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In curând va începe 
acreditarea

u ni v e r sităților

Dc la 1 iulie se aplică Taxa pe X aloarea Adăugată

Operații scutite d& 
T. V. A.

De câteva zile Senatul a adoptat Legea re
feritoare la acreditarea universităților care va 
fi discutată și in Camera Deputaților. Acest act 
normativ își are relevanta lui chiar deoaiece 
absolvenții lice.lor, prinși acum în IjcuI încru
cișat al examenelor de bacalaureat, și-au făcut 
socotelile lor cu privire la încotro s-o aptre, 
spre ce universitate de stat sau particulara, la 
începutul lunii septembrie, iar până atunci nu 
ma. este prea mult timp.

Acreditarea nu este o sperietoare. Ci doar 
„1. modalitate necesară pentru a mai limpezi 
' te a ța confuziei din acest domeniu stimabil, 
onorabil sau chiar venerabil. Tin-.rii care se 
gândesc să urmeze o universitate particulara 
sunt cei înșelați de aparențe întrucât nu se
șt v dacă diploma lor va fi sau nu va fi, ca
id hamietiaiia interogație, recunoscură oficial- 
rrwnte.

în puzderia de universități par'.icu’are, ap.'i- 
ru’e doar în trei ani, e dificil să separi grâul 
de neghină. Această operație o fac? acea comi
sie îndrituită să cântărească nu arbitrar, ci cu 
greutățile unor criterii unanim acceptate in 
lumea asta mare. Ar fi, totuși, un element ce 
ar putea fi contestat, așa cum totui se poate 
contesta, după cum am observat în original i 
noastră democrație. Pentru că un chițibușar, 
știm bine că sunt destui, ar putea obiecta: dar 
pe dumnealor cine i-a acreditat, adică pe cei 
din comisie, în ipoteza ca ar fi numai c'c ai 
noștri. Totuși cateva criterii sunt ș> nu pot fi 
respinse.

Mai întâi și maj întâi sunt posibilitățile ma
teriale pentru susținerea unui învățământ, spe
cific, de calitate, adică ceea ce nc am obișnuit 
să spunem baza didactic-științifică. Care s-a 
realizat cu greu, de foarte multe ori Cij insis- 

—*-'rițe și anticamere umilitoare. Din acest punct 
de vedere multe universități particulare Ivite

ca societăți comerciale, create în baza celebru
lui decret 54, nu au un spațiu nici adecvat, 
nici dotat pentru rigorile unui învățământ mo
dern. Un al doilea criteriu va fi. după cum 
am aflat nu prea demult, corpul profesional 
format în timp, printr-o siteză înt-e munca di
dactică, de cercetare științifică, atragerea unui 
număr de studenți în jurul profesorilor a căror 
gândire științifică este transpusă în publicații 
dc specialitate, la conferințe sau congres na
ționale ori internaționale.

Și. în sfârșit, un al treilea criteriu de apre
ciere — vor mai fj desigur și altele. Insă de 
detaliu — va fi examinarea planarilor și pro
gramelor de învățământ, elabora e în temeiul 
autonomiei universitare dar adecvate facultă
ților, profilului și specializării.

Însăși existența universităților particulare 
aidoma imaginii întregii econom’i structurate 
pe cele două sectoare, privat și de stat, a < îror 
greutate se schimbă în spiritul economiei de 
piață, este un element pozitiv deoa-cce a deter
minat (dacă intr-adevăr este apa) o înnoim a 
spiritului universitar osificat în a’ât’a ani 
de imobilism Concurența face minuni mai ales 
când există perspective de plasament si spe
ranță în rândul studențimii și c lor ca o as
piră la tfeeastă calitate.

Sunt multe șl felurite universități particulare 
urmate de tinerime din motive p i> și simolu 
economice. Totuși instituțiile de învățământ 
superior care și-au clădit un indi-, utabil pres
tigiu, dobândit în timp și prin cxi.vnț'î. mă 
gâi.âesc la Universitatea Tehnică d n Petroșani 
carfTva împlini în toamnă vârsta de I" do ani, 
vor rămâne un clement universitii român sc 
și în puținii ani caro mai sunt din a-'C-t secol 
și mileniu.

Tiberiu SI’ATXItU

In temeiul art. 6, li’, a din Or
donanța nr. 3/1992 a Guvernului 
României, anumite operații im
pozabile din sfera de aplicare a 
taxei pe valoarea adăugată efec
tuate în țară sunt scutite de 
plata taxei.

Pentru evitarea unor greutăți 
în administrarea acestui impozit 
indirect s-a adoptat soluția rea
lizării protecției sociale pe calea 
scutirii unor activități specifice 
și a unor produse importate pen
tru consumul populației.

în același timp ținând seama 
de perioada scurtă disponibilă 

pentru pregătirea introducerii 
taxei pe valoarea adăugată și 
că mulți agenți economici înfi
ințați în ultima perioadă au un 
volum redus al cifrei de afaceri 
și o slabă organizare a eviden
ței s-a adoptat și regimul de 
scutire în funcție de volumul de 
activitate realizat.

Ca urmare a dezvoltării ac
tivității agenților econom.ci cu 
cifra de afaceri, actuală, de sub 
10 milioane și a efectelor viitoare 
ale inflației, o parte din agenții 
economici scutiți, potrivit aces
tui criteriu, vor deveni poten
țiali plătitori dc TVA când cifra 
de afacerj va atinge suma de 10 
milioane lei.

Abordând in continuare cele
lalte criterii de scutire vom ob
serva că aces’ea sunt diferențiate 
pentru bunurile și serviciile din 
producția interna față de cele 
privind importul de bunuri și 
servicii.

Astfel, pentru bunurile și er- 
viciile din producția internă, o- 
perațiile scutite sunt nominali
zate prin Ordonanța Guvernului 
nr. 3/1992 fiind iniei zi>i extin
derea lor prin analogie.

Aceste operații pot fi grupate 
in trei mari categorii:

1. Operații rezultate din > fi- 
vitâți specifice autorizate, scutite 
indiferent de forma de organi
zare a unităților r peciive. în 
această categorie sc încadrează:

• unități sanitara ->i .1 . .s lîn’l i 
socială;

• unități do știință si învăță
mânt, de cultură și spori;
• cantinele care vând prepa 

rate culinare proprii către per
sonalul din unitățile pe ângâ

care sunt amenajate;
• organizațiile de ncvăzători; 

asociațiile persoanelor handica
pate și unitățile în care își des
fășoară activitatea, potrivit iegii. 
membrii acestora;

2. Operații realizate de oer- 
soane fizice autor.zate. inclusiv 
asociațiile familiale:

3. Bunuri și servicii scutite 
în vederea stimulării unor acti
vități pentru realizarea oro.ecțici 
sociale, cum ar fi:

• editarea, tipărirea ?i vânza
rea de cărți, ziare și reviste;

• prestații de radio și tv;

Ion LAZAK.

Directorul Administrației 
Financiare a municipiului 

l’etroșa ni

Nou președinte 
la Colegiul 
municipal 
de arbitri

îz> urma unor conflicte intcine 
care au dăinuit de multă vreme, 
nefiind soluționate da conduce
rea colegiului condus dc dl. 
Șt. Mariș, acesta nu s- i mai pre
zentat dc trei săptămâni la în
trunirile săptămânale ale arbitri
lor, fapt ce a generat uncie mă
suri de reglementare a situației.

In ședința de joi, Colegiul n u- 
nicpal de arbitri a hotărât do
rn. terea domnului Ș.ef.m Mariș 
din funcția de președinte; dizol
varea întregului birzu al (Cole
giului; alegerea unui nou pre
ședinte, în persoana domnului 
iBarna Franci» (ales in unanimi
tate).

Hol..' ârile urrneaza sa tie o- 
moiogate de Asociuv a județeană 
de fotbal. (Gb. G.)

De la 1 iulie

Se scumpesc 
medicamentele 
de uz veterinar

De la 1 iulie a.e.. se preconi
zează o creștere cp 3i) la sută a 
prcțuluj Ia toate medicamentele 
de uz veterinar. Măsuri va a- 
fecta mult deținătorii de anima
le, deoarece unele tratamente 
vor costa cam cât preț uluiește pn 
animal sănătos. Sc pere ca a- 
ecastă creștere este doar pn prim 
pas. Specialiștii împărtășesc pă
rerea că sunt posibile, In conti
nuare, majorări ale prețului me
dicamentelor. Aocas'.a pentru că 
prețurile lor se reglează în func
ție de cursul leului față de scl 
al dolarului. (Gh. O.)

UN LP SPONSORIZAT

Fu ma „General goni. 7 rost 
Inc." din Petrila (patron Mii ui 
Prisacariu), a sponsori/it apariția 
unui disc I,P al lui Cutai n Cri- 
șan. Discul a fost scos în Bul
garia, sc numește „Dialog" și 
cuprinde 10 melodii.

Atenție Ia formulare
D; la Adm.nistrația Financiară din Petroșani am aliat că ni 

t-ați p.cititorii (societăți comerciale de diverse tipuri) 'laxei pe 
Valoarea Adăugată (TVA) au intrat in posesia formularelor, ce 
vor fi folosite de la 1 iulie 1993. Se reamintește că de la icastă 
data apropiată nu sunt admise alte tipuri de formulee. Nerespcc- 
tarta acestei modalități fiscale de lucru se va sane'mn i ccntrn- 
v-.-nl onal. (TS.)
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ROMANI FAR\ FRONTIERE

Dacă nu vine Europa la noi, mergem noi la ea!

IN ZIARUL DE ASTAZ1
■ Campania electorală

(pag. 2, 3 și 7)
■ Programul TV săptămânal

(pag. a 2 a)
■ Divertisment, divertisment

... (Pa«- a 4-a)
■ Cascadorii literare pent'Ti wcek-end

(pag. a 5 a)
■ Caleidoscop internațional

(pat*, a 6 a) ’

Doi ortaci dc-ai noștri, oameni onorabili aii 
mu teri, cu studii superioare, an de is să-și pună 
capăt zilelor din România. Și-au Larut rucsacu
rile .și-au luat ciorapi de schimb ți au luat 
pieptiș frontierele Europei.

l’rima etapă a fost granița dintre România și 
Ungaria, pe care ap traversat-o fluierând, adică 
legal, de la Nădlag la Szolnok, în pas vioi. 
Diurnul prin țara vecina a fost fără incidente, 
așa că oamenii s-au îndreptat liniștiți spre 
frontiera cu Slovenia, intenționând sa ajungă 
in Italia, la frații noștri. în felul lot, ei au 
reconstituit traseul lui Badea Cârțan, având 
insă alte intenții în desară.

Isa punctul dc frontiera Redics (Ungari.i) — 
Dolga Vas (Slovenia), au încercat să negocieze 
(I) cu vameșul pentru a-1 lăsa să tranziteze 
Slovenia. Evident, nu s-a putut, dar oamenii 
n-au dezarmat. Ocolind printr-o pădure, au 
ajuns în Bajan.scnye (Ungaria), pe tindo au 
trecut fraudulos frontiera până-n Rodos, Slo
venia.

Văzându-se trecuți cu bine, cel doi șl-au 
schimbat banii (DM), și s-au cinstit) au o bere, 
in prima cârciumă. La masa lor * a așezat un 
o’Vll, un om aparent nevinovat, au care au in
trat rapid în vorbă. Unul dintre băieți vorbe a 
germana, celălalt limba maghiară, deol limbi 
4» mare circulație, autohtonul vorbea ba una,

bi alta. în momentul in care băștinaș 11 i-a 
auzit pe cei doi vorbind românești a devenit 
mai atent, mai curios să afle cine s mt și de 
unde vin.

S-au despărțit prieteni. Românii au plecat 
spre stația de autobuz, iar slovenul a rămas la 
masă, cu două sticle de bere în față. Autobuzul 
a venit, ortacii au urcat și i-au făcut ci mâna 
celui rămas Ja masă, In semn de ad o. Na fost 
insă așa !

Băștinașul, care făcea parte din consumatorii 
loc ului, dar și din potera locală, i-a salutat prie
tenește și a fugit la primul telefon. alertând 
poliția. După nici 500 de metri, autobuzul a 
fost oprit și cei doi frontieri.ști jijes’ati. A ur
mat o noapte în arestul poliției după care au 
fost judecați de Tribunalul din M irska Sobota, 
care i-a amendat cu 75 DM de cămila si i-a 
predat vameșilor unguri. Ungurii au fost mal 
răi: l-au pus să reconstituie traseul, le-au pus 
iniei dieție dc un an pe pașaport șt i-an predat, 
I i rândul lor, vameșilor români, la Nădlag

Aceasta a fost povestea celor doi frontierfștl 
români, dar această istorie nu e izolată. A do
carul cu cure au fost aduși din Ungaria a fost 
ncincăpâtor pentru românia dornio» să Intre In 
Europa. Șl povestea se repeta zilnia.

Vall LOCOTA* l
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Progicmul electoral al domnului 
UN DAELLEăKU candidatul în alegerile 

de la 4 iulie pentru funcția de primar 
al municipiului Petroșani, din partea 
Partidului Unității Social Democrate

— SINTEZA —

Votați candidatul FDSN dl. VALERIU STANCIU! 
„VOI II PRIMARUL TUTUROR”

Votând candidatul l’U.SD In 
alegerile de la 4 ia. ie, votați 
pentru:

— Un oraș frumos, cu drumuri 
curate, cu parcuri, zone verzi și 
locuri de joacă pentru copii, cu 
locuri de agrement protejate și 
întreținute

• concesionarea de Terenuri 
pentru construcții in domeniul

privat;
• Definitivarea tatut'jlul con

struit ilor executate anterior și
neautorizate;

• Finalizarea împreuna cu eei 
interesați a construcțiilor Înce

pute și neterminate, în folosul ti
nerilor căsătoriți;

• Sistematizarea rutieră, sema
forizarea intersecțiilor de dru
muri care prezintă un pericol 
pentru accidente, terminarea dru
mului de tranzit care să depo- 
lueze fonic și nu numai centrul 
orașului și să descongestioneze 
artera principală de circulație a 
municipiului Petroșani.

