la Școala Normală „Sabin 
Dr.igoi" din Deva, Lucia Muntean, educatoare din Petroșani, Pau- 
lina Popa, Elena B.irboni, Smaranda Maria Ciollinca, Letiția Faur, 
Miliaela luliana, cadre didactice in Deva, Hunedoara, Petroșani, 
Brad. Revista se difuzează prin lnspectoiaiul școlar. Deosebit de 
inteiesantc ni s-au pm ut comunicările „.Jocul didactic de dezvol
tarea vorbii ii, mijloc de pregătire a preșcolarilor pentru școală", 
„Evaluarea — funcție a procesului de invatamant" (incluzând și o 
lisa de evaluare — model) și materialele pontul s rbarile pre
școlarilor. Așadar, o publicație care nu trebuie să lipsească din 
biblioteca niciimei educatoare, necesara insă .si pirmților cu 
copii prcșcolmi, ca și Învățătorilor caia predau in clasa 1. (Al. II.)

disponibiliz.it
subliid.it
frenuil.it
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Datornici și datorii
Domnul ing. Silvian este cenzor la Asociația de locatari nr. 

2 A Hermes din Petroșani. Intr-o scrisoare trimisă redacției noas
tre descrie — în termeni foarte pragmatic; — situația financiară 
a Asociației față de unii debitori și furnizori. Necazul dumnealui 
este că agenții economici și instituțiile care asigură gratuități 
angajaților nu își achită la timp datoriile, punând astfel Asociația
in imposibilitatea de a achita, la rândul ci, datoriile față de fur
nizorii de utilități (apă, cana], agent termic ș.a.). La sfârșitul tri
mestrului întâi al anului în curs, datoriile agenților economici se 
ridicau la 255 2.31 Ici iar ale persoanelor fizice la 250 381 lei. în 
timp ce Asociația avea facturi neonorate în valoare de 45 584 lei. 
lată debitorii — agenți economici — mai importanți: EM Live- 
zen; cu 71219 Ici; KM Dâija — 56 958 Ici; EM Petrila _  24 393 lei;
EM Aninoasa — 16 696 lei; EM Paroșcni — 10 177 lei. Aceste ex
ploatări au datorii cumulate pe 6 luni. Alți trei debitori impor
tanți au datorii pe trei luni: UMIROM — 26 644 Iei; P.AII — 
19 992 lei; ICPMC — 17 059 lei. Alți agenți economici și persoane 
fizice au restanțe pe 1—2 luni. Asociația a trimis lunar atențio
nări și tabele cu debitele restante, fără prea mare succes însă. 
Domnul Silvian este de părere că, în cazul în care furnizorii per
cep penalități pentru întârzierea plăților, acestea să fie suportate 
de către debitori.

Această stare de lucruri demonstrează că am avut dreptate 
afirmând — într-un articol publicat anterior — că suntem cu 
toții, m;:i mult sau mai puțin, datori cuiva. O națiune de datornici, 
ce mai!

Revenind la chestiune, spe răm că pe această cale agenții eco
nomici cu datorii sc vor sensibiliza. în măsura posibilităților de 
etu ? db.oim.

Paul MCI l.ESCU

Suflu nou în reforma învățământului
învățământul superior - într-o nouă structură

R:v nim upra conferinței de 
pre ■. J - lășurată săptămână tre
cută li 'viinislciul învățământu
lui. Revenim pentru a vă pre
zenta un document de o deose
bită importanță pentru cei care 
frecventează sau își propun să 
urmeze învățământul superior. 
Documentul — pus la dispoziția 
presei de dl. ministru Liviu Ma
ior — reprezintă o nouă orga
nizare structurală a anilor de 
studii, Făcu d mențiunea că a- 
<castă :'i?tu a noua va fi apli- 
. aia atât universităților de stat 
. ât i ce'or paricularc acreditate 
vă iM.-z n*. ,m în cele ce urmează, 
conținutul acestei Hotărâri gu- 
vernami nlale.

„Inc pârei cu anul școlar 1993- 
•}■!, învățământul de nivel uni- 
V'.r- tar va fi «.* nictur.it pe ci
cluri: dc scurtă luratu — colegii 
•inivtr'-il.i’C |2—3 ani) și de studii 
■ip> ofunda'e (4—5 ani). Învăță
mântul mi'. ■ 1 :r I urt i dll-
raia ••Ac orgiîn ■ it in p.irab 1 CU
înv .1 .mân il d ■ iungii durata
(adii'a primii 2 aii — u.n). Ad-
mite re i in h il II «i resjn:.’div
• icllll HI - ■ i fai e prin ron-
eur*:.

P- n* .• i : nv al 1 mântui s :p.-•rioi
econ'>’< ii.?. <_-ii !>.;] I :ue inde stu-
•le nț ii di inii I .1 li dc «4udii
Gieiul II fj a u iz.4 -rj jarm
fa ,’U I ii’ma Iun i di miății-
mâr1 Șl respre :iv jlBhtri.i cea
»< H ta. S ;>.ii’ari•a studenților du-

ci' ‘11 1, pț ntru cuntlni
•l1 Uliii! 4 •... m.i . un g.i d< in*

văt.imânt sc va face prin exa
men. Ciclul II va cuprinde, la 
forma lungă de învățământ stu
denții din anii III și IV, iar la 
Torina scurtă, studenții din anul 
III. In fine, ciclul ITI va fi or
ganizat ca învățământ de studii 
aprofundate cu durata de 1 an, 
numai la învățământul de zi și 
va putea fi urmat pe bază de 
examen numai dc absolvenții cu 
diplomei de la ciclul II, cu re
zultate profesionale și științifice 
foarte bune.

l’cntru formele d1- învățământ
■ erai și FF, durata studiilor se 
va prelungi cu un semestru la 
ciclurile I și II. Admiterea sc 
va face in ambele cicluri pe 
bază de concurs unic.

