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Cursa electorală continuă

Cine s-a fript cu supă, suflă și-a...
Acțiuni-revendicative la minele

Lupeni și Bărbateni

Este imposibil ca in două săp
tămâni (de fapt, efectiv, doar una 
a mai ramas până la al doilea 
tur de scrutin in Petroșani) eci 
37792 de elector) iși vor schimba 
atât de radical convingerile, și 
se vor duce, țir.andu-se de mâna 
să nu se rătăcească, la secțiile de 
votare. Ce s-a petrecut duminică, 
dacă nu ar fi fost prea scump, a 
avut relevanța unui sondaj do 
popularitate, cu inevitabile sur
prize pentru unul sau altul din
tre candidat- Faptul că 81 din

sută de alegători nu s-a obosit 
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întâlnire

La „Retezatul" S \, arșița lui Cuptor șra găsit nașul. 
Băuturile răcoritoare nu lipsesc și, in plus. Poți alege 
«•intr-o gamă larga de sortimente Dacă m ii adăugăm la 
asta si amabilitatea personalului, nu mai c nevoie, credem, 
de altă invi’ație.

l oto : Ștefan CIMPOI

Citiți in ziarul de astăzi:
11 Spune mi cum arați cu să ți spun cine ești !

ta Mi.re trjlit arc cu vjiiskv.

S D< pciu’iuilii de ierne da.

H Sub ;cmm:! d'-LiruIui

■ Ti st de îndemânare.
• Uii ghiveci pentru primai

ta Cuhnea culmilor.

ta Numai femeile mai pot salva planeta.

B Minunea de Li Mănăstirea „Sihăstria1*.

■ Programul I \ săptămânal.

să se prezinte la vot se poate a- 
naliza din mai multe puncte de 
vedere.

Mai întâi pentru că era o fru
moasă zi de vară, locuitorii sim- 
țindu-se îmboldiți fie să mai le
nevească în paturi, fie să se re
fugieze în mare grabă, după cu
venitul rond informativ prin 
piața agroalimentară, spre diver
sele și odihnitoarele locuri răco
roase din împrejurimile orașului. 
Despicând firul mai departe sunt 
nevoit sa observ că spusele de 
mai sus nu sunt un argument cât 

de cât serios șl credibil Altele 
aii fost motivațiile celor 81 de lo
cuitori majori din o sută care nu 
au votat. Deci cei mai mul ți au 
avut o reacție de respingere a 
scrutinului fără a ști prea bine 
de ce.

Se cunoaște — vorba aceea, 
cine s-a fript o dată cu supă, suflă și 
în iaurt. Așa și cu locuitorii din 
Petroșani. Mai pot observa că dacă

Tiberiu SPĂTARII

(Continuare in pag. a 3-a)

cu alegătorii
Luni, 12 martie 1993, cu înce

pere de la ora 17, în sala nucă a 
Casei de cultură din Petroșani, 
va avea loc o nouă întâlnire a 
candidatului PUNR la funcția de 
primar al municipiului Petroșani, 
dl ing. Gheorghe Berea, cu ale
gătorii.

Această nouă întâlnire se do
rește a fi un dialog deschis, sin
cer și cinstit între candidat și 
alegatori, din care toată lumea 
să aibă de câștigat. La încheierea 
întâlnirii va avea loc o conferință 
de presă la care sunt invitați zia
riști de la toate ziarele și publi
cațiile județului, inclusiv de la 
presa centrala. (Gh C.)

Colocviu la Petroșani

„Discurs 
agresiv și 

violența 
colectiva”

Penii u ca a avut loc ieri, vi
neri, 9 iuhe, colocviul cu ace.ist i 
temă a beneficiat de defil ivea din 
noaptea precedentă a minerilor, 
care a devenit un bun pretext 
de analiză.

• Violența este exprc.ia. unei 
energii de a trăi. Scopurile poli
ticii nu simt <lc a clim'liu| vio
lența, ci de a o civiliza și ordona. 
• In timpul H'voluției s-a stri
gat: „l'ăra violența I", tocmai de 
către oamenii de pe stradă, de 
către cei care nu apelau la vio- 
lenț i. Acea .a lozinca era auto- 
liniștitoare, pentru cfi nu cumva 
popul.dia Să devină violentă. Stri
gând așa ceva, nu am mai bătut 
pe nimeni, nc-am las ,t I, Sluți 
apoi mu fo.t lasați in pace, va 
zând tril nu suntem violenți. • 
Eu, personaj când a’1'! această 
lozincă, sunt sigur cu voi lua 
bataie. • Mincriadclc nint o re
vanșă a lipsei de violența din 
Revoluție • In Franța, de exem
plu, exista toleranta, dar ny iii ii 
există ce să se tolereze. • In 
România există democrație, dar 
nu exislă democrațl.

Vtili LOCOTA

t

IN CT'RSIJL ZILEI DE JOI

DUMNEZEU MAI
ÎNȚELEGE.,,

Joi, la intrarea in schimbul al doilea, minerii de la 
Lupeni au refuzat sâ înceapă lucrul Din inițiativa unui 
grup restrâns de mineri (?!) întregul schimb n*a intrat in 
subteran. încercările conducerii RĂII, ale sindicatelor de 
a-i lămuri că acțiunea nu este binevenita au eșuat Motivul 
acțiunii este legat de faptul că s-au întârziat negocierile 
privind salariul. Orice explicații și lămuriri au fost de 
prisos. Ba, mai mult, un grup de mineri (?!) de la Lupeni 
au purces la o acțiune pe cat do iresponsabila, pe al îl de 
periculoasă. Ei au încercat, plecând cu o autodubă, sa 
influențeze și pe cei de la Uricani, Paroșeni, Vale a de 
Brazi, Vulcan, sâ nu intre in șut. Au reușit numai la Băr- 
bătenî, unde intervenția directorului general al RAI! a 
rămas fără rezultat- Drept urmare, nici la Barbateni nu 
s-a intrat in mină, de joi in schimbul al treilea. Pana ieri, 
la ora 10, minele Lupeni si Bărbatenî au rămas pustii.

Un fapt și mai grav. In cursul nopții de joi spre 
vineri, o autodubă a încercat „mobilizarea" oamenilor din 
Petroșani (cu strigăte „de lupta", gen „Minerii la tu 
peni!"). Din fericire, n-au găsit prozeliți

Nu mai comentăm aceste întâmplări, care nu ni se par 
deloc întâmplătoare. Ieri dimineața, dl. \ ictor Badarcă, 
vicepreședinte al Ligii sindicatelor miniere Valea fiului, 
ne*a remis o notă telefonica expediată tuturor unităților 
miniere, privind negocierile de salarii. Poate ca, astfel, 
se dezamorsează conflictul-

Oricum, e păcat ca asemenea fapte se petrec tocmai 
când, in organizarea Ligii, la Petroșani se desfașoara un 
simpozion cu oaspeți de marca, manifestare cu un generic 
deosebit de elocvent „CRIZA ȘI CONFLICT. .“. Dumnezeu 
mai înțelege ..

Mircca BUJORESCU

Lupenenii au încercat să 
negocieze cu ortacii ior tie la 

minele 1‘aroseni si luîcan
•

■ In acest sens, o car<»‘<i*a s-a deplasat la cele două

exploatări miniere
Joi după amiaza, conliielului 

dc muncă d»’ la K.\l Lupeni s-a 
încercat sa i se dea amploare prin 
atrag -rea mim iilor de la alte 
c ploatari din partea de vest a 
Văii. „Era ora unu și jumătate — 
mi-a relatat un electrician do la 
E.M Vulcan Ieșisem din schimbul 
1 si beam o berc in localul de 
pe .-.Irod i minei. Aud, deodata, 
voci care îndemnau la grevă. Ce
va do genul „veniți cu noi la 
Lupeni 1". Am iești și am văzut 
o colosala plină cu o mic-ni lin
iai arați in Imiuc de .sul Au ajuns 
in laț i poi ții principale de la 
mina. Poarta a fost imediat în
chisa. Nimeni nu mai ieșea sau 
intra După vreo zcce-ciricisprc- 
zecc minute, mașina v. nea in 
jos Cei din ea nu mai strigau, 
nu mai cântau".

leii dimineață am stal de vor
bă eu trei persoane dc la EM Pa
roșeni. Nu au dorit să Ic apară 
numele in ziar, fata ce am aflat 

de la <1 • lin lăcătuș din secto- 
ru' II: „Pe 11 ma 22,10—22,15 (|oi 
— n.r.). a oprit, pe platoul din 
lata mim i, o c.uosată cu cabina 
roșie. Sa fi fost in ea 15—20 de 
oameni Au început sa discute 
cu minerii noștri să meargă la 
Lupeni cu se dau salariile doar 
pe jurnal.ite. Dimineața. a venit 
de la sindicat .și ne-a zis ca s-au 
dublat '..dariile. Nu știu dacâ-i 
adevărat i ana nu v(l> m“. • Un 
miner din sectarul V l: ,.I < ora 
18 erau in sm a dc pontaj toți 
șefii: directorul, directorul teh
nic, inginrrul sef De la sindic it 
ne-a zis ca nu murim o zi. două, 
să vedmii ce se rezolvă la Bucu
rești. C'c se aprobă și ce nu Noi 
ain zis alunei '-ă fim legali, să 
vedem ce puncte se aprobă și 
numii' după ai i • Un nuncr 
din sectorul II : „Nc-a spus ăila 
dc la sindicat cu până sâmbătă 
se clarifică toiul".

Ghrorglu- OLTEANU
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ASOCIAȚIA sportivă minerul uricani
— MIRACOLUL DIVIZIEI B

Retrospectivă
■ Linia de clasament:
Locul IV — Minerul Uricani ; 36 18 3 15 62- 63 39;
■ La 7 puncte fatu de prima clasată, (laz Metan Me

diaș.
■ La două j-uncte de fosta pretendenta la titlu, Petro

lul Stoina.
■ A pierdut locul 111 in disputa cu Dacia Pi teșii, ale 

care i calcule scrise cu majuscule, adică 5 goluri in ultima 
etapa, i*au echilibrat golaverajul-

■ A lasat în urmă centre cu mare tradiție în fotbalul 
românesc : Arsenal Reșița, Cimentul Ficni, Minerul Mătă- 
sari, Minerul Anina, CS Târgoviștc, Minerul Lupcni, Me- 
M urgi tul Slatina, CSM Caransebeș, Șoimii Sibiu.

■ Președinte de onoare : ing. IACOB 
STOICA, directorul EM Uricani;

■ Președintele asociației: ing. FLO- 
RIAN DUMITRU, director tehnic;

■ Președintele secției: ing. VIOREL VA- 
S1AN;

H Vicepreședinte’.- ing. ALEXANDRU 
PUȘCAȘ;

■ Membru: ing. ION CURUȚ;

■ Președinte de sindicat: sing. 1OAN 
MOGOȘ;

■ Vicepreședinte: maistru CONSTAN
TIN TODEA;

■ Membri: PETRE IONEL si ANTON 
FLAMA N.

STÂLPII SUBTERANULUI
19 ing. Zoltan Lăcătuș, sectorul I;
» ing. Ioan Dănila, sectorul III;
■ ing. Paul Luculescu, sctorul VI;
■ ing. Niculac Bețivu, sectorul VIL

FARA EI NU SE POATE !
SUPORTERII

■ Gheorghe Curteanu, Liviuț Costca, 
Toader Sabăduș, Ilie Totu, Ioan Cosei, 
Dumitru Izvoreanu, Gheoghc Nistor, GhezQ 
Luca, Spanache Gheorghe și nrmlți, rnwlți 
alți cetățeni ai orașului- , (-

UN NUME DE LEGENDA: Nea Ion 
golaveraj t,
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Pagină realizată de 4
Gheorghe CHIRVASÂ

Doici NEAMȚU

ECHIPA PREZENTULUI Gânduri despre echipă

De 10 ani prieteni
Corei Mana si Mihai Marian, antrenori

«Sun'.<m in j-.-i-iin.. de 10 ani.
Tot cu noi, dar ui mici întreru
peri, .1 fost și este dl Petre Miliai, 
organizatorul de mec uri, „omul 
din umbră". Am pierdut aca.sa un 
singur meci, cel cu Stoina In loc 
dt 5—0 a fost 0—1. Nici o altă 
echipă n-a mai reușit la Urbani 
mavar un egal. în schimb, am 
adm. puncte de afară: unul de 
Ia Electrica Eieni, două de la 
Dacia Pitești, unul de la Alexan
dria și unul de la C urtca de Ar
geș. Sistemul dc joc i fost mereu 
Uri 1 ~ 4 - ■ 4—2.