• Darea în proprietate a te
renurilor din curțile caselor de 
colonie si caselor mici.

• Proiecția și ocrotirea socială 
a bătrânilor, tinerilor si persoa
nelor handicapate fizic;

• Revigorarea prestă'ilor de 
servicii necesare orașului pr.n 
privatizare;

• Reluarea investițiilor nece
sare orașuluj pentru asigurar -a 

apei potabile, a gazului metan

J *
Lc

us
L_

și a unui confort sporit în lo
cuințe, inclusiv prin moderniza
rea apartamentelor confort 3 

Și *;
• Restrângerea dolincvcnței în 

rândul tinerilor, Îndeosebi a
celor nefamiliști, cu colaborarea 
activă a organelor de stat și a 
societăților private;

• Asigurarea liniștii cetățeni
lor;

• Extinderea parcărilor pentru 
autoturisme, concesionarea lor 
unor întreprinzători fără a so 
putea schimba de stinația terenu
rilor;

• Reglementari a statutului 20- 
nelor dc interes turistic național 
din Parâng, în folo-Ul turiștilor 
români și străini, ceea ee implică 
crearea unei infrastructura a tu
rismului, implicit crearea de noi 
locuri de muncă pentru tinerii

• Stimularea privatizării în 
servicii, cu efecte, benefice asu
pra creării de noi locuri Ke 
muncii;

• Colaborarea cu toți primarii 
din Valea Jiului, indiferent dc 
culoarea politică, pentru rezolva
rea problemelor cu care se con
fruntă cetățenii (asigurarea apej
potabile și a agentului termin 

aprovizionare, energie ș.a.)
• Modernizarea celor două 

piețe agroalimentare ale orașu
lui, sistematizarea și privatiza
rea lor in folosul cetățenilor, priia 
licitație publică.

VOTATI 
CANDIDATUL 

P. 0. S. 0.!

— Domnule Stanciu, v-ați de
cis s« vă depuneți candidatura 
pentru fun țin de prlmer al Pe
troșani ului. Ce va îndemnat să 
faceți acest gest 7

— Nu m-am gândit de la în
ceput să depun candidatul a mea 
pentru funcția de primar. Este 
o muncă de mare răspundere. 
Cine î.și depune candidatura, tre
buie sa analizeze foarta bine 
dacă se poate achita de manda
tul pe care, eventual, prin vot, 
i-1 vor încredința alegătorii. Și 
mai cu scamă sa cunoască c^act 
ceea ce are de făcut, cu ce plea

Operații
(Urmare din pag. I)

• taxe de intrare la muzee, 
biblioteci, târguri, expoziții;

• aportul de bunuri și servicii 
la capitalul social al societății co
merciale;

• bunurile și serviciile Im
portante pentru consunai popu
lației și care la data aplicării 
TVA se livrează la prețuri sub
venționate de stat. 

că la drum și care ii sunt mij
loacele materiale și umane prin 
care poate acționa. La raine au 
venit oameni cu care am lucrat, 
care îmi cunosc activitatea des
fășurată la minele din Valea 
Jiului. Și m-au convins cu ar
gumente să mai facem încă un 
efort în decursul vieții pentru 
oameni, pentru noi, pentru ce
tățenii din Petroșani. Gând mi 
s-a propus acest lucru, mi-am 
amintit de o vorbă a mamei t 
„viața consta în a da și este bine 
să încercăm ca toată viața să* o 
oferim celor cu care muncim și 
trăim împreuna".

Orașul nostru, c-n și celelalte 
din Valea Jiului au moștenit in 
urma anilor dictaturii, construc
ții neterminate, rețele da salu
britate prost proiectate și con
struite, drumuri distruse. O mul
țime de probleme greu de re
zolvat. Uncie sunt datorate struc
turii soeio-profesionale a orașu
lui. Altele — să o spunem — ni 
le-am creat chiar noi, prin „pozi
ția" față de ordinea în oraș. Sunt 
prioritare apa, locuințele, salu
britatea, drumurile. Ceea ce re
clamă participarea tuturor cetă
țenilor orașului. Avem nevoie 
de ordine, curățenie, mediu cu
rat de viață. Indiferent de culoa
rea politică a primarilor din 
Valea Jiului, aici suntem toți 
la un loc. Valea Jiului este gân
dită unitar. Nu se pote rezolva 
nici „căldura", nici .apa" fără 
colaborare între primari.

— Ați optat pentru FDSN.
— Sunt candidat al Frontului 

Democrat al Salvării Naționale.

scutite de
Pentru bunurile din import 

condițiile de bază in funcție d9 
care se acorda scutire do taxă 
sunt cele prevăzute dc lege în 
moit expres.

In vederea evitării unor dis
torsiuni importante in domeniul 
prețurilor și tarifelor, legea pre
vede că scutirea de taxă la 
unele bunuri si servicii realizate 
în țară se aplică și Ia bunurile 
și scavcciiJc similare din import.

11 reprezint în alegeri. Nu fao 
propaganda doctrinei, chr FD.SN. 
aduna în jurul său pe cei cară 
au dreptul intr-o viață mai b\> 
nu, pe cei care doresc și aU 
dreptul la împlinirea sperințe- 
lor lor puse în Revoluția din 
decembrie 1989. t

— Un gând către alegători 7
— Aș aduna în dragostea mea' 

față de Valea Jiului, pc cei ce 
mă vor alege îi asigur că -vet 
găsi in mine pe prima ni, omul 
care să ii asculte, să-i înțeleagă 
cu răbdare și care să facă totul, 
la modul cel mai sincer pentru 
rezolvarea problemelor lor. Pe 
cci care nu mă vor voia, îi asi
gur că rămân primatul orașului 
Petroșani, al tuturor cei .li nilor 
săi, și sunt sigur că k voi primi 
sprijinul in egală măsură.

SCHIȚA DE PORTRET. Dk 
(ng. Stanciu Valeriu, esta absol
vent al Liceului „Dcc-.bal" din 
Deva .și al Institutului de mine 
din Saint Petcrsburg, promoției 
1951. Din același an lucrează iri 
Valea Jiului. A pus „umărul* 
pentru mineritul nostru, la Vul
can, Bărbătcni, Lupem, Fel l ila, 
la nivel dc RAIî și ca om da 
știință, la ICPM. A pruciirs toa
te treptele profesiunii, de la 
maistru la șef sector, director, 
om de știință, reputat specialist, 
41 dc ani dc muncă, toți In mlk 
nerit. Din 1975 deține titlul 1I4 
doctor în științe. In prezent pj 7 
sionar, domnul Stanciu Vaier.u 
nu s-a despărțit de minerit. F*te 
patronul fii med „Unii crsalcer® 
Proiect". î

T. V. A.
Având caracterul unui Impo

zit indirect, TVA este plătită la 
bugetul de stat de agenții eco
nomici furnizori de bunuri sau 
servicii, care o Încasează do lă 
beneficiari. In consecință, plă
titorii nu sunt cel care suporți 
taxa, ci o colectează de la bene
ficiari. O excepție o constituie 
importurile pentru care TV.fi 
este plătită do importator care 
are și calitatea de beneficiar in 
acest caz. (Va urma). ,,

LUNI, 28 IUNIE

11,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
16,30 Teleșcoală.
|f 45 O samă de cuvinte.

I 16,00 Actualități.
16,05 Treptele afirmării.
H,35 Magazin agricol.
<7.05 Magazin In limba maghiară.
18,35 Tezaur folcloric.
19 ,00 Documentar TV.

!9,30 Desene animate.
0,00 Actualități.

80,35 Sport.
80,40 Teatru TV. „Stilul imuls*.
82,15 Studioul economie.
83,00 Actualități.
83,15 Repriza a treia.

MARȚI, 29 IUNIE

7,00 TVM. TelematinaL
10,00 TVR Cluj.
*0,30 Transmisiunea directă a 

slujbei religioase da Sfinții 
Apostoli Petru și Parei.

12,00 Teatru TV. (Reluare).
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,50 Teleșcoală.
16.00 Actualități.
46,05 Conviețuiri — magazin
47,05 Medicina pentru toț'
17,35 Salut, prietenii (I)
*■ .30 Starea națiunii.
10.30 Desene animate 
80,00 Actualități.
00,35 Rosturi, rostiri.
•0.40 Sport.
•0,15 Film ««rial. JL>ra«nct« ie 

prima vedere*.
01,50 Deți ne un punct Ac sprijini 
•3.20 Actualități.
0,35 Salut, prietenii (]i)

MIERCURI 30 IUNIE

7,0(1 i'VM. Teleiri II 11.1l 
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Buna ziua, Amertca!
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,Ia Ora de muzică.
15,00 Didactica.
45,45 O samă de cuvin'c.
16,00 Actualități.

Programul TV. săptămânal
— 28 iunie — 4 iulie —

16,05 Văi sta a treia.
16.35 Ecouri transilvane.
17,05 Sport-Club.
18.35 Aihive folclorice.
19,00 Documentar artistic.
49,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20 40 Tclecinemat» ea. „lhimud 

cerc". (Anglia, 1990).
22.35 Repoi ten '93.
23,20 Actualități.
23.35 Simpozion.

JOI, 1 IULIE

7,00 TVM. Q’elemalinn).
10,00 TVR Iași.
11.00 TVR Sluj.
13,00 Film artistio. „Navarro, 

bancnote însângerate*
13,30 Desene animal*.

14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Trasee și popasuri de va

canță.
15,30 Teleșcoală.
16,00 Actualități.
46,05 Rupere moldave.
16.35 Repere transilvane.
47,05 Magazin in limba germană.
48,05 Povestea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicn populare. 
■19,00 Itinerare spirituale.

19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. „Dallis".
21.45 Reflecții rutiere.
22.00 Microrecital Maiina FJorea.
22.15 Studioul economie.
23,00 Actualități.
■23,15 Confluențe.

VINERI, 2 IULIE

7,00 TVM. Telemal inal.
40,00 TVR Iași.
11,00 TVR Sluj.
42,00 Film serial. „Hoțomanii*.
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
45,00 Album de vacanță.
45,25 Teleșcoală.
44,00 Actualități.

16,05 Cheia succesului.
16.35 Portativul prefcrinti lor 

muzicale.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro patria.
18.35 Flori de pe Mureș.
19,00 Cultura în lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. „Deșt nul ia- 

niilici Howard".

21.45 Învingătorul.
22.15 Viața parlamentară.
22.45 Gong!
83.15 Actualități.
23.30 Magazin cinematografici.

0,30 Întâlnirea de la miezul 
nopții.

SAMBATA, 3 IULIE

9,00 Bună dimineața... de la 
eiuJ-Napocal

10,00 Actualități.
10,10 Ba dai Ba nul

IA,00 Film scria) pentru «opli. 

„Aventurile iui Blask Bcau- 
ty.

41.30 Tradiții.

12,00 Alfa }i Omega.
13,06 Ora de muzică.

14,00 Tr.mzit TV. Desene arimap* 
14,05); Știri (14,30)1 Atlas 
14,40); Film serial: Cascado
rul (15,10); Tenis (46.60)4 
Familia Simpson (18 09); Ma
pamond (18,25); Topul muzt-, 

cal european (18,55); TcJe- 
enciclopedia (19,15); Actua
lități (20,00); Editorialul săp
tămânii (20,35); Topul mu

zical european (20,49); F.Jm 
seria): Caracatiți (21,10) | 
Știri (22,53).

23,05 Film serial. Midnighl Cai
lor.

24,00 Mahalia Jaekson și Invitații 
săi.

DUMINICA, 4 TUI.IE

9,00 Bună dimineața! 
ilO.OO Actualități.
10.10 Povești de vacanță.
41,00 Film serial pentru copii. j 

Aventurile Iul Bl ick Beaii- 
ty. Episodul 44.

11.25 Avanpremiera TV.
41.30 Lumină din lumină.
12.30 Viața satului.
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
14.25 Vldeo-magazin.
19,00 Film serial. JDall »s*.
20,00 Actualități.
20.35 Film arttstle, „ta căutarea 

fericirii".
22.10 Actualități.
23.36 Duminica sportivă.
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OAMENI NOI
Candidatul Partidului Național Literal -

Convenția Democratică, dl. Făgaș Vasiie Eugen

Ziua de I iulie va av-ș șl 
pen'ru locuitorii municipiului 
Petru.ani o semnificație deose

bit i. După prințiele alegeri libere 
pen ru lunci ia de primar (din 
<-> când populai ■> acestei urbe 
a pi.it in cabinele de vot cu 
ilângul, Guvernul României i-a 
mai dat o țunsa sâ-jl ulvaga ud 
n<ri primar.

Ihiul dintre candidați! care as- 
pi j sa aduca or.r ul la lumină 
este antrenorul sportiv Făgaș 
.Vasile Eugen, in «ârstă de 41 
de ani. născut la Uneam. Mj-am 
permis sa-i adresez dommei-sale 
Careva întrebau.

