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Conflictul de muncăi din Valea liu’ui

1HS Him 1 6 [itiui ?
S au limpezit apele la Fabrica de pâine

Inginerul Ghcorghe Marc, 
din nou director

Așa a fost în seara zilei de joi
Ora 18. Minerii adunați la se

diul Regiei Autonome a Huilei 
sunt tot inai mulți. S-a ascultat 
relatarea de la fața locului, fă
cută obiectiv, de corespondentul 
Fostului de radio București. Oa
menii o aprobă. Un grup masiv 
de mineri intră în sediul Regiei 
și al Institutului de proiectări. 
Marea majoritate se opresc la 
grupurile sociale să bea apa. Câți
va merg la dispecer solicitându-j 
să vină în mijlocul lor. Dispece
rul vine fără teamă în m.jlocul 
oamenilor. Grupuri de 4—5 mi
neri se opresc în fața compoziției 
statuare de pe holul combinatu
lui. Dispecerul le spune că cfcte 
sculptura unui miner din Vale,
I.adisl.au Schmidt. Mineri, re
vin in curtea Regiei. Nu au fost 
altfel de incidente.

Ora 19,20. De la microfon, se 
anunța că, telefonic, domnul Mi- 
ron Cozma a întrebat dacă să 
rămână în București, să continue 
negocierile la Senat și Camera 
deputat,ilar, sau sa vină la Petro
șani. Minerii ce: să vină Ia Pe
troșani

Or.i 8. Se asculta radiojurnalul. 
Minerii rămân stupefiați când 
intr-unui din comunicate se spune

„Am cerut să se respecte grilele legale”

„Sâ se dea banii noștri promiși”
Vineri, dimineața. La sediul 

Regiei. Majoritatea minerilor sunt 
adunați în fața Regiei. Vorbește 
domnul Miron Cozma. Explică de
taliat ceea ce s-a întâmplat la 
București. Se iau masuri de con
ținu irea acțiunii revendicative 
pană la rezolvarea ei. Schimburile 
de mineri vor veni ltl Regie, în
locuind schimbul existent. Dom
nul Cozma cere ca s.ilariații Re
giei să fie lăsați să intre în sediu 
pentru a-și soluționa problemele 

că Guvernul nu poate fi de acord 
ca unele categorii dintre salariați 
să aibă lefuri de peste 500 000 lei.
Nimeni din Valea Jiului nu a 

cerut așa ceva. Minerii nu au 
cerut astfel de lefuri. Se discută 
între oameni că ar fi ln mijloc o 
diversiune care să atragă blama
rea minerilor în țară. Se aud 
strigăte de protest. Liderii de 
sindicat și „administrativele" de 
exploatări miniere aduc mâncare 
pentru oameni. Aceeași gustare 
sărăcăcioasa. Un codru de pâine 
și o conservă. INCREDIBIL! Mi
nerii mănâncă o conservă cine 
ști? când fabricată iar la radio 
zice onor GUVERNUL că se cer 
lefuri de 500 000. Păi dacă minerii 
ar avea banii de care se spune 
ar nVmca astfel de conserve? Oa
menii vorbesc că intr-adevăr, unii 
dintre „șefi" și-au făcut salarii 
enorme, in dauna minerilor ade- 
1 arați. Este problema internă a 
exploatărilor miniere și a sindi
catelor. Nimeni nu o poate rezolva 
cu excepția lor. Ora 22. Se ascultă 
din nou radiojurnalul. Apoi de
clarațiile domnului Miron Cozma 
și ale ministrului Florin Geor- 
gescu. Se fac comentarii. De tot 
fe.iil. Intre timp oamenii au blocat 

curente. De asemenea, cere ca 
domnul director general Benoni 
Costinaș sa fie lăsat să Intr? In 
sediu iară a j se întâmpla nimic 
pentru cn organul de conducere 
administrativa, consiliul de ad
ministrație să poală funcționa și 
lua deciziile ce se impun.

Spic finalul discursului, domnul 
Cozma spune că în cazul în care 
cererile justificate ale minerilor 
cu privire la salarizare nu sunt 
soluționate, va cerc liderilor de 

circulația pe artera principală a 
orașului Petroșani. Nu toți, de
sigur. Grupuri mai înfierbântate 
fie datorită căldurii de peste zi, 
fie datorită oboselii, fie datorită 
consumului de alcool. Pentru că 
au fost și inși care, discreditând 
minerii adevărați, au consumat 
masiv băuturi alcoolice. Oricum, 
cei „amețiți" sunt imediat izolați 
de ceilalți. Ora 24. Se lansează un 
zvon: „Au venit scutierii". Nimeni 
nu-i dă crezare D? altfel, cu ex
cepția patrulelor firești, de noante, 
nu apar oameni în uniformă. Nici 
nu ar avea de ce. în alte locuri 
aln orașului sunt semnalat? unele 
cazuri particulare de făiădelegi 
Autori, indivizi fără ocupație, care 
și-au pus o cască în cap. fttra’ă 
cine știe de unde si când, și-o 
bluză de salopetă strigând apoi 
că sunt minzri. Nn au fost mineri 
Arăta,1 a derbedei nu a mineri 
Repetăm, aceștia NU au fost mi
neri.

Ora 1. Timpul trece greu. Este 
așteptat domnul Miron Cozma.

Or, 2. Liderul Confeder ațici a 
sosit la Petroșani. Vorbește oa
menilor. Cere ordine. Spune în 
câteva cuvinte ce are de spus și 
cere ordine.

sindicat din unitățile RĂII să se 
intre in grevă generală. De ase
menea, se va cere primului mi
nistru, Nicolac Văcăroiu să vină 
în Valea Jiului. Ora 9 In ordine, 
se iau măsuri pentru organizarea 
pe mai departe a desfășurării ac
țiunii revendicative până la so
luționarea conflictului. Au loc, 
în sediul regiei analize cu partici
parea administrației și sindicate
lor.

Conform declarației făcute de 
domnul Mircca Dumitrescu re
prezentant al Departamentului A- 
limcntației din Ministerul Agri
culturii, domnul jng. Ghcorghe 
Marc revine pe funcția de direc
tor al Fabricii de pâine din Pe
troșani, începând cu data de 15 
august 1993, după efectuarea 
concediului de odihnă.

La sediul fabricii s-au întâlnit 
vineri pentru a discuta această 
decizie reprezentanții C1MS, for
mat din domnii Dumitrescu, dl. 
director Toma de la SC REAL- 
COM SA și domnul Ionuț din Ștefan ( 1511*01

Administi alia Financiară, Con
siliul de admini.slr.'iție: d-na
Brangi Carmen și dl. Alexandru 
Prinț.

De la IlOMPAN a part ipat 
dl. Aurică Rădulcscu, și un re
prezentant al Direcției Agricole. 
Au mai fost prezenți domnul 
viceprimar Cristescu, dl. Iepure 
Aurel de la Federația Morarilor 
și Brutarilor din România, șefii 
de secție din fabrică si cei trei 
lideri sindicali. Vom reveni cu 
anii sun'e.

Și acum, din. nou așteptare : -
Către orele prânzului, vineri 

domnul Miron Cozma s-a adresat 
din nou minerilor aflați in stare 
d? conflict de munca. Domnia sa 
O cerut încă o dată ordine și con- 
semnam cu satisfacție că ordinea 
s-a respectat După care Liderul 
Conf-dcației sindicatelor minie
re din Români a informat mino
rii că s-a găsit o soluție; pentru 
ieșirea din impas. Reprezentan
ții autorizați aj sindicatelor și ai 
administrației până ia nivelul 
RAH propun aprobarea unor no] 
gute de d irizare. In context, 
domnul Cozpi a reiterat Id ta <ă 
se dorește ca a.șk.zi, sâmbătă, la 
P-'-troșani să vină ult reprezcritant 
al Guvernului, care su aibă pute
rea de decizie și caic să confir
me grilele propuse In cazul în 
caic acest lucru nu v- realiz'-'iză, 
s-a cerut c,i in Vale să vina cel 
mai tăi 'in luni, domnul prim mi
ri’>tru al. României, Nicolac Vacă- 
roiu. In cazul în care invitația a- 
dresată primului ministru nu se 
v.< accepta, conflictul de muncă 
se va actrtlza Se va declanșa, 