Pentru celelalte domenii ale 
învățământului superior — teh
nic agricol, arhitectura, .științe 
juri lice, medical, artă, ele. — 
școlarizarea la forma scurtă d<‘ 
învățământ se va organiza sepa- 

>t de forma lungă iar admite
rea se va face, evident prin con-

■ urs organizat distinct pentru 
■ele doua forme. Și pentru aces
tea se v.i organiza ciclul de 
.'udii aprofundate, rcspcctându-se 
ondițdle de la învățământul su-

. ior economic.
Pentru iniațamântnl superior 

tihne și agricol ciclul I i.i m- 
uri idc stiid nții din unii I și II 
le studii, ciclul li pe cei .1 , 
mii III, IV .și V de studii. i.n 

‘ ii-lul HI . a fi 1 iuiz.it . in

In ultimul timp se întâmplă că

Un cerc mic „răstoarnă" 
butelia mare

■ Asta sc pctrccc atunci când recipientul s a umflat
Sunt mulți pățiți până acum. 

Unii au venit la redacție și ne-au 
relatat pățania. Despre ce este 
vorba.

Vine omul cu butelia goală la 
centrul de distribuire. Se pune 
la coadă (n-a dispărut încă „a- 
nimalul" ăsta) și așteaptă. Când 
îi vine rândul s-o predea, încep 
să curgă apele pe el. De emoție. 
Grav, barosanul de la centru se 
apropie și țac. Bagă cercul pe 
butelie. Dacă acesta nu intră pe 
pântecele buteliei, e jale. Omului 
îi este refuzat recipientul. Dar 
ce este cercul? E o cărigă de fier 
cu diametrul inte
rior de 30,5 cm. Adică 
exact cât „talia** unei butelii vir
gine. Cercul respectiv este plim
bat pe butelie de două-trei ori. 
De sus în jos. După care se dă 
verdictul. E sau nu bună. Și nu 
puține sunt acelea ce n-au trecut 

vățământ dc studii aprofundate, 
cu durata de un an“.

Și încă un amănunt, credem 
esențial, nu numai pentru viitorii 
studenți, dar mai ales pentru 
cei care în anul universitar ur
mător vor susține examenele de 
absolvire. Aceeași Hotărâre gu
vernamentală prevede că „înce
pând cu anul universitar 1993— 
94, seriile dc absolvenți vor fi
naliza studiile prin susținerea 
proiectului de diplomă, precum 
și a două-trei examene, după 
cum urmează: La învățământul 
de scurtă durată — o disciplină 
de bază și una dc specialitate. 
Iar la învățământul dc lungă 
durată — o disciplină dc bază 
și două dc specialitate". Sc pre
cizează totodată cu disciplinele 
și tematica de examen vor fi 
stabilite de conducerile in.stilu- 
ț ilor dc învățământ superior în 
conformitate cu programa dc 
studii.

Pentru absolvenții învățământu
lui superior de scurta durată (co
legii) se va elibera o „Diplomă 
dc absolvire", pentru cei ai în
vățământului dc lungii durată o 
„Diplomă de licența" iar pentru 
absolvenții ciclului III sc va eli
bera „Diploma de studii apro
fundate".

Credem a alte comentarii sunt 
le prisos. Oricum c bine că, 
al., deși se mișcă cu greutate, 
eforma in învățământ începe 
ii . ei mi ureze.

I il»-rin \ IXT \\

Lumină! Mai 
multă lumină! 

testul. De aici încep necazurile. 
Un pensionar din Petroșani, ne
căjit nevoie mare, mi-a relatat 
ce demersuri a trebuit să facă 
până a scăpat de butelia sa bor- 
țoasă. A mers la depozitul PECO 
din Vulcan, i s-a făcut proccs- 
verbal și i s-a spus să aștepte. 
Câteva luni. „Eu n-am, ca alții, 
două-trei butelii. Am numai una. 
Ce să fac?"

Ce să-i fi spus omului? N-am 
putut decât să-1 consolez. Am 
fost însă, curios să văd ce-j cu 
invenția asta. Și am aflat. Lucru- 
naibii, ce mai! Un tip din branșă 
mi-a povestit cam cum vine ches
tia. Sunt mulți care, după ce 
iau butelia plină, îi toarnă con
ținutul în cele rusești. Mai vo
luminoase. Pentru ca gazul să 
se ducă mai repede din cea 
STAS în cea rusească, cetățeanul 
introduce butelia albastră în apă 
caldă. Gazul din ea se dilată și 
apasă asupra pereților bute
liei. La cele mai vechi apare, 
astfel, o deformare. Vizibilă, u- 
neori, chiar Cu ochiul liber.

In aceste condiții se pare că 
metoda cu cercul are justificare. 
Ce n-am înțeles este însă altceva. 
De ce nu se procedează la fel 
GÂND OMUL PRIMEȘTE BUTE
LIA PLINA? Se mizează, oare, 
pe faptul că, în acele momente, 
el este bucuros că — după o 
lună de așteptare — a reușit în 
fine, s-o umple? După câte cu
nosc, doar la Vulcan se mai ve
rifică butelia în acest mod, și la 
primire.