— U-le Făgaș, foarte mulți vă 
cunoaștem, sub numele de Lică 
fragaș. ca activând de mult timp 
la Clubul sportiv școlar Petro
șani. Ce nc puteți spune despre 
dumneavoastră in eâteva cuvin.6?

— Am iubit foarte mult spor
tul, lupta cu ah rsarul și lair- 
pla>-ul. Deși am pui nit inițial 
pe un drum tehnic, uimănd 
cursui de Liceului industrial mi
nier Petroșani, dounJ sa conti
nui tradiția familiei (Uitai meu 
« lucrat o viața la mina Uri- 
cani >i vis-a-Ms de aceasta mină 
am iacul pi hnri pași), atracția 
sportului a fost mai puternica. 
M-am pregătit deci, pentru me- 

. ia de antrenor la Institutul 
d educație fizică și sport, iar 

i n 1974 am prailicat-o la Glu- 
bu .sportiv școlar din Petroșani.

anta și energia m-au ajutat ca 
la numai un an &a gaseso in 

>rt primele sati-l icții In 197a, 
<and eram antrenor și,. încă 
s'Aiitiv, am promovat cu echipa 
o ■ lupte a Asociației sportiva 
„ >ul" Petrila in divizia A. In

■ 19 ani de activitate atn pre- 
tii mu de copii. Unii au ajuns 
n tivi de performanță, alții au 

,.,'t mai puțin performeri, dar 
iu câștigat educația dictală do 

r-, itihio sportivității, corp să
ri os și vigoare. Am avut șl am 
s «tr.facții deosebite .și mu bucur 
si astăzi când fao bilanțul: 22 
ii" muri de campioni republicani, 
ti titluri do campioni internațio- 
n iii, sportivj pregătiți de mine, 
«are au fost transferați la loturi 
r-prezentative, particlpanțl la 
campionate europene, mondiale 
și b.il".mice.

— Go v-a determinai su vă 

înregistrați candidatura pentru 
această funcție?

— M-am hotărât in ultima cli
pa când am aflat cine sunt a 
ceia care vor să salfe da pe un 
scaun pe iltul, Cineva afirma 
față de ir.ino că în aceste mo
mente grele pentru națiune și 
pentru oraș, numai nescrioșil, 
nebunii sau bolnavii după putere 
pol să aspire la această funcție. 
Chiar așa? Toți se laudă, ca pe 
vremuri, că vor face, că vor 
drege... Dar toți au fost până 
acum ori directori, ori șvfi pe 
und va și ce-au făcut se vede. 
Ne lovim la tot pasul de „binele" 
făcut de ei. Nu se mai poate. 
Au făcut destul râu, ne-au tra
tat pe toți cu indiferență și ar 
trebui acum să stea acasă, sa-și 
vadă de pensie și să facă un 
bilanț cinstit. Fiecare î.și atribuie 
merite de gospodari, dar nu 
s-a văzut nimic până acum. Cu 
toți acești „specialiști", nu «există 
nici măcar un Wil public in 
acest oraș cu statut de munici
piu. .Și-apoi, din pacate, mai 
sunt candidați care de un an 
sunt in funcție de consilieri, ca
re au promis în campania elec- 
toială ca vor îmbunătăți aspec
tul gemi al al orașului, ca vor 
sprijini privatizarea, ca vor sa
lubriza orașul. Ce inițiative per
sonale au avut in acest timp 

scurs de la alegeri? In presa 
noislră locală nu am văzut pu
blicată nici o hotarule privitoare 
la staica de sănătate a orașului, 
deși cei din alte orașe au dema
rat de mult astfel de hotărâri. 
In alte orașe s-a lichidat salu
brizarea orașului. ă>-au luat ma
suri pentru deratizare. Noi aș
teptăm să ne Îmbolnăvim cu 
toții, să ne stea eophi nespâlați, 
să coborâm in loo să săltăm șta

cheta civilizației. Programul II 
de televiziune nu 1 vom viziona 
datorită opoziției Unite a Consi
liului local. De un an de zile 
nimeni (primar sau consilier) nu 
a inițiat o măsură severă In 
scopul curățeniei orașului, regle
mentarii rețelelor de apă și ter- 
inoficarc pi in care se scurg zil
nic râuri pe străzi, apă pv caie 
populația o plătește. I'ot demon
stra intr-un an de zile, dacă voi 
fi ales, ri pi in perseverență și 
ordine se poale face ceva, dar 
nu prin schimbări de cosmetică, 
ci cu muncă, duritate, corectitu
dine și fermitate.

Fiecare cetățean, salariat șl 
funcționar, pi ins in acest meca
nism al orașului, trebuie să cu
noască obligațiile pe care le aro. 
Numai împreună vom reuși. A- 
cum. la tiej ani după revolta din 
1U89, când reclamam pe străzi, 
printre altele, frigul și întuneri
cul, suntem intr-o situație mult 
mai grnvft șl așteptăm căldură 
și lumină do la Dumnezeu. Deja 
mă in fior la gândul că vine iarna 
și o farnlio s-ar putea să achito 
din greu nota de plată a frigu
lui din casă. Mă intreb de multe 
ori ce argumente invocă RAGCIb 
I’etroșani, căci deși banii ii în
casează de la populație, nu face 
nici un par Înainte. S-a schimbat 

conducerea. E suficient? De 
câteva zilo s-a Închis din nou 
apa caldă, dar nu se vede nici 
o schimbare. Perpetuează o stare 
sau se fao rotiri in funcții ale 
celor care până acum ne-au ți
nut Ia „răcoare",

— Primarii și consiliile din toată 
țara pretind că nu se poate face 
prea mult datorită lipsei de bani. 
Cum v-ațl gândit să rezolvați 
această ecuație?

— Păi dacă știe și spune toată 
lumea că nu sunt bani, și ca 
sunt din ce in ce mai mulți șo
meri, de ce până acum din atâția 
consilieri nu s-a gândit nici unul 
cum ar putea sâ-i procure. Sin
gura soluție este să sprijinim 
puternic privatizarea și libera 
inițiativă. Dar în acclaȘi timp să 
nu lăsăm profiturile agenților e- 
conomici să tranziteze în altă 

parte ci sa-i ajutam sa investeas
că aici. Sa construiască, sa pro
ducă și in acest fel sa-și găseas
că de lucru cei care, nu din vina 
lor, sunt șomeri. Voi sprijini ac
tivitățile productive, activitatea 

de construcții și cea de prestări 
servicii.

De asemenea am încrederea 
că Liga Sindicatelor Miniere va 
sprijini Primăria in foarte multe 
acțiuni cu caracter social pen
tru că binele orașuluj înseamnă 
bine pentru familiile lor și un 
viitor sigur pentru eopiii noștri. 
Am încredere foarte mare că 
mulți mă vor sprijini la aceste 
alegeri și nu dau «rpzare zvonu
rilor potrivit carora Liga ar spri
jini vreun „independent". Au mai 
făcut-o și au greșit. Fiecare mi
ner trebuie sa aibă propria sa 
opțiune. Și încă ceva, pentru 
dunșii: s-au gândit vreodată că 
acele graluitați (provenite de fapt 
dm munca lor) se iroseso pe 
drumul dintre centrala Paro- 
șeni și Petroșani? S-au gândit 
că zăcământul de cărbune, pe 
care cu atâta trudă Li scot la 
luininu, nu crceaza nici un mi
nimum de confort pentru ei? 
Poate doar pentru alții. Acum 
este momentul să spună „NU" 
risipei care cu nepăsare și ne
glijența unora ne-au adus in 
stadiul în care suntem. ln altă 
ordine de idei, HENEh trebuie 
sași achite obligațiile față de 
populație în ceea ce privește 
iluminatul public. Lumină tre
buie să fie pe toate străzile ora
șului, nu după modelul trecutu
lui. doar pe aleile din fața pri
măriei, ci In toate cartierele. A- 
cest lucru ar conduce la redu
cerea tâlhăriilor și ar da omu
lui mal multă siguranță la în
toarcerea acasă.

Și mai trebuie iă spun ceva 
legat de curățenia orașului. Surit 
convins cu toți am fi de acord 
să dăm câteva zeci de le| în 
plus ca să știm că sunt păziți 
copiii noștri de boli și epidemii. 
Salubrizarea orașului trebuie cu 
certitudine preluata din mâna 
KAGCL care n demonstrat că 
nu poate f.ico nimio în acest 
sens, și Încredințată unor oa
meni eu voință șl putere. Con
stanța, Ciulul și alte orașe au 
scos Ia licitație, de mult, această 
activitate și cine a trecui prin 

aceste orașe a sesizat schimbarea 
in bine. Sa se ocupe în conti
nuare RAGGL, cel puțin, de ac
tivitatea sa de bază întreținerea 
și repararea fondului locativ, a 
rețelelor de apă și termoficare. 
Referitor la drumuri sunt con
vins că soluția Ieșirii din impas 
este una asemănătoare. Să anga
jăm societăți capabile să ducă 
un lucru la bun sfârșit.

— Sunteți creștin?

— Da. Sunt ortodox prin bo
tez, din familie de greco-catolici. 
Accept libera Inițiativă și res
pect pe toți credincioșii. Voi ga
ranta din acest punct de vedere, 
respectarea drepturilor și liber
tății acestora. Voi sprijini Bise
rica Ortodoxă spre a ieși din 
impasul ln care a ajuns In mu
nicipiul Petroșani. în sensul că 
la această dată cu greu este în
țeles de unii faptul că toți sun
tem trecători dar credința ră
mâne. Pentru biserica ce se va 
construi în cartierul Aeroport, 
voi deschide un cont și mă voi 
sprijini încă o dată os Liga Sin
dicatelor Miniere pentru a clădi 
într-o zonă uitată de Dumnezeu, 
In Aeroport, biserica creștină 

ortodoxă „Sf. Mc. Varvara" — 
patroana minerilor.

Voi demonstra acelora caro 
ne-au tratat până acum cu indi
ferență că prin sport și turism 
municipiul Petroșani poate de
veni un centru național și in

ternațional foarte populat.

— Chiar de curând, In Petro
șani, s-a desfășurat un turneu 
internațional de lupte. Cum a- 
preciați participarea noastră la 
acest concurs?

— M-am bucurat că att onorat 
cu prezența lor echipe din alte 
șase țări și m-aș bucura ca la 
anul să vină șl mai multe echi
pe. Nc-am sprijinit pe sponsori
zarea Rcgiej Autonome a Huilei 
Petroșani și a Ligii Sindicatelor 
Miniere Petroșani, dar au fost 
prea puțini sponsori particulari 
și la fel de puține oficialități 
ale orașului.

Municipiul Petroșani se bucură 
de un prestigiu foarte mare pe 
plan național și am reușit să 
convingem Federația națională 
că putem organiza un turneu 

Internațional, aici. Anul viitor 
va treimi să facem mal multă 
publicitate, să atragem specta
tori din alte localități, din alto 
țări, să profităm, In sensul bun 
al cuvântului, de această faimă-. 
Iar sportul trebuie să devină o 
preocupare permanentă pe plan 
local. Să ne gândim de acum la 
săli de sport pentru copiii noș
tri, la terenurj do sport, la dez
voltarea turismului, la populari
zarea schiului și să sprijinim da 
asemenea dezvoltarea montant»» 
Investitori sunt, copii dornici de 
a-și consuma energia ^i do a-șl 
forma un corp sănătos, avem.

Trebuie să-I ajutăm numai «t 
bunăvoință. Și la toate aceste® 
nici nu ne trebuie nouă fonduri 
prea mari. E suficient să-i atra
gem. Avem din punct de vederi 
geografic, o poziție extraordinari 
pe care, din păcate, nu vretrt 
s-o exploatăm. Unora le e tea
mă, altora le e ciudă șl foarte 
mulți sunt Indiferenți. Nu voi 

Înțelege niciodată de ce?

— Domnule Făgaș Vasile Eu
gen, in ce zodie v-ați născut?

— In zodia „Balanței". ®t« 
toate acestea nu stau niciodată 
„în cumpănă" când trebuie sA 
iau hotărâri importante și nu 
am niciodată pretenția c» vreun 
taler al balanței să atârne In 
favoarea intereselor mele, fn de
trimentul celorlalți. Am preten
ția că întotdeauna balanța tre
buie să stea dreaptă și să nu 
fie influențată de nici un factot, 
subiectiv.

— Șl o ultimă întrebare, mi 
doriți să mai știe cetățenii ora
șului despre dumneavoastră? )

— Despre mine aș vrea să știo 
că m-am angajat in această lup
tă cu dorința dc a câștiga, nu 
pentru interesul meu personal, 
cl numai pentru binele și pros
peritatea acestui oraș, a locuito
rilor Iul, care merită o zl do 
mâine mai bună șt mai frumoa
să. De asemenea, pentru a atrage 
atenția celor care candidează că 
nu sunt cu nimic maț buni de
cât un om simplu din acest O- 
raș, cu toate funcțiile șt poziți
ile pe care le ocupă sau Ic-aU 
ocupat aceștia. Aș vrea sS știe 
că funcția de primar nu este tu» 
os de ros în continuare, ol o 
datorie sacră față de cetățenii 
acestui oraș, care s-au săturat do 
promisiuni, dc minciuni șl do 
hoții. *

11 rog să vină la vot și să aibă 
încredere în cci în care se poata 
avea încredere. 1

NU OLAE UȚ1CA,

președintele Partidului Național
I ihcial — Convenția Democraticii 

I iliala Pctrojaiii
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= DIVERTISMENT = DIVERTISMENT =
Președinte democratic 

ia tavă
> Atenție cum stați soare

Pin gura peșterii de partid și de stat, acum câteva mii de 
ani, troglodiții întâmpinau în fiecare dimineață soarele cu car
netele de membru de trib în buzunare și bătând din palme spre 
răsărit (acolo unde se afla Moscova). In dotarea ideologică a unui 
membru intra organul, sub forma unui ciomag greu, conceput ca 
Proiect de stat la Facultatea de dat cu ciomagu’, prima grotă pe 
stânga.