începând de luni, greva generală 
în t 'ploatări miniere, prepara- 
țij și alte unități ale Regiei Au
tonome a Huilei. Cele de mai 
•su au fost comunicate primului 
ministru, domnul Nicolac Vâcă- 
roiu. După aceasta, în fața mi
nerilor aflați !n incita Regiei 
Autonome a Huilei s-a dat citire 
tabcluluj cu grilele de salarizare 
propuse. Minerii au fost de a- 
coril cu cele spuse do domnul 
Cozma și l-.njj aplaudat. Vom re
veni in ziarul de marți cu alte 
amănunte. In ce', a ce ne privește

O ONFERiN ȚA
Asociația pi-ntru handicapați 

Valea Jiului, cu sediul in Petro
șani, pe bulevardul I Decembrie 
1918 (in vecinătatea magazinului 
Apicola) organizează la sediul său, 
marți, de la ora 10, o conferința 

considerăm că este in interesul 
Văii Jiului și aI stabilității eco
nomice, politice și sociale din 
țară, îndeosebi din Valea Jiului, 
să se dea dovada de înțelepciune 
și raț.unc,, să triumfe. Tara nu 
arc nevoie de noi convulsii care 
sii altereze din nou numele mi
norilor in fața lumii. Cât pri
vește celelalte revendicări, ele 
sunt rezolvabile aici, pe plan 
local. Oricum, este rău că s-a a- 
juns la un conflict de muncă ce 
putea fj doz unor tit din fașă ! 
Conflictul continuă. Așteptăm.

Ilorațiu Al.LX AN DRESC li

DE PRESA
di presă In care invită ziariștii 
din presa scrisa și audio-vlzualu. 
Asociația se confruntă cu nume
roase probleme și cere sprijinul 
mass-medicl in soluționarea lor, 
dar mai ales pentru informarea 
corectă a opiniei publice. (Al. IJ.)

După depunerea jurământului, primarul nou ales, dl. 
Ghcorghe Berea a avut două zile de coșmar: greva mine
rilor și scandatul de la Fabrica de pâine

„Păzeștc-mă, Doamne, te găini, că de
câini mă apăr singur !”

Am primit, zilele trceut<’, vizita unor rude m ij de departe, 
din Marea 1! i lan ie. Cum era și firesc, mai intui au dorit sa inia 
orașul, l-am condus, cu marc atenție, printre minerii aflați in 
grevă și am scăpat teferi, deși am fost avertizați că dacă ne mii 
jucăm cu „apa, aiul" (camera de lu.it vederi — n.n.), s-ar putea să 
rămânem făr.î el.

lndieptându ne spre casă, am trecut pz strada Avwon kincu. 
Din dreptul blocului 8 am devenit ținte vii ,(lc unui grup de tr i- 
gâtori cu sabarcana (improvizată din tuberman) și cu praștia, 
destul de experimentați, judecând după numărul de „puncte lovite"

Asta a fost prima fază. A doua a con-lat intr-o ploaie artifi
cială, pornita din niște pungi dc plastic, mânuite eu pricepere, de 
1a etaj, dc niște puști. Cupă ce nc-au udat cum nu se cuvine, 
ne-ain oprit |x> o bancă in parc, sa ne uscam la soare.

Camera n-a avtlt prea mult de suferit, oaspeții mei însă n an 
vrut, î|t ruptul capului, să creadă că o astfel de primire le-a fost 
rezervată exclusiv lor §1 că nu e „obiceiul casei"-. Mic nn mi-a mai 
rămas decât su meditez la modul in care se strică imaginea Romă 
ni- i în lume (Ștefan CIMPOI)

I.adisl.au
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lAMfii iiiuimiiiiii Utilaje italo-germanc pc drumuri____
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In Petriia se toarnă... asfalt
Drumul care nu duce la Biserică, 

nu duce nicăieri

Gradele monahale
_  monah (deci simplu călu

găr), după aceea, prin recoman
darea soborului și starețului, se 
face hirotonie in diacon;

— diaconul călugăr se numește 
ierodi.icon, a doua treaptă;

— arhidiacon, adică cel mai 
marc intre diaconi și purtător de 
cruce.

După aceea tun ază * gradele 
preoțești. Mai întâi, vreau să spe
cific că in Biserica noastră orto
doxă sunt 3 feluri de preoți:

— preoți căi , oriți, care sunt 
majoritatea;

— preoți celibatari, adică ne- 
căsătoriți, dar civili;

_  preuți călugări.
Toți au aceleași studii, și urin 

hirotonie in preot primesc același 
Har. Dar înainte de hirotonire în 
preot, candidatul iși alege una 
din cele trei vai ante, și numai 
in raport de hotărârea luata sin
gur, este făcut preot. Deci nu o- 
rice călugăr este preot.
Gradele preoțești monahale sunt:

1. Preot călugăr sau Ieromonah, 
prima treaptă.

2. A doun treaptă preotului 
călugăr este Protosinghel.

3. A treia treaptă a preotului 
calugăi este Arhimandrit.

In ierarhia bisericii, arhiereii 
■unt recrutați numai dintre preoții 
călugări.

Mănăstirea este condusa de 
stareț, care este la rândul suu 
ales de Episcopul sau Mitropolitul 
locului, sau de obștea man istirii 
respectiv. Stareiul conduce mănă
stire., cu ajutorul Consiliului du
hovnicesc, și economic judecăto
resc. '•

Pe lângă Stare t, in mănăstirii 
mai există:

— Economul, ••arc se ocupa de 
gospodăria mânastirn;

— Casierul, cari încasează ve
niturile n măslini;

— Ecleziarhul, care are exc ln- 
siv grija Bi-erick, lânduiala sluj
belor etc.;

— Arhondarul, cel care se o- 
cupă cu lngrijma si curățirea 
camerelor de oasp. ț,,

— Chclarul, caic se ocupa cu 
beciul mănăstirii.

Ocupațiile calu trilor sunt, în

LUNI, 2 AUGUST
14,00 Actualități. Meteo.
14,1a Ora dc mu/.ka.
15,00 Cursui i d< limbi străine.
15.15 O sama de cuunl
16,oO Actualități.
16,05 Album de saianța.
16,3a Civilizația montana.
17,05 Magazin in limba maghiară.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Studioul economic.
19,30 Desen' animat'-.
20,00 Actualilăți.
20.35 Sport,
20.16 Teatru lui-- RIGOLE ITO.
22.50 Azi in prim plan. 

MARȚI, 3 AUGUST 
7,00 TVM. Talcmatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Clu j-Napo! a.
12,00 Lumina din lumina.
13,00 Ecran dc vacanța.
13.35 Des< ne anima'c.
11,00 Actualii iți. Mrt.-o.
14.15 Ora de mu ic-a.
15,1X1 ^AILiim da vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuit i-m.iga/in
17,05 Cabinet juiidic.
17.35 Salut prieteni! (I)
18.35 De la Iunie adunate...
19,00 O manifestare <1 prestigiu 

Al doiir-a Congres internațio
nal de studii români-si i.

19,30 IX-seni animate.
20 00 Actualități.
20.35 Rosturi, rosliri.
20,40 Sport.
20.15 Film aci ia). DRAGOSTE I.A 

PRIMA VEDERE...
41,60 Universul cunoașterii.
22.35 Meridiane!* dansului.
23,05 Salut, înletc-nal (II)
MJjta Actualități. 

general: rugăciunea, participarea 
la slujbele din Biserică și rugă
ciunea făcută in particular în 
chilie'și munca sa(i ascultarea în 
genei ai in mănăstire, care cu
prinde toate activitățile gospodă
rești.

Mai concret, dc ce să nu spu
nem, fiecare călugăr trebuie, mai 
întâi, să se roage, să fie un mare 
mânuitor al rugăciunii, după a- 
ceea să știe să cânte și să citeas
că la strană, să-.și facă lecturi 
biblice in particular în timpul li
ber, să știe să facă curățenie, să 
știe să gătească, să spele, să în
vețe rânduiala la grajdul anima
lilor. să știe sâ lucreze pământul, 
toate acestea împletindu-le cu 
rugăciunea, întocmai preceptului 
„era et labora", „roagă-tc și mun
cește" jl Sf. Vasile cel Marc, dar 
mai ales, oricând să știe să-și a- 
pere credința străbună.

