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VIOREL R XDU

— Convenția Democratică)

IOAN MINAI \ ARASE I

(independent)

GIIEORGHE CERCA 
(Partidul Unității Naționale 

Române)

PETRU BARB

(Partidul Socialist al Muncii)

VA SI LE EUGEN FAG AȘ 
(Partidul Național Liberal 
— Convenția Democratică)

Cine se arde cu ciorba, suflă 
și-n... piftii !

ION DABLLEANU 
(Partidul Unității Social 

Democrate)

VALERIU STÂNCI U 
(Frontul Democrat al 
Salvării Naționale)

Proverbul de mai sus — chiar dacă ac
tualizat — capota înțelesuri aparte in cazul 
alegerilor pentru primar la Petro..ani. Nu 
mai e nevoie să reamintim ca nc-am 
„fript" cu un primar și de .ista am ajuns 
în situația cb- a ne URNARI încă o data 
(sau, cine ști'', de doua-trei oti). Tocmai 
de aceea am încercat să prezentăm, cât 
de cât, pe fiecare dintre cei 7 (șaplc) can
didați pentru fotoliul de primar. Reamin
tim, pentru a înlătura dubiile, că prezen
tarea candidaților, excluzând dezbaterea 
din ziarul de joi, s-a făcut C’ONTRACO.ST.

Așadar, duminică, 4 iulie (ziua naționa

j la a SUA !), cu toții la urne ! E bine să 
ne prezentăm la vot și să cântai im cu 
toată răspunderea cine MERITA cu ade
vărat să fie în fruntea administrației pu
blice Petroșani. Sa n o mai pățim o dată 1 
Dacă vrem ca orașul Petroșani să fie fru
mos și pur ca Alba ca Zăpada, va trebui 
sa discernem bine cine dintre cei 7 (șapte), 
care au'luat taurul de coarne, trebuie 
sa-i fie ,,păstor".

Urnâriți, oameni buni, dar cu b.tgare de 
seamă !

Mircea BU.IORESC U

O pilulă amară administrată locatarilor din căminele cu camere tip garsonieră

Chiria va ii de unsprezece ori mai mare !
■ Măsura a fost „gândită" pentru cei care nu sunt angajați ai RAH ului

Nu pigini lot rtnri al „G‘-urilor 
din Vulcan — acestea .'.1101 cămi
nele garsoniere din zoii 1 c ntr.rlă 
a Vulcanului — au trecut, într
uni clin zilele acestei »aplamâni, 
prinț r-o undi de .șoc. Asta s-a 
petrecut când celor cne locuiesc) 
aici, dar nu lucrează In vreo 11 
nit ite aparținând I’AIJ l’etioșani, 
li sa adus la cunoștință că, de 
la 1 jiirwie, t'ixa lunari dS cazare 
li s-a majorat. Și a crescut nu cu 
cutcv,-« sute de ki. NI 11 exact, de 
La o surea, in general, ctc 290 de 
lei la 32 700 Iei '

ImpaWuL la aflarea acestei vești 
• fost — vS puteți da seama — 

de ned. scris. Noroc, însă, că per
soanele viz.de și-au icvend r.-- 
pcsle și au început să întrebe de 
ce. I 1 administrațiile căminelor 

nu li s-a lămurit mare lucru. As
tea .suni dispozițiile, nor ne con
formam, au zis cei Io acolo. Și 
au purces conști.ncios ia întocmi 
rea formularelor pe «arc au în
scris suin.i formată din «inel cifre. 
Formulare pe care le au înmânai, 
apoi, celor aflați in colimator.

Câteva dintre aceste persoane 
au dorit, totuși, să fie lămurite 
asupia acestui lucru. Marți, 29 
iunie, alt mers la Unitatea pentru 
Administrarea Cantinelor și ba
zine Petroșani. N-au putut pă

ți unde la doamna djrccloarc pe 
motiv c.i „dumneaei a' avut au
diențe". Șj „lunci au ijim-, la 
ziar. .Sunt pairii fem -i. Atn as
cult it pasul fiecăreia. * 0 na Ele
na Paraschiva este pensionată pe 
caz de Ixialâ. Nu vc le cu ochiul 
drept. Lociiic.le in G 12, camera 
nr. 7. Arc o pensie de 1! 200 lcl. 
Panii acum a plătit o chirie lu
nară de 830 de lei. • D na Elena 
Magilescu .stă la camera nr. 6G 
din G 10. Lucrează la Icrmocen-

Ghcorglio OLTEANU

(< ontinimro in pag. a 2 a)

Luni - EDIȚIE SPECIALcv 
a ziarului „Zori Noi”

■ Pentru a fi bine și prompt inforitițtțî, luni la orele 
prânzului, ziarul nostru va apărea intr 0 ediție speciala 
dedicată alegerilor pentru funcția de primar al Pclro- 
•șaniului.

S Veți găsi rezultatele scrutinului și date privind 
alegerile.

■ In rubrica „De la urne adunate..." veți citi rclaUtri 
de la centrele de votare.

■ Cântați luni suplimentul dedicat alegerilor!

• In ziarul de mâine
Programul TV săptămânal

viz.de
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[ Prețul cald al berii
• ** In telex scuit a anunțat săptămâna trecută toate t>ocieUiț,le 

f Comerciale și agenții economici particulari din Valea Jutlui și de
sigur din întregiți Județ, cu noul preț de livrare al produsului 
bere, furnizor SC „H.bci" Hațeg este de 120 lei/sticlă de 1/2 
litri șt 180 lei/litru la bete vărsată.

r< nlru .statornicii statisticieni sau băutori de bere bună 
redăm șt prețul iniț'al al lichidului cu mai puțin*- sr.i l<‘ ;*!<*■>I,r:> 
trice, înainte de majorare. 70 lci/sticlă 1/2 litri și 120 Ic./lit il la

• bre sărsală.
De aici încolo de jocul bubei și al sticlelor, în comerțul cu 

amănuntul, nu mai răspunde onor producător. El insă și-a lacul
• datoria de a ne aminti că suntem totuși intr-o economie de p ață 

și orice comenta:iu este doar o tranziție.
IXspre clienți și prețuri la Unitățile de AP, știm eu totul di-

• fera de la masa la casa și organele de resort au început în ultimul 
timp să-.și intensifice controalele, atât în urma sesizărilor din pir
ita consumatorilor cât și a îndeplinirii obligațiilor de reiviciu.

eon.isia de protecție a cumpărătorilor, cu sediul la Deva, a 
purces cu câteva zile in urmă, prin mai multe buticurl și uni
tăți de primă mărime din teritoriu, constatând o serie de aeajun- 

t suri, cu privire la modul de depozitare, păstrare și distribuire a 
terci la butoi, aplicând și ceva amenzi mai usturătoare, celor caro 
încă nu și-au asigurat cum se cuvine desfacerea, iar organele 
poliției economice „gradează- și ele tăria produsului pentiu a se 
tnai economisi apa și așa destul de puțina in aceasta perioadă de 
■eccta.