Ciomegele, ca și obiceiurile, s-au păstrat până în zilele noas
tre, ca dovadă a continuității aplaudacilor pe aceste meleaguri. 
Pentru mânuirea acestor instrumente barbare, nu e nevoie ca 
in cap să existe mai mult de un neuron gros și unul subțire, așa 
după cum s-a dovedit in Piața Universității, înainte de plantarea 
răsadurilor.

Președintele de trib, vechi nomenclaturist, ținea mult la 
cultul soarelui, astru pe care-1 folosea ca siglă în campaniile de 
vânare a electoratului. Fire precaută, președintele autointitulat 
„al tuturor membrilor de trib" făcea numai declarații care 
întrunească aprobarea tuturor. Pentru aceasta, el spunea n 
;•> uri cunoscute de toată lumea: că Dunărea se varsă în K 
Neagră, că lupul nu mănâncă gulii și alte truisme de genul acesta. |

In dimineața cu pricina, în ciuda declarațiilor din cam;>ania i 
electorală, soarele întârzia să răsară. Sculați înaintea tuturor, tro- 1 
glodiții de partid alergau mânați do servilism prin subteranele ț 
puterii, femeile și copiii plângeau și îți /mulgeau purul de atâta 
disperare.

Ședința do guvern a tribului fu rapid convocată, primul-săl- î 
batic propunând ca bărbații din industria de bază să alerge la ' 
București pen’ru a da Ja o parte stânca care se profila la orizont 
ți din !.. _____
f t primit eu acosel.it entuziasm.

Bărbații iși pregătiră în grabă cele trebuincioase, cele 
perfecționate bâte, cele mai grele măciuci. Buluc, după ce 
scuipară in palme, se așternută la drum. Nu-mj făcură nici 
kilometru pe drumul ce ducea spre stânca din. zare, când îi ajun- i 
:e d n urmă un pui de screist, cu fața radiind de fericire.

tru lăsu'l.ire.i ir.tietâiatâ de „agenturile .străine", el spuse po
porului „iu că problema soarelui fusese rezolvată in presă, sin- 

igur.) care a observat că orologiul națiunii mergea înainte, soat - 
le urmnâd să ră ară doar peste o oră.

Astfel, serviciul de informații tribal a observat ca națiunea 
Sc deșteaptă prea i_. 
o ora mai mu.lt, pentru a 
Da ora rând tribul se va 
in picioare, timp in c ire

1 mo, rafie la tavă.

1 
ști penii u d da Ja o parte stanca care se pronia ia orizom . 
spatele careia răsărise mereu soarele. Planul de bătaie a >

repede. De mâine îh<’olo, ea trebuie sa doarmă 
găsi soarele instalat acolo unde trebuie, 
trezi, 
IT.-UU

i, cei din Moscova sunt de două ore 
și copt ceva: un președinte de-

Cu lumina
<1 nigm.i: 7 litere)

r
*_>

nu-i foc, r.i dă luminii 
amgi și-o aprinzi c-o mână.

\ii încercat sa xă binedispună, 
la sfărsit de săptămână: 

Paul NICULESCU 
Ștefan CIMPOI 
V aii LOCOTA 

I iberiu VINȚAN

COMOAIM l)E LA UN MISOGIN
citiri;

Am adunat o comoară
Ce oricând poate să moară 
Dar, prin voia mea, trăiește 
fji •.'•nitul mi-l -pnrește

Ciiiar dacă șansele de a merge în acest an 
pe litoral sunt minime pentru mulți dintre dv„ 
nimeni nu spune că veți rata plăcerea de a sta 
la plajă. Pentru că, nu-i așa?, la munte sau la 
mare, în orice-mprejurarc... se poate sta la soare. 

Soarele este agreabil. Dar — atenție!
Mai ales în această perioadă. Și asta 

îndelungată 
îmbătrânirea 
ultraviolete, provoa- 
târziu, alterări ale 

propunem

— fârâ
excese. 1 
deoarece o expunere prea 
la razele soarelui, duce la 
matură. Pentru că razele 
că, mai devreme sau mai 
țesuturilor cutanate. Iată de ce, vă 
câteva sfaturi practice pentru plajă.
• vremea cea mai propice pentru „băile de

a pielii 
ei pre-

O
□ •rH 
-A 
o 
cS
H

•r"ț 
h

-H 
cC «H 

C/2

soare" este dimineața, când razele solare nu 
sunt atât de puternice.
• înainte de expunerea pielii la soare, a- 

ceasta trebuie „pregătită" cu o emulsie specială 
cu rol protector.
• pregătirea pielii pentru „băi,le de soare" 

trebuie pregătită cu o lună înaintea perioadei 
de expunere la soare.

Q încercați, pe cât posibil să evitați dușurile 
cu apă rece, înainte de plajă.

O nu depășiți perioada de 30—60 minute de 
expunere la soare în mod continuu.
• pe cât posibil alternați pozițiile de expu

nere, constant în timp, pentru a realiza 
bronzaj uniform.

l
1

s ți
nu

< ă

ANECDOTE

țap 

lui

tu- 
cel

continuă să 
Oamenii 
boli se

au existat și 
boli cronice, 

de astfel de
evident, cronicari.

Spunc-mi un obiectiv 
timpul lui Mareea

yzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzz I

Miss Valea Jiului

— Ce știi d spre cronicari 
moldoveni?

— In Moldova, ca in întreaga 
lume, 
existe 

ferind 
mese,

— Cum iți explici, fiule, 
în loc să fii l,j studii, te găsesc 
în bar?

— Tăticule și Miron Costin a 
studiat tot la Bar ți ști ce a- 
preciat este!

— Ce relații existau intre 

ți mica nobilime, în timpul 
Petru întâi?

— Urlații de întâietate...

• Conciliul din Mucoa, în se
colul al Vl-lea, a pn în discu
ție dacă femeia are sau nu su
flet. S-a pronunțat afirmativ eu 
o majoritate de numai un vot.

Se spune că trebuie să

fugi de \nior; truda inu-

tilă. Nu vei putea scăpa 
pedestru de un zeu care 
are aripi.

ristic din 
Bătrân.

— Calea Moșilor!

zeițelor (II)

— Ce
— Un

știu.
— Spunemi-1 mie! 
•— Pai dacă nu-I

Cauți în dicționar?
< uvânt pe care

știu?!

>c
A,.i cum v-am promis, stimați cititori, continuăm ustăzi să vă 

pnzcnlam similitudinea fcmeie-zejță sau dacă doriți zeița-femeie, 
•șa cum a fost ea reliefată în cartea de succes a cuplului Berber 
>i Itoger Woolger, eunoaiiți p ihologi americani. Așadar ce pu
tem ști despre .

X I I \ X

it'iste foari^ ușor de reiiinoseut. 
li place să poarte haine elegante, 
«are ii vin c.a turnate, iar din 
recuzita s<i nu lipsesc stiloul de 
aur, servieta diplomat, ceasul de 
marcă bună și notesul lj place 
g;î lo-uiasiă In centrul orașului, 
♦m visele sale sunt compatibile 
caracterului. F,-i este o viitoare 
conduc laoar ,>>n foarte bun pre
ședinte, dir. rtor sau rcil.ietor-șef 
Citește morm, devorând pur J> 
simplu ărțile. Cu (oale că »e 
inter --ie,1/5 c u Afrodil.a, având 
«•■cbiși sc \--appe.ij, femeile «a- 
T.ict-'rișliee Alene; se simt atra
se ci- bărbați mai vârstnici, vâ
rând in ci eroii proprrlor vise 
și - tolod.il.'i un j l"/il partener 
<Ji 'Uțil.

IIIMIIIIt

Se maturizează rep< dc, pentru 
a-și putea oferi dragostea. Iți Iu
bește foarte mult soțu.t .și cop.ii 
cărora le poartă de grijă, satis- 
făcândii-le orice capriciu. Mun
cește fără întrerupere și nu jo 
enervează atunci când bărbatul 
se întoarce acasă „în formă" și 
m compania prietenilor. Dacă 
bărbiîlul id-rtl pentru Ca trebuie 
ă fie un tip solid, sociabil, pre

zentabil, respectabil și-l va găsi 
J va ști cum să-l păstreze. Pen
tru că ea nu sc gândește nici- 
odatu ia divorț. Pe scurt orice 
băi b it zic e: „lata solia IdcJjăt"

III l( X

Nu este- deloc o femeii- greu Je 
recunoscut Ea aste tipul de om 
superior. Iubește eleganta, bă'- 

bații care au reușit în viață, pria- 
tenii influențl. © caracterizează 
în mod deosebit materialismul. 
Chiar dacă beneficiază de o edu
cație aleasa nu știe să beneficie
ze de pe urma acesteia. După ea 
bărbatul trebuie să fie capul fa
miliei, iar femeia are rolul fe
ricit de ad completa. Tocmai de 
acer-a va fi mereu „cu gura p« 
cl“ îndemnându-J să sc afirme, 
să se ridice deasupra eclorlnți, să 
fie în frur.te.

PI !<S 1 I O\ X

Xre mereu o alura de pi- 'ii ..- 
tor, beneficiind —. se spune — 
de al șaselea simț, E.i este mw-

I .Sperăm, stimate cititoare, că v-uți rr Asii în micile descrieri 
! de mai sus. Dacă d i acum știți cărei zeități ii aparțineți încă 

nu v-ați regăsit, recitiți cu atenția Pentru că sigur va aflați prin
I Ire ele. Oricum, nu uitați im hieru. Pentru noi, bărbații, inlife- 
Irent cinei zeițe vă ascimmați, veți rămâne dinlol'f iiinr, A p a 

UU toldc.iiin.i iicl.'iși gin ier iert’.

reu îngândurata, meditând me
reu la ccva nb'âzut. Este sigură 
că între cer și pământ sunt lu
cruri la care nici filosofii nu vi
sează. Ascunzându-și întotdeauna 

propria înfățișare, ca Va găsi rar 
în viață un partener L.irc să-i co
respundă. Arc nevoie d- un băr
bat sensibil, grijuliu, plin de în
țelegere, care să fie in perma
nență pe aceeași frecvență «u 
ca, Iar atunci când el nu ede 
cel visat, al - . ,
Adică divorțul. Pentru c,i n. 

lumea ci visătoare nii -.ie :

■ pentru ceartă.

— Ce știi despro arborele ge
nealogic al Ini Napolcan Bnna- 
parlc?

— Știu <a sie un arbore din 
care împăratul .□ căzut genial și 
logic do unde d denumirea de 
„gene.dogi.

’(

i
— < om înțelegi CU soția?

— Bine, <J.ir ca vorbește toată 
ziua.

— Și tu <.. faci? 3’aci mereu?
— Ți-ai ra-it. Eu vorbesc toa

tă noaptea... prin somn.

ANECDOTE^

acosel.it
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Cascadorii literare peotr^ weeh-end
FOILETON

Groază cu fantome 
cabaline (li)

Și fiind tocmai orele doișpc spre unu noaptea, deci perioada 
piopice pentru promenada fantomelor, să nu ne mirăm că șeful 
expediției lua matahala cu coarne care se repezi spre el drept 
reincarnarea pe post de diavol a calului dispărut în condiții du
bioase.

Urmarea firească pentru orice om cu scaun la cap o adoptă 
și Lică, dând semnalul de retragere strategică și rapidă. Atâta 
doar că nenimerind la perfecție poarta, lăsă drept amintire o 
jumătate de crac de blugi plus fusta secretarei în țărușii gardului. 
După care luă in pieptu-i de oțel aerul răcoros al nopții, străbă
tând Terra cu o rapiditate care marca un număr compus cam 
din trei cifre pe oră.

Cred că v-ați prins că o asemenea avalanșă de carne umană 
prăpădește totul în cale, mai puțin patrula de noapte înarmată 
până-n dinți și af'ată exact pe traiectoria primului bolid îngrozit. 
Abia când cel de-al doilea (mai precis Mini — labă de gâscă) se 
ciocni de Lică, reușiră, cu forțe unite, să-l dea cu picioarele in 
sus pc rgbțistul din capul patrulei.

Profit de faptul că n-ați uitat că demnitatea rănită se plă- 
te-tc, ci să vâ anuc ia cunoștință că, omul liniștii noastre se ridică, 
tacticos în membrele alocate poziției verticale și tot tacticos își 
îngroașă oficial corzile vocale, folosindu-le in scopul aflării mo- 
tisului busculadei nocturne.

Și fiindcă Lică Bălmăjeală lc bălmăjea cam într-o dungă, 
se luă după sf< ra care ieșea din buzunarul victimei — agresor 
și care — ați ghicit — se derulase pe tot parcursul sprintului 
irwduntar de 100 metri garduri și al cărei traseu ducea (asta 
n-ați mai ghicit-o) drept către labele păroase ale lui Fane Chiorul.

Cai-e chior i ;i exprimă revolta însoțită de ghionturi la adresa 
af • • riștilor care deranjează din somn populația civilă, deterio
rând coarnele unui n „vinovat taur, tocmai primit în custodie in 
1<? 11 unui cai.