Echipa de bază: J’opescu — Tol- 
thl Irimuș, Roșea, Roșea CLiudiu, 
Ccacusta, Florescu, M.irine.scii, 
Baltaru, Dulcu, Ormenișan. Au 
•nai jucat Alexandru, I Ară tuș, 
Ște fanar ne, Mazilii, Nicoară. Gre
cii, Silve Ier Dintre toți, Nicoară 
o suferit o operație rle menise.

Golgeterul mIuik i c te Dulcii 
Iată caracterizarea Jucătorilor 

noștri:
POPE.SCU, iur.iloru) cel mai 

In formă;
TGJ.CIU, Jik .itoml cel mai te

nace;

IRIMUȘ, jia ..torul cel n.ai emo
tiv

RUSCA, Jucătorul tel mai con
stant;

ROȘCA f LAI OiU, jucătoj ui ca
re promite ;

CEACUSTA jucătorul cel mai 
proaspăt casatorii)

ETXăRESGU, |iv ătorul fără frică; 
MA1MNESCU, Jucătorul vitezlst) 
BALTARU, jucătorul cel mai 

♦ehntc;
DUIzClT, Jucătorul „Ridici* al 

,Viiri .fiului;
ORMENIȘAN, jm oloi ul „pro_ 

leanr*.

Vil'I IUI E ECHIPEI

• Trăiește profesionismul,
• Este disciplinata in joc și In 

afara terenului;
• Mare mobilizare In majori

tatea Jocurilor;
• A intrat repede in vârful de

formă, oferind meciuri de mare 
spectacol și cu multe goluri, atră
gând un număr tot mai mare do 
.spectatori. I

• Slăbiciunea formației.
A tratat câteva meciuri cil su

pei ficiaJitute, piei zândii-lc copilă
rește.

Echipa s-.t maturizat in teren 
și mergem cu ca in.ii departe.

Cele mai grele meciuri: cil Ar
senal Reșița ți Minerul Lupcni, 
ambele acasă.

C<1 mai nșnr (nu există meciuri 
ușoare) cu Electrica t u ni.

DESPRE VIITOR

Completarea loluluj cu câțiv.

de rasă, au cuvântul
Jucători tineri pe posturile defi- 
i ilare, un loc cât mai sus, spec
tacol pentru .suporteri și mai mul
ta disciplină atat in teren cât și 

In afara lui. Dorini tn primul rând 
să se vorbească frumos în țară 
despic orașul Uricani și despre 
echipa de fotbal.

MICUL PALMARES

Minerul Uricani S luat ființă 
prin anii 1950 activând numai tn 
campionatul Județean. Din J990 
la câtnia echipei, cei doi antre
nori au reușit prima și cea mal 
-spectaculoasă promovare In divi
zia C, ocupând un onorabil loc 
IV. In ediția 1991—1992 Minerul 
Uricani a .spart toate zidurile so- 
nicc și s-a clasat pe locul II după 
.Jiul ÎELIF Gralova, echipa care 
avea să promoveze In divizia A. 
în ediția 1992—1993 a promovat 
In divizia B, ocupând în final a- 
cesl Ioc IV, mult Invidiat dc cel 
puțin 10 echipe.

Domnul ing. Iacob Stoica 
îmi place sportul

Am fost voleibalist în divizia 
A la Știința Petroșani. Tot ce fac, 
fao pentru sport, pentru oamenii 
minei și ai orașului. Nu există 
Ia noi altă distracție. Vrem să 
scoatem oamenii din crâșme, din 
aburii alcoolului șl să-i aducem 
pe stadioane. Aici este locul cel 
mai bun pentru destindere și unde 
se poate folos; un limbaj comun. 
Fiecare vede intr-un fel sau al
tul jocul dar toți aplaudăm vic
toria. N-am frustrat pe nimeni 
pentru nimeni și lucrul ccl mai 
important este că după un meci 
câștigat rezultatul In producție 
este cu totul altul îmi place co
lectivul minei ca și c< 1 spoi tiv. 
.Sunt oameni cinstiți, a’.icumva nu 
a.ș lucra cu ei. Pe antrenori ii res
pect ca profcsje, ca oameni, cât 
si prin prisma rezultatelor. Pe 
Jucători la fel. Avem și aportul 
colegilor noști i de la Valea de 
Brazi, în special din partea unor 
lideri de sindicat, a unor șefi do 
sectoare cărora în numele meu, 
al ortacilor și al echipei le mul
țumim din toată inima.

Perspective? Sunt îndurile 
noastre cele niai curat» Nu de
pinde Insă numai dc mine Tot 
ceea ce se va face și s-a făcut 
nu este meiitul meu ci al tuturor. 
Depinde de severitatea fiecăruia, 
de ambițiile fiecărui sportiv și dc 
munca lor din teren. Știu că la 
Uricani fotbalul Înseamnă spec
tacol ți asta ne du speranța că 
vom putea progresa. Avem patru 
echipe In Valea Jiului și întâlni
rile dintre ele trebuie să poarte 
semnul respectului reciproo ți 
mândria fiecărei unități miniere 
sau a orașului pe care II repre- 
îlnlu.

DI Florian Dumitru —- 
președintele Asociației

Rezultatele li se datorează im- 
trcnorilor, jucătorilor și celor 
care înconjoară echipa cu clragoS- 
te .și simpatie. Țintim la anul un 
loc și mai bun și de ce nu chlai 
locul I Cund ai acest obiectiv is
toria este și mai fiumonsli Con
diții sunt, bază sportivă este, 
susținătorii și-au demonstrat lo
ialitatea față dc echipa. C i foști 
sportiv — rugby-irt — le lirei 
fotbaliștilor noștri să-si îndepli
nească... obiectivul.

Dl. inginer Alexandru Pușcaș
• •— vicepreședintele Asociației

Lotul nostru de jucători csfș 
foarte bun Am început greii dar 
am învins. A fost o pregătire rȘ 
la carte care a stârnit admirații 
dar și... gelozie. După primc0 
insuccese s-au luat măsurile citfș 
venite De urgență Avem spoefâs 
tori civilizați ți ei sunt judecăto
rul suprem. Jucătorii, ki fi I, sunț 
disciplinați, n-am avut cazuri ijC 
Indisciplină, lucrul col mai im
portant pentru o echipă. r

Dl. ing Zoltan Lăcătuș —- 
șef sedor I —- fotbalist Ia ț 

Minerul Uricani intre 1985- 
1987, crescut la școala 

fotbalului de la V'nk.m 1
Echipa are o construcție bun 

de joc, este disciplinată, aplicȘ 
In teren tot ceea ce este nou, ord 
putere de luptă, este tehnică, gj 
locul IV confirmă tot ce-am r.piiș 
eu până acum. Antrenorii suni 
dintre cei mai bun; din divizftj 
și noi toți credem fn ei. Toți oa
menii dc fotbal din Uricani flit 
la echipă și vrem la anul să dăm 
lovitura, li felicit pe antrenor! 
pentr(1 performanță și ori de cJfB 
ori este nevoie li vom ajuta I’oț. 
balul este și viața minei Vă sptta 
ne unul care și acum plânge du
pă o fentă, după un dribling, dat 
mai ales după un gol la păian jen.

Dl. Gheorghe Nistor — 
suporter

Suntem cei mal buni.
Avem o echipă omogenă, cmj 

cea mal tare din Valea Jiului, 
Suntem mulțumiți de • a, no în
tâlnim cu băieții după fiecare 
meci, discutăm deschis si bem 
împreună ți o halbă de berc. i

Pentru spectacolul din IcrW 
țl victoriile do acasă noi suntem 
cei carc-1 conducem și u însoțim 
si în deplasare. $1 acolo Jr>Ml 
înunos Să ne țină tiihunele <1 
de scandat avem mii grijă. H 
scrieți că suntem cei mai bmiL
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Minunea de la Mănăstirea I

„Sihăstria“ Neamț (II) J
Redau textual din articolul „Puterea Stântului Maslu" al zia

rului „Vestitorul Ortodoxiei" din li 02 1993, semnat de Protos. * 
louniclue Uman (textul integral, înregistrat pe cele câteva casete | 
audio, va i. publicat intr-o broșură editata de Mănăstirea Siliăs- ' 
tria): ! I

In timp ce rudele aduceau pe bolnava Maria la Sfântul Maslu, | 
diuv-.'lul din ea spunea: „— Nu te mai lupt3 cu nune, că ai să ■ 
mori! Degeaba te lupți cu noi, că nu plecam! Suntem tot iadul pe | 
tine Sunt căpetenie. Fa voia noastră; ești tânără, ai să mori. Nu .
р. -c,,m d n tme decât moarta... unde să ne ducem?... Unde să ne I
ducem? întrebau diavolii. ’

iar din mijlocul celor 7 preoți, preotul Proestos lc-a zis: — I 
Duu.i.vu în locuri pustu ți fără de apâl Diavolii au răspuns: — | 
Nu pi* uni in pustie, că acolo nu sunt oameni! — Pleacă duhule > 
n n at, în iadl i-a spus același preot. Iar diavolul a răspuns din | 
nou — Nu plec fura sufletul asta! — Pleacă duhule rău dintr-însa, . 
a zis iarăși preotul. — Este al nostru sufletul ei, au răspuns dia- I 

din e.t.. • ’
După ineeperea Sfântului Maslu, când preoții o însemnau eu I 

Senm.i Si ulei Cruci diavolul striga cu groază : — Mă arde, mă I 
ard' !... Mă biruie 1... I

In momente de liniște, când bolnava se închina șl se însemna I 
cu semnul Sfintei Gruci, diavolul din ea striga amenințător: —_ Nu i 
t< m ij închinai Fă crucea strâmb, căci toți care fac crucea strâmb I 
sunt a noștri, iar cei ce o fao drept, ne biruiesc!' I

In timpul moliftelor, de după Sfânta Evanghelie, diavolii din I 
nu știi. iu cu mânie:

..Suntem In ochi, suntem în gură, suntem în urechi, suntem 
In n âini, suntem în picioare, in toate mădularele tale... Nu ple-
с. iai. e-ti dată nouă...

După continuarea rugăciunilor de sănătate, diavolii au strigat:
— Degeaba vă luptați, că nu pleeam, este dată nouă !

I. i in emnarea cu Sfânta Gruce pe capul bolnavei, aflată în I 
s' ir- de letargie, diavolul striga: — Mă aide Gruceal... Mă arde ' 
Ci '.i ■ i! . La stropirea cu aghiazmă de către preoți, diavolii iarăși | 
s'.iii ui: — Mă arde!... Mă arde rău!... Nu putem să ne întoarcem • 
In ■ i fără sufletul ei. Este a noastră. Ne-a fost dată nouă!... Iar I 
calic femeia bolnax < zicea cu mânie: — Fă voia noastră si vei I 
Scăf .... I

— Und- să mă duo. Nu știi ce răspundere am pentru sufletul 1 
ei m--<m osteni', degeaba atâția ani! Degeaba! Puteam acapara I 
in ui iț' i ani sute dc suflete, că pe voi creștinii repede vă amăgim! • 
îm faceți repede voilcl Vă las să vă duceți la biserică. Acolo vă I 
pun si vorbiți, va scot afară din biserică să stați la taifas și așa I 
v v.icm pe voi mereu!... Vă pun să vă gândiți in altă parte. | 
A' , la copii, la vaci, la porci...

— Eu nU v-aș rr ii spune nimic, dar sunt blestemat sâ vă spun I 
to: cu puterea celui ce a făcut Cerul și Pământul. M_a blestemat I 
s v spun tot!... |

— G '-d- am că moare câte i-am făcut Credeam că gata, am | 
omo. ât-o! de unde o fi având atâta putere să se lupte cu mine, i 
nu știu! .. Nu te mai lupta cu mine, ticăloase! Fă-mi voile!... Mie I 
tmi place mânia, ca să pot prinde acolo pe tot creștinul... Răbda- | 
rea, răbdarea, mă omoară!... Mă îneacă tămâia!... Scoateți-o afară, • 
că mă îneacă tămâia' . Tămâia iadului e tutunull Tămâia iadului | 
0 tutunul! ’

— Nu vreau să ne ia creștinii locul in Cer! Nu vreau!... Avem | 
Ură mare pe voi, creștinii, care vă luptați cu noi!... Din mândrie ■ 
fim căzut noi si ne-a aruncat din Cert Doar cât ain gândit să ne I 
mutăm scaunul mai sus ți ne-a aruncat in groapă... în fundul pă- | 
Briantului, ne-a aruncat' . (Va urma)

APA CA BUMERANG

Se știe că de foarte mul ți ani 
In Valea Jiului apa potabilă (nu 
vorbim de cea caldă menajeră) 
are un program atât de restrâns, 
ce se întinde pe parcursul a doar 
câteva ore dimineața ți câteva 
ore după-amiaza, încât Cu sigu
ranță într-un clasament al lipsei 
de apă am tinde spre un loc pe 
podium. Motivele le știm, nu le 
comentăm.