, Tergiversarea clasificărilor unităților de aliment i-ic publică, 
âftlorltâ unei conduite neloiale a unor conducători de unități, «are 
nu sc grăbesc să depună toate actele necesare unei astfel de op© 
rațiuni, mizând pe o amendă maximă din partea legiuitorului, 
favorizează însă mult© suspiciuni din partea „stăpânului nostru" 
Clientul nostru.

Ceea ce rămâne sigur, pe aceasta „căldură", este eă prețul 
Verii a trecut cu mult peste punctai de stabilitate, ca și dolarul, 
.amenințând" populația cu un surâs în plină vară, contra unei 
rtnmțăii obiective la o masă pe care altădată se revărsau paha
rele sondele și halbele cu spumă cu tot, însoțite și de o muzică 
din care nu lipseau cântecele de petrecere.

Chiria va fi de 11 ori
(Urmare din pjg I)

Vuia I’arosoni, Ia secția combus
tibil. Acolo e muncii grea. O 
«pune ca ins >și: „Dau oj l ore la 
lopata de nu mai știu ue mine". 
Pentru asta ia 58 Oui) de lei. Are 
o fetiță de opt ani are este ele
vă. Când a dus, ]a uzină, formu
larul pe care era înscrisă suma 
<Jo 32 700 lei, funcționara carcia 
I l-a înmânat s-a uitat la ca ca 
la un OZN. I-a zis: „Dar bine, 
doamnă, dumneata stai intr-un 
palat? Cine a mai pomenit așa 
chirie pentru o garsoniera? 1“ •
D-na Ana Răi unchi, de la camera 
22, este intr-o situaț.e similară. 
A-e un băiețel de patru ani, bol
nav de bronșită astmatică. Lu
crează la 1AGM.M șt cu cei 
50 000 de lei câștigați lunar dc- 
fibia se descurcă. • D na Ioana 
Jimblaru are 20 000 de lei ajutor 
de șomaj. A lucrat la RAGC'I; 
.Vulcan. Locuiește cu băiatul «i 
care muncește la mina.

După ce am discutat, am ple
cat împreună la UACC Petroșani. 
Accesul la doamna director n a

Rugby Minerul a fost „F r u r« c e a" Urinează greul
MINERUL LUPENI — UNIV. 

ELTIM T1MI.ȘOAR2Y 43 -0 (19—0).
MINERUL Pingert, Ștefan, Popa, 

dîosu, Sușlnskl, Vcreș, Davjd, Ke- 
Jemen, Ghiru, Piu, Văduvă, Năs- 
lase, Pandelea, Nicoară, Patriciii. 
Au mal jucat: Gâ.șu, Dimulescu. 
Gherghel, Dea o.

Antrenori: prof. Va :le Bei cu, 
prof. Ovldiu Floiescu, Augustin 
Bal asz.

UNIV. ELTIM; Tiță, Nlță, Lany, 
flolost, I^izăr, Nistor, Sugara, 
Mincioagă, Aclumov, Roxhn, 8a- 
eacu, Grlgoraș, Mitocani, Fiat, 
Solomle.

A arbitrat Constantin Stanca 
'(Constanța) ajutat de Mlhal M<1- 
«Can șl Ion Davidofu (ambii din 
București).

O partidă de a dreptul senza
țională. Cel peste 1000 de specta
tori au fo«t martorii unul Joo a- 
Iert, dominat copios dn gazdă, 
■Alt pe pachetul de înaintare căi 
țl pe treieferturl, cu o «radare i 
■corului pe m&sw trecerii Ura- 

fost o problema. Dumneaei ne-a 
explicat că Dispoziția rw. 36 din 
I iunie 1993 a fost elaborată pe 
baza normelor mctoduiogice pri
vind stabilirea tarifelor de cazare, 
normele in cauză fiind emanate 
de Ministerul Turismului. In ar
ticolul nr. 1 al dispoziției, came
rele din „G“-uri sunt încadrate 
ca garsoniere cu două paturi, cos
tul cazării pe zi stabtllndu-se la 
1090 lei. Este cel mai marc preț 
dintre cele nouă categorii de 
spații de locuit menționate în dis
poziție. Doamna director este ca
tegorică. Noile tarife au fost cal
culate pe baza normelor metodo
logice venite dg la guvern. Asta-1 
.situația. „Pot să trag totul de la 
Regie? I’ot să incarc subvențiile 
cu niște cheltuieli numeri talc? 
A crescut prețul gigacaloriel, al 
kilowatt-ului. I a normele meto
dologice nu stăm de vorbăI A- 
cesta-i prețul fixat. Sufletește vă 
înțeleg, dar, din pun t de vedere 
economic, nu găsesc modalitatea. 
Dumnealor se pot mula la camere 
de tip cămin, unde prețul este 
maj mic". Ce s-a putut drege cu 

pulul. Oa.sp- ții au fosl o „umbră" 
a prc-lendenților la liilu șl la 
victorie în acest meci, supunun- 
du se timp de 80 de minute legi
lor dictate de o echipă ce nu 
mai poartă frica decât... propriilor 
sale greșeli.

în min. I Pandclea a deschis 
«corul, 3—0, din lovl’.uiă de pe
deapsa. Universitatea a încercat 
să atace prin Mitocani șt Solomie 
dar cursele lor n-a,| avut lun
gimea traseului mai mare de 30 
metri. în min. 20, S—0, autor 
Pandelea. Forța atacului este fi
nalizată prin David care pune 
eseu, min. 25, 11—0, îar Pandelea 
transformă și 13—0. Min. 33 16—0, 
min. 40, 19—0, a înscris de două 
or] același Pandelea. Timișorenii 
au beneficiat în min. 38 de o 
lovitură de pedeapsă, iar Roxlm 
a trimis pe lângă but.