In Muntele Athos din Grecia, 
exista 30 de mănăstiri, mari îm
părătești, și peste 200 dc schituri 
și chilii. 1 a mănăstirea grecească 
Pilotei», sunt peste 100 de călu
gări numai intelectuali, călugări 
cu câte 2—3 licențe, cu câte 2—3 
doctorate, profesori universitari 
din multe centre universitare ale 
lumii, medici, ingineri, din toată 
lumea. Au lăsat toată știința a- 
cumulat.i pe parcursul vieții când 
au găsit pe listis și și-au tachinat 
toată viața lui, încadi ândit-se în 
preceptul biblic care zice că: „de
șertăciunea este înțelepciunea a- 
cestei lumi".

Și exemple de acestea prin ex
celența se găsesc și la noi in țară.

Mulți oameni privesc cu re
pulsie chipul unui călugăr, când 
îl întâlnesc, încrezându-se în su
perstiții sau în descrierile nega
tive ce Ic md, în timp ce bietul 
călugăr se roagă pentru ci.

Trebuie să ne întoarcem, frați
lor, spre moralitatea românului 
ie alladata și să privim cu câtă 
fid< litatc a slujit el Bisericii și 
neamului, căci aceasta ne este, 
caracteristica fundamentala și 
iadispcmabilă vieții rma.-tre dc 
român civștin.

Protosinghel 
loaihim l’ARi l I I M l', 

Sf. Mănăstire Lainici

MIERCURI, 4 AUGUST 
7,iX) TVM Ti li'm.itinal. 

10,00 Ivit Iași.
11.00’ TVR Cluj-Napoca. 
12,00 LA SEPT.
13,00 Ecran de vin anța.
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzica.

Programul TV. săptămânal
— 2 august — 8 august —

15,00 Album dc vacanță.
15,10 O sama dc cuvinte.
16.110 Actualități.
16,05 Oameni dc lângă noi
16.35 Ponor.unic muzical.
17,05 Sport-club.
18,1X1 Refh mor. Afaceri cil... v< ș- 

nicia.
18.30 Arhive folclorice.
19, (X) Documentar artistic,
19.30 Desene animate
20, (X) Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Azj in prim pla
81,25 Telecim mateca. DOAMNA 

DISPĂRUTĂ. (Angli.i, 1938).
23,15 Simpozion.
24,(X) Actualități.

JOI, 5 AUGUST
7,00 TVM. Tcletnalinal,

10,00 TVR Iași.
51,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film «erial. MAfii’Y.
I3,UO E*»ac «Mi v.Kanț*.

Porțiunea de drum județean cu
prinsă între stația de autobuz 
Cap de linie Pctrila și Primărie 
se află în lucru. Pe baz„ unui 
contract cu administrația orașu
lui, fxrtul Petroșani al Direcției 
drumurj și poduri HA Deva a 
trecut, din 28 iulie, la treabă. 
Inedit pentru noi, cei din Vale, 
este faptul că operațiunile de pre
gătire și turnare a noii benzi as- 
falticc se fac cu ajutorul unor u- 
tilaje de mare randament, aduse 
de la Deva. Este vorba despre 
mașina de frezat asfalt W1RT- 
GEN, de producție germană, care 
efectuase deja un parcurs pe lun
gimea de 1,3 km. Suprafața de 
lucru a mașinii este de 2,10 m 
din lățimea drumului. Până în 
data de 31 iulie această operațiu
ne va fi încheiată. A doua uni
tate a complexului o constituie 
măturătorul dc asfalt DUELO (fa
bricat în Italia). După ce și a- 
cesta iși va fi făcut datoria, jntră 
în funcțiune a treia mașinărie, 
marca MARINI (tot italiană) — 
finisorul dc asfalt. După estimă
rile domnului maistru Ionel Dă- 
nila, lucrarea poate fi finalizată 
până la data de 7 august. Asfal
tul se aduce de la Grișcni și Ha
țeg. Distanța mare dintre locul 
dc preparare a asfaltului și punc
tul de lucru duce la costuri pc 
măsură la transport și, implicit, 
pe întreaga lucrare. Costuri esti
mate la aproximativ 100 milioane 
lei. Pentru a vă face o Idee des
pre liberalizarea prețurilor în 
domeniu, iată câtevo cifre. Un

In atenția 
agricultorilor
Domnul Dobai Ștefan, inspector 

la Oficiul de Asigurări Sociale 
pentru agricultori, ne-a informat 
ca la Oficiul de pensii din Pe
troșani, în zilele dc miercuri și 
joi, funcționează un birou care 
se va ocupa de acum înainte și 
de agricultorii din zona Văii Jiu
lui.

Țăranii care nu au lucrat în- 
tr-un alt sector de activitate, 
neavând șanse de a primi pensii 
din alta parte și caic pot bene
ficia dc prevederile Legii 80, sunt 
rugați să se adreseze filialei din 
Petroșani, nem.iitrcbuind sâ sc 
deplaseze până la Deva.

\ dli I.OCOTA

13,30 Desene animale.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora dc muzică.
16,00 Albiuim de vacanță.
15,45 Cursuri de limb; străine.
16.00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin cinematografic.
18,05 Povestea vorbei.

98.35 ’l'elr-dLscul muzicii popu
lare,

19,00 llincr are .spirituale.
19.30 Desene .mimate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Spoit.
20,15 Film serial. DALLAS.
21 15 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul economic.
22,45 Șlagăre la malul mării.
23,05 Confluențe,
23,50 Actualități.

VINERI, 6 AUGUST
7,00 TVM. Telcmatinal.

10.00 TVR Iași.
10.30 Transmisiune directă a sluj

bei religioase „Schimbarea
la fața",

12,00 WORLDNET USIA.
12.30 Descoperirea planetei.
I3JX) Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
J4.00 Actualități.

Ut 

kilogram dc asfalt s-a scumpit de 
la 0,75 la 80 Iei. Metrul cub . de 
beton costă între 28 și 30 000 lei. 
In funcție de calitatea lucrării de 
la Pctrila, vor turna probabil și 
alte comenzi. Drumurile Văii Jiu
lui au mare nevoie de reparații 
temeinice.

Paul NICULESCU 
Sorin OI’REA

P.S. Fiindcă sindicaliștii lotu
lui Petroșani sunt afiliați la Fe

PROGRAl'AUL TV.
SAMBATA, 31 IULIE

8,00 Bună dimineața... de la 
Cluj-Napoca I

9,00 Actualități.
9,10 Tip-top, mini-top.

10,00 Film serial, pentru copii.
10.30 Șahul de la A la Z.'
10,40 Pompierii vă informează I
10,50 Avanpremieră.
11,05 Ziua Națională a Elveției.
11.20 Alfa și Omega.
12.20 Ora de muzică.
13.20 Confluențe.
14,00 Actualități.
14.10 Ora 25 — Tranzit TV.
19,15 Tclccnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Editorialul săptămânii de 

Paul Evcrac.
20,35 Film serial. Maddic și David. 

Serie nouă. Episodul 1.
21.10 Săptămâna sportivă.
22,00 Boema "93.
23,00 Film serial. Midnight Callcr.
23,55 Actualități.
0,10 „VVorld music Awards ’93.

14.15 Ora dc muzică.
15.15 Album dc vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Cheia succesului.
16,35 Arte vizuale.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Pro patria.
19,00 Avanpremieră.
99,05 Cultura în lume.

19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. SA FII CEL MAI 

BUNI (Anglia, 1991).
21,40 5 pcntru un cec. Emisiune 

concurs.
22,10 GONGI Emisiune dc critică 

și actualitate teatrala.
22.35 Refrenele iubirii.
23,05 Actualități,
23,20 Film artistic. IMAGINI 1N- 

TR-UN OCHI DE AUR.
1,16 Jazz-fan.

SAMBATA, 7 AUGUST

8,00 Buna dimineața... de la Iașii 
9,00 Actualități.
9,10 BA DAI BA NUI

10,00 Film serial pentru copil.
NOILE AVENTURI ALB 

LUI BI.ASK BEAUTY Ep. |.
10,30 Șahul de la A la Z.
i)0,40 Pompierii vfl informează! 

derația sindicatelor drumarilor 
din România, am folosit prilejul 
pentru a-1 întreba pe dom uj 
maistru Ionel Dănilă ce părerS 
are despre acțiunile revendicativi 
aflate în curs. Iată răspunsul dum
nealui: „Salariile noastre suht 
foarte mici în raport cu volumul 
de muncă. Dacă eșuează tratati
vele cu Guvernul vom intra, etț- 
tegoric, în grevă generală”. Scuj-t 
și concis.