Dar tot de atâția ani, noi cetă
țenii, ca și societățile comerciale 
ori agenții economici plătim ntâta 
apă, încât ar trebui să ne ajungă 
24 de ore din 24, dacă ar curge 
mereu. E vorba de o situație ce 
s_a moștenit. Ei se fac că ne dau 
apă, noi plătim. Și asta de ani...

Nu.mică nc-a fost mirarea când 
am aflat că acum câtva timp o 
societate comercială particulară, 
ce nu a vrut să plătească apa 
pe care nu a consumat-o a fost 
anunțată că 1 se va tăia apa.

Păi bine fraților, credeți că mal 
suntem în perioada populistă în 
care să plătim servicii pe care 
nu le efectuați? Cum credeți eă 
cineva acceptă la nesfârșit să 1 
se bage mâna în buzunar fără 
să crâcnească? N-ar fi oare mai 
simplă soluția de măsurare a apel 
consumate? Ața ca la curentul 
electric .. N-ar mai fi situații de 
ăesemenea natură de nici o parte.

Paul Grigoriu ;i Sorin Caracseglii, doi ași ai microfo- 
nului de ia Radio București, onorând cu prezența munici
piul de pe Jii. Foto: Ștefan CIMPOI

Cursa electorală continuă
(Li mare din pag. 1)

de vreo trei luni dl. viceprimar 
Cnstescu acoperă și munca pri
marului, de ce ar mai fi nevoie 
de alegeri. Am auzit și astfel de 
puncte de vedsre.

Ar mai fi de luat în calcul și 
nohotăiârca electoratului: care din 
cei șapte ar fi cel mai nimerit a 
fi primar? Greu de răspuns. Și 
mai greu de anticipat ce va pu
tea să facă în actualele circum
stanțe financiare (e imposibil să 
împărți, cum bine și plastic se 
exprima cineva care se lovește 
dc situație, o chiflă la zecc-două- 
zeci d<> oameni flămânzi) prima
rul Și cu totul imposibil de pre
văzut este atitudinea și compor
tamentul față de multele și foarte 
delicatele aspecte concrete ale 
realității din oraș.

De la nehotărâre și până la

neimplicare nu-i decât un pas. Și 
acela s-a făcut duminică. Ge și-a 
spus fiecare din cei 81 care nu 
s-au decis să voteze? Alcgeți-vă 
primar, dar fără mine!

Ba mai sunt ți suspiciuni, nu 
chiar neîntemeiate, că cei ajunși 
ceva mai sus prin voința alegă
torilor, ar fi puși pe grabnică 
pricopseală Cunosc astfel de ca
zuri Și astfel ajung la ultimele 
motivații ale nefericitului scrutin 
de duminica trecuta. Acelea popo
sesc in zona corupției și a taxei 
pe valoarea adăugată cu efecte 
clescurajante. De când cu acest 
război împotriva unui cuvânt, mal 
puțin asupra fenomenului social- 
economic de corupție, oamenii 
sunt cu totul dezamăgiți. Ei știu 
bine, că doar acolo muncesc unii 
dintre ei, că la cutare ori cutărică 
Întreprindere, acum .societăți co
merciale pe acțiuni, s-a vândut 
tot ce s-a putut vinde, de la cuie,

tot felul de mașini, până la ma
șini unelte. De aceea mulți au 
refuzat să voteze. >

Ar mai fi și debandada asta cu 
taxa pe valoarea -adăugată. Ea 
s-a aplicat rapid și la marfa exis
tentă în magazine. E in regulă 7

Este o criză profundă, morală, 
al cărei efect e nivelul incredibil 
al absenteismului electoral. Re- 
câștigarea încrederii este anevo
ioasă, chiar dacă primăria, exce
dată de povara financiară, com
plicată de al doilea șl, tn mod 
sigur, al treilea tur de scrutin, 
le va suporta cu stoicism. Prece
dente au mai fost în țară. Și vor 
mai fi. Soluții minune, pentru ca 
electoratul să înțeleagă că musai 
trebuie să decidă el însuși, nu 
sunt.

Mai este doar speranța că oa
menii învață comportarea demo
cratică din propria experiența.

Ce va fi, vom vedea.

LUNI, 12 IULIE

11,00 Actualități
14,io Ora de muzică.
la,00 Album de vacanță.
13.30 Teleșooală.
45.45 U sama de cuvinte.
18,00 Actualități.
16 ,05 Curs de Limba rusa.
16.35 Magazin agricol.
17,05 Magazin in limba maghiară.
M,3ă Tezaur folcloric.
4°,O'i D< umen'.ar TV.
49./1 I' ne animate.
20,0 Acijalitâți.
20,jj Sport.
20.40 leatru TV. GAIȚELE
22.15 Stud'oul economic 
23,00 Actualități.
23.15 Repriza a treia

MARȚI, 13 IULIE

7,00 TVM.
10.00 TVR lași.
11,1X4 TVR CluJ-Napvca.
12,00 'leatru TV (reluare).
43,3'1 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică
15.00 Album dg vacanță.
16.00 Actualități.
16,03 Conviețuiri-mag.azin.
4 7,05 Medicina pentru toți.
4 7,35 Salut, prieteni I (I)
18.35 Buntece păstorești
49,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
90.40 Sport
20.45 Film serial.
21 •> Ecoul soarelui.
62,25 Universul cunoașterii.
43,10 Actualități
H.’ ■ Salut, prietenii (II)

MIERCURI, 14 IULIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași
11,00 TVR GIuj-Napoca.
12.00 Bună ziua, l ranța I
13.30 Desene animate
11.00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanța.
15.30 Gurs da limba germană.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Actualități.
iitiiHiiitiiiiiimiiHiiiiiniiuiiHiiiiiniiHitiiiniiitiiiiittiiuiiiiiminiiiiiiffmriini, fiiunuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Programul TV. săptămânal
— 12 iulie — 18 iulie —
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16,05 Vârsta a treia.
16.35 Panoramio muzical timișo

rean.
17,05 Sf'ort-club.
17,50 O noapte la Paris.
18,05 In obiectiv.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Documentar artistio.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Azi in prim plan.
21,25 Telecinemateca. Bamille 

Claudel.
0,25 Actualități
0,35 Confluențe.

JOI, 15 IUI.IE

7,00 TVM
10,00 TVR lași.
41,00 TVR Si uj-Napoca.

12,00 Film serial.
13,00 Ecran de vacanță.
13,30 Desene animate.
11,00 Actualități.
11,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
15,45 Gurs de limba engleză.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 De la lume adunate...

49,00 Itinerare spirituale.
49.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
2U.40 S|K»rt.
20.45 Film serial Dallas.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital.
22.15 Ancheta TV
23,00 Actualități.
23.15 Simpozion.

VINERI, 16 IULIE

7,00 TVM.
10,00 TVR lași.
41,00 TVR Clui-Napocn.
12,00 Worldnet Usla.
42.30 Dcscoperiren planetei.
13,00 Ecran do vacanță.
43.30 Desene animate.
14,00 Aotualituțl.

14.15 Ora de muzică
15.15 Album de vacanță.
15.35 Invățați engleza americană.
16,00 Actualități.
16,05 SO.S. Natura I
16.35 Portativul preferințelor.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro patria.
18.35 Tarafuri tradiționale.
19,00 Cultura în lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.

20.40 Film serial. Destinul fami
liei Iloward.

21,45 2X2.
22,15 Viața politică
22,55 Gong I
23,25 Actualități.
23.40 Magazin cinematografic

0,10 Rock-panorama.

SAMBATA, 17 IULIE

0,00 Bună dimineața... de la 
Cluj-Napoca.

9,50 Șahul de a A La Z.
10,00 Actualități.
10,10 Glubul lui Gullivcr.
11,00 Film serial.
11,30 Tradiții
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Tranzit TV. Din sumar 1 

Dcseno animate; Știri; Atlas)

Tragerea la sorți; Topul mu
zical european; Film seriali 
Cascadorul; Topul muzical 
european; Gomedic: Fami
lia Simpson; Muzică ușoa
ră; Teatru scurt; Mapamond) 
Tcleenciclopedia) Actuali
tăți; Editorialul săptămânii! 
Duplex București — CosUe 
nești; Film: Caracatița. Ul
timul episod. *

23.15 Film serial. Midnight Galle*.
0,10 Secvențe din galele de roofc , 

și jazz.

DUMINICA, 18 IULIE f

0,00 Bună dimlneațal 
10,00 Actualități.
10,10 Poveste de vacanță. 
111,05 Film serial pentru coplL l 1
11.30 Lumină din lumină.
12.30 Viața satului. 
44,00 Actualități.
1110 Poșta TV:
11,25 Video-magazin.

Din sumar: Desene anima
te; Atelier de pictură) Poa- 
zie șl iubire; Știință șl ima
ginație. Super Force) Tela- 
football. «

17.30 Caratele unul magazin da 
antichități.

18.30 Festivalul internațional >■« 1 
București *03.

19,00 Film serial. Dallas. I
20,00 Actualități.
20,35 FUm artlstlo. Duelul Inimic 

lor |
22.15 Duelul vedetelor. |
23.30 Convorbiri de duminică. J ,
24,00 Actualități. ,1

0,15 Nooturnă de duminici, f 1 |
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DIVERTISMENT PENTRU
Dependenții de cerneală

Nu trebuie să ai renume de mare înțelept ca să pricepi că nu 
există o îndeletnicire mai ușoară pe lumea asta decât cea a scri
sului. Dacă portarii, șefii de gară, cizmarii sunt respectați în so
cietate pentru că sunt scumpi la vorbă, capricioși, numărabili po 
degete, scriitorii, în schimb, sunt o tagmă mai numeroasă decât 
frunza și iarba. Zi de zi, din zori și până-n noapte, toată lumea 
scrie: fata din vecini, băcanul din colț, ba chiar și sectoristul 
scrie. Mai încet, e adevărat, dar scrie I

Cisterne dc cerneală se golesc zilnic în numele celor mai sfinte 
idealuri. Nimie nu-i nedemn de a fi așternut pe hârtie. Scrie o 
singură propoziție, oricât de proastă ar fi ea și vei vedea cum 
vei prinde gust să dai omenirii poezioare, poezii, poemo, schițe, 
nuvele, romane. Până să prinzi de veste, gata I Ai devenit depen
dent de cerneală. Vei fi mult mai primejdios decât cel mai înrăit 
consumator de aurolac, tutun sau alcool. Bunăoară, pe un alcoolic 
poți să-l dezobișnuiești (chiar și numai cu ajutorul a câtorva cio
mege) dc patima beției, însă cu cel la caro se manifestă acest 
sindrom, al scrisului, nimic nu mai e de făcut I Lasă-1 în plata 
Domnului și apucă-te dc lucrurj serioase: ai putea să-i rupi mâi
nile, să-i tai capul, să-i ici pana... inutil ! Nu se va opri din scris 
de-ar fi să-l tai bucățele-bucățele... Nu credeți ? Gazetele sunt 
pline de nume ale unor astfel de nenorociți I

Datorită acestor mâncărimi localizate la nivelul degetelor, con
sumul mondial de hârtie a crescut foarte mult. Pădurile sunt tă
iate, oxigenul se împuținează periclitând însăși existența omenirii. 
Numai pentru a demonstra treaba asta s-au tăiat șaptezeci de 
păduri și au curs câteva râuri de cerneală I

Să nu credeți că întreaga omenire e atinsa de acest flagel ne
milos. Unii s-au păzit bine și de fiecare dată când simțeau tentația 
de a scrie ceva, scuipau cu spaimă în sân. Cunosc o persoană su
ficient de onorabilă ca să se afle în afara oricărei bănuieli. Nici 
o șansă : persoana nu a scris nimic, niciodată, vă jur I El — căci 
de un bărbat este vorba — a dus toată viața o existență onorabilă 
și nimeni nu se poate lăuda că l-ar fi surprins măcar o data cu 
un instrument de scris între degete.