După pauză, Minerul este pur 
țl rimplu dezlănțuită. Cu o con
diție fizică superioară ș1 o disci
plină tactică ajparțaafl iți duet

Cineva pierdut identitatea !
■ Noi i o putem reda

Zilele trecute am primit Ja 
redacție un buletin de identitate 
găsit undeva in zona restauran
tului „Luculus" din Vulcan, Este 
vorba despre buletinul de Identi
tate al doamnei STAIGU LO- 
RETTA-KETY, din Vulcan.

împreună cu acest act de iden
titate a fost găsit .și certificatul

FOILETON

Talcioc nou,
După lupte seculare, care ou 

durat exact atât cât sâ nu asudăm 
și să nu intrăm cu hainele șifo
nate în istorie, hidra ce ocupa 
in fiecare sâmbătă centrul ora
șului Vulcan, botezată di? abori
geni „Talcioc", a fost alungată la 
marginea orașului, cam prin zona 
gării. Vitejii, ai căror bicepși ne- 
au îndatorat cp astă victorie is
torică, sunt creștini d<s ai noștri, 
de prin Primărie și Poliție. Din 
câte știm, nimeni n-a fost rănit 
în timpul luptelor și nu s-a rupt 
nimic în nimeni, n-a căzut nici 
o stea, nici din cer, nici de pe 
umeri, „Ocen harașo" ifoarte bi
ne), au strigat rușii, luând-o la 
sănătoasa de pe câmpul de luptă, 
tipic românesc.

Pentru început, mujicii lui Bo- 
ris Elțîn și ai împăratului Cioabă, 
fii, adică norodul care a format

mai mare!
ocazia întrevederii a fost data de 
la care urma să intre in vigoare 
Dispoziția 36. Punând mult zel 
în ceea ce fac, subordonații d-nei 
director au luat in calcul și luna 
a șasea. Or, dispoziția a fost ela
borată pe la jumătatea acestei 
luni și difuzată administiatorilor 
de cămine în jurul datei de 20. 
Chestie caro nu m-a m’rat. S-a 
întâmplat asta .și cu multe ho
tărâri ale guvernelor posdccem- 

briste. Nc-am despărțit de doamna 
director cu promisiunea că dânsa 
va fi, peste două-trel ore, la 
Vulcan pentru a vedea pe viu 
situația. Mai ales că, in ce pri
vește condițiile de cazare enume
rate de dumneaei, acestea nu co
respund întru totul eu ceea ce 
este In cămin.

Miercuri dimineață, ciam în 
camera nr. 22 din „G“ 10. Aici 
hxuiesc Ana Rărunchi și fiul ei. 
Camera era a.șa cum mi-o des
crisese locatara cu o zi înainte. 
Nu covor pe Jos, dulapul n-are 
uși, iar masa și scaunele su »t ale 
Anei. (Va urma) 

adversarul la înfrângerea «alego
rică, nelăsându-i nici un metru 
do teren în speranța vreunui 
punct. In min. 44 a fost 22—0, 
autor Pandelea, min. 46, dropgol 
Piu, 25—0, min. 53, 23—-0, autor 

Pandelea, min. 56 eseu David 33—0, 
nun. 58 eseu Niicoaru 38—0, trans
forma Pandclea, 40—0, ca în min. 
77, Piu să stabilească rezultatul 
final 43—0, transformând de la 
30 m o ultima lovitură acordată 
gazdelor,

A fost cea mal severă înfrân
gere a oaspeților din acest cam
pionat, dar șl cea mai mare sur
priză a etapei pentru că scorul 
surprinde pe speci îllști, prin 
prisma proporțiilor sale.

Nil însă ți pe col ce pregăteso 
șl înconjoară Minerul cu mare 
afecțiune ce se transmite Jucăto
rilor, deveniți parcă idolii între
gului oraș.

Solomlc, Roxim șl Mltocaru, cei 
trei internaționali timișoreni, au 
fost eclipsați de celălalt interna
țional Patriciii, tar publicul ți-a 
«Aefățat echipa ca pe un copil 
crescut In brațele «ale. * 

de naștere al doamnei Staicu, 
care la această oră. oficial, nu 
mai arc identitate (decât dacă po
seda pașaport). Noi însă îi putem 
reda doamnei Staicu identitatea. 
Așadar, stimată doamnă, poftiți 
la redacție pentru a vă reprimi... 
identitatea ? (T. VINȚAN)

la gura gării
tagma comersanților, au fost lo
viți la coaste ou o hotărâre locală, 
lovitură ce a venit împotriva 
cursului istoriei. Deși aîlați in 
evidentă superioritate numerică, 
ei s-au văzut nevoiți să so retragă 
în grabă, cu tarabele lor blindate 
și cu (auto) carele de război, pe 
un teren d© rovine. Adică, după 
cum aflăm din DEX, unul cu 
„gropi, râpe, mlaștini". Aici, în- 
tr-un proces-verbal, cronicarul o 
mare victorie a încondeiat.

Vorbitu-s-a in șoaptă în Divanul 
Primăriei cum că locul ar fi fost 
ales cu foarte mare grijă: întâi 
a fost pustiit, apoi ars și acoperit 
bine cu praf și criblură cam cât 
încape într-o rabă de tranziție. 
Manualul de istorie ne mai spune 
cum, în acea zi, vântul de la 
Dealu’ 13. bii-mi bălea, tot colbul 
în ochi la ruși mi-1 arunca, marfa 
lor o acoperea, pentru ca nlmle 
din ea cumpărătorul să nu mal 
poată vedea. In zadar rusul «u 
cârpa o ștergeal Golbul, ca și co
drul, e știut, „mi-e prieten numai 
mie, iară ție dușman este". Li
teratura națională ne ajută să 
ne imaginăm „ce mal freamăt, 
ce mai zbucium" a fost acolo. 
Talciocul întreg clocoti de zgomot 
și de marfă și de buciumi

Ceva, totuși s-a văzut: că tal
ciocul a fost mutat Înainte «a 
noul amplasament să asigure con
diții minime pentru Un comerț 
civilizat, adică a realiza tocmai 
scopul pentru care acesta a fost 
mutat. Deocamdată, singurii care 
se bucură sunt restauratorii câr
ciumilor din zonă, care, invadați, 
de clienți, Încep să prospere.