DUMINICA, 1 AUGUST

8,00 Bună dimineața 1
9,00 Actualități.
9,10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial.
10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12,55 Mora satului.
13.20 Reflecții rutiere.
13.30 învingătorul.
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
14.20 Vidco-Magazin.
19,00 Film serial. Dallas.

.20,00 Actualități.
20.30 Film artistic. Fantoma de 

la operă. (Prima parte)
22.10 De la egal la egal... amical 

cu Oana Sîrbu, „confiden
ta inimilor dv“, Gornelius 
Roșiianu, „actorul".

23,35 Actualități.
23,50 Nocturna de duminică.

10,50 Avanpremieră.
11,<X) Documentar științific.
11,30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
43,00 Emigrație sau exil! (111)
14,00 ORA 25 TRANZIT TV,
19,15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20,35 Editorialul săptămânii de 

Paul Everac. • >
20,40 ORA 25 TRANZIT TV. > 

Film serial. MADD1H Șl 
DA\ 1D. Săptămâna sportiyj. 
Adrian Romccscu și invitați) 
săi. Știri.

23,05 Film serial. MIDNJGH’B 
CALI .ER. Epi odul 24. ** i

0,05 Trei din zece pentru un show. 
DUMINICA, 8 AUGUST

8,00 Bună dimineața)
9,00 Actualități.
9,10 Povești de vacanța.

10,00 Film serial pentru copii. 
NOILE AVENTURI ALE I Ui
BLAC.K BEA UT Y. Ep. 2.

10.30 Lumină din "anină.
11.30 Viața satului.
12,55 La fântâna dorului...
13,20 Reflecții rutiere.
13.30 învingătorul. 
14,00 Actualități. MOtco
14,10 POȘTA TV.
14,25 VIDEO-MAGAZIN.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial. DALLAS. 
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. FANTOMA 

DE) LA OPERA. (UUImi
parte).

22,05 Duminica sportivă.
22,25 VIP '93.
83,55 Actualități.

0,05 Nocturna «le duuuntaA .4 «
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Așa cum v-am enunțai, astăzi,

APROAPE TOTUL DESPRE
SISTEMUL

Firma „VITALIS4 - 
o șansă pentru Valea Jiului

De săptămâna trecută, mal 
precis de vineri, 23 iulie, in mu
nicipiul Petroșani, la Hotelul Cen
tral s-a deschis sistemul de în
trajutorare „Vitalis", patronat de 
Somnii Wilhelm Kalitka și Viorel 
lanchiș.

Acest sistem de întrajutorare, 
deschis la Petroșani, la puțin 
timp după ce s-a deschis și în 
Orașul Hațeg are ca finalitate în
trajutorarea fiecărui depunător, 
In creditele stabilite de regula
mentul de organizare și funcțio

nare al sistemului, care este pu
blicat alăturat,
.Una din condițiile esențiale, 

pe care patronii sistemului o cere 
fiecărui depunător este cunoaște
rea și însușirea prezentului regu
lament, pentru ca fiecare cetă
țean să cunoască exact și direct 
de la sursă, toate amănuntele le
gate de funcționarea sistemului.

Rugămintea patronilor este ca 
orice depunător să cunoască a- 
ceste amănunte pentru a elimina 
suspiciunile și zvonurile răuvoi
toare.

întrucât avem <u ziarul „Zori 
noi“ un contract de publicitate, 
avem rugăininteo ca toate infor
mațiile să fie luate din' acest co
tidian șl nicicum din alte surse, 
care pot fi răuvoitoare sau meni
te a stârni suspiciune și n 'încre
dere.

Urmăriți zilnic ziarul și veți 
afla ceea ce vă interesează despre 
sistemul nostru, care în Valea 
Jiului , prins deja contur.

Precizări importante
începând cu data de 27 iulie 1993, sis

temul „Vitalis" precizează următoarele:
■ Orice depunător arc voie să posede 

două buletine cu o sumă de 200 000 lei;
■ In fiecare zi de la ora 7,30 la ora 8, 

Se eliberează numai 200 de numere de 
ordine (adică pentru 200 de depunători);

■ Cei ce primesc bonuri de ordine, vor 
putea depune bani in aceeași zi, până la 
terminarea programului;

■ PATRONII IIRAIEI, VA ROAGA:

■ Orice informație veridică o luați nu 
mai din ziarul „ZORI NO1“;

■ Păstrați ordinea, disciplina și cele
lalte elemente ce țin de civilizația de stat 
la rând;

\â așteptăm la Hotelul „CENTRAL" 
Petroșani!

O realitate cotidiană: oamenii din Valea Jiului vin cu 
încredere la sistemul nostru. Ii așteptăm mereu.

In atenția depunătorilor;
Si'temui de întrajutorare Vita

lis, pentru a venj in ajutorul 
depunătorilor aduce la cunoștin
ța următoarele :

In data de 23 octombrie 1993 
(la Împlinirea a trei luni de la 
începerea sistemului), odată «u 
trecerea la efectuarea plăților re 
Va organiza o tragere la sorți 
pentru punerea în aplicare a u- 
nuj sistem de premiere al depu
nătorilor.

Vor participa la tragerea la 
sorți, depunătorii ce posedă chi
tanțe cu numerele cuprinse între 
0001 și numărul la caic se va a- 
junge în data respectivă.

Tragerea la sorți se organizează 
pentru atribuirea următoarelor 
premii :

— un televizor color ;
— 10 premii a 10 000 lei flo

ta re.

Aceste premii nu afectează cu 
nimic pltițile ce se vor face de
punătorilor care au împlinit 3 
luni de zile de la dat;, depunerii.

Toate aceste cheltuieli ce vor 
fi cuprinse in sistemul de pre
miere se vor suporta de către 
sistemul Vilalis drept cheltuieli cu 
rente de funcționare.

Numai cine nu joacă nu câști
gă I

Va așteptăm cu drag ț

Zilnic, între orele 8-17 (inclusiv sâmbăta), vă 
așteptăm la sediul nostru de la Hotelul Central 
din Petroșani
Sistemul de întrajutorare „VITAUS" - 

o șansă care vi se oferă. Adresați-vă 
cu încredere I

wzrzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz«zzzr/r/

Pagină realizată la cererea

firmei „VITAT »S“

Regulamentul
sistemului de întrajutorare „Vitalis"

1. Sistemul de întrajutorare „VITALIS" este organizat în baza 
sentinței civile nr. 2752/1992 a Judecătoriei Brașov.

2. La sistem poate participa orice persoană majoră din țară 
sau străinătate, care este de acord cu prezentul regulament.

3. Valoarea unei depuneri pe persoană este de 10 000 lei. Sa 
poate participa cu maximum 20 depuneri (pe un buletin).

4. Premiul care se acordă este de 8 ori suma depusă.
5. Acordarea premiilor se face strict în ordinea depunerilor, 

după 90 dc zile de la data depunerii.
6 Depunerile se pot face și prin mandat poștal: la Hanul 

„Bucura" pentru „VITALIS" (CRAI MIRON), orașul Hațeg, județul 
Hunedoara, cod 2600. Cu confirmare de primire. De asemenea, lâ 
cererea depunătorilor și premiile vor fj trimise prin mandata 
poștale, taxele privind expedierea acestora urmând a fi suportat* 
de premiat.

7. Comisionul firmei este de 5 la sută din valoarea depune
rii. ,

8. Din fiecare depunere a participanților se constituie urmă
toarele fonduri :

— 70 la sută — fond de siguranță
— 25 la sută — fond de premiere /
— 5 la sută — comisionul firmei
9. In cazul în care sistemul se întrerupe din cauza lipsei da 

parlieipanți, fiecărui depunător i se va restitui fondul de sigu
ranța, respectiv 70 la sută din suma depusă.

10 In cazul în care sistemul nu poate începe tot din lipsă 4a 
pai ticipanți, respectiv după 90 de zile de la data primei depuneri 
sumele depunătorilor vor fi restituite integral, fără a se mal re
ține comisionul și fondul de premiere.