N-ar strica deci ca distribuitorii, 
responsabilii de la centrele cu 
pricina să-și calce pe inimă și 
să pună cercul și atunci când, 
cuprins de o adâncă bucurie, ce
tățeanul dă să-și pună pe umăr 
butelia plină. Să audă, și el, 
acolo : .Stați, va rog, să v-o în
cerc cu... cercul!

Gheorghc OLTEANU

Incredibil! 
Coada pentru... 

sănătate
Înainte de evenimentele din 

decembrie 1989, coada era un 
simbol al aparentei bunăstări. 
Unde se forma o coada, era semn 
că se va „băga" ceva sau sc va 
„da ceva": pe rație sau la liber, 
nu conta.

După decembrie 1989, când ni 
■ -a spus că: „nimeni în țara a- 
ceasta nu va mai suferi de foame 
și de frig", am crezut că semni
ficația acestui simbol al rușinii 
naționale va fi lovită de nulitate. 
Dar, din păcate, iată că, după 
trei anj si jumătate, nu și-a pier
dut semnificația. Dimpotrivă, tin
de să devină ceva ce face parte 
din firescul nostru cotidian.

Astfel, pe lângă cozile devenite 
deja tradiționale cum ar fi 
coada la lapte, la pâine (mai 
ales Ia sfârșii de săptămână), 
coad i la buteliile <l< aragaz — 
au apărut cozile specifice econo
mici de piață: cozile la oficiile 
de plasare a foit/'1 de muncă, la 
birourile dc șoma| ctc.

Coada pe care am văzut-o zi
lele trecute m-a frapat prin ine
ditul și originalitatea ei. Sc stă
tea la coadă pentru bonuri dc 
ordine . n vederea eliberării car
netelor do sănătate. Oameni în 
vârsta, bolnavi, s-au plasat, cu 
noapte,i m cap, la ușa dispensa
rului medical p‘ ntru a Intra în 
posesia carne uliy do ănâtatc 
care -a le permită procurarea 
m d e nncnlelor ilât dc necesare 
<• .! *• nț. i lor. In eiilualitatca

i - i fermat la împâli1- 
I fir |(e|.ir • re\olul !• ■' ir

• ■>3 V

zuL

vor gn ii 
ui: un i

D ir

in

ut i

farmacii.
l.-i |?e c re am

Sigur cn dc-
if r.i lei r.'KV. - >ri",in.di n<- vi

d și all ■ ro-■i. l.a f •l de
• Ma *■1 J an ’< na-mi

i m i u ure,r dc urdiiie pen!tu

i moda .
Miiiea IlOlă X

HOROSCOP
RAC — OAIB

In urma unul mic eșec veți 
trage concluzia că mai aveți 
multe de învățat în meserie. Cu 
dragostea e puțin altfel.

LEU — MAIMUȚA
Nu veți putea scăpa de un 

anturaj „lipicios", decât cu fuga. 
Consumați din timp cantități 
apreciabile de lichid pentru af 
avea rezerve.

FECIOARA — COCOȘUL
La ceas de seară, foarte a- 

proape de casă, vă așteaptă o 
surpriză blondă.

BALANȚA — CÂINELE
Șansa unui câștig suplimentar 

vă surâde numai dacă știți ce 
înseamnă discreția.

SCORPION — MISTREȚ
Veți lupta din răsputeri tn 

linia întâi, într-o solitudine a- 
proape desăvârșită. Nu disperați, 
asta vă călește I

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Preocupările culturale vă ră

pesc din timpul pe care l-ați pu
tea dedica familiei. Pe acest 
fond, pot apărea mici neînțele
geri.

CAPRICORN — BOU
Aveți posibilitatea de a face 

bine cuiva, dar n-o faceți din 
comoditate. Nu uitați că roata 
se poate întoarce !...

VĂRSĂTOR — TIGRU
Veți regăsi, într-o casă înde

părtată, puterea de a relua un 
vis. Nu e niciodată prea târziu !

PEȘTI — IEPURE
Evitați orice angajament se

rios și flirtul ocazional. Vă a- 
flați sub o strictă supraveghere.

BERBEC — DRAGON
Intuiție perfectă și gândire 

limpede. Reușiți în orice între
prindere serioasă.

TAUR — ȘARPE
Aveți idei bune și putere de 

muncă, dar apar factori pertur
batori de natură alergică. Amâ
nați deciziile majore.

GEMENI — CAL
O posibilă idilă fondată pe un 

interes material. Până la un 
punct, totul va fi OK...

HOROSCOP

PROGRAMUL 
T V.

JOI, 24 IUNIE

7,0U I’V II. Tclcmatinal. 
19,00 TVR lași.
11,00 TVR Gluj.
12,00 I'ilm artistic: „Sărutai i... și 

pe luni (Franța).
13.35 Desene animate.
H,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 llcpcre transilvani
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germ.mă. 
18,05 Povestea vorbei.
10.35 festivalul Național „Gălușul 

românesc" și Festivalul In
ternațional dc folclor „Ro 
mula ’93".

îl’.-") Itirerarc 'pirituale.
1'1 11.1 Desene mimate.

■’n.oo Acliialilați.
20,3.5 Ro.,tnri, ’iisliii.
20,10 Sport.

Q.50 i'ilm '-.lial: „Dalia-"
1, O Mi mortalul durerii. (XXIII).
.1.1.1 Ai lu.ițit.ițt.