Cât despre noi, văzând cum 
stau lucrurile, propunem urmă
toarele amplasamente pentru vi
itoarele talciocuri din Vulcan : 
groapa de cenușă din Pauoșeni, 
„Peștera Dracului", „Tâul fără 
fund". Nu se poate să nu obținem 
și acolo o victorie la fel de mare 
în zidirea economiei de piațăl

Vali LOCOTA

D1NAMO — ȘTIINȚA 43—14.
(La numai trei zile după victo

ria asupra Stelei, studenții au 
întâlnit la București o echipă i.- 
menințată cu retrogradarea, în 
fața căreia au cedat la o diferență 
apreciabilă. Oboseala unui drum 
lung și efortul din partida pre
cedentă precum și motivația gaz
delor au fost factorii hotărâtori 
în obținerea victoriei.

Dlnamo a marcat 6 eseuri, a 
transformat 5 și a m3j trimis o 
lovitură de pedeapsă printre bu
turi, în timp ce Știința a punctat 
prin Mureșan eseu, Drăghicl o 
lovitură de pedeapsă șl Ivănuț 
două lovituri de picior căzute. 
La o fază ce nu anunța nimic 
periculos, sportivul Tofan do la 
Dinamo a suferit o gravă accidr i 
tare.

Următoarea partidă, grea pen
tru câștigătoarea Cupei Românld 
este cea de sâmbătă, când vor 
primi vizita studenților din Baia 
Mare, învinși acană de viitoarea 
«ample ană, Grivlța.

j HOROSCOP
| RAC — OAIB
| Astăzi vi se deschid ochii fa 
I legătură Cn o afacere murdară, dl 

care sunteți tentați să intrați. Dis
cernământul vu poate ajuta.

LEU — MAIMUȚA
Nimic nou în viața sentimental 

Ila. Astrele v-au izolat pentru cel 
puțin o săptămână.

| FECIOARA — COCOȘUU

IF.ste momentul să intrați fr) 
horă. Un prieten v] se dest.iimrfe 
și nu-1 puteți refuza.

| BALANȚA — CÂINELE

I Aveți satisfacția unei reușite

I depline. Ori primiți bani ori ■ 
veste prin care vă simțiți răsfă
țatei).

| SCORPION — MISTREȚ

| Surprize în lanț. La servicl, la
. școală, în familie. Seara veți g.
| \ea însă liniștea necesară.
| SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

M
I O plimbare în doi pwte să vl 
| aducă noroc. Dar, atenție, toți 
| ochii sunt pe dumneavoastră.

| CAPRICORN — BOU
l Telefonul primit nu înseamnă 
| și rezolvarea dificultăților. Puteți 

in»ă aștepta altul. (
VĂRSĂTOR — TIGRU

O aventură vă așteaptă și nu 
puteți scăpa de ea. Nu rîscațt 
prea mult. Mulțumiți-vă cu puțin.

PEȘTI — IEPURE t
Starea sănătății este îngrijoră

toare. Consultați un medic și uțț 
prieten. Florile vă aduc norod, 
Olcriți-le.

BERBEC — DRAGON 1
Nu pierdeți 1 impui cu fleacuri. 

Puteți câștiga în afaceri ce ați 
pierdut în dragoste. i

TAUR — ȘARPB
O zl calmă, cq gânduri clare, 

de care trebuie să profitați.
. veți totuși ceva pe suflet. k
j GEMENI — CAL

■ Faceți dv. primul pas. Pe unni 
I meritați pretențiile. Nu fugiți dă 

cei ce vă cunosc. Ar ii o pierder*
| Mz/z/zz/zzz////z//zzzzz/«zf/z//zzzzzz/rz/ir

| programul"

| VINERI, 2 JULIN

i7,00 TVM. TelemaținaL
19,00 TVR Iași.

11,00 TVR Sluj. ,
12,00 Film »erlaL «noțomanjp.

| 13,00 Descoperirea planetei. d,

113,30 Desene animata,
14,00 Actualități.

| 14,15 Ora de muzică.

115,00 Album de vacanță.
15,25 Teleșcoală.

• 16,00 Actualități.
| 16,05 Cheia succeșulni.

116,35 Portativul preferințelor 
muzicale.

117,05 Arte vizuale,
17,35 Pro patria.

118,35 Flori de pe Mureș,
19,00 Cultura In lama.

119,30 Desene animata.
20,00 Actualități.

I 20,35 Sport.
* 20,40 Film serial. ^DesLimU
I nuliel Howard".
’ 21,45 învingătorul,
| 22,15 Viața parlamentai â.

1 22,45 Gongl
23,15 Actualități,

| 23,30 Magazin cinematografie. *
I 0,30 Întâlnire» da In aumuă
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In „
L-am i. i'.nit pe Îndrăgitul solist de muzică ușoară (cătălin 

Crișan, recent, în Ductil ești, cu ocazia lansării unui nou duc. Evi
dent, pentru admi -aloi ii șl mai ales pentru admiratoarele sale nu 
am picidut ocazia de a-1 iniita la un nou dialog cu... Pagina Tine
rilor.

dialog” cu Cătălin Crișan

— Deci, Cătălin Crișan, iatu-te 
la o nouă apariție discografică ..

— Intr-adevăr. Este vorba des
pre cel de-al treilea disc al meu, 
pe care l-am intitulat „Dialog-. 
EI este editat de casa de discuni 
„Eurostar" cu sprijinul firmei Ge
nei d Corn Trust.

— Ce cuprinde acest nou disc?
— Este vorba de 10 piese,.majo

ritatea in primă audiție. Și aș 
aminti aici câteva din titlurile 
pieselor: „Gine te-a trimis la mi
ne, dragoste?-, „Destin". „lluz a 
Unei iubiri1*.

— La ultima noastră întreve
dere n-am epuizat in totalitaTu 
subiectul Cătălin Crișan. Do ce 
te-ai gândit să abordezi acesl 
gen muzical, romantic și plm le 
lirism?

— In fieneral sunt un om obiș

nuit. La școala de muzică am 
studiat pianul clasic. Poate și de 
aicj ani îndrăgit armonia, tnelo- 
dicitatea cântecului. De altfrl 
sunt un veșnic visător. încă din 
adolescență am scris mult, atât 
poezii cât și proză.

— Iar acum ești și propriul 
compozitor al melodiilor tale...

— Nu. N-aș putea spune ace.șt 
lucru. îmi place să-mi compun 
piesele, dar nu mă consider un 
compozitor adevărat.

— Fără îndoială ești un om 
modest.

— Modestia este una din cali
tățile de bază ale Vărsătorulm. 
Iar eu sunt un Vărsător.

— Apropos, multă lume m-a 
întrebat când s-a născut Cătălin 
Crișan.

— Nu este nici un secre t. M-.im 
născut pe rl.ita de 6 februar.e 
19GB, la București.