11. In caz dc retragere I, dorința depunătorului, formulat! 
in scris, suma care se restituie va fi de 70 la sută din sum de
pusă.

12. Pentru a asigura continuitatea sistemului, fiecare pre
miat va li rcinscris din oficiu #u suma depusă inițial. Depunerea 
se va reține din suma premiată cu eliberarea unei noi chitanțe.

13 Orice depunere se consideră a fi făcută in cunoștință dă 
prez'ntnl r< vulament și acordul iață de acesta.

W Modul de aplicam al l.V.A. va fi Comunicai prin piesa.



4 ZORI NOI SÂMBĂTA. 31 IULIE 1993

ZI-NTÂII E MÂINE IAR ÎN CALENDAR
Glosă pentru o 
mare minciună
(parodie după... ESCU)

SE NASC ACUM ÎN LUME, COPIII ELECTRONICI, 
AZI ZIARE ȘI REVISTE SE FAC CU IMPRIMANTE, 
OLA MARE PREȚ SUNT TOȚI NEBUNII CRONICI 
(PARLAMENTARII „PLÂNG" IN GUVANTARI SAVANTE 
SINDICALIȘTII, ȚANȚOȘI, FAC GREVE PUȘI PE SFADA, 
DIN OCCIDENT PRIMIM MICI DOJENELI PEDANTE 
(REFORMEI ÎNCEPUTE NICI CA li DAM DE COADA 
(LA FIECARE COLȚ GĂSEȘTI VREO TREI LOCANTE.

SE NASC ACUM, 1N LUME, COPIII ELECTRONICI
In f iecare casă dai peste tranzistoare
Dar masa-i tot săracă și-am devenit demonici, 
(La sârbi, la somalezi și în Irak se moare. '■>
lankeul ne-amăgește cu vorbe și valută 
Străinii vin la nbl s-aducă „ajutoare" 
Și tot ce dau c-o mână, iau înapoi c-o sută 
je pasă prea puțin de ceea cc ne doare

AZI ZIARE ȘI REVISTE SE FAC CU IMPRIM AN IE 
Se-njură sau se pupă în scris, politologii, 
(La modă sunt istorii obscene sau picante 
Semnează „sforăieli", bombastic, demagogii 
Apoi, umili, dau fuga, la ordin, la iankeu, 
Gângavi, se-ndeamnă-ntr-una u-i căuta elogii 
L-ar răstigni din nou, cu zel, pe Dumnezeu 
(Pentru trei zeci de arginți și-o „clauză". Milogii I

B.A MARE PREȚ SUNT TOȚI NEBUNII CRONICI 
,Toți falșii dizidenți se cred astăzi eroi 
Ca Intr-o fabulă a lui Alecu Donici 
Toți lupii s-au ajuns viteji paznici la oi 
Se cațără-abitir In funcții importante 
Se sfâșie-ntre ei pentru orice „ciolan" 
IPe față sunt amici, au comportări culante. 
Dar fiecare poartă în ul un gând viclean.
I
PARLAMENTARII „PLÂNG" ÎN CUVÂNTJmu SAVANTE
Și cei de la putere, și cei ce sperâ-a fi 
Afirmă în consens că-s „nume importante" 
(Drept care își votează lefuri — sute dc mii 
Fac legi cu burta plină, mai născocesc un br 
We dijmuiesc obraznic, simbria, zi de zi 
6c ceartă ipocriți, cund sunt televizați 
Și urlă-n cor că Iarăși i-nscultă SRL 
I
SLNDIGALIȘTII, ȚANȚOȘI. FAG GREVE PUȘI l’E SFADA 
Se strigă „Jos Guvernul!", „Vrem leafă tot mai marc!" 
€ând Miron Mitrca-i primul ce iese dur, în „strada" 
Pând celălalt Miron afirmă că-i mai tare!
in vremea asta omul muncește in tăcere — 
S-a săturat dc vorbe, dc-orice discurs sublim 
Cerească însă Domnul, să dea de os, cuțitul 
Și ăștia mulți, săraci, in str idă să ieșim!►
DIN OCCIDENT PRIMIM MICI DOJENELI PEDANTE
Cum că, vezi, Doamne-n țară n-ar fi democrație.
Dar în ăst timp, la vest și est, deopotrivă, 
JPr1 etenii" de ieri stau iar să ne sfâșie. 
•Ie ceartă și Bill Glinlon și Doamna Lumi< ’ 
Dacă pretindem drepturi asemene., cu ei. 
Deci se adeverește proverbul cu dulăul 
JLc vrea egalitate, dar nu pentru căței!" . 
k
REFORMEI ÎNCEPU TE NICI GA îl DAM DE GOADA
Și continuăm să strângem, înfometați, din dinți 
Avem și cozi la pâine și cerșetori pe strada 
Șa parcă tot mai mulți copii fură părinți 
intrăm în Europa? Val, ce fanfaronadă! 
(Guvernul se „înfoaie", partidcle-s cuminți, 
Pentru bancherii lumii suntem ușoară prada 
De fură diavolește și ne vorbesc dc sfinți.

I»
FA FIECARE COLT GĂSEȘTI VREO TREI LOCANTE
Orice „barabă" poate să-și satisfacă vrerea
^Vine la noi șl-aruncă litaniile savante
Cu acre de boss, cuci l-a chemat „Puterea" 
încheie vreun gheșeft, își la frumos bănuții 
ftostește-un toast, acordă un interviu in pr â 
In vreme cc, buimaci șl ascultând ca muții, 
|3icisnlcJ, ne vârâm cu ț apul drept în lesă
•
•xA fiecare colț gătești vreo trei locante 
REFORMEI îiitopule nici că ii dăm de coadă 
DIN Occident primim mici dojcnelj pedante 
61NDI0ALT.ȘTH, țanțoși, fao greve puși pe sfadă 
PARLAMENTARII „plung” în cuvântări savante 
BA mare preț sunt toți nebunii croniol 
rtZl ziare țl reviste se fao cu imprimante 
tîR TlăsC acum în lume, ^nplli ețarfrOnlcL 
r •n> ■

Uorațiu tXUlllM 0
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începând dc astăzi, un nou con
curs lansat de redacția ziarului 
nostru. Este un concurs de cul
tură generală. Sunt 5 serii dc câte 
8 întrebări pe care vi le punem. 
Dacă răspundeți corect, veți pu
tea aspira la premiul surpriză o- 
ferit de redacția ziarului, prin 
tragere la sorți. Termenul dc tri-

Concurs

mitcrc a corespondenței cu răs
punsurile pe care le considerați 
exacte ziua de miercurj a săptă
mânii următoare. Seturile de câte 
3 întrebări se vor publica in zia
rele de sâmbătă, din două în două 
săptămâni. Nu uitați să indicați 
corect numele și adresa dumnea
voastră în scrisoare. Pe plic men
ționați, alături de adresa ziarului, 
care este Petroșani, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 2 și cuvintele „PEN
TRU CONCURSUL DE SAMBA- 
TA".

Iată prima serie de întrebări:
1) Cine c Morfeu?
2) Cine a inventat plicul?
3) Care sunt cele trei grații?
•1) Cui aparțin cuvintele: „Cogito, 
ergo suin?"
5) Care e cea mai mică mare eu
ropeană?
6) De unde vine cuvântul man
sardă?
7) Ce este chihlimbarul?
8) Care este opera cu patru u- 
verturi?

Cheta 
rabinului

Se terminase ceremonia și ni
meni dintre credincioși nu pără
sea templul.

îngrijitorul templului merge la 
rabin și spune ;

— O, Rabin, nu pleacă nici un 
drept credincioși

— Spunc-le că s-a terminat!
— Le-am spus dur nu pleacă.
— Spunc-Jc cu a luat foc tem

plul.
— Le-am spus, dar nu pleacă
— Spunc-lc că se dărâmă
— Degeaba.
— Fă iute o chetă.
-și templul se goli imediat.

M< M< ,J/[RIȘOARA“...

Tactul 
patronului

Un tâmplar din California își 
amintește de unul dintre cei mai 
plini de tact oameni pe care i-a 
cunoscut în viață, respectiv de 
unul dintre patronii sui. „Tntr-o 
zi — povestește tâmplarul — plin 
de tadt, ca de obicei, patronul 
m-a chemat la dânsul și mi-a 
spus:

— Băiete, nu șfiu cum o să ne 
descurcăm fără tine, dar am ho
tărât ca de luni să încercăm să 
aflăm! Ținem neapărat să o fa
cem!