Și dat fiind că nici o nenorocire să nu circule neînsoț:tă, o 
oră mai târziu, soacra Iui Lică, având ca gardă de corp pe 
nevastâ-'j plus cumnata luau cu asalt sediul poliției, cerând cu 
insistență capul marelui afacerist, pe motiv de preumblări noc
turne in compania secretarei particulare fără fustă.

Nu 9tim dacă cererea lc-a fost rezolvată favorabil, cert e eu 
in cotidianul local n-a aparut nimic in acest sens, la rubrica 
„l> ■ -.c" ceea ce nc permite să ne dăm cu parcrca că a fost în
humat incognito (ca să-și bage mințile in cap) și că fantoma lui 

cis umbla noaptea și bagă groaza în fantomele cailor pc post 
tauri comunaR.

— Rămas fără replică. 8) A face 
Unul

10)

fizice — Unul care 
Grăbite rău, CC să-i

ORIZONTAL: 1) O stare cel puțin ciu
dată! 2) A duce obiectul „pe apa sâmbe
tei" — Imposibil de atacat cu mijloace 
acide. 3) Armă care, pc timpuri a fost 
cântec de muzică ușoară — Oltea Nina 
Petrcscu. 4) Un tip de spaniol din vechi
me — Stare de inferioritate. 5) Lenin fără 
textila domniei sale! — A se face frumos, 
chiar la bucătărie. 6) Fluviu riveran cu 
România, în denumirea sa veche — Armii. 
7) Tic! 
din dumneaei, un idol — Lei! 9) 
pus pe emisie, provocând leucemie. 
Instanță care te lasă

VERTICAL: 1) Ia 
Frumusețe maoră — 
Vine, vine și ia totul 
zionare, desfacere, transport (siglă). 4) 
Individ asiatic pornit cu milenii în urmă 
și înghițit de negura vremurilor sub formă 
irakiană. — Aparat de tras cu urechea. 
5) Un pește lent, ușurel — Ghcorghe Ula- 
șan! — Rocadă mică cu participarea lui 
R(cx). 6) Papagal american obișnuit cu 
muncile de primăvară — un număr in
finit — Prefix pentru consiliul audiovi
zualului ! — Fragment dramatic pus la dosar 
și înregistrat. 8) Atitudine de prețuire a 
strainătățurilor și a nonvalorilor ajunse 
la modă — Silabă muzicală devenită pro
nume. 9) Personaje negative sau pozitive 
în reacții chimice și 
este pus pe fugă. 10) 
faci!

fără replică.
ghici, dcm’lc!

Simool prețios, 
în cale — Aprovi- 

transport (siglă).

Dubito, ergo

A ) vă rog a-mi dați voie să vă zic AMIN!

Pentru optimist, sticla este 
totdeauna pe jumătate plină. Pen
tru p simist, pe' jumătate goală. 
Depinde punctul de vedere. Ga 
și în perioada de tranziție spre 
economia de piață. „Dubito, ergo 
cogito; cogilo, ergo sum“.

K I I) E \ h O i mama propriei surori
recentă a zguduit lumea medicală. Gând a împlinit 
an, mama fetiței Alina din Paraguay a constatat cJ

— Aro — R — Alea — împostat.

Moda și pentru copii

SEDÎN’T) DE CONSILIU 
LOC AL

«d

— Domnilor consilieri, - • zice
pi mărul -— vâ doranjeaz. i fuma-
n*T-

raspjndc un in.1 pen-— N’J,
dCiit.

— Nici pe liberali?
— N'-ci, răspund liberalii.
— Nici pc cci do la Convcn-

Le?
— Nicî, răspund aceștia.
— Nici pe social-dcmocrați?
— Nici — vine prompt râ.s-

pun-.'il.
— Ni J P’ fslO’- oiști și fe,e-

nișli?
- Nici — au 1 două r.. p n-

țar'
— Nici (X> socialiști?
— Nici — răspunde prsemi'tul.
— Nici pc foștii comuniști?

nici răspird ci t ț:i In
cOr

B-'J.. GENEROS
— f'n-i doreați so’ ci talc, Bula? 
• - ( and va fi 

fUi eu bolnav în
— Ș| mai ce?

f'ănd a fi să trec eu 
lumea celor drepți, să troaca 
în Io-ui meu. Reciprocitjic, nu?

O AVENTURA
Ea — H u, că i ,u simp idol 

1 i pîacl Dir îmi ‘pui ele 
i fluierat după mine?

<-.i, după o aventui i 
lilxr consimțită.

El; — Știi, cu au 
după line, «-1 după un 
il -i a ,<’-it ,i

in 
ca

ec 
zise 

„uitimă'',
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Pagină coordonată do 
uorațin Af I XANDRESCU
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O v .stc 
vârsta de 1 
burtica copilului a început să se mărească. Mama fetiței s-a spe
riat dc-a dreptul și s-a adresat medicilor. Sau făcut diver o pre
supuneri. Părea a fi o tumoare a organelor interne. S-a propus 
Intervenția chirurgicală. Odată deschis abdomenul, medicii au 
rămas stupefiați: In cavitatea sa abdominală, alaiuri de uter, ovare 
și ceh lalte organe dezvoltate normal, a fost descoperit in embrion 
uman, in greutate dc circa 1,6 kg, care nu mai prezenta semne 
do viața. Au apărut știri, senzaționale In prosă. Specialiștii In 
obstetrică și ginecologie au rămas „interziși". Se pare că embrio
nul purtat d Mina In abdomen a fost sora ci geamănă, caro s-a 
dezvoltat ca fetus In afara utcrului mamei Minei și a „ales" ca 
loc dc dezvoltare abdomenul surioarei. După această formidabilă 
intervenție chirurgicală, medicii au declarat că Mina, când 
• ii’.te marc, va avea o viață normală, va putea avea urmași, 
probleme. P.ntru moment însă, Mina, care aro autnai 1 an 
3 luni nu prea înțelege despre ce este vorba. Burtica nu o 
doare și „buba" a dispărut. Ea se dezvoltă ca orice copil normal. 
Ei'tlță se zbenguie alături de ceilalți țânci dc vârsta ei. (Romprcs)

Pentru' zilele însorite ale verii, 
pentru lunile de 
lizați confecții 
dumneavoastră din țesături sub
țiri, cu procent mare de bum
bac. Croiți-le astfel îpcât h i:n>. Ie 
să fie cât mai lejere, pentru a 
nu stânjeni jocul și plimbările. 
Se recomandă țesuturile vesele, 
imprimate. Mânecile trebuie sa 
fie lărgi, lejere, ușor puse pe 
elastic.

BLUZELE FETIȚELOR pot a- 
vea un elegant guler din dantelă. 
Dacă este vorba de o bluză pen
tru plimbare. Fusta c.te dreaptă. 
Poate fi .susținută pe talie de un 
elastic înalt. Fetițele pot purta 
pantaloni scuiți, de tip băiețesc, 
la joacă. Faceți în așa fel încât 
tunsoarea să fie destul de scurtă, 
pentru ca fruntea să rămână li
beră. Gând căldura este puter
nică, pe cap, atât fetițele cât și 
băieții pot purta — și asta crte 
bine pentru sănătalea lor — pă

vacanță, rca- 
p. ntru copiii

lăriutc dc cuio.irc doschn ă, jr li
tru a-i feri astfel tic iifi.ii'-m, 
si. deci, de in.șolație.

PANTALONUL BĂIEȚII OR, 
lejer croit, va permite in egală 
măsură jocul, ca și plimbările 
prin parcuri. Se pot folos) în 
confecționarea lui țesături u- 
șoare, care să permită aerisirea 
pielii. Nici intr-un caz țesături 
sintetice sau 
pentru piele, 
recomandăm 
toii de sport 
risirca piciorului.
la munte, nu uitați, cca mai bună 
încălțăminte este ghetuța. Apăra 
piciorul de răniri involuntare ș> 
asigură stabilitate. La mare, 
„șlapii". Pc terenul de sport, de
sigur un pantofior „adidas", su
ficient de strâns pe picior pen
tru a asigusra stabilitate și a * 
evita astfel accidentări. Aă do
rim și dumneavoastră, și ,-opL'or. 
vacanța plăcut.l!

intr-un
materialo iritante 
Ca încălțăminte, vfl 
săndâhițe satj pan- 

. care s.i asigure ae- 
Dacă mergeți

Unde
mergem ?

NAVO.HODEM.SAI

.Sunt In plină desfășurare cam
pionatele naționalo de navomo- 
delism al României, găzduite, de 
baza sportivă a Clubului 
Astăzi întreceri finale, deosebit 
de atractiva șl 

pentru toate vâr.lele.

RUGBY

„Jiul".

spre! acu!oase,

(in 
B“

x_____  , . cam
pioana, Steaua. In Dealul înstl- 
lutului agonic «au «xtaz pentru 
Iubitorii Tiigby-ulul? Dc la ora 
'0, Liță în față, câșllgătoana 
Cupei, ii < imnioan.i țarii.

Aloci grea la Re*.c .ani. 
meci gen „ori în A, ori In 
pentru ȘLiința. Adversar:

Robcrl 
vâlvă in 
cană eu

vă 
fără 

ți 
mai

Prop imuri:
Rcdford stârneau mare 
cinematografia amurl- 

ultimul său film. Su
biectul filmului: un miliardar 
caro seamănă teribil • i.. îlobert 
Rcdford 
Vcgas și 
prumute 
mascotă.
îl asistă
I 000 009
adu a noroc. Doar noroe? Pofta 
vino mâncând. Miliardarul cerc 
amicului să-i împrumute ne vâslă 
pentru...
compensată cu.., î 000 000 

dolari.
cuplul 
mar,.
'ți1 ■

joaca la Ras 
nmlo să 1 îm- 
po po.sk dc 
(Danii Moore)

vrea să 
roagă un 
nevasta 
Nevasta
șl miliardarul câ;tlgn 

dolari. O femele oara

o noapte. O noapte re
fl e 

Amicul foarte iubitor, 
font te unit, soții sunt la 

m.iii bjc fin.mc'..ii ă, ion
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MOIILS !

rușinoasa
■A

Rezultatul nu «ste chiar im
previzibil. Reacțiile: «mm adică, 
eea onestă nevastă america
nă se vind*. este de * 
pusă uhier de propriul el 
să o fată? Adică în 
de piață" șl nevestele sun» 
vânzM’e sau dc închiriat? 
miniștri,» americane protestează, 
ceea ce nu este o noutate. Nou
tate este însă faptul că protes
tatarii ccl mal energici sunt cci 
care fac part» din publicul larg. 
Ga urmaro 
„Propunere 
sc numește 
Si1 A. I a ci 
in materie 
dc sofisticate ar 
n i f< • i iro

vânzare, 
eof 

.economia 
de 
Fe-

a protestului, filmul 
indecentă" — așa 
— a fost interzis în 
funcționează ccnzui.i 
do moravuri, oricât 

li căile do ma-
a inil'T, nțol.

I

I

Confuzii regretabile
Con cur. pentru „miss". Pimn 

dc cultură generala ;
— Știți să nc spuneți, domni

șoară, cine a fost Luehian?
— Dirijorul SONG-ulul. 

la poreclii Mi halea.
— Se pare că nu prea 

trți Istoria artei. Poate 
mai „acar r în științele 
Cunoașteți la ce lomporatmiî f;<'r- 
bc apa?

Ea 90 do grade.
— Sunteți sigură?
— Scuzați, am confundat La 

fir. Le unghiul

Lum< .1

cunoa.ș- 
sunteți 
exacte:

90 de 
di ept!

Soțul 
conică".

un tip
Soțul

'<

,vul-
J-și

>■ n ■ <’

lii ’ aci.i și n,..i 
înainte de ora pe 
•î nu Im (onfu’il.

I
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piih hot, p^wțisa ptoai
| Prințesa Diana a ales pentru 
prima uara o temele pentru garda 
au personala, sergentul 8arol 
Jttuirk, cunoscută pentru calită
țile ei de trăgător de elită. îm
preună cu alți patru ofițeri, a- 
*easta va fi insarcinată să asi

gure protecția imediată a prin
țesei și să o însoțească în toate 
deplasările oficiale și particulare.

Buckingliam Palace a refuzat 
să dea vreun detaliu biografio 
cu privire la sergentul Quirk, 
mai ales la vârsta sa, explicând

„U umbră asupra Babilonului”
* Ghlar Înainte de apariția sa, prima carte a unui scriitor total 
necunoscut care prezintă o tentativă de asasinare a lui Saddim 
tiiisjem, a adus deja peste un milion de dolari au orulul său 

Pentru prima lectură a primelor patru capitole, casa de 
•ditură Bloomsbury a oferit 150 000 dolari autorului — David 
Hason. Iar producătorul filmelor cu, James Bond, Cubby Broccoli, 

j • cumpărat drepturile de adaptare cinematografică pentru un mi- 
♦ Von dc dolari.

.O umbră asupra Babilonului” o povestire de politică-ficțiune 
I •» Istorisește o tentativă de asasinare a președintelui irakian, 

feduco in scenă personalități politice ca George Bush, John Major, 
ți Un magnat al presei ce seamănă până la identificare cu Robert 
Vlaxwell.

Autorul, David Mason, în vârstă de 41 de ani, căpitan In re
tragere al armatei britanice și posesorul unej proprietăți de 1400 

hectare în Oxfordsbire, nu este totuși complet 6trâla de mediul 
literar. Bunicul său, prieten al lui Rudyard Kipling, scria poves
tiri de călătorie, iar tatăl său. Michael Mason, fost membru al 
•erviciilor secrete ale marinei britanice, a servit drept model 
pentru unele oin romanele Iuj Ian Fleming, creatorul lui James 
Bond.

că astfel de informații sunt cla
sate „strict secret".