— Ești mereu asaltat de f-te. 
Spune-mi cai-e este tnsă genul 
tau preferat?

— îmi plac felele mignone gu 
părul lung, sincere și obiective în 
modul do a vedea viața.

— Ce alte preferințe ai?
— Foarte multe. îmi plac foarte 

mult lalelele, culoarea albastră, 
cântecele lui Tom .Jones, R iy 

Charlcs, Elton .John, Nana Motis- 
kouri, Abb.i, Luciano Pavarotll.

— Proiecte profesionale în vi
itorul apropiat?

— După sesiune (n.r. — Cătălin 
Crișan este ștudent în anul III la 
actorie, la facultatea „Luceafă
rul") adică din iulie ți până în 
septembrie voi cânta pe litoral. 
Apoi nu știu...

— Cătălin Crișan, îți mulțumc.so, 
îți doresc în continuare multa 
baftă la examene și mult succes 
pe litoral.

— Vă mulțumesc și eu.

Aproape totul despre 
„Legiunea străină” (II)

Dup., 1870, urmează campani
ile din Tonkin, Sudan, Dahomey, 
Madagascar, Maroc. In urma pier
derilor suferite în timpul primu
lui război mondial, regimentele 
decimate se regrupează în Regi
mentul de marș al Legiunii străi
ne, .sub conducerea celebrului co
lonel Itollet — „tatăl Legiunii1*. 

.Semibrigada a 18-a a Legiunii 
străine intră în Istorie la Narvik 
și Bjervik, in Norvegia, apoi se 
distinge în 1912, prin faimoasa 
pătrundere a lui Bir-IIakehn îu 
I 'bia. Urmează apoi Tunisia, Ita
lia, Provenea, Alsacia și Germa
nia, care reprezintă iot atâtea 
etape victorioase. In 5954, toate 
regimentele sunt reprezentate în 
războiul din Indochlna. De mal 
multe ori luptă până la ultimul 
om. Tot în 1954, Legiunea este 
folosită în Algeria cu unități da 
Intervenție în linia întâi.

I Intre 1969—1970, Legiunea par
ticipă la operațiunile din Ciad 
In 1978 este prezentă în Zair. în 
1983, Legiunea intervine în Bei
rut, în cadrul forțelor multina

— C U P I D O N —
Reui'dnJ pentru a t'-cia oaiă scrisoarea pătimașă a FLORENTt 

KEI, am uitat, încet încet, ca e vorba dc o fata de 15 ani, carc-ml 
icLo cu cieiunul pe fue cu pătrățele, rupte din caietul de mate
matică, dar n-am putut să uit convingerea irevocabila a fetei că 
,->ia|a mea a foit distrusa pentru totdeauna".

>n sufletul Flcrcnlinel a Intrat, asemeni unui melcir, o cutanâ 
de 20 do ani (trecuți fix), c>j coama scurta, blondă și țepoasă, de 
sub care su,-numitul ii sciia d n trei in trei zile epistole pline de 
dar. l’lin de dor cobora cătana lunar din trenul personal I’clroșant- 
Bârbăl ni, atunci când vene., acasă, in permisie. Aceasta iubire 
lungă „de două .uni", a dvbut.it cu întâlniri furișe la „Monti.s", la 
„Gii:a“ și, !n cele din uimi, cu vizite oficiale acasă, sub binecu
vântarea pârinț'l'.r.

Dopa ce a ‘rimis de la o.i-i-.- .scrisori grele, in care ținea AMR a1 
«a zi, oră, minut p.ma Ja ii toarcerea m brațele iubitei, după ce 
in cel.- din ut mă, a pope it n- un de amor la ea acasă, arlica Ia 
.viitoarea soțioara", la „comoara" lui, exact după o săptămână a 
pflrasit-o. Def.niliv. 1 ara un cuvînțel, fără o explicație.

Toată Iubirea, trate jurămintele s-au dus pe apa gârlei. Floitn- 
tira traversează o criză dramatică, nu numai pentru cei 15 aal 
a> ei, cl pentru orice va- ti : c -iz.i de Încredere. Nu o ușor să 
c<jns*ați că omul in care ai ir.ce.st't atâta încredere, om.tl în care 
ci crezut total, să dispăru d:r.tr-o dată de lângă tine, fără sA aibă 
curajul de a re explica. N am nici o îndoială că-1 vei ukta, Flo
rentina. timpul iți va spune cuvântul. Trebuie să te «onvingi și 
tu c- .m l pe are ai avut ghinionul să-l iubești a fo5t «ineva care 
nu iți merită s îtimcnkle și Ir crederea. Iti dorc.se ca viitoarea 
iubire să le g .->ea. că mai precaută, arlica mai maturii, mai puțin 
Încrezătoare in verbele și ep.stolele de dragoste.

-T. 75

□ a
uzo OJ
u o

ționale de securitate și con tribut* 
l.i stabilirea păcii din Liban. Din 
1978 pana in 1988 este folosită 
in C id, iar in 1992 ln Războiul 
din Golf.

Străinii legionari aflați ta ser
viciul Franței au devenit lrancesrf 
nu prin sângele primit. ci prla 
sângele vărs it. începând dui llISk, * 
903 ofițeri, 3377 subofițeri ți mat 
bine de 30 000 de legionari «A» , 
zut pentru Franța...

In prezent „crcmi* Legiunii ‘ 
străine o constituie Reghncutul 
2, alcătuit din 1275 legionari. Est* 
o unitate m< nită să înilcplincoecf 
misiuni de comando, -idesea 
cele mai murdare, toedeauna 
risc major. Legionara itu au*| 
supraoameni, dar sunt sliprariw- 
trenați. Fiecare este pregătit nț 
supraviețuiască singur, în deșorț 
câteva săptămâni; lupta corp 
corp se învață îrt „compania" i> 
nor dobermani fără bom-țft, c.w<* 
și iau misiunea în serios. Și aetis 
incă nu-i totul...

l’entru legionar, noțiunea df 
patrie are alt înțeles, mai aproap* 
de Dumnezeu: „Legio — pat rid 
nostru” — este deviza tor. IM 
fapt .și „Codul de onoare al )•-1 
gionarului", pe care îl publictatt 
mai jos, precizează, <te ta bit* 
început, despre care oatire o t* 
vorba. f'j