>.l .10 i ’uil fluențe.

nictur.it
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Conferință dc presă Ia Ministerul Învăță mântului

Locurile pentru anul școlar 1993 - 1994
Ciobau fără turmă

K Cuantumul taxei de înscriere la admitere 
acordate dc Ministerul învățământului

Începutul săptămânii trecute, a marcat în 
Capitală, la sediul Ministerului învățământului 
Și Științei, o nouă conferință de presă a dom
nului ministru Liviu Maior, In cadrul acestei 
conferințe a fost adusă la cunoștința ziariștilor 
participanți, situația locurilor pentru învățămân
tul preuniversitar și universitar, stabilirea cuan
tumului burselor, precum și taxele dc înscriere 
la admitere.

Din cadrul expunerii prezentate de dl. Liviu 
(Maior, am reținut că pentru anul școlar 1993— 
1994 au fost aprobate, prin Hotărâre guverna
mentală, următoarele locuri pentru învățământ: 
180 000 locuri in cadrul învățământului de li
ceu, la zi; 10 000 locuri pentru învățământul se
ral; 79 000 locuri pentru învățământul profesio
nal; 48 000 locuri la forma dc învățământ com
plementar sau dc ucenici; 14 820 locuri pentru 
învățământul postliceal de specialitate; 
locuri pentru învățământul superior și 
locuri pentru cel postuniversitar.

Consultând statisticile aferente anului școlar 
trecut, se constată că, comparativ cu noul an 
școlar, numărul de locuri pentru învățământul 
postliceal și universitar a scăzut cu un cuantum 
de 4000 de locuri.

Tot în cadrul acestei conferințe de presă s-a 
anunțat valoarea taxei de înscriere la admitere. 
Astfel, ia admiterea în învățământul postliceal 
aceasta este de 3000 lei, iar pentru învățămân
tul superior de 5000 lei. Indiferent dc forma de

și al burselor sociale și dc merit

46 q00
15 000

învățământ (zi sau seral), sau de caracterul pa
trimonial al unității de învățământ (dc stat ori 
particular).

Totodată, a fost stabilit și cuantumul burselor 
de merit pentru elevi și studenți, care se însene 
înre 2460 și 8210 lei pentru învățământul școlar 
și 18 000—23 000 lei în cadrul învățământului 
superior.

Ca un punct special, a fost prezentat Ordinul 
4632 al M.Î., Ordin potrivit căruia, începând cu 
anul școlar 1993—1994, absolvenții școlilor pro
fesionale, complementare sau de ucenici își vor 
putea continua, la cerere, studiile în învățămân
tul liceal. Una din principalele condiții de În
scriere este continuarea pregătirii în același 
domeniu în care au învățat la școala absolvită.

Totodată, s-au mai stabilit și alte condiții, 
după cum urmează : La forma de învățământ 
liceal—zi, candidați) nu pot depăși vârsta 
17 ani pentru clasa a X-a, 
clasa a Xl-a. Pentru clasa 
sau seral, au dreptul de a 
numai absolvenții școlilor 
pentru clasa a X-a, zi sau 
școlilor complementare sau

de 
și 18 ani pentru 
a Xl-a de liceu, zi 
solicita înscrierea 
profesionale. Iar 
seral, numai cei ai 
de ucenici.

Au mai fost de asemenea și alte probleme 
legate de învățământ reliefate dc dl. ministru 
Tâviu Maior. Dar pentru că spațiul, crunt ca 
întotdeauna, nu ne permite să ne mai lungim, 
punem punct aici relatării noastre.

Tiberill VINȚAN

Este posibilă
(Urmare din pag. f)

o alternativă? Marinela

Joi, 17 iunie, la Tismana, 
dejul Gorj, a fost trăsnită o 
mă de 200 oi, care se adăpostea de 
ploaie în preajma unui arbore 
uriaș. Vă imaginați ce dezastru 
s-a produs acolo. Lucru foarte

ju- 
tur-

curios,’ dar oile, fiind carboniza
te, au decedat. Spun „curios- 
pentru că eu cunosc foarte mulți 
oameni „trăsniți- care trăiesc 
bine-mcrci.

Vali LOCOTA

... IOC

decât să se
ultimul 
plimbe

Cursă de noapte
In Petroșani, unui călător întârziat, care a pierdut 

autobuz, cel de la ora 22, nu-i mai rămâne
prin oraș până la plecarea trenului dc la ora 0. Are la dispoziție 
două ore pentru a-și număra mărunțișul din buzunare și a decide 
dacă-și permite sau nu să angajeze un taxi. Dar la cei 200—250 
de lci/km, cât c tariful, cred că puțini vor fi aceia care-și vor 
permite acest lucru. Dacă scapă și trenul de la miezul nopții, 
nimic nu mai C dc făcut: trebuie așteptat în gară pâna-n zori.
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fură din tren ..

r ilt, liderul PSM, dl. Ilic Ver- 
‘ », a replicat categoric că „ac

tualul executiv nu guvernează cu 
sprijinul PSM-. Concluzia e 
clară. Forțele de stânga doresc 
și ele o remaniere, poate chiar 
o schimbare de guvern, dar care 
să fie, evident, doar în favoarea 
lor.