Cap de familie și corp fără cap, el este un om respectat. Gunt 
a reușit să se păstreze nepătat — fapt pentru care e promovat la 
serviciu — și să nu aibă nici o abatere 7 Soarta i-a zâmbit larg : 
în familia Iui a existat un singur prăpădit care știa să scrie. Acest 
nefericit era de două ori bolnav: prima dată pentru că era scriitor, 
iar a doua pentru că scria numai cereri. Gcrea orice și pentru 
oricine Cereri de căsătorie, de butelie, de apartament, de instalare 
a telefonului, de toate găseai la el în casă I

Nu trebuia decât să-i spui care era problema și te rezolva cât 
al bate din palme: îți scria pe loc cererea care ți se potrivea. O 
probai, plăteai și alergai cu ea la Primărie, la Sindicat sau la Pre
fectură... n-are importanță unde anume, pentru că, oricum, ea nu 
se rezolva.

Înainte dc a muri, a cerut o foaie de hârtie. A scris o cerere 
de moarte și a răposat cu zâmbetul pe buze: era prima lui do
leanță care i s-a aprobat.

I
I 

înțeles dacă ar fi fost vorba de un câine I 
sau alt animal care cere do băut (în acest . 
din urmă caz, creșterea numărului de crâș- * 
mc pe cap de locuitor ar rezolva proble- I 
ma), dar așa nu rămâne decât o soluție I 
în atenția noului primar: reducerea nuntă- j 
rului de ghivece la purtător. Prin această I 
măsură radicală, am avea apă când nici nu ■ 
te aștepți — și iarna, și vara, și ziua, și • 
noaptea. Reparațiile la centralele termice | 
și la instalațiile aferente se vor efectua I 
iarna, când oricum nu se dă apă caldă din | 
pricina temperaturii prea scăzute, iar vara ’ 
vom face baie cu apă rece, că face bine la I 
circulația periferică.

Un ghiveci pentru primar
parcursul existenței sale, omul nu 

| evoluează, se dumirește". Câtă dreptate 
| avea marele filozof. Zilele trecute, deschi- 
( zând fereastra să admir minunata panora* 
. mă a celor două containere goale, împre- 
• surate de gunoaie de jur împrejur, ochiul 
J (rău) mi-a fost atras fără voie de ferestrele 
I blocului advers. Acolo, o vecină, situată la 
I nivelul doi, uda (sau mă rog, iriga — ca 

să evit folosirea lui u din i) florile. Atunci 
Iam avut marea revelație : va să zică nu 

captările sau captații de la RAGCL sunt 
Ivinovați de secetă, ci omul muncii, mai 

bine zis doamna muncii, care risipește pre* 
I Rosul lichid Pe... pământ de flori. AȘ fi

M ini fabule
Intre prune

O mi vutn■ cealaltă:
— Zi si tu ceva, surată...
C< - f icvint... Eu mu tom !

— Tu n-auz'r cu.~ gem ?

POZA ȘI PERETELE

— cum tc-am văzut în a,ă
Ani ! .m,.s tablou, bâi‘-t<*.
Zi poza languroasă
< e, pereți-

MAI URA

O nii- i, căzuta în dizgrație 
Zic,-a c:t n-arc nici o aspira*:* 
!>■ 'âr J se curăță covorul
F • i • . 11 o1 u I

I Apă - iți tubul țle l.z.i.'-Li de 
d.nți d< la mijloc 7

•9 Știți s.i faceți cum treimii, 
un mic colet poștal 7

3 Hainele dv suni șifonate
• arul le scoateți din valiza 9

•j. ț'lnrți bine degetele când
•l ic i(i un «le la ?

CIOARA

v, ml în zlior phin.it
M ■„ ?rop;t cap o cioara
Zi- . n * '. . i .r r< .emn.it
Rin ■ i V.» . zboară 1

— Ieri am mâncat aici, la res
taurantul dvs., o ciorbă de văcuța 
și o fripturică de purcel dar nu 
prea m-arn săturat: de aceea, vă 
rog, astăzi să-mi dați o ciorbă de 
bou ți o friptură de porc.

Agricolă
(Zeppă: XLXXXX)

PE TERENURI ÎNCLINATE
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tbi::ili. p, ■ , . ,-jii- uc_uu 
„pi-nL’i \’.»v.•!<'“ sa ne scuze dacă 
r >bri i fi> răspunsuri nu va pu
tea specia i zi anuni"' din săp
tămâni Această -situație se flato- 
r a-.i faptului ca noi erimim răs- 
r ansuriJe prin poștă dr la B.ilș, 
și >ln.‘or . rviciilc poștale nr 
Je.i'ă fe,|t

Au ini ei cat sa \ a 
binedispilna.

l a sfârșit dc săptămână:

Ștefan CIMI’OI,

Paul MC l l.l’SCl',

V.ili 1.0( 0 I A,

liberii! \INȚ\\
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CUI M E A...
...criminaiislicii : Sâ-i consideri criminali pe cei cr-și omIShiă 

timpul liber,
...melancolici : Sâ cazi po gânduri și sa tc accidentezi grav.
..așternutului : Sâ te învelești cu o pătură in'.elcctuală. 
.matematicii; Să afli raza unui cerc literar.
tăcerii : Să înregistrezi Liniștea po bandă de magnetofon. 

...canibalismului: Să mănânci pe cineva din ochi și să fii con- 
ideiat antropofag.

...vizibilității ; Să crești în ochii unuia car<' n-are ochi să te 
vadă.

.deplasării : .Să-ți st< a bine când iți merge prost 
paradoxului : Să-ți treacă prin cap o idee fixă, 
calviții i : Să-i scoți peri albi linul chel complet. 
Slirmon i|ului: Sa obosești dormind.

Cresc, la ate,
Legume și cereale
Cât și alto VEGETALE.

(Zcppă: XXXOXX)

Poznă
Niște copii Joacâ-n drum
Fotbal lată chiar acum, 
Unul a șutat prea tare 
■Și poznașa MINGE sare 
La vecinul în TERASA
Spargc-un geam și nu știu cum, 
lntră-n casă.
Ei... acum i-aeum j

SUNTEȚI ÎNDEMÂNAT! C(Ă)

I 
I

Vj prezentăm in c le ic urmea
ză câteva întreb.iij, aparent a- 
imiz.i'(tc. care vă vor demonstra 
«inele trasaturi dc caracter ale 
personalității dv. Vă rugăm să 
răspundeți, ps.idar, in mod inccr 
ta fiec.irr din «!< . prin IM sau 
NU :

,. V-.iți tăiai vreodată des< hi- 
a,id o cutie de conserve 7

6. Tâiați hârtia cH ce aveți In 
îndemână (cuțit, pilă do unghii, 
pieptene, dc) pentru că nu aveți 
un coup-papi< r ?

7 f>0 la sută din luciurih pe 
«aro le aveți în buzunare unt 
mitilc ?

9. Aprind; ți chibiilul la prima 
incercare V

10. Buteți bate ®ui« într-o șîpca 
subțire Icră «a ta să «rnpc 7

11. htplți întotdeauna Umbrele 
cm, <a dreaptn pllcttlwj aii pe 
spatele acestuia 9

V Vă ia mai mult timp strân
gerea unui zl ir, potrivit îndolt i- 
Jlor sale firești, după ce 1-nți 
citit 7

T E S T

J3. Oblșnulți să hii v.i (Jcsfaceli 
Jrctnrlle la pantofi V

14. bulele pe cart le bateți Ui 
peretu țin 7

15. 'Tăiați sfoara <|e |i( pachete 
pentru c.i nil puteți de f.ue ideto- 
■Intîi nodurile 7

4(j. Pentru a \a aduce cerneală 
in pcnilâ, scutui iii orișiunde sti
loul ?

17. Aveți mai multe umerașe 
decât, haine, «ostnmo, efe 7

• 8. Păstrați în .sertar mănuși 
desperecheate ?

19. Robinetele «lin apartamrn- 
tul dv. sunt defecte /

20. Știți să scoat ți o pală 7
21 Sparge!i multa veselă atunci 

■ânrl spâlațl vasele 9
22. Deschid: ți cu tiștu ință Lor- 

••.inelc capsat»' V
Mureați un punct dacă ați ruț- 

luins D \ la întrebările 9, H, 9, 10, 

II, I I, 17, ?0, 22. De asemenea, 
marcați un punct pentru fiecare 
răspuns NU dat Ja întrebările t
1, 3. 1, 5 7 12, 13, 15, tG, 18, 19, 
91

Faceți (alaiul punctelor Dacă 
a\ ți peste 14 puncte, sunteți 
îndomân itieM). ordonat(â) și t- 
lcnt(a).

Dacă ați realizat între 7 și (3 
nunele, mi sunteți dertul de («- 
dcmânatic(ă). Aveți sevoie do • 
doza dc atenție șl percovcrcnțiL

Sub 7 puncte înregistrate, £e
nu aveți contingență cu îd-1 * 3 * * *

erorile practice, fie că mu <em- 
'<ți fndemân.'itîc(â).

phin.it
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WEEK'END-UL DUMNEAVOASTRĂ
Spune-mi cum arăți, 

ca să—ți spun cine ești (I)
Toată lumea și femeile în mod special sunt interesate de auto- 

cunoaștere. Lucru pe care-1 dovedește cu prisosință faptul că ci
titoarele cele mai fidele ale horoscoapelor, zodiacelor, testelor de 
personalitate și alte modalități de autocunoaștere ne asaltează 
mereu cu zeci de scrisori, prin care ni se solicită publicarea mai 
multor materiale legate de acest subiect.

Științific a fost demonstrat faptul că orice persoană își mo
delează caracterul în funcție de astre, grupă sangvină, preferințe 
etc. Ei bine, poate n-o să credeți dar există o legătură și _ între 
caracterul persoanelor relevat prin culoarea părului. Legătură ce 
a fost demonstrată psihologic într-o recentă lucrare publicată în 
SUA. Vă redăm și noi, în serial, în cele ce urmează, caracterul dv. 
relevat prin culoarea părului. Astăzi...

♦.♦ș a t e n e 1 e
Șatena este vioaie și spirituală. Nu stă niciodată locului și 

c.tc arareOri obosită. Toate carierele, libere îi sunt deschise. în
vață ușor și repede orice. Are o putere de muncă ce face din ea 
o foarte periculoasă rivală pentru bărbați. Insă — după aceștia — 
șatena este oarecum superficială. în domeniul dragostei șatena 
știe perfect să flirteze și are mai mulți prieteni, pe care știe să-1 
antreneze. Dacă, pe deasupra arc și pielea foarte albă — spun 
psihologii — ca este blândă și sentimentală.

Căsătorită, femeia șatenă este cea mai bună „aso< iată“ a 
soțului. Ea știe foarte bine să pună în valoare calitățile soțului șl 
.«ă lupte alături de cl. Soțul ideal pentru ea este un brunet, serios 

i cât se poate de cult. Gusturile șatenei sunt schimbătoare ca și 
moda. Ii place să iasă în luine, mai ales seara. In schimb nu poate 
suferi viața la țară.

în domeniul sănătății ca este la curent cu toate noile metode 
in» iicale și le aplică la nevoie cu foarte mare grijă. Profesiunea 
sa diferă în funcție de alte caracteristici. Șatena cu ochi negri 
r» ușește în orice profesiune intelectuală. Dacă este mică la statură, 
poate face o excelentă carieră ca dansatoare. (Va urma)

Intr-un cuvânt
ORIZONTAL: 1. Cumpănit; 2. Emulație; 

3. Ocale! — Batog! — Hominid; 4. Mame | 
5. Cuobc! — Curele! — Clăii 6. Unchi — 
Aberații; 7. Indispusă — Mariot! 8. Vchi- 
:ul — Nereușită; 9 Oros’.i ! — Nivel — 

Cult; 10 Asprime.

ERT1GA1.: 1 Zgârcit; 2. Contribuție I 

3 Ifașmc! — Rând; 4. Prefăcut — întreba

re, "» *dmis — Uneori; 6 Unite' - Vârs

te; 7 Formalist; 8. Petre! — Apel Plu- 

i.ircștc; 9. Euforbiacrc - Răejcit: 10 Py- 

fazanță

. G'.ivmțc -arc : AIOR

<;<■<* i i < im seu
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— - PASTORALE
— Cine țipe stâna asta 7
— Ci-n s-o țiă bre? Noi doi!
— Și care Vi-0 efectivul ?
— Șapte câini, noi ' trei oi.

•
— li vezi, Io «ne, Jv cc una 

•,.Șa tare câinele 7
Asta-i treaba h-d. r:' d»>ai 

n-o să urle oile t
•

— Dup.a rum »• vede ti'-aba, 
».ii mane it-au lupii oi.

— Da, și doar fu f r în lâna, 
fu ir lă, itn fost ți noi

•
— M-»r u piere nai,- Im

it» aun.i când « o) t
— Bade, data viitoare o să pla- 

4 un berbe»
: •

— Vrut-am ca să tuuU o ou’
ii nii-a mușcat mâinile , I

— Ba, narodnic, vini bine -a 
Io f»ins-aj câinele f

- Jlii s<4 ne sculuin, Ioane, «a 
iar zbiară oij<> !