Prințesa Diana urmează exem
plul prințesei Anna, fiica regi
nei Elisabeth a II-a, primul mem
bru al familiei regale «are a 
încredințat protecția sa unei fe
mei.

FURT DE COROANA
Coroana de aur cu care împă

ratul Frederio Barbarosa împo
dobise icoana Madonei la cate
drala din Spolete (Ombrie, Ita
lia) a fost furată, a anunțat unul 
din preoții catedralei.

Furtul a avut loc după-amiaza, 
imediat după deschiderea bise

ricii. Se pare că hoțul sau hoții 
au declanșat un sistem de alar
mă, dar acesta nu era legat de 
un post de poliție, astfel că au 

putut dispărea fără probleme.
Icoana Madonei era expusă de 

un an într-o mică capelă din 
vecinătatea marelui altar.

Recurs la închisoare pe viață
Din sursă judiciară s-a aflat că la sfârșitul celui de-al patru

lea proces fostul președinte al asociației scriitorilor greoi, Iha-, 
nassis Nassioutzik, a fost condamnat la 15 ani de Închisoare.

Nassioutzik, în vârstă de 70 de ani, specialist în biologie țl 
psihologie, este acuzat de a-1 fi ucis cu 94 lovituri de eloean, fa 
septembrie 1984, pe trezorierii asociației, Thanassls Diamanțo- 
poulos, care avea pe atunci 73 de ani.

Gonvins de vina sa, tribunalul din Atena, 11 condamnase In 
aprilie 1986 la închisoare pe viață. Nassioutzik, care a pretins din 
primul moment că este nevinovat, a apelat la curtea de casația 
și a fost declarat nevinovat in mal 1988. Familia victimei a făcut 
recurs și un al treilea proces s-a încheiat prin deaiararca acu
zatului ca nevinovat. *

Nassioutzik a făcut un nou recurs. Curtea de apel a recunos
cut că acesta are circumstanțe atenuante și l-a condamnat Iă 
15 ani închisoare. Soția sa a leșinat în vreme ce aștepta pronu- 
țarea sentinței, iar el afirma din nou că este nevinovat, fapt pe 
care îl va proclama, a spus el „până la moarte”.

Avocații lui Nassioutzik și-au anunțat intenția de a face dia 
nou recurs la Gurtea de casație.

„Amprentele” aurului
Hoți de aur, feriți-vă Metalul 

galben, atât de prețuit de lumea 
interlopă, poate să fie urmărit, 
acum, până la sursa sa. Autori
tățile australiene au lansat, re
cent urmăriri judiciare pline da 

succes pe baza unei metode re
voluționare, ce constă în „a lua 
amprentele* aurului. Inițiatorul

acestui proces este doctorul Johjj 
Walling, geolog și geochimls», 
care și-a făcut studiile în Marea" 
Britanle. ^t

Metoda sa — spejtomelrla tn 
masă cuplată inductiv cu ablațiu
ne prin laser — identifică urmele 
de elemente prezente intr-o .i'Jj-i 
stanță în cele mai mici concen
trații. 1

&•••• •••••••••••••••••••••••••••••
Poetul Anatoli Lukianov

, . Ciocnirile dintre opoziția rusă 
F forțele de ordine de la 1 mai 
de ia Moscova au inspirat un 
poem lirio și acuzator fostului

- președinte al parlamentului so-
- anetio Anatoli Lukianov, unul 
•v autorii presupuși ai loviturii 
de stat din 1991 și unul din con
ducătorii manifestației.
• Poemul, intitulat „1 mai 1933* 
■ fo-t publicat de cotidianul con
servator „Sovietskaia Rossia”.

M In vreme ce .caii gri se cabrau 
r Boasupra mulț'mii pașnice In 

■Arbătoare, ilegalitatea lașă Ju
bila,” scrie Anatoli Lukianov.

„A fost un scrâșnet de oase, 
in duduitul motoarelor,

„Micul Beirut” sau beton
contra drogurilor

I de cartierului estio al
•r,- ului Bridgeport (Connecti- 
cut — SlTA) sunt barate de 
IAk ri de beton care transformă 
vi eo sută de artere în fundături 
cu intrări strâmte pentru a îm
piedica traficul de droguri.

A.;< ,te bariere de beton, care 
eânuVt.so aproximativ fl tone, 
kistalate la vreo 400 de Inter- 
•c*ții, încetinesc foarte mult cir- 
eu+ația automobilelor și îi de
ranjează pe cumpărătorii șl vân- 
«•’itoril de droguri, care preferă 
•'* dispară repede la Intervenția 
poliției. Conform locuitorilor, 

traficul de droguri, însoțit ade- 
**" de rafale de arme și in endii 
criminale, a tran1-forni.it acest 
exuti-r înlr-un „mic Beirut”.
j Din «urse polipene.ști, din 1990 

I ână acum la Bridgeport au 
• vut loe 1'0 de omoruri, din care 
60 ;iti fost comise In acost car- 
ti-r cu 10 000 de locuitori.

I țl-'hn 'a barierelor de beton o 
pi.fi fo'.t folosită cu succes, dar 
Cx- o «cară mai mică, In uncie 
•artiere din Ixm Angeles (r(j o 
•c ■, Icre cu 85 la sută a num. - 
rolul de lii puș' i!ijr< într-iiri nn), 
La I Jr-y (( diforn'a) Șl Mlami 
(I lorid .;

Șj un țipăt de copil — fugi, 
solvează-tel

Acest lucru nu se va uita prea 
curând;

Mai Însângerat. Mai însânge
rați”

Anatoli Lukianov, poet tn 
timpul liber încă din adolescență, 
a scris mult după ce a ieșit din 
închisoare, unde a petrecut mai 
multe luni după eșecul loviturii 
de stat El a redactat o lucrare 
intitulată „Ix>vitura de stat ima
ginară și adevărat lovitură de 
stat”, din care „Sovietskaia Ros
sia” a publicat extrase.

După părerea lui Gerald Aren- 
berg, directorul Asociației națio
nale a șefilor de poliție, folo
sirea acestor bariere face de 
asemenea să scadă mult numă
rul de fuituri, dar el recunoaște 
că această tehnică arc drept 
urmare „mutarea traficului de 
droguri intr-un alt loc”.

— în 1989, americanul Mi- 
chell Moones din șutul Georgia, 
in vârstă de 34 ani, a fost acu
zat de uciderea a... 77 de pisici, 
„crimă* pentru care a fost con
damnat la 77 ani închisoare și o 
amendă de 77 000 dc dolari.

Potrivit concluziilor observa
torului german Helmuth llam- 
mer, caracterul pisicii corespunde 
In mare măsuia culorii păru ii 
ei. Pisicile negre sunt foarte 
nervoase, sensibile, curioase și 
le place să fie mângâiate. Cele 
colorate In alb-negru sunt ju- 
căiișe și foarte atașate de stăpâ
nul lor și mai cu seamă de copii. 
Pisicile cu culorile tigrului, dim
potrivă, sunt .secretoase, evită 
contactele cu oamenii și cu o- 
menll lor, prețuh.-,<» libert .tea și 
independența. Gkle roș'-ale șl 
alb-roșrrite, de regulă, sunt fHg- 
matico, le place liniștea șl nt 
1< g.sie do casă. Pisicile albe sunt 
aiiprii ioa • n'rvoase, sensibile 
și uneori foarte ciudat», supăra-

Conflict Catherine
Catherine Dcncuve a dat recent in judecată 

săptămânalul „Voici” pentru atentat la viața 
particulară. Revista a fost deja eondimnată sa 
plutească 30 000 franci (5600 dolari) daune in
terese fiicei actriței, Chiara Mastroianni, pen
tru publicarea unui montaj fotografia in care 
aceasta apare la brațul fiului Sophiei Eoren.

Catherine Deneuve acuză revista de a ti pu
blicat o serie de fotografii fără permisiunea sa 
și de a fi adus atingere intimității vieții sale 
particulare, într-un articol publicat la 22 martie

Deneuve - „Voici"
și intitulat „Deneuve, bărbații din viața «a, 
pasiunile sale, prietenii săi, copiii sai‘‘. Ea pre
tinde 200 000 franci (37 000 dolari) daune și 
interese.

„Voici” a mai fost condamnată In două râu-, 
duri să plătească actriței daune interese — la 
21 noiembrie 1990 și 26 februarie 1992.

Gatherine Deneuve și Chiara Mastroianni 
apurut împreună pe ecrane în filmul „Anotimpul 
nieu preferat” al realizatorului francez Andră 
Tecbine, proiectat la festivalul de la Canne»,

Firma

Cincisprezece angajați ai gi
gantului german al chimiei, fir- 
...a lioechst, sunt bănuiți de a-i 
extorca aproximativ 4,3 milioai e 
DM (2,7 milioane dQlari) prin 
intermediul unor false facturi, 

a anunțat o sursă judiciară.
Parchetul dln Frankfurt, unde 

își are sediul firma, a arestat 
deja 9 din salarlații respectivi, 
dar a precizat că cercul compli
cilor ar putea fi mai larg.

Unul din responsabilii servi
ciului însărcinat cu girarea bu
nurilor imobiliare ale firme) 
lioechst figurează printre in

cloase și dintre toate celelalte 
pisici sunt cel mai Înclinate spre 
boli infecțioase.

In timpul blocadei Leningr.i- 
dului, in oraș, practio, nu au mal 
ramas pisici. După aceea insă

MAI MULT DECÂT CURIOZITĂȚI_ _ _
au aparul șoarecii. Legat de a- 
ceastu situație, L. l’anli leev. in 
jiu naiul său din ianuarie 1911. 
cons ninc.i/a minatoarele: „O

puică costa 500 de ruble" (tur 
o pâine costă 50 de ruble). In 
această situație au fo.,t aduse in 
mod speci il in oraș doua eșa
loane rlc pi ici. Martorii poves
tea că pentru fiecare pisică 
aștepta la o coada foarte lungă, 
dar ele erau vândute kiarte re
pede și majoritatea celor care 
aștept iu la coadă rumân, m fără 
pisici. Desigur câ aceasta este 
explicația cii In prezent, ln acest 
oraș, pot fi găsite reprezentant

HOECHST,
escrocată

culpați, ca și mai mulți angajați 
ai unei alte societăți care lu
crează cu departamentul imobi
liar al firmei.

Funcționarii sunt banuiți de a 
fi deturnat sumele amintite și 
de a le fi împărțit Intre ei. Cu 
ocazia unei percheziții, poliția 
a descoperit la domiciliul unuia 
dintre ei o costisitoare panoplie 
de arme și mai multe alte obiecte 
de valoare. Un alt inculpat și-a 
cumpărat un Mercedes comandă 
specială pentru suma de 230 000 
DM (aproximativ 144 000 dolari).

Afacerea a fost descoperită de 

ale tuturor raselor și variantelor 
de pisici.

— Câinele ciobănesc englez 
(Bobtail), care este cunoscut prin 
atașamentul fața de copii. c«te 
folosit ca ajutor de învățător, la 

școli speciale p< ntru copiii cu 
dilcrite dulcele.

— In Elveția, cuinele Bernard, 
In alura de rolul său de paznio 
de stimă, are Incu o indatoriro, 
cu care ii uimește pe turiști. În
humați la Cărucioare mici, câinii 
Bernard „transporta” regulat lap
tele de ia stâna la oraș, fură să 
alba vreun accident pe traseu.

— trei-rierul irlandez pe nume 
Mata os i'ubyk fn timpul primului 
război mondial a „servit” un 
csc.idron canadian, transportor 
de mine, având „sarcina” să fi
nanțe (il.irmti militată întrucât 
întotdeauna el reușea să desco

magistralii din Frankfurt ciTprî- 
lejul unei alte anchete privind 
o societate de curățătorie, la care 
firma lioechst apelase după 
scurgerea unui produs toxio pe 
domeniul ei din Sindlingen, la 
perileria orașului Frankfurt. Di
rectorul acestei firme, acuzat de 
a folosi clandestin muncitori, a 
fost arestat și condamnat.

Pagina coordonată de
Gheorghe CHIllVASA
________________________  

pere primul un submarin duș
man. Cât t.nip se desfășura lupta.

Cubyk lătra tare, orientându-i 
pe marinari, iar atunoi când sa 
impunea, el mai îndeplinea și 
rolul de legătură.

— In casa scriitorului llya 
Ehrenburg întotdea ina existau 
cuini. El povestea că In anumite 
perioade, când era foarte peri
culos să vorbești cu glas tare, 
câinele său, in cazul unor coiț 
vorbiri d< sfășurate în șoaptă, sk 
ducea în tăcere spre poarta de 
la intrare și o sprijinea cu laba. 
Gând a început războiul, o bombă 
a distrus casa scriitorului șl a- 
ccsta a fost nevoit un timp să 
locuiască la hotelul „Moscova", 
Firește gu cei do) câini Direc
torul hotelului l-a avertizat pe 
scriitor că nu poate să-i țină 
câinii, întrucât hotelul său nit 
este unul oarecare, «I unul la 
nivel european. La care llya Eh
renburg i-a răspuns: „Singurul 
lucru european în a«est hoteă 

sunt (âinii mei”.

forni.it
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Candidatul Partidului Unității I 
Nafionale Române la funcția de primar s 
al municipiului Petroșani, Ia 4 iulie 1993: 

GHEORGHE BERCA

. OBIECTIVE l’WW.SE

A. CURRICULUM VITAE

D. CAI DE REALIZARE 
OBIECT!'. ELOR PROPUSE

de vatră strămoșească, sa impună 
r< poetul pentru eroii nea1:.ului 
și pentru Biserica ortodoxă.