Vezi ce tact are?"

zzzzzzz/z/z//zz//z//zz/zzzzzz/zzzzz/z//z/z//zz/zzz/zzz/z////z//////zzz/zzz/zzzzzzzzzzzzzz

EPIGRAME, mai mult sau mai puțin.
POLITICE

APROPO.S DE .SIGLA:

„și-am ineîiiccat pe-un GAI-. 

și ți am ‘pus povestea iș.i",
li ►pune bunică-s.i

CC-avc;i soțul LIBERAI

Întrebări post î.'EVm.u-

ȚII IN A RE

„Din Dec'-illbric, bai bule, 

ceai făcui freî ani Jurnale?

il întreabă Un îmi '

Eu? Eu n-am făcui niniu '

PD l’D.SR

El i-a dus un trandafir.
(Dragostea prin el triumfa)
Ea i-a zis: „Un singur fir.’
Mie să-mi aduci o „tufa!"

PROVERB CU PRE T DE COSI’

„Cine fură azi un ou,
Mâine va fina un bou"
Astăzi poți să furi un ou. 
fostă ca atunci un bou

UNUIA DIN „OPOZIȚIE"

El, venind de la Partid, 
miră cu mașina-n zid.
Ucll.ilți l-au sancționat
că spre „stânga" a virat

Mii cea \ MIR AȘ

rZZZZZZZZZZZZZMMMMMZZZJZMZZ4MmUMZ.AvZZWZZZZ//Z/ZZZZZ///Z//ZrZlff777777Z////ZZZ

l’aițiiii realizate «Ic Uor.ițiti ALE.\ ANDKESC11

— Fata mea, domnul Fâță ți-a 
cerut mâna!

— Vai tată, dar cum o să mă 
despart de mama?

- Dar ia-o u tino, dragă!

☆
— Este un actor cu bun simț. 

Și-a dat seama că nu are cine 
știe ce talent.

— De-abia acum?

C* v» ■ □

oa mai si
râdem ?

— M ii rugat <i-ți dan cinci 
mii acum un an, spunândit-mi că 
nu vei avea nevoie de m nrea 
multă vreme!

— Așa a și fo-t. l-am cheltuit 
în câteva minute

Un pictor parizian spune con
fratelui

— Știi, americanul acela bogat» 
mi-a oferit pentru tabloul meu 
10 000 dp franci.

— Eu n aș da mai mult de doua 
sute.

— Hai, ia-l. O fac‘numai pen
tru ca operele noastre să nu a- 
jungă dincolo d< ocean. Nu ne 
vindem țara!

■.'r

Soția; — In Jurnalul pe care I 
citești sunt și pagini de ntodă?

Soțul: — Da. Este însă jumaluî 
do ieri ușa că nu cred că te mai 
interesează.

xY

— Ai declarat cu timp de trei 
zile nu ai spus nld un auvunt 
soției. Este adevărat?

— Da, N am vrut -u o întrerup.
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că nu sunt 
conopidă ORIZONTAL: 1) Sfârșit de mai — Cu

vântul juratului ; 2) Opusul verilor — Face 
cea mai lungă plajă; 3) Marea, in sezonul 
estival — Seniorul verilor; 4) Mâna stângă 
a unui marinar — Arde în cuptor; 5) Ră- 
citor gol! — Început de cireșar! — Purtați 
per pedes pe plajă; 6) Cuprinsă de sete! 
— Mare în Orient — Umbră la cap! 7) 
Mare fără țărmuri — Un cap în mare (pl); 
8) Mare între munți; 9) îndepărtați în 
larg — Marea considerată de noi; 10) Ni.ște 
oameni în mare (pl). _ Mare în larg; II) 
Dincolo de mare — O mare admirată de 
public (pl).

• Ținta ultimă a oricărei călă
torii este amintirea ei. (Lucian 
Bl aga).

• Cu cât am câștigat mai multe 
victorii, cu atât m-am încrezut 
ma: puțin în hazard, pentru că 
o victorie nu îmi va da atât cât 
îmi poate lua o înfrângere. (Ju- 
lius Caesar)

• Pâinea este tcmelia vieții. 
Swift).

• Ecte o datorie elementară 
plătești ceea ce, ai băut, dar 
ești obligat să bei tot ceea ce 
piătit. (Păstorel Teodoreanu)

• Vinul bun se savurează cu 
toate simțurile, inclusiv cu

• Cărțile au același dușman ca 
și omul: focul, umiditatea, 
rul și propriul lor conținut. 
Valery)

• Ideile definitive sunt 
/nai periculoase pentru că 
teamă să le schimbi, iar 
este drumul sigur către 
(Andre Gide)

• Judecata generațiilor 
este injustă pentru că are 
in absența acuzatului. ( 
Krotld)

• Masa este singurul loc 
oamenii nu se plictisesc 
dată în timpul primei ore 
stau împreună. (Brillat-Savarin).

• Puțin vin bun ascute mintea* 
Mai mult, o tocește. (Mihai Eini- 
nescu).
ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZ/Z.'ZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZ.Z.*ZZ/ZZZZZZZZZ

SÂNII,
KEASTÂ

tipa- 
(Paul

cele 
ți-e 

acesta 
moarte.

viitoare 
loc 

Emil

unde 
nicio- 
când

TENTAȚIE
• 90 l i sută dintre burbați ve

nerează bustul femeilor. Statisti
cienii speră că este vorba despre 
cel al soțiilor lor.

• Actrița Oi india Mu! ti și-a 
asigurat sânii pentru 1,14 milioa
ne dc franci

• Bărbații con idcră 
meilor ca fiind extrem
mi- Femeile nu prea
• Femeile europene 

în dimensiunile sânilor
ximat v 2 cm — apreciază 
torii.

sânii fe- 
de • ro-

iu crescut 
cu apro- 

croi-

sânul 
cel

din 
consi-

• lin f- i >u 
stâng mai dezvoltat decât 
drept

• Cei mai opul-n ți sâni 
’ afișați pe ecran sunt

r. ați cei ai actrițelor Gina Lolo- 
brigida și M.irilyn Monroe

• Greutatea sânilor poate fi 
între 100 de grame (cât un 
ochi) și 400 de grame (cât o 1 
gc)

• Cel mai marc sutien 
lume a fo*t realizat de firma 
niciHc Lingeric din Lyon. 
folosit 21,2 m pânză.

• Faimoasa cântăreață, 
a investit 90 000 dc franci 
î-și rrmodela sânii.

• Amazoanele unificau nu o- 
• lată un ■ «n pentru a trage mai 
i ine cu arcul în . băi bați.

pu- 
min-

din 
Da- 

.S-au

Chcr 
pentru

(J.

să 
nu 
ai

toate simțurile, inclusiv cu cel 
de-al șaselea------- bunul simț. Gu
gura o fac toți. Dar asta înseamnă 
beție, nu cultură. (Voltaire).

STRICT AUTENTIC
— Dragule, mâine este aniver

sarea căsătoriei noastre. Se împli
nesc 10 ani. Să tai curcanul ?

— De ce ? Cc vină are biata 
pasăre ?

VERTICAL: 1) Iunie! — Și cuptor (pl); 
2) August; 3) Un grup nu prea mare — 
Mare fără țărmuri ...indiferent de timp 
(pl) 4) Ne întoarce Ia Venusl — August 
la Roma; 5) Albii pentru băile estivale — 
La intrarea în Neptun! — Și la marginile 
Tonusului!; 6) Coadă la ștrand! — A câș
tiga în mare; 7) Mare la cap — Campanie 
estivală în domeniul culturii; 8) A fi sărac 
la fire — Scăldați la țărmuri!; 9) Marea 
la OJimp — Marea trasă (pl); 10) Marea 
și iar mareo — Sfârșitul vremii Cu soare 
— O pânză în port; 11) Marca... majoritate.

Dezlegarea careului apărut în numărul

MAttE-l „GRADINA" I
TA TUAJE DIALOG

n

Vivian Simmons din Canada 
deținea recordul tatuajelor. Pe 
corpul său au fost executate nu 
mai puțin dc 4831 tatuaje. A în
cetat din vînții în 1965 la Toronto, 
în vârstă dc 77 de ani.