— Culcă-tc bade, acuma zbic
it- .>i doar caprele

*
— Nu pot mulge oa>a a: la si 

mdorjle mă troc.
— Stal și t° mai odihneșl»- fi

indcă oaia-i un bcibc'-.
*

Mi zarul na-u! mai copii ■ i 
d- o inteligența rară.

— Orișicât, bade Vâsli» <u 
mat > nu se compmă

•
— Faini, ria-’ă-i treci prin sp i

țe, sa lovească s-ar outea.
— Binc-ar fi ea treaba asta i 

ne if!-» marr'-mc-i
«

- IjRt nu dorin și |».i»’c, i 11,1 . - 
■â plivind la cer

V id »ă toi nu ij ce f.- • 
'l.i Ic râte-un somnifei I

E P IT
UNUI SOMNOROS

Toată viața ai dormit
Și prin somn aj sforăit
Doar acuma — în sfârșit —
Dormi și tu mai liniștit

UNUI LENEȘ

Doar un lucru împlinit
Ai făcut și tu în viață:
Este faptul c-ai murit
Azi, de dimineață 1

UNUI 1NCURCA-LUME

Când în groapă le-au lăsat, 
Unii, parc-au suspinat

OROSCOP
RAC — OAIE

E vremea să plătiți pentru ne
glijența sau optimismul nejustifi- 
cat de luna trecută.

LEU — MAIMUȚA
Vă simțiți desconsiderați, dato

rită faptului că cei apropiați vă 
găsesc mai puțin geniali ca de 
obicei.

FECIOARA — COCOȘUL
Finele acestei săptămâni este 

extrem de propice pentru a vă 
consolida relațiile cu anturajul 
dv. cotidian.

Fam cal lapte, mâi Ioane, 
sacile fjil atu dc dat ?

— Graba Ic întreb, n-or să-mi 
punt»; musai treb»' măsurat

☆
— trum se cheamă lila a«ta i 

ce poli să faci cu ea ?
Para'rd.sn--I. Când ti ■ zu.fr» 

•> țin»' in ,us soacr.i-mr i.

— Cabalina dunii ale cu ir 
mascul s-a prăsit ?

Eu nu -un d- ?.it () iapa i 
ii iiu d-- pi așit

— Zăceți -3 iz.i n-iapl /jinii 
h fHi.n: au salvai 7

-— Da. fiindcă po ’• ;
’i’-au mâncat

A
I- "nd vin înapoi lt -lână , <> 

‘ă-ți aduc din or r> ?
- Adi.l-lii] te r<i iu-,I ■ l.ip'c «i 

n Ml .1- .

AFURI
Dar eu — sigur — am oftat
Foarte ușurat 1

UNUI PREFĂCUT

Ești mort, sau numai te prefaci 
Așa, ca să mă-nșcl; pe mine ? 
Oricum, rămâi așa. Pe mii 

de draci
Că mort iți șade mult mai bine 1

UNEI VORBĂREȚE

Sub acest pietroi frumos
Coana Mița zace
Lucru foarte curios
E faptul că tace I

BALANȚA — CÂINELE
Nu întotdeauna când doriți să 

impresionați e b,ne să vă așezați 
în mod exagerat în prim-plan.

SCORPION — MISTREȚ
Veți avea un wcek-end foarte 

agitat si plin de surprize. încer
cați să faceți față tuturor.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Ga în fiecare an, această pe
rioadă este cca mai potrivită pen
tru dv. în scopul de a lega noi 
prietenii. Nu ratați momentul.

CAPRICORN — BOU
Treceți prin perioada cca mai 

armonioasă a vieți; dv. familiale 
și sentimentale.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Rcîntoreându-vâ în societate, 

vă consolidați locul pe care-1 a- 
veți în mijlocul acesteia.

PEȘTI — IEPURE
Finalul de săptămână vă fno- 

rizează în mod deosebit deplasă
rile lungi și comunicarea cu cei 
din jur.

BERBEC — DRAGON
Trăiți câteva zile cu adevărat 

pline de evenimente Sunteți 
deosebit de energic(ă).

TAUR — ȘARPE
Bcnefiojațl azi de o mare pute

re de seducție, stimulându-vă tot
odată gustul pentru plăcerile vie
ții.

GEMENI — CAL
Vă bucurați clc un week-cnd în 

doi, undeva în liniștea și singură
tatea binefăcătoare a munților

| — Măgarul este un animal con-
. v ui siv I
I — Cum ai ajuns la concluzia 
| asta ?
■ — Păi, tușea convulsivă se mai
| numește și tuse măgărească I

II — Este adevărat că râsul în- 
I grasă ?

— Da. Este adevărat!
— Atunci cum se face că soțul 

meu, după ce a văzut un râs în 
I pădure, a slăbii câteva kilograme?

☆
— Este adevărat că pisica este 

din aceeași familie cu leul ?
■ — Da I
| — Și dacă-i așa, tanti do la
I cofetărie dc ce nu vinde îngheța

ta pe pisici ?

I ------------------------
I ANECDOTE 
I------------------------
I 
I 
i 
i i 
i 
l 
l 
I

I 
I 
I 
l i
I

I

I

I

— Ce face Ionel în automobil 1.
— Scrie o scrisoare.
— De ce în automobil ?
— Vrea să fie scrisă la mașlnâl

☆
— Alo! Sunteți numărul 112117, 

, — Nu. Eu a”’ tot numărul ăs
ta, dar citit Înv s I

’A’
— Cu cine vorbi -ti, dragă, Ia 

telefon ? t
— Singur !
— Și ce vorbești singur ?
— Nu știu că nu se aude bine.

☆
— zXsca i am primit vizita i- 

nui amic cu c irc am petre-ut 
toată noaptea.

— Și soțul tău cc-a zis ?
— A zis: „Alo, iubito, te rog să 

nu te superi că in scara asta nu 
pot veni acasă. Niște probleme de 
serviciu cred că mă vor reține 
toată noaptea. Dacă pot, te mai 
slin. Pa l“.

☆
Medicul : — Ai cumva platfus?,
— Pacientul: — Nu. Platfus 

n-am. Deocamdată am făcut ros» 
d<.» o pasăre și un vin bun.

☆
— La noi în balcon a ai rut 

un cal !
— Dă-i ceva sii m piânce I
- Guin să mănânce dacti c din

lemn !? J
— Atunci, ce caută în balcin ?,
— O fi venit să ne pasca l'loriiel 

tfif
— Sa te servesc cu un mar ?
— O, cu fac cură dc mere 1
— N-are nimic; dintr-un măr 

nu poale să ți se întâmple mare 
lucru.

Gen LI ( IM1SC »•

! Știați de ce...
I este semnul

i
i

I

I

I 
I

I

I
i
I
i

I

dolarului?
t’atr sfârșitul veacului a) 

XVlll-lca coloniile englcz.e din
Amorfa de Nord doreau sa albă 
o valuta proprie, diferită de Lira 
sterlină, valuta metropolei brita
nice. In anul 1782 viitorul pre- 
ședinte Thcmas Jcffcrson a ofi
cializat ulilizaiTa dolarului spa
niol (numit atunci peso), monedă 
ce cr.i deja în uzui populației 
se inltparisc în memori,; oameni
lor.

A< eusl i monedă avea gravat pe 
revers două „bețe" reprezentând 
„Coloanele lui lfcrculc.ț“ din Gi- 
brultar, uceste coloane scmnifleau 
Id'.'a d • „ne plus iiltra*', rc.spee- 
llv ci eir.colo d<- Ocean nu se 
îfl i nin.ia, *i doar una „mare 
tenebrosul': • In scris acest „pil- 
Iar dolar" ,i luai forma celor do
ua b>țc pe te care s-a înscris 11- 
tcia S,' luată dc la pluralul in 
țimba engleză pentru „pillnrs". 
Așa, ierst «cinn — $ a devenii 
linholu) unei valul ■ m" azi 

eopli'șeșt • icul nostru, cândva o 
..fiara'1 de icinut, i.ir aumu un 
biet. l'iiT

-- Fum e-u transhumanta, rus
ii ce paizan 7

— Nea lor îmi zic»' mi<’ și-s 
cioban.

—- De la i aia asta, bade, căt 
lapte mulgi în liârdâu ?

Mulge-o lu și (i ,ă îfli, i-., 
oiij-i câinele meu.

fflf
< >.i;.i .ista poa' .î dric un 

litru la tr -i multor!
l)a»ă vrei și mai mult lapte, 

mulge-o d- m.ij niul'r ari J

•*r
l i > i ile am v i 'Ul, ba I 

,m sug' iu i 11o zei mic).
Ce- ii x .rzut tu. m.i s-,»i o.it.-,

i ii piirroi

<II I l\|s( I



6 ZORI NOI SAMB/VTA. 10 Il'ElK 191M

CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Everestul,

Participând anul trecut la o ex- 
pe.î'pe științifica pe Everest, fo
tograful francez Pierre ltoyer a 
constatat cu stupefacție cu până 
și oel mal înalt munte al plane
le. a căzut victimă.. poluării. 
Roier a realizat numeroase lolo- 
gratu edificatoare cu ajutorul că
rora a convins guvernul nepalez 
Bă organizeze o misiune de cură
țare a Everestului, prima acțiune 
de acest gen din îndelungata exis
tență a masivului muntos.

Oîtciaii'jfț.le nepaleze s-au ară
tat deosebit de interesate maj a- 
ko in transportarea la poalele 
Everestului a rămășițelor pămân- 

munlelui. 
motivată 
conform 

•ftreia spiritul mortului urmărește 
rudele celui dispărut până în 
momentul in care rămășițele pă
mântești ale acestuia sunt incine- 
fAțe.
■ B-a dech deci organizarea unei 
expediții franco-nepaleze sub con
ducerea lui Pierre Royer în scopul 
readucerii la baza muntelui a 
resturilor pământești ale alpiniști- 
lor care și-au pierdut viața în-

victimă a
cercând să cucerească Everestul, 
precum și pentru îndepărtarea ce
lor aproximativ 20 de tone de 
deșeuri ce poluează micul platou 
situat in apropierea punctului ce
lui mai înalt al masivului. Fon
durile alocate s-au ridicat la suma 
de 500 000 do lire sterline.

Acțiunea ■ avea loc anul vl-

Vie reacție în 
huma turismului

Itești ale victimelor 
Această atitudine este 
prin tradiția nepaleză,

itor, în luna mai, aceasta fiind 
singura perioad a anului in care 
vâiful nu este a.operit dc gheață. 
Operațiunea nu a putut avea loo 
anul acesta întrucât datorită unor 
formalități birocratice a fost de
pășit termenul limită de lansa'e 
a misiunii.

Unele din fotografiile realizate 
de Royer pe Everest au fost pu
blicate în rev.sta „High moun- 
tain sport", publicația oficială a 
Asociației alpiniștilov britanici, 
și au produs o vie reacție în rân
durile iubitorilor muntelui

humai iemeiie
mai pot salva 

planeta 1
Miilft- de ani în care societatea 

a fost dominată de bărbați au 
adus specia umană la marginea 
unei prăpăstii, iar supraviețuirea 
nu mai este posibilă decât dacă 
•e va acorda atenția cuvenită va
lorilor feminine, susține sociolo
gul suedez Per Gharton.

Fondator al Partidului Verzilor 
din Suedia, Gharton consideră că 
cele șapte păcate capitale ale 
societății dominate de bărbați 
sunt; capitalismul, colonialismul, 

comunismul, militarismul, urba
nismul, precum și folosirea irațio
nală a biologiei și tehnologiei.

„Spiritul de lup singuratic, de 
celibatar a dus la toate acestea" 
iar eu consider că la polul opur 
In termeni omenești, se situează... 
bunica. Bunicile trebuie să ia pu
terea dacă vrem să salvăm pla
neta de Ia autodistrugere", opi
nează Gharton Intr-o carte recent 
apărută, al cărei titlu este deose
bit de sugestiv: „Să permitem bu- 
nicelor să conducă in anii 2000 — 
o carte despre viitor".

Sociologul suedez consideră că 
numai spiritul tinerilor bărbați 
for lași a condus comunitățile u- 
mane la conflicte cu vecinii, 
acapararea de 
dezvoltarea de 
riculoase.