1. Oprirea coborârii nivelului 
de trai al populației din Pe
troșani sub barierele decenței și 
a pragului dc sărăcie, asigurarea 
unui standard dc viața normal, 
fără grija zilei de mâine.

2. Redeșteptarea simțului civic 
și a respectului față de valori.

3. Ptegatirea terenului pentru 
următorul mandat de p* mar In 
așa fel intât Valea fiului să poată 
deveni din nou „MUIA AMl 
KIC.V.

A

unui punct volant vrl 
secții a firmei „CAR1 TAS" 
SRL în Petroșani,

1.8. Contactarea, sub girul d-Jui 
Tunar, a producătorilor ue bunuri 
de larg consum (mezeluri, brân
zeturi, lapte) din Cluj ți asigu
rarea magazinelor .lui Petroșani 
cu produse din acc .te sure.

2.1. Ne vom strădui să ndurer.i 
în atenția locuitorilor iun Pe
troșani valorile moralei creț inc, 
ale cod ului civic.

2.2. Pentru cei certați cu legea, 
pentru cei puși' numai să strice, 
vom capacita personal il ins'i- 
lul'ilor abilitate in acest sens să 
ia toate măsurile p rmjse de 
lege.

2.3. Ne vom strădui sa reintro- 
circu itul

nu,

PETRU B A R B 
o viață de om dăruită 

binelui comunitățiiI

I

spnrt, .stadionul rinhal. service- 
mio, Comp trol, I’lsț O, baza de 
agrement, cenți ul civic, locuri 

de joaca pi nti u copii, bulevardul, 
străzi, trotuare, canalizări ți minte 
altele.

In orașul Petroșani, în scurt 
timp cât tim lucrat, am avut in 
vedere realizarea miop obieuttve 
de mare interes cctațcnnso, UIM14 
dintre ele finalizate, c un aw A) 
locuințe in centrul civief Super- 
magazinul „Jiul", I ip o grafiei 
3\'imoficarea or.iStdui; Fibriea 
dc pâine 
legume și 
și fabrica 
Podul de 
zeni; I iiboratorul de preparai* 
din carne; Bulevardul din Petro
șani; Stadionul „.Tiul"j Sala de 
sport; Drumul de tranzit la ur* 
se lucrează și acum. Modeini/tvj 
la piața agroalimentară, la Ca** 
de cultura a sindicatel i» 
șani, refugii pcntiu cu1 nori ți 
stații, poduri, trotuare, imbunik- 
t.ățirea alimentării cu apă dt* 
sursa T.ua etc. ti

Aș vrea să menționez că acest* 
obiective s-au înfăptuit in 
diliile in care șl la vremea re** : 
pcctivâ exista o criză «etRă 
fonduri la bugetul fo.’uhjl i
siliu popular. Dată fiind nrvol* I 
stringenta pentru populație 

obiectivelor enumerate n-am »MI» 
țit obligat să-mi asum riscul di 
a forța nota, 
dezaprobarea 
re dc atunci 
telor 1 și 2 
cunosc, am 
trecut intr-o

Cu toate acestea nu nam •«*■ 
siderat niciodată îndreptățit ■ 
ma numără prinți o dlzideBfd 1 
care intr-un fel sau altul M 1 
luptat împotriva regimului tottF | 
litar; mă consider Insă un o* 
cure a suportat rigorile rândul*' 
Iilor dc atunci pentru laarwl 
pe care le consider Șl astăaâ M 
și atunci că au fost îm.3pi»*K 1 
cu răspundere, inițiativă |1 aui-4, 
în folosul concitudÎBHo» mei.

.Jiul", 
orașului;

Livezcni; D pozltul de 
fructe Lscroni; Abatorul 
dc mezeluri Livez**l| 
peste Jiu, ziina Wve-

M-am născut in anul 1932 d n- 
tr-o familia de țărani din Mur.ții 
Apuseni, comuna Baia de Arieș, 
județul Alba.

Am urmat șco.ija elementară 
în comuna natală, Liceul teoretic 
„Decebal“ — Deva (la fira frec
vență), Școala tehnică da maiștri 
minieri în orașul Brad (la seral), 
Institutul de Mine Petroșani, sec
ția subingineri, in specialii ițea 
exploatări m.niere (ser d).

Am lucrat ca vagone'ar, aju
tor minier ți mmicr la EM Anl- 
noasa și EM Vulcan și ca maistru 
minier la JM Barza și IM 'Feliile.

Timp dc 12 ani am deținut 
funcția de primar al orașului
Vulcan, 2 ani ca primar al mu
nicipiului Petroșani și 0 ani ca 
președinte al sindicatului muni
cipal Petroșani, după caic 
1990

In
primar al 
situat în 
mai bine 
din județ
ui fiind premiat și dc urat pen
tru realizările obtmutî. Oi șui 
Vulcan a fost primul oraș ter- 

mofical din Valea Jiului și pri
mul în care »-a introdus prefixul 
telefonic, a fost orpșul î0 c. re 
s-a construit ccl mai mult ra
portat la numărul populați i. In 
acești ani s-au construit creșe. 
grădinițe, școli, liceul, sila ue

ducem Pctroșaniul în 
cultural național și dc ce 
internațional.

2.4. Vom folosi toat ă pi iccpe- 
rea noastră și a aP.ora pentru 
ca echipa de suflet a minerilor 
„I1UL“ Petroșani să 
Divizia Națională.

2.5. Vom purta un 
chis cu toți cetățenii 
lui, indiferent de problematică 
și si ni încerca in limita posibi
lului, să rezolvăm problemele.

3.1. Vom căuta fonduri pentru 
proiectarea și execuția in regim 
de urgență a unei ca.se mortuare 
care să conțină toate elementele 
necesare tristului eveniment 
(pompe funebre, sala murluară,

sală de mese),
3.2. Vom milita pentru rcp.ua- 

rea s^iitalului vechi ți transfor
marea lui in cămin do bătrâni 
și (sau) cantina a săi'icilor.

3.3. Captarea de apă potabilă 
l’olatiște. Demararea discuțiilor 
cu OGA pentru deli.nilarea răs
punderilor și stabilirea cotelor 
de participare la finanțare.

3 1. Obținerea aprobărilor, Iden
tificarea surselor dc fin ir.țare și 
demararea lucrărilor do introdu
cere a gazului metan în muni
cipiul Petroșani.

3.5. Deschiderea unii 1! ,’e de 
sub cripție publică In 
realizării și înălțării In «ingurul 
parc din oraș a unei s‘. itul mo
numentale, închinate menioi ici 
tuturor celor care au clz.ut jertfă 
întunericului din adânciri, loc 
de închinare și pelerinaj peni u 
terți cci ce ne vor vizita.

1.1. Plin 
jiroqșuso a
repatrizat 

Petroșani.
1.2. Discuții .și negocieri cu 

executivul pentru suplimentarea 
bugetului propus (7tî milioane 
lei).

13. Atragerea de surse tupli- 
mentare dc venituri p?atru bu
getul local, surse parțial identi
ficate. 4

1.4. Obligarea firmelor presta
toare dc sejt’icii de orice fel că
tre fropulațic să execute serviciile 
pentru care percep bani (alimen
tarea cu apă potabilă, distribui
rea de apa caldă menajeră și 
căldura, curățenia orașului, ridi
carea resturilor menajere, derati
zare, dezinsecțic, întreținere dru
muri administrative, zone vi rzl, 
iluminat stradal, ș.a.) la stan
durile calitative ridicate. Garan
tarea It-șrărilor execi1.ile și de 
executare a intervențiilor in 
timpul perioade; de garanție gra
tuit ca și despăgubirea celor a- 
fe- tați în aceasta perioadă.

I 5. Verificarea, prin factorii 
de răspundere, a întocmirii „lis
telor de plată11 cu'ro locuitori, In 
așa fel încât consumatorul sa 
plătească CE și G1T a eor-Aimat 

i să ■ on .urne < ’E 
tit.

LG. Contactarea 
români și străini 
trece ți în Petroșani la adevâ- 
ra!a privatizare, peo‘iu lărgirea 
sferei de ocupare a locuitorilor 
Petroșani ului și in alte aclivltâți 

organizate (exemplu: '.uri m local).
1.7. Continuarea discuțiilor In 

cazul în care candidului PUNR 
câștiga alegerile cu domnul Timar 
Gheorghc, primarul municipiului 
Cluj-Napoca penii u Înființarea

ZZZ/ZZZZ//Z//ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZJ,ZZZZZZZZZZAZZZZZ/ZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZ//ZZZZZ/Z///Z/Z//ZZ/Z/ZZZZ/////ZZZZZZ/ZZZZ/Z/Z///Z/Z/Z/ZZ

utilizarea în scopurile 
celui rfl ti mizer buget 
vreodată m în'cipiului

regina In

dia'og dcs- 
municipiu-

prin repartiție gu
ta SC „UMJROM“ 
care sunt angujat

• Mă numesc BERGA GUEOR- 
GHE — născut în 2G iulie It.iO, 
in localitatea Schela, județul 
Gorj.

• Absolvent al Liceului Indus
trial Energetic din draojva, pri
ma promoție.

• Absolvent al Facullâ',il de 
— Electromecanica Minieră din In

stitutul de Mine Petroșani, pro
moția 1973.

• Angajat 
■vernamentală 
•SA, firmă la 
ți in prezent.

• In decursul celor 15 ani de 
când lucrez în firma am parcurs 
tonte treptele până Ja funcția de 
director tehnic.

• In perioada 1978—1983 am 
fost și cadru afibat Ja Liceul In
dustrial PetriJa (plata cu ora), 
Jar in perioada 1974—1991 la 
Institutul de Mine Pei ani.

• Căsătorit, cu cioi copii mi
neri (14 și 6 ani), petroș >n<an de 
20 de ani.

• Am un frate pilot militar, 
cu grad de maior.

B. CREZ POLITIC
Am îmbrățișat încă de la în

ființare politica Partid'j.ui Um- 
tăt ii N iționalc Român3, partid 
de siifc. .d multor români, inca 
temători, partid cate nu conlunda 

^--unitatea națională cu naționalis
mul, care face distincție Gară 
între drepturile tuturov romani
lor și pretențiile ncju■■.'.iftcato ale 
unor minorități ia privilegii. 
PUNR este partidul care gireiză 
participarea mea în al<veri. Este 
un partid de centru, care micarca 
să trezească din letargie mândria 
patriotică a romanului, dragostea

,i CAl a i-

investitorilor 
penira a sc

Liga Sindicatelor Miniere 
Valea țiului

pune in vânzare pentru cei interesați bilete de odihna în 
stațiunile EFORIE NORD și EFORIE SUD cu sejur d« 
10 zile.

Biletele se găsesc la casieria Ligii. (1318)

SC Voievodul Com SRL 
Petroșani

primește comenzi ferme pentru case de marcat elec
tronice cu TVA plătit.

înscrierile se
orele 8—14 sau la

pot fa<c la sediul firmei, zilnic, intre 
telefon 545873.

in

vederea

• VOl'AND LA 4 IULIE CAN
DIDATUL PUNR. PE DOMNUL 
BERCA GlfEORGHM. TOATE 
ACESTEA VOR DEVENI REAl-.i- 
!TA|'l ALE VIEȚII N 3A.STREI

MICA PUBLICITATE

PIERDUT l< (;it'mați<? dc biblio
teca period e pc numele Jloldiș 
Jftinica, eliberată ds UT Petro
șani. O declar nul;’ (4179)

biblio- 
Goroiu 
<1C UT

PIERDUT lcgitimape 
tecă periodice po numele 
Duru Emanuel, eUbera'ă 

declar niila. i4IH0)Petroșani. O

legitimație bibJk Ie
pe nunii Je E .il.i 

UT

■PIERDUT
CĂ periodice
Ana Teodora, eliberată de
Petro ani. O delir nulă. (11111)

PIERDUT legitimați* biblio
tecă ți periodice pe numele Pop 
Marcela, eliberate de UT Petro
șani Ia? declar nnle. (4327)

Comenzile sc vor onorii în termen de 48 de ore.

PIERDUT legitimați 
de război, ur. 375882, 
df Asociația Lupeni. 
nuLă. (4J32)

vctc i an 
cli!> -i. it.i 

O dedai

Vă așfeptăml (4337) PIERDUT permis 
numele Roiuașcatiu 
eliberat de AGVl'S 
11 declar nul. (4328)

pe r ilit pe
Con .tjntin. 

Pi iroșani.

’’
i

lll-uin pensionat.
cei 12 ani in care am 

Vulcanului, orașul 
fiecare an intre 
gospodărite !•> u 

și chiar din țiw,

loși 
s-a 

cele 
iiități 
, ora-

f ipt ce ml-a Mrgk 
organelor superi©*» 
inclusiv al eablM* 
iar consecințele m 
fost sancționat 
muncă inferioară»

I
I

5 lucie, t)0 focuri;

I
§

i MV

GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL MINIER 

PETROȘANI

Organizează con-jrs d< 
admitere în:

A 1. LICEU TEORE'IIC
— matr matlcă-fiziea cu studiul 

intensiv al limbii englize, 30 lo
curi;

— matematicii-fiz.leă cu preda
re in limba maghiară. 30 locuri;

— chimic biologie, 30 locuri;
— filologie, 30 locari |

2. LICEU INDUȘI RIAL
— electronist. 10 Incuri ;
— clttclromecanio, 3J locuri;

B. ȘCOALA PROIESIONALA 
p< nti'u următoarele n;e.»ciii:
— miner, 30 locuri
— mec.inio ina mi ți ual.ilc mi

lo-— cled 11- ian de mină. 45 
cimi;

— sti ungar, 30 locuri,
— electrician expl'» il ne 

tinere centrale, slațil ți 
electrice, 15 locuri u 
RENJJ,).