„1. Legionar, tu ești un volan-' 
tar care servește Franțr cu o- 
noare și fidclita/te. 2. Fiecare la- 
gion.ir este fratele Wu de .înrA 
indiferent de naționalitate, ras* 
și de religia lui. 3) Sespn teof 
față de tradiții, atașat șefilor lăț 
disciplina și tovărășia s«nt foii# 
la, curajul, credința, virtuțlIM 
tale. 4. Mândru de a fi legionWt 
o arăți prin uniforma ta, totete#» 
una elegantă, prin comport-imei* 
tul tau, totdeauna demn ți 10» 
«lest, prin încazarmirea ta, tog» 
deauna ireproșabilă. 5 Soldat M 
elită, tu te vei antrena zu r'tgoar^ 
vei intreține arma ta ea pe bunul 
col ma; de Pret, vei avea griji 
constantă față de forma ta fizta®, 
fi. Misiunea este sacră; « vei ex0* 
cuta până Ia sfârșit, cu orta» praf. 
7. în luptă acționezi fărft peșiiHk* 
și fura ură, respecți dtișnnani» 
vinși. nu abandonezi noetodalii 
morții, răniți} sau armele talaL

SANDU — Pi'tnr.am, mă asigură că acest nume e te laLs >i 
îmi mări ui. .-.ștc matca lr.\?;die. Pana acum șasc-șapte luni știa 
desprw ci că este „p^ezen1.il.il. înalt, suplu", dar s-a țirodus ceva 
îngrozitori întro fotografie a observat că are nasul in.ii marc de
cât prietenii lui. De alunei suferă cumplit. E obsedat de descoperi
re <e uită zilnici de mii de ori In oglindă, își scoate feti alb). 
Ac^ni Își explica d<; ce nu <i asut nici o prietena: sigur din >auza 
na wlul.

Cred cu cx i ;Oiczi puțui lâ ându-te torturat de un defect pe 
care nu l-ai observat nici tir timp dc 19 ani. „Problema" ta e 
in-?'Lstentă, nioi un defect nu poate egala fn gravitate această 
• Vpsa de încredere în tine. Dacă nu crezi în tiiv, «u vi crede ni
meni; neîncrederea este contagioasă.

ALEXANDRA — Petroșani Nu ți fu iluzii deșarte: ba,atu] se 
pare că a r r.unțat la tine șl r>u există nici un semn tl că ar dor) 
să resină. Frământarea ta nu-.șt are rostul. Ar trebui »ă ți spun 
gă Încerci »ă-l uiți, să-țl îndrepți atenția în altă parte, 4ar știu «a 
asta e foarte greu. Totuși, n-ai încotro: oricât dc greu țl-ar fi, tre
buie să realizezi că asta e situația șl să depășești faza nostalgiilor. 
Nu uita că lumea este fooite marc ți ca este foarte greu de crezut 
ca băiatul pe circ I lubeji este de nelnlocuit.

------------- D E E P
Txird își continuu ascensiunea pe culmile 

virtuozității, înregistrând împreună cu or- 
ganistul Tony Asliton un album interesant, 
intitulat „First of ’J'lic Bigg Bands", Noul 
album Decp l’urplc va apare !n noiembrie, 
cu titlul „.Stormbringcr" și va intra în to
purile britanice pe 30 noiembrie 1974. Nu 
a adus mari schimbări față do „Bum", 
eonoritățilc sunt întruculva asemănătoare, 
excepție făcând poate balada „Soldier of 
Fortune", compoziție Blackmoro — Govcv- 
dalc, care modifică întrucâtva scund-ul.

In primăvara Iul 1975, ca urmare A 
conflictului mereu crescând dintre Lord 
și Bla< kmore, acesta din urmă părăsește 
gTup'jl. «ledicăndu-SR proiectului său nu
mit „Ra.inbow". Locul vacant esie preluat 
de americanul 'rummy Bolin, chitarist rn~ 
marcal.il.

R P L E . ----
Noua formulă I’urple, Marn IV 

Cuverdale, l’aice, Iliiglu s și Bottn) va M- 
regi.tiT. ultimul album, „Come Tauta 
Bond", apărut in noiembrie și t I
până pe locul 43 in topurile din SVA 
Bolin, care prin virtuozitatea sa uimiM 
întreaga lume, a fost ultima pag'oâs Mfl 
care a încheiat o perioadă de ei^oio «iM«M 
împreună cil Glen Hughes, el a iaranai 
fracțiunea dc jazz-soul-funk care se opuMS 
tradiționalei trupe de hard-r«x?k (Ikirls 
Palce-Blackmore), •M

Ln 1976, managerul Itob CooKsey 
«unoscută dizolvare^ a ceea c« devenls» 
„trustul" Decp Purple. în decemtato IIFM. 1 
Tommy Bolin încetează din viațâ iftsftod 
in urma sa si două albume solistice dc aleaftJ 
ținută „The Teaser" (1975) șl P-r»a«e Eya'. 
(1976).

Drumul,
On i roman ți<i

Ksle o pr-iclică veche a lumii 
păgâne, ajunsă până astăzi. E le 
combătută de biserica, lată cu no 
tf»un'» Sf. Scriptur i: „Visele sunt 
-«cotite deșertăciuni1* tf- lcsiast 
5, 6>; „>Su nu ascultați vis- io voas
tre p«r care Io veți visa eă vă 
proorocesc minciuna" (Ieremia 29 
8—10); și Iarăși la „înțelepciunea 
Iul Iku.-i S.cah", cap. 31, versetele 
1—7, ne spune; „Deșarte aădcjdâ 
și mincinoase îți face omul «ul 
neînțelegător și vigurile tae pe 
«ei netațelepțl să-ți lasă din fire

care nu duce la biserică, nu duce nicăieri
C i j cel care se prmde de um
bră (i aleargă «lupă vu.nt, așa este 
și c«-l car«* crede visurilor. Nu
ni d oglindire este vi-Ulico visu
rilor, asemănarea feței înainte1» 
fuței adevărate. De li diavol »e 
poți scoate curat? Și din minciuna 
ce poți scoate adevărat? $-’ă pe 
mulți i-nu înrolat visele și au 

că, ui cei Cine a>l nădăjduit in ele",

Iliromcinția
A»- pnu tică asiruml, hubilo- 

r.b ni, egipteni, apoi de «litre g<««l 

și romani. E te practicată și as
tăzi, în toată lumea, dar s a de
pășit forma Qcultâ intro oarecare 
măsură Și s a trecut la cercetarea 
fenomenului p-.ihofizici d hi-rer- 
ii 1.1 nț ie i,

Astăzi, se știe că ticcaie îndi- 
vi-1 este um it în Univers. Dacă 
puica nu d mult se șlij că numai 
amprenta digitală este unică șl 
cxn^stituia «llflTențu specifică a 
inuivizilor, natfizi se «unoașle că 
vocea, nurul șl tonte lelaltc «im- 

țni’l - ini abswul individuale, u- 
nicate. Chiar și intre părinte și 
copil, R-ate și frate, ««irncti rele 
ți simțurile nu »e potrivesc, ci 
sunt diferite.