De-a lungui
Gharton își exprimă 
deteriorarea continuă 
efectele negative ale comerțului, 
progresele tehnologice și migrația 
populației ar putea conducă la o 
acutizare a luptei pentru supra
viețuire. Pentru ameliorarea situa
ției el propune o tot mai Intens., 
imp'icare a femeilor în conduce
rea societății. „Nu mă aștept ea 
bărbații să-și părăsească de bună 
voie pozițiile pe care le dețin. Dar 
am putea adopta legi care să pre
vadă ca jumătate din puterea 
reală din societate să revină te- 
meilor", a afirmat Gharton, care 
a lansat o propunere în acest sens 
|I la recentul congres al partidului 
Bău.

la
pământuri și la 

arme tot mai pe-

a - de pagini, 
părerea «ă 
a mediului.

Eagină coordonată de 
fiheorghe C’IIIRVASA și 

Ilorațiu AI.EXANDRESCU

poluării
Ixsrdul Ilunt, astăzi în vârstă 

de 82 de ani, conducătorul pri
mei expediții care a cucerit Eve
restul la 29 mai 1953, a apreciat 
că părăsirea cadavrelor alpini.ș- 
tilor decedați în cursul escalade
lor reprezintă un gest de neiertat. 
„Părăsirea lor ar fi fost absolut 

de neimaginat. Acest gest dovedește 
un uluitor cinism față de viața 
umană", a afirmat Hunt. Acest 
veteran al muntelui a recunoscut 
însă că și expediția pe care a con
dus-o a abandonat pe “ 
butelii de oxigen goale, 
buind astfel la poluarea 
respective. De menționat că da
torită temperaturilor reduse, pre
cum și conținutului scăzut de oxi
gen din atmosfera înălțimilor, pe 
Everest buteliile de oxigen nu au 
ruginit și nici celelalte resturi nu 
au putrezit.

Ghris Bonlnglon, un alt alpinist 
care a reușit să ajungă pe cel mai 
înalt punct al Pământului, stu
diind fotografiile lui Royer, a 
exclamat: „Este urât — in multe 
privințe: aceasta (imagine), repre
zintă o miniatură a tot ceea ce 
am cauzat planetei noastre",

Everest 
contri- 

zonel

Cimitirul Aidonia contra... 
New York!

<
Grecia este decisa să intervină pentru a 1 se relurna 50 de 

obiecte (arlifacts) aparținând perioadei miceene și care sunt expuse 
spre vânzare la New York. Există suspiciunea pă respectivele 
mori au fost descoperite prin efectuarea de săpături ilegale 
Grecia, a anunțat ministrul culturii, Dora Bakoiannis.

Printre aceste obiecte an'ice care datează din sectolul 
î.e.n., expuse la Galeriile Michael IJard din New York, 
aprilie, se află și două inele de aur, unicate în genul celor 
perite la cimitirul Aidonia din vechiul Corint, au subliniat 
lități din cadrul Ministerului Culturii elen.

In Greoia există o lege potrivit căreia toate obiectele 
descoperite pe teritoriul țarii trebuie înregistrate la 
Culturii, iar deținerea de asemenea obiecte fără o aprobare spe
cială constituie Infracțiune.

Arheologii eleni susțin că aceste obiecte neînregistrate și ao- 
tualmente expuse spre vânzare la New York se pare că provin 
din cimitirul Aidonia, unde s-au efectuat săpături ilegale. Astfel, 
o firmă de avocați din New York a fost contactată pentru a pleda 
acest caz. „Avem foarte multe argumente, și Grecia se va lupta 
pentru intrarea In posesia acestor obiecte de preț".

Presa elenă a comentat evenimerftul, informând cititorii eă 
galeriile Michael Hard au spus că ar fi achiziționat piese de la 
un cetățean european necunoscut. Pentru toate obiectele în grup, 
Galeriile solicită suma de î,5 milioane dolari.

Dora Bakoiannis a anunțat că trei arheologi eleni s-au depla
sat la New York pentru a ajuta la investigațiile menite să stabi
lească proveniența obiectelor.
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Cel. mai vechi
urs polar

Rămășițe de animale descope
rite intr-o grotă din piatră de 
var din Kjopsvik, nordul Norve
giei, provin, după cât se pare, de 
la un urs polar având o vechime 
de 50 000 de ani. Stein-Erik Eau- 
ritzen de la Universitatea Bergen, 
confirmă că acestea sunt eelc 
mai vechi rămășițe ale unui urs 
polar descoperite vreodată tn Nor
vegia — datând din perioada de 
dinainte.! ultimei Mari Glacialiuni. 

când mamuții „bântuiau* prin 
nordul Europei. Alături de oasele 
urmului s-a descoperit și un ma
xilar inferior al unui lup, care 
pare să fie la fel de vechi.

Japonia 1992:
22 104 sinucigași l

Potrivit unui raport anual, elaborat de poliția niponă, numărul 
sinuciderilor în Japonia a înregistrat în 1992 o creștere alarmanta. 
Astfel, anul trecut 22 101 persoane (14 296 bărbați și 7 808 femei) 
au recurs la acest gest disperat. Cinci ani consecutiv până la 1991 
acest fenomen a cunoscut un regres (21 084 sinucideri) — cu 1,23 
la sută mai puține față de anul 1990.

In raport se subliniază că sinuciderile în rândul copiilor sub' 
14 nni au sporit la 92 de cazuri (de peste două ori în 1992), față de 
42 înregistrate în anul 1991.

De asemenea, s-a arătat că în decembrie anul trecut a existat 
o tentativă de sinucidere în grup când cinci adolescente dintr-un 
oraș do lângă Tokio au sărit de la etajul VII, trei fete decedând 
și două suferind traumatisme grave. Sinuciderile in rândul ado
lescenților au drept motivație probleme cu părinții, frații, surorilo 
și prietenii, precum și rezultatele slabe la învățătură sau eșecuri 
la examenele de admitere.

Dificultățile financiare legate de falimente, datorii, șomaj în
registrate în cel de-al doilca an de cumplită recesiune economică 
constituie factorii favorizanți ai acestui act nesăbuit.

Celebrul Big Ben
Celebrul ceas Big Ben din ca

pitala Marii Britanii a rămas 
„mut" în mod inexplicabil La 21 
mai, mai bine de trei ore.

Clopotele și limbile ceasului din 
faimosul Turn ce domină clădi
rea Parlamentului britanio au 
rămas înțepenite la ora 6,11 p.m.

In liniștea mormântală așter
nută pe Podul Westminster, ingi
nerii s-au alertat spre scara în 
spirală cu 331 de trepte pentru a 
descoperi cauza defecțiunii meca
nismului vechi de 133 de ani.

„Este un eveniment absolut ine
dit ca acest ceas să se defecteze 
și nu ne dăm seama din ce cau
ză", a anunțat purtătorul de cu
vânt al specialiștilor din echipa 
de intervenție.

La mal bine de trei ore după

investigațiile efectuate de cxperțl, 
ceasul a început tot atât dc mi- 
raculos să funcționeze după curn 
se oprise. ■

Inițial, numele de Big Ben a 
fost dat doar clopotului cel mare 
care anunță orele, dar, în realitate, 
denumirea a fost adoptată de 
oameni cu referire la întregul me
canism. Acest ceas prevăzut < 
patru cadrane, a fost pus în funo- 
țiune la 31 mal 1859 și a purtat 
numele lui Sir Benjamin Hali, 
membru al guvernului din perioa
da respectivă însărcinat cu acti
vități publice.

Clopotele mai mici care bat la 
fiecare sfert de oră au fost oprite 
timp de două luni pentru reparații 
și repuse în funcțiune la începutul 
lunii mai. In prezent faimosul 
ceas funcționează normal.

f

Doi... „iepuri
Un soț suspicios care a pus sub 

ascultare telefonul soției sale a 
aflat că aceasta încercase să-l 
otrăvească și că plănuia să anga
jeze pe cineva pentru a-i împușca 
șl amantul. Prețul oferit prezum
tivului asanin, 400 de dolari. Tri
bunalul a condamnat-o pe soția 
instigatoare la 2 ani închisoare.

t

Furnalul este periculos, dar...
Popularitatea țigaretelor a crescut anul trecut în Elveția, 

timp ce a țigărilor de foi și tutunului de pipă a scăzut — infor

mează Federația industriei elvețiene a tutunului.

Potrivit dalelor publicate de federație, în Elveția au fost vân

dute 16,9 miliarde de țigarete, adică cu 5,4 la sută mai mult decât 

•in cele 12 luni anterioare. Rotația capitalului firmelor elvețiene 

numai pe piața internă a fost de aproape două miliarde franci. 

De acest rezultat pot fi mulțumiți și producătorii, și comercianțil, 
ținând seama de faptul că o perioada destul de îndelungată de 
timp comerțul cu țigarete a înregistrat o stagnare.

Elvețienii au făcut progrese .și pe piața externă. Ei au expediat 
consumatorilor de peste hotaie 18,2 miliaide de țigarete.

In

Manevre militare cu

„Miss bici 
pocnind 

pe lângă...

<(

Lindey St. Olalr, larg cunoscută 
in anumite cercuri din Marea Bri
tanic ca prostituată de elită, sub 
pseudonimul de „Misa bici", b, 
fost declarată falimentară. Insol- 
vabilitatea financiară a „slujitoa
rei amorului", in vârstă de 41 de 
ani, a fost declarată In legătură 
cu neplata de către ea'a impozi
tului pe „activitate", în valoare 
de 35 000 lire sterline.

Deficitul în buget a fost deter
minat de cheltuielile făcute pen
tru o croazieră în 6are Clair a 
plecat, în împrejurări destul de 
obscure, în luna ianuarie anul a- 
cesta. Ea a dispărut pe neaștep
tate, poliția găsind atunci doar 
elegantul „Jaguar* părăsit de ea 
la marginea unei prăpăstii. Aa 
circulat zvonuri privind sinuci
derea femeii care a desfătat, cum 

<le vorbește, mulți oameni influenți 
apărut

ai Iii

Locuitorii orașului Darwin, situat in nordul 
Australiei, renumiți consumatori de băuturi al
coolice, au fost Uimiți atunci când marinarii 
unui vas thailandez și-au transpoitat la bordul 
navei cu care, se pr< bateau să participe la o serie 
de manevre militare de antrenament nu mai pu
țin de 5160 de sticle de whisky.

„Nu am văzut niciodată In viața mea atat de 
mult whisky intr un singur )oc“, afirma uluit 
un inuitur ocuiar.

whisky
Nuvigutorii thailandezi au încărcat pe vaporul 

lor 430 de cutii eu sticle de whisky șl o mare 
cantitate de bere, a declarat un reprezentant al 
firmei de la care au fost achiziționate băuturile.

O oficialitate australiană a opinat eă thallan- 
dezli au profilat de faptul că alcoolul se vlndo 
In Australia la un preț inferior oelui practicat 
in l'li.ailanda și că cei 300 do membri ai echi
pajului ș. au Imul provizii pentru un an întreg

din țară. „Miss bici* a 
doar cu o lună in urmă tn Noua 
Zeelandă. Ea a declarat 
ziua in care șl-a început călăto
ria neplanificată a fost amenin
țata cu represalii pentru Intenția 
de a publica o listă eu olienții ai 
intimi, Intre care s-ar afla șl par., 
lamentări.

Oricare 
treaba că 
cheltuit o 
mâne
mentul o va obliga pe „slujitoarea 
amorului* să renunțe la 0 înde, 
letniclre în care a atins asemene* 
culmi.

ar fi situația, se vede 
tn croazieară Clair a 
grămada de bani. Ră« 

acum de văzut dacă fall-
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„In*' bări obișnuite — 
răspunsuri inedite"

începând de astăzi, deschidem în ziarul nostru o nouă 
rubrică, prin care dorini lansarea, unui dialog deschis cu 
cititorii noștri, Pe toate problemele ce i frământă. Am dori 
ca acest dialog între oameni să fie deosebit de complex, 
ziarul nos’ru oferindu-vă șanstt de a vă exprima liber 
gândurile, chiar și pe acelea pe care le țineți ascunse 
(confidențialitatea fiind unii din condiții dacă solicitați a* 
cest lucru).

Rubrica noastră nc-am gândit să o denumim: „între
bări obișnuite —■ răspunsuri inedite", rubrică ce va insera 
în ziarul de sâmbătă toate răspunsurile pe care le veți 
solicita în săptămâna următoare.