Un lucru %ste lasă clar, 
colul opoziției a luat 
nepregătite pe mulți. 
prins plăcut pe unii, 
un gust amar altora,
punerea la punct a unui program 
minim acceptat de părțile sem
natare care să conducă — așa 
cum s-au exprimat liderii aces
tor partide intr-un comunicat 
— „la instaurarea statului de 
drept, eradicarea criptocomu- 
nismului, transparență totala 
și asumarea greșelilor făcute".

cam
I-a 

le-a 
Va

Proto- 
pe 

sur- 
lăsat 
urma

Evident că un asemenea 
nu prea este agreat de 
cei aflați acum în fruntea 
telor. într-un interviu 
lui Mister Matinal, la Radio deci, 
dl. Victor Ilrebenciuc a respins 

a 
nu 
al- 

prea 
bine nici dc cel care face jogging 
pe aleile Palatului Cotroccni. Și 
atunej ce va fi ? Va fi, nu peste 
mult timp, TVA-ul. Primul mi
nistru nc-a liniștit spunându-nc 
că este ultimul șoc, după 
prețurile vor inceta să 
crească. Românii speră. Mai 
că o știre recentă relatează 
în Bulgaria, prețurile la 
principale produse 
au scăzut.
Al lor.

scop 
către 
buca- 

acordat

Manole
poate fi fericită

Această informație este o rușine și nu ar fi trebuit să apară 
niciodată: se fură. Nimic nou, veți spune, acesta este adevărul, 
de ce să ne ascundem după degete ?

Trenul cursă de persoane 2240 dc pe ruta Petroșani — Barbă- 
teni, circulă numai cu vagoanele cufundate în întuneric. Și aceas
ta nu pentru că așa scrie în „Mersul trenurilor- că trebuie să 
circule, ci pentru că pe acest tren, ca și aiurea, fură. Se fură 
tot ceea ce nu este fixat bine în structura vagonului, 
de 24 V, perdele, nimic nu rezistă.

La întrebarea mea: „Când vom putea circula în 
civilizate domnul controlor Vladislav Nistor a ridicat 
umeri. Intr-adevăr nu e vina domniei-salc 
este așa cum este .și . nici nu are șanse să 
atunci cânii va crește nivelul dc trai. Când 
d-lui Vladislav și ridic și cu din umeri.
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Becurile

condiții 
din 

că starea infracțională 
se amelioreze decât 
va fi asta 7 Mă alătur

In economia româneasca:

categoric o eventuală cădere 
actualului guvern. Asta ca să 
mai spunem că o asemenea 
ternativă nu este văzută

redacție, un- 
adus ccrtifi- 

în bună sta- 
nimic nu e

DONAȚIE
p

care 
mai 
ales 

că,
câteva 

alimcn'jire 
Bravo d-lui Văcăroiu1

S-a pierdut o cheie : 
cea a succesului!

To.ita lumea vede, toa'â lu
mea aude Și mai mult d'cât a- 
tât, toata lumea constată că so
cietatea românească trece din 
nou printr-o perioadă de criză 
economică. Economica și finan
ciară.

Nu mal c nici un secret fap
tul că „febra" privatizării care 
a generat o .devăratn „cp’dcmic" 
in perioad i imediat următoare 
■Revoluției Române, care — in
diferent de opiniile unora au 
altora — a .idils totuși un suflu 
nou in economia românească, 
a Încetat ■■■. m.ii producă fiori. 
Nu numai a’ât, Iar iată ia do 
la o t reme, din ce în ce mai 
mulți privatizați își ini hid chioș
curile, chio culei,ele. barurile și 
bârulețele. o- mn bun ? Semn 
rău ? Di .undată cert este fap
tul că pe cărările -lut de întor
tocheate și a'ât do d' -,fundatt- ale 
economici de piață rezistă cine 
poate Cine nu, evident, cedează. 
Cu sau fără o lege a falimentu
lui 1

Din păcate îrisă, statul român 
r ari- parei s.l fi pol nit cu drep
tul în u irș il -pre o economie 
dc pi iță eu vaii-nțe occidentale, 
.idi‘,a d o -ii no f| rim de

ivin'.c — p'o un capitalism
iut- talie -a dovedit și de ar sta 

da'.i ii.siif>j< nt -Ic pregătit. Și 
nu i.urnii atât Pentru că nu

zi . um df fel .ii put' a fi a-
t i ;z it.i onomia româneas

ca după ! mi 'le . .tpi'alism".

In care, statistic vorbind, pre
țurile au crescut cu până la 501) 
la sută în timp ce salariul mediu 
a atins doar cota de 50 dolari pc 
lună. In care inflația a depășit 
200 dc procente iar rata șoma
jului este de 9,6 la sută. In care 
mamuții industriali ajunși la 
limita inferioară a falimentului 
sunt menținuți pc linia de plu
tire, de cutrc bugetul stalului, 
doar in virtutea inerției. Si tot
odată, un „capitalism- în care 
investiția de capital sti rin este 
dc doar 600 milioane dc dolari 
in timp ce Ungaria sau Cehia 
an depășit cota dc 3 miliarde do
lari. investiție care s-a concreti
zat doar în domeniu] uinn n ial. 
Or să-mi cu iertare, dar 
România are fievoie acum mai 
mult ca niciodată, de producție. 
Iar producție calitativă) fără in- 
v stiție nu se poate. Dar...

.Stand strâmb și judecând 
drept, nu poți să nu fii do a- 
cord, că in situația actuală, ori 
este vorba de rcavoință, ori dc 
lincompctențâ or] — in cel mai 
bun caz — dc vorba unui repu- 
l.it economist, membru al unui 
parl'd d opoziții-: I... noi, în 
economic, s-a pierdut o cheie. 
C llieia succesului".