•h

Dl NȚ ARUL
Giovann, Batist., Orscg- 

fost un dentist obișnuit. A 
curiozitatea să păstreze toți 

carie- 
găsit

Di
no a 
avut 
dinții pe care i-o extras în 
ră. Când i-a numărat, i 
2 000 74 1 dinți.

COLECȚIE

DE ACE
Operată in luna iunie, l,r Onta- 

rio — Canada, M.G. in vârstă de 
42 d<- ani a dovedit că poate în
ghiți fel de fel do lucruri. Din 
stomacul său au fost scoase 2533 
de obiecte, din caro 947 diferite 
modele dc aec.

Cel mai, cea mai...
• CalifO ni.i. cel m ii bogat sl.il american, obține 0,8 I i suta 

lin necesarul il <1** electricitate din energie solară. Numai sistemul
SEGS 3, situat l.n 200 km de Lo» Angcles, unul dintre cele l) -.imi
tare montate, are o putere de 30 MW,

• Franc'-zii dețin recordul mondial in cic.i c. privește consu
mul de hipnotice Fii con»iimi'i J50 milioane de cutii cu calmante 
ii somnifere, din car- 115 milioane conțin benzodiazepine. In 
i tim d ■ niu. singura țarii unde consumul de somnifere a crcs- 
ut este Japonia. In toate celelalte țări industrializate, el « scăzut.

• In SUA se fac anual peste 600 d< transplanturi de diferite 
organe.

• In Japonia, numai în 1092 au fod produși circa 1000 de
roboți caro realizează anual J000 dc kilour tri de «analizări.

• (-el ni ii devastator cutremur dl pământ cate a îvul loc 
i lata eslo considerat cutremurul din anul 1556 Epicentrul, ta

S.m i In Phin.i. Morți — câteva sut« de mi- de p< r-oane.
• Nivelul << l mai ridicat în consumul de hârtie anual este în 

SUA: 279 kilograme d* hârtie pe cap dc locuitor. In Japonia, acesta 
< -l.c de 223 kg pentru un locuitor, iar in .Sm-d'.i, 259 kg

• Daunele provocate de aglomerație s< rltfisâ, in țările Pieței 
♦ioinuno Ia 3,2 la r.iitu din Produsul Național Brut. la 2,8 li sulă 
in SUA Si Canada ți la 2,1 la sută in hiponla

POLITIST
Comisarul:
— Știți ce este un det-ctor dc 

minciuni ?
Inculpatul:
— Cum să nu. Vum doua luni 

m-am însurat cu unul.
☆

BIGAMIE
Barry Lipton din CHvckind — 

Ohio a reușit să se însoare cu 
două... surori gemene. Iși ducea 
liniștit viața dublă, fură a prinde 

. dc veste nici una din soțiile sale, 
până când, cu ocazia aniversării 
zilei de naștere a celor două... ne
veste a trimis uneia un buchet de 
flori cu un bilețel pe care 
numele celeilalte și invers, 
•■urcând și adresele. L., 
a indicat că dorindu-și să 
cum este să fii bigam, a 
un caz în care să pibj o 
macră șl nu două.

☆

Ah, berea I
I n tânăr ,-j doborât rccoidui 

mondial dc viteza la îngurgitarea 
unei halbe de I litru. Eroul se 
numește Pavcl Bartmanski (Wro- 
claw). Ei a reușit să îmbunătă
ți .iscă cu o zecime de secunda 
v<—hiul record mondial caro era 
dc 1,6 secundo. Campionul este 
un... licean! Recordul a fost dobo
rât în competiția băutorilor dc 
bere care are loc anual în piața 
orașului. Unii zic că prin Valea 
liului s-ar găsi și rivali serioși 
pentru acest recordman.

scria 
. în- 

proccs
vadă 

căutat 
singură

pentru week-end
FECIOARA — COCOȘUL
Sunteți -cuceritoare (cuceritor), 

astăzi. Mâine dimineața însă a- 
veți grijă să nu vă .,doară capul".

BALANȚA — CÂINELE
Fcriți-vă de persoanele cu ochii 

căprui. Iptrați sub vraja lor și 
riscați să pierdeți tot ceea ce ați 
acumulat anul ace,ta.

SCORPION — MISTREȚ
Nu va grăbiți sa încheiati astăzi 
afacere. Mâine veți avea o altă 

tentantă și mai 
tratat ivelc.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN’

Cel mai bun lucru pe cate pu
teți să îl faceți este să luați con
cediul de odihnă și sa porniți 
.spic litoral sau la munte. Aveți 
nevoie de o sc-himbaro.

CAPRICORN — BOU

r

Nil tkiți astăzi si nici tluillh*
bani cu linpr im it Nu-: v>i ți nv>l
primi înapoi.

VĂRSĂTOR — 1 IG Rl

Lenea dumneavoastră este
dc-acum proverbială. Azi • mui-
ne depășiți orice măsură. Șj nu-i
bine. In plus, consumati p i-oa
mult alcool.

Izbânzi profesionale. Viață in
imă mai puțin bogată. .Sunteți 

■ im singur.

PEȘTI — IEPURE

O realizare de durată. Indr lz- 
nili și veți obține ceea ce doriți. 
Numai in ccca ce privește dra
goste., aveți unele umbre

BERBEC — DRAGON
încăpățânat cum sunteți, per

sistați înir-o eroare. Ați face bine 
să ascultați ceea ce vă sfătuiește 
soția (soțul).

TAUR - ȘARPE
Sunteți într-o formă excelenta. 

Cei din jur vă apreciază și, deo
potrivă, vă pizmuiesc. Feriți-vă 
do prietenii născuți în zodia leu
lui. Se simt compiexați în fata 
dumneavoastră și „zgârie" rău.

GEMENI — CAL
Un taur va „dorește". Nu ezi

tați si mergeți până Jn capih

RAC — OAIE

LEU — MAIMU'I A

rum

Din faptele celor bâtuti (le soare în cap
MARIAJ

A fo.l \,nb.i intr Un fel r|" <• călătorie tradi
ționala Mireasa ora îmbrăcata in alb Și avea 
și un bij'-hot dc Ir.indifiri Lot in lohnsnii, 30 dc 
mi însoțitoare do bord I, „l’aii-Am" il ctinos- 

ctl o p> mir>. Petei Elkin, consult ani in afaceri 
imobiliare iii urmă eu doi ,tni, după ce .inundai 
i nișiseiâ sa termine maratonul d<- la l.os Angcles. 
I .a propunerea liij Refer, .m decis ca diția 1992 
a .leolmași maraton ar l’j locul col mai potrivit 

pentru a-și im i i rodin1 i ■■■nieă Zis si fân it

l-l.inoali ilf 12 membri ji grupului dc ceremonie,
■ i au alerga» unul lângă altul Jumătate din dis- 
anța, sarutându-sp după fiecare kilometru par-

■ urs. El îmbrăcat intr-un șort negru, ca într-o 
rochiță albă din dantelă, concepută special pen
tru ai asigura mobilitate maximă și umezeală 
minima. In zona destinată ceremoniei, la Jumă- 
t itc.i maratonului ea și-a completat ținuta Cp Un 
voal cu trona, el șl-n pus în grabă un sacou. 
Apoi, după ce preotul, care alergase alături

i toata distanț i i-a declarat soț și soție, au 
continuat cursa și au trecut linia dc sosire a 
maratonului după 5 oro ,i 13 minute. O întrebare 
a rămas fără răspuns: oare viitorii copii ai fa 
milici Elkin se vor naște tot în fuga?
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Noi descoperiri
I Arheologii au descoperit un mormânt subteran 

vu o vechime de 3200 de ani in apropierea pira- 
trude.or de la Gizeh și au arătat că poate face 
parte dintr-o întreaga necropolă necunoscută an
tei iur. „Ne aflăm in fața unei descoperiri foarte 
importante", a declarat ziariștilor Mohammed 
Ibialiun Bakr, directorul Organizației Egiptene 
de Antichități (OEA). Mormâtntul este săpat in
tr-un povârniș pietros acoperit de nisip, ce se 
ridica deasupra satului Abu Sir, și este format 
d ntr-o curte pavată cu piatră de var și o cameră 
tapată in stâncă la un nivel și o serie de patru 
cernere dedesubt, care se întind mult în dealu
rile din desert. Mormântul a fost construit 
fjentru un bărbat cu numele de Nakh-Min., 
^supraveghetor de care* și „mesager în ținuturi 
fttiăîne" pentru faraonul Ramses al II-lea, faraon 
Ueoumât și Cel Mare și care a domnit 67 de ani 
in secolul al XlII-lea.