Dacă doriți să dialogam, vă rugăm să ne scrieți pe a- 
dresa: Societatea Comercială „Zori noi" Petroșani, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 2, pentru rubrica „întrebări obișnuite 
— răspunsuri inedite"»
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Cu 12 ani în urmă, in iulie 1981 
trecea din „lumea cu dor în cea 
fără dor" folcloristul, profesorul 
și dirijorul GICCJ POPA, cel care 
și-a dedicat o viață de muncă 
pentru a pătrunde înțelesurile 
adânci ale folclorului momârlă- 
nesc, restituind astfel culturii na
ționale un tezaur fără preț. Cule
gerea sa de folclor, din păcate 
pierdută, ,(<lt și există suspiciuni 
în acest sens), rămâne unul dintre 
modelele de valorificare a artei 
populare. Pentru că prelucrând 
cântecele populare, vocale și in
strumentale, Gicu Popa le-a dat 
haină scenică, împlctindu-se ast
fel creator meșteșugul componis
tic cu autenticul și frumosul.

Iată de ce a devenit o tradi
ție și în același timp, o onoare 
pentru petriicni. de a organiza în

semn de cinstire adusă profesoru
lui și folcloristului Gicu Popa 
dar și de cinstire idusă artei 
populare a momârlaniior, de pre
țuire a obiceiurilor .și datinilor 
străbune, să organizeze „Memo_

In memorlam 
Gicu Popa

rialul folcloric Gicu Popa". In 
acest an el este programat în pri
mele zile ale toamnei, când gos
podarii adevărați culeg roadele 
recoltei și ale muncii lor de peste 
an.

Pregătirile însă au început de 
pe acum. Organizatorii, Consiliul 
local al orașului Pc-trila, Primă
ria, cele două cluburi culturale

și sindicatele de Ja EM PeirtJa 
și Lonea doresc să fie o manifes
tare de elită. In program sunt 
prevăzute un concurs de inter
pretare a folclorului muzical or
ganizat in scopul depistării Ao 
tinere talente care să fie adiMO 
în viaț;i artistică profesionistă, O 
parada a portului popular, 
va străbate întregul oraș, alto 
nilestâri cu caracter pBpiilar. 
morialul se va încheia cu o 
bare câmpenească.

l’ână atunci însă, tinerii 
aptitudini muzicale, care
să participe la concurs pot 
treacă la pregătiri artistice la* 
sponsorii, întrucât manifrstare* 
va avea nu numai o participare Î4ț- , 
cală, iar știri despre ea vor fi preL < 
luate de presa locală șl centrală, 
sunt așteptați de organizatori. ’

■'

cari 
ma- 
Me- ' 
scț.
..(li'-
M

dores» 
wl

— Dacă vor veni și rușii să-'-i ia dineurile înapoi, 
cine va mai sta la Coiraceni ?

Africa și bogățiile ei (i)
Viu sau mort, un «M fant valo

rează mii de dolari in Kenya, 
Zimbabwc, Tanzania sau Africa 
de Sud în're excursiile pentru 
fotografierea animalelor și vână
tor ne organizate (așa-numitcle 
salari), exploatarea faunei sălba
tice esle cu atât mai rentabila cu 
cât creează o serie Întreagă de 
industrii: tâbăcirea pieilor, împă- 
•crea animalelor, fură a mai vor
bi de comerțul cu animale vii 
vândute grădinilor zoologice din 
intreaga lume. Acesta este, după 
cum sc pare, prețul care trebuie 
plătit astăzi pentru a corv^rva 
fauna țărilor africane. Intr-ade
văr, guvernele investeau Înainte 
Intre 100 și 1000 de ori mal mulți 
bani In creșterea animalelor do- 
mcAice tradiționale decât In con- 
«crearea faunei sălbatice. Totul 
e-a schimbat când s_a constatat 
că turismul putea aduce tot atâ
tea venituri cât șl agricultura, 
cum este cazul în Kenya sau Tan
zania.

Dar autoturismul de teren în
cărcat cu amatori do exotism 
poate hrăni populațiilo locale 7 
Indirect da, așa cum mărturiseso 
cei 6000 de crescători de la Par
cul național Amboscli (Kenya) 
care întrețin de bine de rău un 
șcptel de 50 000 zebu și 20 000 mici 
rumegătoare. Dar când unul din
tre ei este angajat cu anul ca 
ghid de vânătoare pcntru urmă
rirea leilor, salariul lui este echi
valent cu vânzarea a 30 000 fie 
zebu sau 6 4C0 de boi I Mai mult, 
nu există activitate turistică 
fără conservarea faunei sălbatice; 
contrar a ceea ce se afirmă cu 
pr-a multă ușurință, turismul în
treține fauna. Patrimoniul ani
mal este deci girat de o nouă 
rasă de crescători, udepți ai teh
nicii denumite „game ranching".

Creșterea naturală a unei popu- 
Uții animale într-o anumită arie 
(savane sau păduri) urmează o 
curba ji forme d« ,S“ turtit: o

si» moidă. La început, animalele 
se reproduc rapid, atingând, în 
câțiva ani, o populație maximă 
cel mai ad< x';) determinată de 
cantitatea de hrană disponibilă. 
D.ncolo de aceasta fază, repro
ducția asigura înlocuirea morților 
cu nou-născuți. Toată iscusința 
tehnicii „game ranching" constă 
în a oiuorâ suficiente animale (de 
toate speciile) pentru a menține 
populația (deci panta curbei) in 
faza sa de creștere, fără a afecta 
totuși echilibrul. Comandouri noc
turne sunt deci lansate în parcuri 
pentru a omora animale.

Dacă metoda ar putea șoca su
fletele sensibile, ea dă totuși re
zultate economice -nesperate. In 
Zimbabwe, consumul cărnii de 
animale sălbatice depășește pe
cel de bovine domestice. Mai mult, 
tehnica „game ranching" fiind a- 
soriată turismului cinegetic, adică 
vâ 'ătoril, câștigurile pe animal 
sunt impresionante. Proprietarul 
feimci hotărăște dinainte anima
lele care urmează să fie vânate 
(masculi bătrâni) pentru care ob
țin un preț ridicat de la vânătorii 
de trofee. Pentru a participa la 
o vânătoare de 2J do zile în Tan
zania, vânătorul va trebui să ver
se 19 17-1,70 dolari. în timpul a- 
feste) campanii de vânătoare, el 
va putea omorâ cele cinci ani
male sălbatice cele mal pi<-stl- 
gioase din Africa, plătind I 105 
doimi pentiu un elefant, 700 do
lari pentru un Inii sau lin leo
pard și 270 dolari pentru un hi
popotam. Aci" i minei organizat 
poate aduce beneficii do până 
la <37 milioane do dolari pr.» nn 
Dar crearea acestor ff ine cere 
deplasarea sătenilor peniiu a îm
piedica braconajul. Mai mult, 
arest tip de afacere constituie în
că apanajul unei nunoiiiuți în 
Zimbabwe, 28 la sută din cele 
mai bune terenuri fiind sub con- 
trv’ul a 4 000 de proprietari albi.

,,la betoane"
Ge se mai vinde la librăria ad 

boc botezată „la betoane?" Cărți 
multe, scumpo, dar deosebit de 
interesante. Remarcam — și spe
răm să nu fie un foc de paie — 
îeoricntarea editorilor noștri spre 
cartea românească. Astfel, în stan
durile improvizate sau pe măsuțe 
stau și așteaptă să ajungă la ci
titori romane de mare succccs 
semnate dc Vintilă Corbul, dintre 
care amintim „Cenușă șl orhidee 
la New York“ si „Groaza vine de 
pretutindeni". Tot în aceste stan
duri veți găsi „Șapte ani apoca
liptici". de Ion Țugui .șl „Antars", 
o carte semnată de Dan Apostol 
și Rodica Bretin. Din literatura 
universală, cartea dc mare suc
ces inspirată din întâmplările 
mai puțin cunoscuto ale celui 
dc-al doilea război mondial, sem
nat;» de Jacqites de T^umay și 
intitulata „Eva Ilitlcr născută 
Braun" precum ți romanul scri
itoarei Jann Anstin, „Mănăstirea 
Northan;? r“. Nu lipsesc nici crea
țiile lui Michel Zevaco, Alexandre 
Dumas, Agatha Christie ș.a.

muzeu dedicat 
lui Salvador 

St.

Ccl ma; marc 
operei artistice a 
Dali se află In localitatea 
Pelcrsburg din Peninsula Florida. 
EValuate la aproximativ 120 de 
milioane de dolari, cele 1500 de 
exponate provin din colecția par
ticulară a unui bogat industriaș 
din Clgveland. Ib-ynolds Morse, 
împreună cu soția sa, IClcanor, au 
f< : t prieten; apropiați ai celebru
lui pictor spaniol timp de peste 
10 de ani, până la dispariția a- 
cesluia, in 1989, la vârsta dc 84 
de ani.

Alcătuirea colecției a început 
în anul 1942, când familia Morse 
a achiziționat pentru prima dat.i 
lin tablou purtând semnătura lui 
Dali. „Nc-.un dat scama de fap
tul c. Dali (ia categoric un pic
tor do excepție. Tehnica sa era 
minunata, iar ideile sale ei ju 
foarte interesante. A fost o expe- 
ri< nțâ '-are a ihiial. o viață în
treagă" 1 'l -ol >* -it recent Ele mor 
Moi se.

în inoinciiiui in care spațiul de 
(are dispuneau la Clcsol.ind 
(Ohio) pentru expunerea colcc-

Prezente si
A >

Este mai rar întâlnită situația 
ca un așezământ de cultură de a- 
matori să efectueze turnee artis
tice cu formații proprii, în mij
locul verii. Și totuși! Sub egida 
clubului din T.onea, în zilele de 
3 și 4 iulie, la Geoagiu, au avut 
loc două spectacole de divertis
ment. Nu au lipsit muzica ușoară, 
dansul, gluma. Și-au dat concur
sul grupurile de dans „Misterele 
nopții", „TC—DC", și grupul de 
muzică ușoară „Atlantis". Printre 
protagoniști, o tânără deosebit de 
talentată pentru dans, Eh na Da-

Tea
piesa

Butii-
O nouă reprezentație cu 

„Hoțul cinstit" de Valcriu 
lescu este programată pentru as
tăzi, 10 Iulie în Teatrul dramatic 
1 D. .Sârbii". Vom avea astfel P1’*'

Ain
mianovici. Spectacolul a adus ti», ț 
riștilor și localnicilor din Geoa.( 
giu și o surpriză. Este vorba d«-j 
parada modei organizată de.So-- 
cietatea comercială „Trîcopel" Pe- ■ 
troșanl. Iată că arta muzlcaîA, i 
coregrafia și divertismentul s-3ft ) 
împletit cu arta vestimentației.

Aplauzele numerosului piiblf* . 
au răsplătit cum se cuvine alSf 
efortul organizatorilor cât ți mutf»’ 
ca tinerilor prezenți pe scenă. ?■" 
când astfel de spectacole în zilefe I 
de sfârșit de săptămână ,șî iv 1 
locurile de agrement din V.il«w 
Țiului, că doar avem destule? I

t r u
Icjul să ne reîntâlnim cu umorul 
dramaturgului petroșănean șl eu 
arta dramatică în „adâncurile" 
careia no vor conduce Flori» 
Plaur, Mihai Clita, Francts, A 
Chorobea si cei lalți.

I

I
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St. Peleisburg
devenit .suficient, .soții 
bot urâți sâ păstreze toate

ției a 
Morse, 
aceste opere de artă într-un sin
gur loc, au început să caute pe 
întreg teritoriul american un se
diu permanent care să găzduiască 
Muzeul Dali.

A fost aleasă localitatea St. Pe- 
tcrsbiirg, a cărei așezare pe malul 
oceanului amintește dc Gadaqiiez, 
micul orășel de pe țărmul Mcdi- 
teranel în care Dali șl-a început 
prodigioasa carieră. Amplasarea 
muzeului a (ost foarte apreciată 
și dc Gala, jșibita soție a lui Dali, • 
pentru simplul motiv că ea 
născuse intr-un oraș cnre ] 
același nume (dar se afla in 
sia).

R' iiumi.,, di< pt stațiune 
odihna pentru pensionari, St. 
tcr.sbnrg a fo-.t Inriintat să 
diliasca Muzeul Dali din dorința 
d • a-șl spori atractivltatea tinis- 
liră. Cn minare, municipalitatea 
a alocat lr< i milioane de dolari 
penti o ainenai.rea clădim a 
a < i dat iirgamzatoi ih.r und- 
cilitâți fiscale.

se 
mita 
Ru-

dt 
1*C. 
fliV-

a 
I i-

j •
Inaugurat de 11 ani, muzeu] dfa 

Florida atrage numeroși vizitator^.: 
pragul său fiind trecut anual 4U 
aproximativ 300 000 de nmi'tc1 
de artă. Jumătate din numărul . 
acestora este reprezentat do 
riști europeni și japonezi.