Oare ce se mai poal ad.aig.i 
la ace; slă remarcă d«-cnt „Găsi
torului, recompensa I". Să >1. i 
D iinnczr n !

Tibciiu VlNl \N

...dacă trece pe la 
dc un binevoitor a 
catul ei de naștere 
re, plus copia. Deși
atât de evident ca nașterea, fără 
hârtia doveditoare, uneori nici 
să mori nu poți. Ca să nu mai 
vorbim de înscrierea la examene 
și concursuri sau de ofițerul stă
rii civile. Tu poți să întârzii, Ma
rinela, timpul însă nu va întâr
zia...

vremuri tulburi și sărăcăcioase, 
reprezintă un motiv în plus dc 
făcut dc curând firma „Cobra"

în caic fiecare gest 
mulțumire. Un aseme- 
Impex SRL din Pctro- 
din localitate, dulciuri

Trăim 
de donație 
nea gest a 
șani, cate a donat filialei dc Cruce Roșie
în valoare de 50 000 lei. Ba, mai mult decât atât, aceeași firmă a 
sponsorizat .și concursul ..Sanitarii pricepuți", fapte pentru care 
filiala Cruce Roșie din Petroșani își exprimă mulțumirile sale 
pentru generozitate. (Gh. C.)

SPORT «SPORT SPORT
Anghel lordănescu, antrenor al 

echipei națonale
Marți, 22 iun» 1993, FRF, întrunită in ședința ordinara, ana

lizând situația echipei naționale dc fotbal, i hotărât, după mai 
multe consultări, ca Anghel lordănescu, antrenorul principal al 
echipe; .Steaua București, câștigătoare a ultimului campionat de 
fotbal, să preia frâiclc formației noastre reprezentative.

Așa după cum se știe, singura echipă națională din lume, 
care nu a avut o lungă perioadă de timp antrenor, a fost cea a 
Românit i, după d< milcn-a lui Cornel Dinu, „groparul chipei 
naționale-, parafrazând un titlu din „Eveiiimen ul zilei".

. Deși speranțele dc calificare pentru USA ’9J, s-au redus 
simțitor, după eșecul de la Kosicc, noul antrenor înecarea revigo
rarea fotbalului românesc la nivel dc echipa națională, aplicând 

‘.oale cunoștințele și metodele dobândite în materie, de-a lungul 
inilor, atât ca jucător câ și ca antrenor, l’niu lordănescu este 

de profesie economist și arc un număr important -le ..elccțij m 
■liipa naționala.

Reamintim Să prima partida sub bagli t.s sa vi ..v< i loc ’a 
8 septembrie. când Români.i va întâlni Insulele I '■ >e in deplasare.

I’ox

Cupa
I .a ' ampi.i l iirzii a avut Ioc 

un tradițional turneu dc box, 
organizat de gazde eu o partici
pare numeroasă, cuprinzând a- 
proape tot ce are mai bun pugi
latul românesc la acea© ora, 
în zona Transilvaniei.

Boxerii tic l*i AS Mim ruj 
Vulcan, pari ieipanți în numJtr dc 
4, a,i reușit o extraordinar# per
formanță, ocupând la categoriile 
dc concurs locul I, d rnon ‘iând 
că rezultatele obținuți până
acum nu .lini de loc in amplă- 
toaro

1 Jăla a ('i I Jian si Dolhac 1 >ra 
■;oș, ambii caii .{oria î.i Im. și-au 
in; (-nunclic il adversarii, - așii-

Potu isa
când ci. lașii toate m.-e uri'., ur
când pc cel mai In.ilt podium 
al întrecerii.

l.a categoria 63.5 Ip'. Daniel
Zdrinca a ins ins dc o in mii ru 
alegoricii, in toate partidei'.’, im 

!■ lor iii Tcatl n;l s-a la al mai 
prejos la catcgoi.u 60 l«c Juniori 
mart, ocupând același loc I, ca 
ă ceilalți colegi de echipă.

După ace te b'in. rozult.de. 
Minimi Vulcan va participa la 
Con.slanl i l i finalele pe ța'ă în 
'■adriil Campionatului Național 
■ înliv dual 1 i seniori, piez nland 
in rine pc lin-rii Cristian Bala- 
șa, Dr.i n. Dolhac și lo.in l'lnrin.

Volei

Au început 
pregătirile

Spre deosebire de alto spor!ur), 
voleiul, joc de sală, arc o alta 
configu. alio competiționalâ, fă- 
cân I pregătirile în perioada când 
alte discipline sportive intră 
intr-o binemeritată vacanță

După tin sezon de tranziție, în
■ arc apele m intrat în matca lor, 
l’ttiti Sasăran, antrenorul Cchipci, 

i i-Ii^-mal la apel jucătoarele 
„Jiului", pentru a face primele 
exerciții Ic acomodare cu noile 
P'-etcSii ale clubului i, impli
cit, ale induratorului.

.Se par; ca llodinâ și l'uderolu 
vor awa alt statut, Iar in colec
tiv vor apărea câteva u-hizițc, 
care sa di i mai mare .tabilitate 
și valoare lotului.

f’regalirilc se vor de-.fă.șui.i 
in doua 'mpc, una ia mun'e, ;i-
■ licii aeas.i, al'a la mart’, dopa 
care se va intra in lime îlicaptă.

i H ne t ni ■■■■3ECIM90 iciiii mi

P a a -e itin;'e foi ma c?c
vâi r, odată rii noua C.bție ♦k*
campionat, in caro t oate ■ i un
ț .-lc : ■e vor finaliza te ț. i .11 or u-
par. a primului loc ri -a r;r. D.ir
d< pi. ti’al„? acest. . n jit
târziu , .adieâ atunci i Jnd - va
închei a perioad i de ir.m • f .ti i.

adica lupa 15 -cplen ' :c.