Evident, practica hiromanțici nu 
are nici o tangențu cu utevâr >1 
științific. Ghicitul în p i mă e le 
o practică în scop ascuns, de in- 
șrlare, de cxlravuganțăj ca poci
tor îl unor mistere mromante.

(■Ilicitul viitorului, cunoașterea 
«li t.nulul vital, conj'ig'd, durata 
vi<ții, soarta de dincolo etc., a- 
i5’.tea sunt praclicț oculte con- 
damnate dc Biserica și combătute 
do știință. Aceasta nu înscamn i 
«ă unii oameni, chiar mediuj, «ir

daruri «le la r)umne»A •“’« 
cunosc bolile și suferințele, p»i- 
vmdu-ți configurația witet.
Există o legătură ne iespo»țită *■ 
tiv trup și suflet, intre fizto 0 
psihic, și n.uiți inițiali văd, după 
liniile din palmă, ce fel «te oag 
er;ti: râu, ambițios, nctcncit, bus, 
zi’âr. it etc. Acestea pot f, aflnteț 
d ir viitorul niciodată.

Pagină realizata <1<.

Ștefan CIMPOI 
l-ideriil VI.MȚAN 
\ al, LOCOTA

dvbut.it
dorc.se
ezen1.il.il
marcal.il
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ANIVERSARI
CU OCAZIA aniversarii zilei o- 

nomastice, soțul urează doamnei 
Nagy Irina, tradiționalul „La 
mulți am !“ cu sănătate și numai 
bucurii. (0121352)

TARirE
practicate de Societatea Comercială „Zori noi“ SA la 
prestațiile publicitare, începând cu data de astăzi. 
Denumirea serviciului C.M. Tarif lei'U.M.

A

Intre speranță și temere
COLEGEI noastre Zila Novac, 

cu prilejul îngemănării destinu
lui său cu cel al d-lui Di Pietro, 
casă de piatră și copii frumo.ș. I 

Tanti Auguri e malto Felice I

VANZAR1

VÂND garaj, zona Dimitrov. 
Telefon 5 422G0. Petroșani, Car- 
pați, 4/5. (0124377)

VÂND Dacia 1300, neinmatri- 
culată, preț 550 000, negociabil, în 
stare de funcționare, televizoare 
color, 80 000—120 000 lei. video 
recordere IIil.>ki și r.iomson. Pe
troșani, Pomilor, nr. 5, telefon 
544739, după ora 16. (0124364)

I

VÂND cazan țuică 50 1. și pă- 
tuț copil. Pctrila, Tu ’or Vladimi- 
rescu, 39 A/25. (0124366)

VÂND urgent 
Golf, 4 u?i și color 
Parc Octogon, bloc 
(4454 A)

Volkswagcn 
Kitt. Vulcan, 
S, ap. 12.

Vclkswagcn,VÂND microbuz 
transport marfa, prrsoane. Vul
can, Soliodol, bloc O. ap. 1 , în
tre orele 15—21. (4422)

VÂND remorcă descoperită, 7 
tone, canapea cu doua fotolii 
(hol), telefon 515125. (4437)

tr.matricu- 
Petro- 

tclcfon
VÂND Dacia 1310, 

lată, 850 000, negociabil 
șar.i, Gn. IJarițiu, 22, 
545826. (4155 A)

VÂND garaj, mobilă, 
bijuterii, cărți și altele.

covoare, 
Telefon 

541179, după ora 14. (0124359)

VÂND p,esc pentru F .it 132 —
16'X> cmc. Telefon 511339. (0124361)

VÂND Dacia Bieak, stare per
fectă și garsonieră, confort 1, e- 
laj 1, in Lupeni. Telefon 560600. 
(0124360)

VÂND ETZ 250. Informații, te- 
k-fon 345204. (0124362)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj 1, 2 balcoane. Petroșani, Re
publicii, 59/3. (0124367)

VÂND Dacia 1300. informații 
la Ceasornicăria din Vulcan (Co- 
rr-sti), la dl. Ioan Humei. 
(01'4363)

SCHIMBURI LOCUIN|A

SCHIMB apartament 3 camere, 
parter, central, pos.bil privatiza
re, cu apartament Cluj, eventual 
vând sau închiriez, telefon 
545324. (4153 A)

SCHIMB casă proprietate. Pe
troșani, cu apartament, zonă cen
trală. Telefon 545830, după ora 
17 10124365)

PIERDERI

PIERDUT legitimație periodi
ce nr. 9638, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (4451 A)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele Ștefă- 
nescu Ștefan, eliberate de UT Pe
troșani. Le declar nule. (4450 A)

PIERDUT tichet butelie 
1651, eliberat de Cent-ul de 
chimbare Vulcan. 11 declar 
(0124351)

nr. 
pres- 

nul.
J

PIERDUT diplomă calificare e- 
țcntrician pe numele M’rion Ga- 
brtela, eliberată de EM Lupeni. 
O declar nulă. (0124358)

PIERDUT legitimație bibliote- 
periodlce nr. 9119, eliberată 
(H Petroșani. O declar nulă.

' a
<k
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Decese 
Comemorări 
Cereri de serviciu 
Schimb de locuință 
Oferte de serviciu 
Aniversări 
Pierderi
Închirieri 
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Cel puțul 35 ia sută din primarii aleși, în februarie anul 
cut, tn comunei} și orașele județului Hunedoara n-ar mal fi 
Ieși acum. Și asta deoarece promisiunile lor electorale au fost 
vorbi-n vânt. Afirmația aparține domnului Georgel Răican,
fectul județului Hunedoma, și a fost făcută, miercuri, la o întâl
nire restrânsă și fără istorie a membrilor și simpatizanților Fron 
tului Democrat al Salvării Naționale cu candidatul acestui partid 
la alegerii? de duminică, 4 iulie 1993, pentru funcția de primar 2n 
Petroșani.