Colecția, care este una âlnlra 
cele mai mari din lume dedicată 
cr< ițici unui singur artist cu
prinde tablouri, sculpturi ți dese
ne cu caracter comercial, ilus
trând activitatea lui Dali Ineă 
dc la debutul acestuia. Majorita
tea exponatelor sunt realizate In 
stil .suprarealist. Există insă în 
colecție și tablouri din perioada 
de îneeput a artistului, când a- 
ccst.i cocheta cu impresionismul, 
precum și (rânze uriașe în ma
niera simbolismului religios crea
te dc Dali către sf--si!ul vieții 
sale.

Lan <i înm-eu se ațjâ un maga
zin dc smenirnri, ce comeiciali- 

i/â mici obiecte care aminte-o
de '-lilul șocant și original d ma- 
iilui, unicului Salvadoi Dali.

zr<



SAMBATA, 1» IULIE 1993ZORI SOI

MICA PUBLICITATE Publicitate
MATRIMONIALA

1 TANARA. 23 ani, timidă, com
plexată, doresc prietenia unui tâ
năr liniștit, bun, până în 33, ani. 
Adresați : Lupeni, str. Barbâteni, 
nr. 4, sc. 2, ap. 26. (0124538)

ANIVERSARI

CÂND 1N BUCHETUL vieții 
dumneavoastră veți princu cel 
de-al 46-lea trandafir, colectivul 
magazinului 104 Gospodina, urăm 

șefei de unitate, doamnei Cer- 
na Viorica, un călduros „La mulți 
ani (0124545)

CU OCAZIA aniversăm zilei 
de naștere a scumpei noastre 
nașe, Cerna Viorica, finii Virgil, 
Mariana, Râul și Razvan, urează 
un călduros „La mulți ani lu. 
(0124515)

„LA MUL11 ANII" și fericire 
Iți dorește tata, dragă Claudia 
Birnbaum, cu ocazia împlinirii 
celor 3 anișori. (0124519)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
Rodica Botoroacă urează fiului 
ei Alex. cel mai cald „La mulți 
ani ' .

VANZARI

r VÂND mașină ingheța'ă „Fri
zer**, nouă. H dalii, 545814, orele 
8—16. (0121504)

VÂND casă particulară in Pe
trila. Informații, la telefon 
550491, între orele 17—19. 
(0124506)

VÂND televizoare color — 
100 000, negociabil, televizoare co
lor — piese schimb — 50 000, ne
gociabil și video player Goldstar 
— 110 000, negociabil. Petroșani, 
Doinei, 5 (vizavi IUMP). (0124457)

OFERTE DE SERVICIU

i 
) SOCIETATE Comercială cu 

sediul in Petrila, str. Minei 
(lângă pod), angajează vânză- . 
toare, fără obligații. Vârsta 1 
între 18—25 ani. Relații, la se- ț 
diu, zilnic. (0124523) l

1
*
L

DIVERSE

1

4500 lei, dus-întors. Relații ; . 
telefon 544950. I

CERERI SERVICIU

DOI TINERI care doresc să lu
creze pentru 2 luni. Urgent. Str. 
Radu Șapcă, 2 B, Petroșani (colo
nie). (0124539)

SCIUMBURI-INCIIIRIERI

SCHIMB apartament 2 camere, 
Paroșeni — Sohodol, bloc M/5 
(Dănescu), cu similar Vulcan. 
(0124522)

SCHIMB garsoniera, central, 
Deva, cu apartament două came
re, Petroșani, zonă centrală sau 
Independenței. Telefon 542940, 
după ora 17. (0124521)

DAU cu chirie spațiu depozita
re pentru vânzări en gros. Rela
ții: Petroșani. Șt. O. Iosif, bloc 
1 A/4, telefon 543415, orele 
18—20. (0124535)

PIERDERI

SC „ALDA“ Impex SRL Vul
can (bar Select), vinde en gros 
bere indigenă (Arad). Relații : 
la bar. (0124527)

SC MKA SRL, organizează cu 
autocarul propriu in condiții ex
celente, o excursie la Cluj pentru 
ce; ce doresc să ia legătura cu 
Societatea „Caritas**. Plecarea, 
luni dimineață, ora 8, din fața 
Casei de cultură Petroșani. Preț,

PIERDUT carnet student pe 
numele Demeny Iosif Nicolae, e- 
libcrat de UT Petroșani. Il declar 
nul. (0124512)

PIERDUI' legitimație bibliote
că periodice pe numele Dragomir 
Ramona, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0124520)

COMEMORĂRI

VÂND apartament 2 camere
2 balcoane, etaj 2, Petrila, str. 
Minei, bloc 29/8. Relații: la
adresă sau la magazinul „Ale
xandra** (parterul blocului).

■ (0124540)

VÂND Mcrcedes 220. Diesel, 
preț negociabil. Informații, tele
fon 541912. (0121542)

VÂND garaj bolțari, zona Di- 
nmtrov, 750 000 lei. Telefon 542260, 
Carpați, 4/5, Petroșani. (0124528)

VÂND video recorder Samsung, 
nou. 195 000, Aicea Trandafirilor, 
13/13, Barbâteni. (0121529)

VÂND apartament. Petroșani, 
central. Telefon 51197.’, sâmbăta. 
(0121530)

VÂND urgent apai lamcnt 2 
camere, Petroșani, Independen
ței. Relații : telefon 545774, sau 
Republicii, 63/7. (0121531)

VÂND televizor color Grundig, 
funcționare ireproșabilă, 87 000, 
garanție, 30 zile. Telefon j 11902. 
(0121532)

VÂND Daci i 1310 și aparta
ment 2 camere, Vulcan, Nicolae 
Titulescu, bloc D 10, ap. 13, după 
ora 16. (0121533)

VÂND ETZ 250. Informații, te
lefon 513201 (0124331)

VÂND Renanii 5 GT Turbo, 
stare excepționala Informații : 
telefon 541993. (0124326)

VÂND urgent t -levizoaie color, 
85 000, str. Gh. Doja 34/2 (colo
nie), Petroșani. (0121.536)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani, Saturn, bloc 1/21 (lân- 
gi magazinul Dacia). Relații: str. 
Horea, bloc 63 B/2. (0124313)

VÂND medicament Pa* pat pen
tru i li roză astmatica. Măriei 
Cornel. Vasil, Ak’csandri, 23, Pe
troșani Telefon 511822. (0121511)

VÂND Volhswa; "n Transpor
tor, camioneta Barba',, Volkswa- 
gen IX . by și euploi cu microun- 
<k. Informații tlk-lon 511772. 
(012 1513)

VANI) tcie.r/' r- color T< 1c- 
fuiikcn cu t'lecomaii'l.i și alb- 
n -ip-ii, sigd.it. Telefon 511418. 
(0121:317) ,

DE 7 ANI privim doar poza ta
COSTEL DANIEL

Tristă este amintirea morții tale, produsă de acel accident de 
circulație. Timpul trece, dorul o greu. Părinții și fratele din Vul
can. (0121324)

SOȚUL Nicu Stoi, fiica Marcela, ginerele Nelu Pavclonesc, 
nepoatele Oana și Simona anunță cu durere împlinirea a 7 ani de 
la moartea scumpei lor

STOI MARJA
li vom păstra in veci amintirea. (0124525)

S-A SCURS un an de când ne-a parăsi-t pentru totdeauna 
iubitul nostru soț și tată

PENTEK IOZ.SEF
Familia. (0121507)

AU TRECU l 6 luni dc- la dispariția prematura a scumpului 
nostru lin

serg. maj. ȘAITIȘ DANIEL
Nu te vcm uita niciodată. Familia Zcng. (0124518)

COPIII Mariana, Sfffia; Livia, Nelu, Ronu și Aurel, împreună 
ca familiile, anunțăm cu durere că s-au scurs 6 luni de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna iubita noastră mamă, bunica si străbunica 

URS1CA MARIA (ȘORTAN)
Qdihnească in pace ! (0124516)

AU TRECUT 6 luni de durere sufletească de când ne-a pără
sit pentru totdeauna ccl ce a fost si nu mai este

BALTAG GHEORGIIE (GUIȚA)
Nu te vom ui*a niciodată ! Sora, Anița, cumnatul Panică, ne

poții Marinei .și Clauuiu.
Odihnească in pace sufletul lui bun I (0124^13)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când scumpul nostru soț, tată, 
socru și bunic

IOVANEoCU AUGUSTIN (60 am)
a plecat pe drumul fără întoarcere.

Deși nu mai este lângă noi, inimile și sufletele noastre îl vor 
păstră veșnic, iar timpul nu va șterge lacrimile și durerea.

Dumnezeu să-l odihnească in pace I Familia. (0124511)

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzz.

PROGRAMUL TV.
SÂMBĂTĂ, 10 IULIE

9,00 Bună dimineața... de la lași!
9,50 Șahul de la A li Z.

10,00 Actualități.
10,10 Ala-bala-portocala!
11,00 1 ilm scrial.
11,30 Tradiții.
12,00 Alfa .și Omega
13,00 Ora de muzica.
14,00 Ora 25 — tranzit TV.

Din sumar: Desene anima 
te; Știri; Atlas; Film serial:

Cascadorul; Topul muzical 
european (I); tfoinedie: Fa
milia Simpson; Topul muzi
cal european (II și III); Du
plex Gostine.ști; Mapamond; 
Tcleenciclopcdia; Actuali
tăți; Editorialul săptămâni:; 
Duplex Costinesti; Film ; 
Caracatița. Seria a Vl-a, e- 
pisodul 5; Știri.

23,15 Film serial. Midn'ght Cai
lor. Episodul 20.

0,10 Rilhm and Blues Show.

Sistem de intrajutiirari: 
m«" hațeg

I» >
CL SEDIUL IN HANUL „BUCURA", 

anunță pe cei interesați că se fac înscrieri la sistemul nos
tru cu SUMA MINIMA DE 10 000 LEI, MAXIMA DE 
100 000 LEI LA O DEPUNERE.

După 90 de zile se restituie de 8 ORI SUMA DEPUSA.
Garantăm în orice situație, restituirea a 70% din suma 

depusă.
Relații suplimentare, la sediul firmei.

-------------------- - -fr ■--------------------
Anunțăm, totodată, pe primii depunători (24 iunie — 

21 septembrie), că vor participa la TOMBOLA organizată 
de firmă cu premii in: 1 televizor color si 10 premii a 
10 000 lei.

Vă așteptăm de lunea, până vinei ea, orele 9—17. 
(0124482.)

S.C. TRANSUTIL S. A. 
Petroșani

organizează concurs pentru următoarele posturi;

■ 1 post — șef birou financiar — contabilitate
■ 1 post — revizor contabil

Concursul va avea loc în data de 22 iulie 1993, ia se
diul societății, str. Jiului, nr. 14.

Relații, la telefon 545822 și 545823.

)

Primăria Municipiului Petroșani
Consiliul Local Petroșani

ORGANIZEAZĂ

licitație publică deschisă pentru inchiricrea terenului dc 

sport (patinoar), situai pe str. A\ ram lancu, lângă parcul 

Central din Petroșani.

Condițiile prevăzute prin Hotărârea nr. 4/1993, a 

Consiliului local al municipiului Petroșani, Precum și do

cumentele dc licitație pot fi consultate zilnic, începând cu 

da<a de 12 iulie 1993, intre orele 13—15,30, la biroul 

Relații cu publicul, din cadrul Consiliului local, str. 1 De

cembrie 1918, nr. 93, Petroșani

Licitația va avea loc in data dc 29 iulie 1993, ora 10, 

la sediul Consiliului local.

Taxa de participare la licitație este de 15 000 Ici.

Garanția dc participare la lic itație este de 37 510 iei 

și reprezintă chiria pentru teren, calculată pentru o lima-

Cotidianul dn opini] țl informații „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE ^ZORI NOI" S.A.

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

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Directori MIRC'EA BUJORESCM
Director executiv: Ing. Alexandru 

•OGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicoia* Bălcescn nr, 2. 

releloano: 541662 (direclor-rcdactor |Cf)i 

545972 (director executlv-admloIslraUv 

difuzare), 642464 (secții). Faxi 093/545972.

TIPARUL} Tipografia Petroșani, alr. 
Nicolae pălceace «r, L Telefon 141369.

Materialele nccomandale fi 
ncpubticale au se restituie. Res

ponsabilitatea morală fi juridică 

asupra corectitudinii datelor e«- 

prlrne in articole aparțin, In 
exclusivitate^ autorilox.

ECHIPA DE SERVICIU»

Responsabil de număr

Ștefan CIMPOI
Gorectare

Kaallla AGH1REI

Viorica FlRȚULESQF

sigd.it