Rubriră («'.ili/alj d»*

Don 1 \l W1ȚI

rozult.de
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„Explicație” în stil mafiot
ir Fiica unul naș
Șamorrei (mafia 
înjunghiat tatăl, 
tplr-un han din
Unde acesta trăia ascuns.

Arestat
Galii, în
membru
al bossului Rafaelle Cutolo,

renegat al 
napolitană) și-a 
runindu-1 grav, 
nordul Italici

ta 9 ianuarie, Alfredo 
vârstă de 45 de ani, 
al unui clan camorrist

a

devenit unul din cei circa 310 
renegați care au acceptat 6ă co
laboreze cu justiția în schimbul 
unor măsuri de protecție și 
anulării pedepsei.

Dar
poarte
ei au
ca, in

a

se 
săi:

nu așa au înțeles să 
și cet Ș^e copii ai 
trimls-o pe fiica sa Monl- 
vârstă de 20 de ani, care

l-a găsit într-un han din Gasalo 
Monteferrato (Piemont) unde 
poliția il ascundea și care l-a 
rănit cu un cuțit de bucătărie 
pentru „trădarea" să.

„El nu trebuia să-și renege 
credința, căci ne-a pus viețile 
în pericol. Trebuie să plătească 
pentru acest gest prin cara ne-a 
dezonorat", au explicat alțl 
copil al săi.

doi
*4i

Oare animalele găndesc?
i Specialiștii care cercetează mo- 
fljil de comportare al animalelor 
— zi ce trece se conving tot 

,._i că diferitele specii — 
albine la balene — posedă 

gândire mult mal 
decât s-a presupus

n zi ce L 
«Ud muJt 
01 la albi..
«Ăități de 
&K voi ta te 
faferior.
i Bâtlanul,
M dloc o mică pană șl se plim- 
u pe malul râului, urmărește cu 

ie peștii din apele cu a- 
iml mici. Gând vede un 

Rțte, dintr-o dată se oprește 
■ aruncă pana in apă. Peștele 
ffras de momeală se ridic» la

de pildă, când ține

suprafață, dar el este înghițit In 
mare viteză de pasăre. Viețuitoa- 
rea înaripată, al cărei creier nu 
reprezintă nici măcar o zecime 
din volumul celui uman, prin 
comportamentul său dovedește 
că dispune de un anume gen de 
rațiune.

In ultimii ani au fost studiate 
șl găsite multe exemple de ani
male care au comportament ce 
sugerează un gen de gândire. In
sectele se maschează In așa fel

pen-încât să rămână neobservate 
tru victimele lor; păsările Iși as
cund hrana In diferite locuri. 
Lupii și alte animale da pradă 
foloseso o tactică complexă pen
tru atragerea și prinderea victi
melor.

Ulii aruncă pietre peste ouăle 
unor păsărj pentru a le sparge. 
Unele animale se prefac că sunt 
rănite pentru a-și induce In e- 
roare dușmanii. Aceste exemple 
sugerează șl răspunsul la între
barea dacă și animalele gândeso.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

£
PENTRU Paulina și Mitică Po- 

țojnicu, la aniversarea 
dp naștere, un călduros 
fhtilți ard !“ și toate cele 
din partea fiicei, ginerelui 
nepotului. (4276)

zilelor
„La 

bune 
Și

VÂND piese Fiat 600 D. Tele
fon 543335. Zilnic, orele 7—16. 
(4293)

VÂND apartament 2 camere, 
Republicii, bloc 99 (Hcrmes), e- 
taj 2, ap. 8, Petroșani. (4280)

VÂND aparat înghețată 5’ 
cuptor cu microunde, producție 
rusească, 
rului, str.
(4287)

Vulcan, Valea Ungu- 
Seciului, nr. 2 A.

lume,TOATA dragostea din 
sănătate, fericire șl un călduros 
.I,i mulți ani I", pentru Camelia 
Floroiu, cu ocazia zilei de naș
tere. Mama, tata, sora și fratele. 
(4292)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

VÂND televizor color, video 
recorder și cutie de viteză, Fiat 
Ritmo Diesel, preț 
Telefon 541529, după ora 16. Pe
troșani, Timișoarei, 19/1. (4283)

convenabil.

VÂND dubiță Ford Tranzit. 
Diesel, stare bună funcționare, 
motor, pic.se schimb. Petroșani, 
Aviatorilor, 56/48. (4285)

autoturism Dadsun șiVÂND
piese schimb Audi 100, preț ne
gociabil. Lupenl, str. Moș 
nr. 3 (Ștefan). (4289)

VÂND convenabil Ford 
înmatriculat. Telefon 
după ora 16. (4290)

DIVERSE

Roată,

Escort,
545984,

SCHIMB 2 apartamente a 2 
camere Petroșani, Independen
ței, cu apartament 4 camere, zo
nă centrală. Telefon 542947. 
(4291)

VÂND garsonieră zonă centra
lă, Petroșani, G-ral Vasile Milea, 
bloc 28 C, ap. 38, după ora 18. 
(4284)

FIRMA particulară efectuea
ză transporturi de marfă cu 
autocamion 10 tone, acoperit, 130 
lei/km. Relații: telefon 570386. 
(4274)