Ixi Șco.ihi profesi-m uă se i ot 
iiiS'-Dt? candidați si liră cor.ti.icl 

ș de i ol.irizare dc la a cnți ceO 
ț nomlci.
$ hi.scri< rde se lao p niu in <1..la 

de J<) u'me 1993.

PROGRAMUL

DUMINICA, 27 IUNIB

9,00
10,00

10,10

11,00
11.30

12.30
14,00
14.10

14 25
17.05

17,15

j

4 
•o»* t

18,-30
19,00
20,00
20,13
22. Ia

Bună dimineața!
Actualități.

Clubul Iul Gullvcr. 

Film serial pentru

Lumină din lumină.
Viața satului.

Actualități. kj

POȘTA TV. * 1
Video Dracnla Magazin. ' 

Reflecții rutiere. «â
Atletism: Finala ®up‘i E» 
ropei pe națiuni. 1

2x2 J
Film serial: „DaRas", |

Actualități- 1
Film artistic: ,811
Hon vorbi r; de domlnlai.

22.45
23,00

Actualități- ,
Ma-ștril tea t orb» româ

nesc: Ștefan MihrtileseU

Brăila.

24,00 Duminica sportivă.

T.ua
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MATRIMONIALA
22 ANI, prezentabil, 1,71, 62

kg, inteligent, fără vicii, situație 
materială foaite buni clar extrem 
de singur, doresc pnztenie sn* 
ceră a unei fete in: ligente, ne
fumătoare și puțin timidă. Pe
troșani, 1 Decembrie, 96/13 pen
tru M.i.X. (4132)

ANIVERSARI
UN BUCHET de flori, alături 

de urările noastre de sănătate și 
un călduros „La mulți am 1“, 
doamnei preotese Lucia Mun
tean, la aniversarea zilei de 
naștere. Cu stimă, Verunica Mi- 
hoc și Lazăr. (4328)

PENTRU Selagca Lucian, cu 
ocazia aniversării zilei de nr.ș- 
tere, multă sănătate, bucurie, le- 
ricire clin partea prietenilor „La 
mulți ani !“.

LUȚU și Ioli urează „La mulți 
ani !“, prietenului lor Neiu Lu- 
goia (4330)

VÂNZĂRI
VÂND urgent apartament, 

l’etr irt, 8 Martie, bloc 36/33. Te
lefon 550006. (4329)

VÂND convenabil apartament
2 camere eventual gaia]. Petro
șani 9 Mai, 2 A/81 (Piață). 
(133")

VÂND apartament 4 camere, 
parter, ie lății, la telefon 963/ 
14672, Vaslui, după oia 18. Preț 
negociabil, 3-—3,5 milioane.

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, central. Telefon 511975. 
sâmbăta șl duminica.

VÂND motocicletă Jawa, 330 
CTK', 1800 km. îmbunătățiri. Preț 
convenabil. Telefon 57U914. (4331)

VÂND Dacia 1310, P-. tro.șăni,
■tr. Gh. Baritiu, 22. Telefon 
54'826. (4325)

VâND urgent la pr4 convena
bil1., Dacia Break, fabricație 1990 
Informați: telefon 5416)6. (4307)

VÂND Oltcit, 1991, Uricâni, 
str. Progresului, bloc 18/30. (1297)

VÂND Dacia 1311, TLX. cu 
tonte îmbunătățirile, 3 ani. Te'c- 
Xon 553160, Petrila, intre erele 
V—17. (1294)

VÂND aur masiv, onc-nim, 
marcat, model supei b. Telefon 
570500 (4277)

VÂND Dacia 1313 TLX. Vullcs- 
wagen Derby, preț negociată' 
Telefoane 541558, 511772, (4235)

VÂND Dacia 1310, Ungaria, fa
bricată 1984, 650 039 lei, negocia
bil, televizoare col >r 60 600— 
120 000, video recarJcr îiitachi 
și Thompson. Petroșani, Pomi
lor, 5 (vizavi de IUMP), după 
ora 16. (1318)

VÂND I1C-85, ca/ctofon Elec- 
tronika. Deck ElectroMurcș. dis
chete 8 țoii. Telefon 541 .39. (1273)

VÂND apartament 2 r nit.e, 
Petrila. zonă central i, cu plata 
Ip r.Te Informații, Pclros ni, 
Șt. O. losif, 2 C/29. (4347)

BAR COLA — Petroșani, A- 
vr.arn I meu, nr. 8, vinde mașină 
de inghi țață Tchnofrig, in garan- 

funcționare ir.p’aja1 la. 
(4346)

DIVtRSB
ÎN BAZA Autorizației nr. 7521, 

eliberată de Consiliul județean 
Hunedpara, la 30 septembrie 1992, 
în Aninoasa funcțiune .>? i Z.s<;- 
ciația familială „fto.xana", cu 
profil comercializare produ.'C 
«Ikmcn’are și indu/Hale. (4311)

■ MI1|RIERI
CAUT pentru în>’t'>r;-• re pe 

termen mediu garsoniera sau 
cana<-rtl (semi)mobilaiă, Petro
șani, L'ipeni. Vulcan. Telefon 
54166? (4342)

decese

Societatea Comercială „Straja“ S.
Bd. Mihai Viteazul, bl. 44, județul Hunedoara 

ORGANIZEAZĂ :
Alimentație Publică Vulcan, 
următoarelor active :

licitație publică deschisă cu strigare conform Legii nr. 
58/1991, HG nr. 634/1991, IIG nr. 758/1991, I1G nr. 545/ 

1992 pe data de 30 iulie 1993 ora 12, la Complexul de 
Denumirea activului

Restaurant „Bulevard**
Restaurant „SAVOY**
Cofetăria nr. 112

Adresa unde poate fi 
vizitat

Bd. IVI. Viteazul, bl. 44 
Bd. IVI. Viteazul, bl. 81 
Bd. AI. Viteazul, bl. 82

Magazin „Plafar** Bd. iM. Viteazul, bl. 43

Str. N. Titulescu, nr, 5

Str. N. Titulescu nr. 4

Str. V. Alecsandri

Chioșc de alimentație pu
blică nr. 123

Chioșc de alimentația pu
blică nr. 108

Magazin General
Dosarele de prezentare a activelor și criteriile spe

cifice pentru preselecția participanților la licitație pot fi 
consultate zilnic la sediul societății între orele 10—14, sau 
se pot obține la telefon 093/570225.

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofer- 
tanții vor depune la sediul societății până la data de 19 
iulie 1993, următoarele documente: certificatul de înmatri
culare si statutul pentru persoane juridice, cazier judiciar 
pentru persoanele fizice, dovada bonității pe bază de re
comandare bancară la nivelul prețului de pornire a lici
tației, modalitatea îndeplinirii criteriilor specifice, dovada 
achitării obligațiilor fiscale.

Lista cil ofertanții acceptați pentru a participa la li
citație va fi afișată la sediul societății până la data de 26 
iulie 1993.

S.C. „ALIMPROD” Corifei 
SRL Petrila

cu sediul in Petrila, magazinul 42, 
ANGA.JEAZA 

tineri și tinere in meseriile de vânzător produse alimentare, 
barman, bucătar, ospătar.

Condiții:
— liceu sau școală profesională comercială;
— vârsta maximă. 25 ani;
— fără antecedente penale;
— înfățișare plăcută.

DECESB

EIICELE Maria și Ileana, ginerii Valentin și Neiu, nepoții 
Adrian și Gabriela, deplâng încetarea din viață după o lungă și 
grea suferință a mamei, soacrei ți bunicii

ȘTEȚIU EUDOC1IIA (60 ani) 
Înmormântarea, sâmbătă, ora 13, de la domiciliul din Ani

noasa. (1326)
• E * —- ■ “ — _________

I 'MII I \ Municli Bela este alături de finii lor, fam. I’onescu 
Valentin, și transmit condoleanțe in grelele momente pricinuite 
de decesul mamei soacre ȘTEȚIU EV BOCII IA.

IOANA Ilerlo, Emilia ți Corvin Alexe mulțumesc tuturor 
oamenilor de bine care au fost alături la trecerea in veșnicie a 
aceluia care a fost pastorul Bisericii Baptiste din Petroșani 

TEODOR HERLO
(f.îlS)

I KMILIA îndoliată mulțumește, pe această cale, tuturor celor 
care au fost alături de noi, la greaua încercare pricinuită de 
decesul celei care a fost

GEIGER ELENA
o deosebită mamă, soacră, bunica și străbunică.

Odilinea.scă-se in pace ! (1313)

SOȚUf ți copiii anunță cu ne
mărginită durere in suflet, în
cetarea din viață, dilpâ o lungă 
suferință, a scumpei lor soție, 
mamă și bunii ă

I’Op ANA (42 ani)
Inmormantare.i va «ivea loc du

minică, ora II in I.iipcni (Băr- 
bâterii), {1332)

COMEMORĂRI

DALA soarta r<u ar li lost atât de cruda, la 27 iunie. ■ uinpi.il 
nostr î frate, fiu și unchi

PADUCA ȘTEI AN MHIAI 1'EȚltU
ar fi iti’piin t 33 de ani.

Cele 7 luni ireoute de Ie despărțirea de el nu au iciișit :>i; ne 
aline durerea și Cioiul Feinilia._________ _________________________

AU i l’.EUU l * sălii,imuni de lacrimi și duiere de căn I scum
pa n'.ris.ră mum i, soacră si bunică

SAVA MAHGATll l’A 
nea pîrăsit p'-ntrii totdeauna.

I' imno-i ti s o udilimase.i. (4333)___________________________ _____
SAU UCTTLS 6 ipl.imâni dn când inima cald i. . iiiius'ul și 

Mifx’lul bun al scumpei noastre manie și bunici
COZMA TULIANA

n. i părăsit plecând pe drumul fura întoarcere.
Timpul mărește durerea și dorul do tino. Laci iiul li rblnți 

îți vor uda veșnic mormântul. Fiica Murinda si n.’potul Raoul. 
(433 1)

IAMII.D Rudai Alis și 
Ghiță, fiul Zoii și copiii anun
ță cu durere in suflet, că s-a 
stins din viață cel ce a fost 
un bun părinte

PANER ZOI .IAN (78 ani)

Dumnezeu să-l ierte! (1.159)

Cotidianul do opinii y| Informații „ZORI NOI** apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
ir. J 20/621/1991.

Con| virament: 307060201 — Bl R Pe. 
iroțanL

Director; MlRCEA BUJORRSCU 
Director executivi inf. Alcxmidin 

BOGDAN

NOI" S.A.

A. Vulcan !
etajul I, pentru vânzarea

Obiectul de activitate

alimentație publică 
alimentație publică 
alimentație publică 

prestări servicii 
mărfuri alimentare și tip 

plafar
alimentație publică

Prețul de pornire al 
licitației — lei 

8 620 000 
8 428 000

7 000 000

4 400 000
425 000

155 000

5 000 000
vor depune până la data de 

i sau în contul

alimentație publică
mărfuri alimentare 

și nealimentare
Participanții la licitație 1

27 iulie 1993 la casieria societății sau in contul nr. 
30.30.30.601 deschis la Banca Comercială Română Filiala 
Petroșani, următoarele:

— Taxă de participare de 100 000 lei pentru fiecare 
activ ;

— Garanția de participare de 10% din prețul de por
nire a licitației.

In prețul de pornire a licitației nu este inclusă valoa
rea terenurilor, urmând ca acestea să fie vândute cumpă
rătorilor activelor conform HG nr. 331/1992.

In caz de neadjudccare la prima licitație, etapa a II a 
a licitației va avea loc la data de 14 august 1993 ora 12, 
iar etapa a IlI-a va avea loc la data de 19 august 1993 
ora 12, fără anunț publicitar. (Factura nr. 1094)

RAGLL Petroșani-Aninoisa
ORGANIZEAZĂ ;

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

LICITAȚIE DESCHISA CU OFERTE 
IN PLICURI SIGILATE 

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

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

profil de autoservice.
Relații suplimentare, precum și documentația se pot 

obține la sediul Regiei.
Data licitației fixată pentru 30 iunie 1993, anunțată 

în nr. 904/22.06.1993, din motive tehnice nu poate fi res
pectată.

Firma „FOFO” Tg.-Jiu
ACHIZIȚIONEAZĂ PRIN CENTRUL DE ACHIZIȚII 

LUPENI
slr. Viitorului, nr, 16, telefon 560887

■ mănătorii (pitoance)
■ gălbiori verzi (proaspete) . _. . ,âni

— culese in coșuri, preț 1000 lcizkg, pitoance și 
500 lei/kg, gălbiori.

Vă așteptăm zilnic, intre orele 8—20, începând cu 
data de 28 iunie 1993. (4302)

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

n'\ 8, Petroșani. (1076)

Consiliul local al orașului 
ViilCAN

ANUNȚA1

începând cu dala dc 26 iunie 1993, târgul din Piața 
agroalimentară Vulcan se va muta in zona gării. Organele 
de Poliție vor asigura respectarea prezentei hotărâri.

uinpi.il