Ideea întrunirii ti fosi aceea că electoratul din acest oraș își 
va stabili pe cea mai potrivită persoană din cele șapte. „Indiferent 
einc va f' primar in Petroșani, a mai spus, printre alteie, 
Georgel Raican, care este și președintele FDSN din județ, 
partea mia nu va avea nici o obstrucție, dimpotrivă".

dl. 
din

MAJORĂRI DE TARIF
Publicitate în pag. 1
Publicitate in chenar
Urgență sau publicitate in 
ediția de sâmbătă 
Literă distinctă
Anunțuri de mică 
publicitate pentru 
persoane juridice

ALTE PRESTAȚII 
Teletransmisii 120 lei/buc, format A4, 

la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor telefo
nice, conform tarifelor ROMTELECOM.

Copii format A4 — 60 lei/buc.
Transportul auto — 120—180 lei ktn, negociabil, și 15 

lei/min. staționare.

DECESE

50
50

50
50

ia 
la

la 
la

100 lu

sula 
sută

sulă 
sută

sulă

dactilografiat

SCT'MI’UL nostru fiu
NANU ADRIAN

a plecat fulgerător .și prematur pe drumul fără întoarcere, lâsân- 
du-nc cu inimile zdrobite de durere. Mama și tata.

înmormântarea va avea loc sâmbătă, ora 15. Cortegiul fu
nerar pleacă do la Biserica din Petroșani, llie Pintilie. (0124370)

UN COLECTIV de muncă este o familie. Familia cadrelor 
didactice de la Școala generală nr. 5 Petroșani este zguduită de 
tragicul eveniment care a frânt o mlădiță de numai 16 ani, elevul 

NANU ADRIAN
Cuvintele nu pot închide în ele nici durerea, nici solidaritatea 

colegilor cu prof. Nanu Ghcorgliița. (0121375)

I N ULTIM omagiu din partea familiei Wagner, nepotului 
NANU ADRIAN

Sincere condoleanțe familiei greu incercate. (0121353)

ȚU/A II clasei a X-a A, Liceul dc informatică, împreună cil 
dl. diriginte prof. Ion Nișuleseu regretă dispariția dragului lor 
coleg și elev

NANU ADRIAN
și transmit condoleanțe familiei îndurerate. (0124372)

FAMILIA Cișlariu este alături de doamna Nanu in greaua 
durere pricinuită de pierderea scumpului ei fiu

NANU ADRIAN
Sincere condoleanțe! (0124378)

FAMILIA Trăistaru este alături de familia Nanu in marea 
durere pricinuită de decesul scumpului lor fiu

NANU ADRIAN
și transmite sincere condoleanțe. (0121373)

PRIETENII din liceu și școala generală regretă nespus dispa
riția celui ce a fost

NANU ADRIAN
și transmit condoleanțe familiei greu încercate. (0121363)

( OLE( III LE fostei clase a VllI-a II, Școala generală nr. 5 
Petroșani, este alături de fosta dirigintă, doamna Glleorghița 
Nanu in greaua pierdere a fiului

NANU ADRIAN
Condoleanțe familiei îndoliate. (0121369)

( OLE< TIVI I, centrului de calcul Petroșani este alaiuri de 
familie iii nemărginita durere pricinuită de pierderea iubitului lor 

NANU ADRIAN 
ți transmite sincere condoleanțe. (0121370)

COMI MORARI

,S(./| lA și cci patru copii amintesc cu aceeași dur-TC că s-a 
■ ur., un an de când ne-? părăsit bunul nostru

ȚUȚUC MAlilN (GIGI 40 ani)
Nu-1 vom uita niciodată. (0121351)

>.Hii de opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
NOI* S.A,SOCIETĂȚII COMERCIALE «ZORI 

.iruiâ la Registrul Comerțului sub 
>>.'1/1991.

• iranieni: 307060201 — BCR Pe.

or; MIRCBA OUJORESaV 
••io» «K«e«tfyi In» Alexandra 

H'h.IiAN

Tiberiu SPĂTARU
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COCA COLA (COKE)
in Valea Jiului

Compania COCA-COVA (COKE) a selecționat ca tlis . 
tribuitor unic pentru orașul Hațeg și orașele din Valea 
Jiului firma

AUROL S.R.L. VULCAN
str. Nicolac Titulescu, nr. 25,

telcfax (093) 570810

■ Invităm agenții economici cate doresc să comer
cializeze COCA-COLA (COKE), in sticle de 250 ml, să facă 
comenzile necesare, primele 20 000 de sticle, allându-se 
în depozitul firmei.

■ Asigurăm dotarea pe parcurs cu articole publicitare. 
(0121371)

B.Mî.C.L. Petroșani-Aniniiasa»

face cunoscut celor interesați că întocmește documentații 
tehnice pentru obținerea autorizației de construire pentru:

— construcții de locuințe, anexe gospodărești, garaje, 
chioșcuri, cabane și alte construcții.

— demolări de construcții (locuințe, anexe gospodă
rești ș.a).

— planuri de situație pentru obținerea certificatului 
de urbanism.

De asemenea, mai întocmește:
— devize de lucrări (construcții, II.K„ R.C.); reeva

luări; branșamente (documentații); aviz pompieri, 
sanepid, pentru persoane fizice,

ele, la prețuri convenabile.
Relații suplimentare la telefoanele: 

511921, interioare — 41, 43. (0121357)

instituții, firme.

512293, 511920,

S. C. COM1N S. A
Petroșani

I

str. M. Eminescu, nr. 22
SCOATE LA LICITAȚIE i

- un autocamion de 3,5 tone, tip Merccdcs 808. |
Licitația va avea loc in G iulie 1993, ora 10. 
Relații suplimentare privind condițiile de participare 

licitație se pot obține la sediul societății, sau telefonla 
513112.

A

ECHIPA DE SERVICIU:REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Felroșanl, itr. Nicolae Băkesco or. L Materialele decomandate »'
Telefoane; 5416G2 (director.redactor jef)j aepublicale nu se restituie. Rea.

615972 (direclof evocutlv-aduiinlslrativ ponsabilitalca morală șl juridică

difuzare), 512164 (secții). Fax: 033/515972. asupra corectitudinii dalelor CU

TlPARULi Tipografia Petroșani. «Ir. 
Nicolaa BAiceacn ar. L Telefon I4IJ65.

prinsa In articole aparțin, 
exclusivitate, autorilor.

tn

Responsabil de număr 
Ștefan CIMrOl,

Kallia A0HIRU 

Viorica riRTULBSau <

Corectări

1