OFERTE DE SERVICIU

VÂNZĂRI

PUBLICITA TE
Pentru prima dată în județul Hunedoara

MOTOROLA S.U.A.
prin

General Corn Trust Inc. SRL

care vă oferă]

* — Aparatură de radiocomunicații mobilă, portabilă 
și fixă

— Vă pune la dispoziție posibilitatea de a închiria 
un radiotclefon pe o anumită perioadă de timp

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

sau „ComTex“ Magazin, str. Republicii, nr. 31, Petrila, 
Tel. Fax 093/550391. (contract 382/28.05.93)

str. Anghel Saligny, nr. 36

lonsilhil

Petroșani
ANGAJEAZA

pe o perioadă de 3 luni
— un sobar;
— 2 zidari.
Retribuția se va face in acord.

ANUNȚA:

târgul din Piața' 
agroalinientară Vulcan se va muta în zona gării. Organele 
de Poliție vor asigura respectarea prezentei hotărâri.

începând cu data de 26 iunie 1993,

BAR „LJDO" angajează os
pătar. Informații, Ia sediu. 
(4288)

VÂND Trabant 601 S, preț 
convenabil. Vulcan^ str. I’repa- 
rației, bloc 8, sc. 2, ap. 11. (4286)

fa-.VALTRANS" vinde 
vopsele. 
Telefon

decesb
preț ne-

Româ- 
,Pla

SG 
ianțâ, gresie, lacuri. 
Vulcan (lângă CEC). 
570302. (4279)

VÂND Skoda L 120, 
gociabil, Vulcan, str.
neascA, bloc 46/25 (spate 
far"). (4258)

VÂND Trabant, stare 
Petroșani, telefon 513532.

.VÂND Dacia 1310 TLX, 
tvagen Derby, preț 
Telefoane 541558, 541772. (4235)

VÂND convenabil video pla- 
yer Funal, sigilat, televizor alb- 
negru Olt, nou, gheretă metalică 
(3.5/2,5). Informații, Cămin 2 
Studențesc, camera 356. (4210)

.VÂND urgent apartament 3 
Camere, etaj 3, parchetat, faian
țat, 2 balcoane șl Dacia 1310, 
33 000 km. Petroșani. Aviatori
lor, 38 A/8, zilnic, orice oră. 
(4252)

.VÂND aur masiv, oriental, 
marcat, model superb. Telefon 
$70506. (4277)

VÂND video player Funal, nou, 
Î3') 000 lei. Informații, Petro
șani, str. Aleea Poporului, bloc 
9, ap. 26. (4278)
1 ,yAND convenabil apartament 
S camere, eventual și garaj. Pe- 
frns.inl, 9 Mal, 2 A/81, sc. 7 
IT’iață). (4271)

bună, 
(4210) 
Volks- 

negociabll.

a
SO|IA, fiicele, ginerii și nepoții anunță trecerea in veșnicie 

aceluia care a fost făclia Cultului Baptist din Petroșani

TEODOR IIERI.O

Procesiunea funerară va avea loc vineri, 25 iunie 1993, ora 11.
la Biserica Evanghelică «lin Petroșani. (1282)

a

( AI.Al ZA mea spre cinste și Jreplale „u mai este!

TEODOR BERI .O
murit.

Sărut mana tată socriile și Dumnezeu să te odihnească in 
pace. Corvin Alcxc. (1282)

BISERICA Bapli.slă din Petroșani anunță cu durere trecerea

in veșnicie a Ininulni nostru frate

TEODOR III RI.O

fost pastor al bisericii. (1281)
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Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
> ■ SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr, J 29/621/1991.

Con| virament: 397009201 — BCR Pe.
IroșnnL

Director: MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: big. Alexandru 

BOGDAN

Catalogul „Pagini Naționale”
-ghidul necesar omului de afaceri -

— Căutați parteneri de afaceri ?
— Căutați un produs sau o marcă anume ?
—— Căutați un număr tle telefon al unei firme «lin 

țară ?
— Doriți să aveți o informare „la zi** despre concu

rență ?
— Doriți să vindeți 

dumneavoastră ?
Toate răspunsurile le

„PAGINI

rapid produsele și serviciile

veți găsi prin Catalogul 
NAȚIONALE"

■ Nu ezitați să vă înscrieți în catalogul „Pagini 
Naționale**, ediția 1991.

Obțineți astfel gratuit catalogul curent și cel uimător.
■ Pentru toți agenții economici cu capital «le stal 

sau privat, lucrătorii „ROMPRES" vă stau la dispoziție 
pentru înscrieri în municipiul Petroșani, până la data «Ic 
15 iulie anul curent.

■

EC'UIPA DE SERVICIU:REDAU ) IA $1 ADMINIS I RAȚIA 2075
Petroșani, str. Nicolao Bălecicu nr. 2. Materialele Decomandate

Telefoane: 541G62 (dircclor-rcdactor șef)) uepublicale ou se restituie. Re*-

545972 (director executiv.administrativ ponsabililutea morală și Juridică

difuzare), 612164 (secții). Fax: 093/515972. asupra corectitudinii dalelor CU-

TIPARUL: Tipografia Petroșani. slr 
Nicolae Bălccsru nr. 2, Telefon 611365.

prinse in articole aparțin, 
excluși vitale, autorilor.

In

Viorica IIRJUI.ESCU

Responsabil de număr
Ștefan CIMPOI,

Corectura

Emilia ACIIIREI