în vechiul Gizeh
* Bakr, a apreciat că mormântul a fost descoperit 

în urmă cu trei săptămâni. Khaltd Mohammed 
Abu-Ila, inspector OEA la Sakkara, a afirmat 
că sătenii au descoperit o gaură ce ducea In 
camera de la nivelul superior.

A treia din cele patru camere subterane este 
decorată cu figuri de zeități având capete de 
animale, reprezentări de porți și inscripții din 
„Gartea Porților", o carte de descrieri pentru a 
îndruma sufletul prin lumea subterană. Bakr 
a afirmat că este pentru prima dată când „Car
tea Porților" a fost descoperită într-un mormânt 
din zona Sakkara-Giheh. Picturile sunt schițate 
cu negru pe gips vopsit în alb. In interior ele 
nu sunî colorate, așa cum se întâmplă de obicei 
cu picturile egiptene, șl par nefinisate, ca și cum 
Nakh-Min ar fi murit pe neașteptate, și, mormân
tul a trebuit să fie gata rapid.

Crabi „Made în Kamciatka"
Grăbii din Kamciatka, veri a- 

propiați ai celor din Alaska, au 
fost eliberați de pe Peninsula 
Kola de cercetătorii sovietici pen
tru prima oară in 1961. Populația 
lor a crescut exploziv în ultimii 
ani și mii de crabi uriași au mi
grat spre vest și se împrăștie și 
spre sud, de-a lungul coastei Nor
vegiei. Nu se știu prea multe des
pre obiceiurile lor în domeniul... 
alimentației.

Timp de mai mulți ani, ei au 
fost pescuiți ocazional de pescari, 
dar anul trecut populația lor a 
explodat deodată. Nimeni nu știe 
unde se aflau în vreme ce au 
crescut în talie și număr, pregă- 
tindu-se să-și lanseze „atacul".

Crabii pot cântări până la 15 kg 
și măsura doi mteri in diametru 
cu cleștii extinșî. 4

Ei sunt proprietate rusă, dar, 
potrivit înțelegerilor în domeniul 
pescuitului, Arctlo Products Nor- 
way din Bugoynes a primit licență 
pentru ă i se atribui anual 8500. 
din deiicioșii monștri.

•*•***»*****«*••«*****••*•
—-4

Faraonii si...V 
electricitatea

Sfântul Ioan Botezătorul Spre un Israel nefumător!
Icouna bizantină a Sfântului 

Ioan Botezătorul, furată de la 
biserica Sfânta Paraschiva din 
aatul Pzleosofo, din zona ocupată 
Be armata turcă, apoi vândută 
tn Marea Britanie, a fost înapo
iată proprietarului său legitim, 

Biserica Ciprului.
Această Icoană a fost cumpă

rată de negustorul grec de artă 
Yannis Petsopoulos de la ultimul

tau proprietar. Petsopoulos a re
mis-o Bisericii Ciprului.

In 1991, Biserica Ciprului le-a 
intentat un proces Iul Petsopou
los și asociaților Iul de la Som- 
pania Axla pentru a recupera 
icoana, pqsă la licitație la Londra. 
Plângerea a fast retrasă când Pet
sopoulos a hotărât să cumpere 
icoana șl s-o înapoieze Bisericii 
Ciprului-

Charlie Chaplin la licitație

Fumatul devine în Israel din 
ce în ce mal nepopular, Acest lu
cru este demonstrat de datele pu
blicate de Ministerul Sănătății cu 
prilejul „Zilei mondiale fără tu
tun", declarată de Organizația 
Mondială a Sănătății.

Dacă în anul 1991, fumătorii 
reprezentau 34 la sută din israe- 
licrtii adulți, cu un an mai târziu 
ponderea lor a scăzut la 31 la su
tă. In prezent nu au renunțat la 
dăunătorul obicei 25 la sută din 
femeile lsraeliene și 38 la sută 
din bărbați. Studiul făcut demon
strează că în modul cel mai ho

tărât renunță la fumat oamenii 
în vârstă de la 39 de ani în sus 
care au studii superioare. Ponde
rea fumătorilor în cadrul acestei 
categorii de populație a scăzut de 
la 36 la sută In anul 1991 la 28 
la sută în anul trecut.

Din fiecare zece consumatori 
de tutun, cel puțin șapte au în
cercat să se lase de fumat, dar 
în zadar. 60 la sută din cei care 
fumează zilnio cel puțin 8 țiga
rete afirmă că ar vrea să renunțe 
pentru totdeauna la tutun. Nu 
este exclus ca peste un an în 
Israel numărul fumătorilor să se 
reducă șl mai mult.

Diferite obiecte — cravate, că
măși și pijamale purtate — din 
garderoba lui Charlie Ghaplin au 
fost vândute in cadrul unei lici
tații organizate recent la Geneva, 
însumând 152 000 de dolari. Suma 
record a fost plătită pentru o 
vioară la care, potrivit «Duselor 
orc in.zatorilor, ar fi cântat Cha- 
plin în filmul său „Voiajorul", în 
1916. Instrumentul, executat ma
nual, a fost cumpărat de un co
lecționar anonim din Algeria cu 
33 000 de dolari.

Costumul său bleumarin, pe 
care Ghtplin l-a purtat la o re
cepție dată de Regina ElLsabcta 
a 11-a a Angliei în 1952, a fost

cumpărat „doar" cu 12 000 de do
lari de către un comerciant bel
gian.

Garderoba lui Chaplin a fost pusă 
în vânzare de către o fostă admi
nistratoare a actorului, italianca 
Mariela Genesă. Aceasta a lucrat 
la moșia Iul Ghaplin de lângă la
cul Geneva timp de 25 de ani și 
a strâns toate obiectele folosite 
de marele actor.

Gei opt copii ai legendarului 
actor s-au opus vânzării gardero
bei sale. Administratoarea și-a 
Justificat însă acțiunea afirmând 
că avea aprobarea celei de-a patra 
soții a actorului, care a decedat 
In 1991.

In jurul lumii
Trei aviatori francezi au efec

tuat un zbor în jurul lumii cu un 
avion cu un singur motor, în 80 
de ore. Startul a fost luat de pe 
aeroportul Le Bourget, unde s-a 
descliis cel de-al 40-lea Salon in
ternațional avlacosmlc.

Francezii au parcurs 36,7 mii 
km, numai astfel recordul lor 
urmând a fi înscris ca record ofi
cial mondial în Cartea recorduri
lor Guinness. De ce tocmai în 80 
de ore? Eroul romanului Iul Jules 
Vernc a devenit celebru prin fap
tul că a călătorit in jurul lumii

în 80 de ore

Se pare că electricitatea n.u ■ 
fost o taină pentru faraoni.

Dacă este așa, multe, extrem 
de multe lucruri ale istoriei ®l- 
vilizației, trebuie revizuite. Iar 
propunerea nu este atât de ab
surdă...

In anii '80, Reinhard Habeck a 
făcut o descoperire senzațională 
la templul egiptean „Hator", si
tuat In orașul Tentira, pe cursul 
mijlociu al Nilului, la elrca 500 
km la sud de Gizeh și 50 km, 
nord de Tiva. Vizitatorul temp. 
lui „Hator" a observat că la ur.cle 
basoreliefuri sunt înfățișate ima
gini stranii ale unor obiecte a- 
vând forma unor becuri cu orna
mente stilizate reprezentând șer
pi. A mal zărit șl alte obiecte 
care seamănă foarte mult cu Izo
latoarele de înaltă tensiune. Din

Un papagal... martor I
Un papagal a fast convocat ca 

martor In fața unui tribunal al 
statului Kerala (India) pentru a 
ajuta la rezolvarea conflictului 
dintre doi vecini care afirmau 

t'ecare că este proprietarul păsării,

scrie ziarul „Indian Exprcss".
Pasărea a înșirat în fața Curți 

numele copiilor unuia din vecini, 
rezolvând astfel problema, arată 
ziarul.

in 80 de zile, dar sfârșitul seco
lului XX o prezentat noi cerințe 
dc viteză.

Traseul zborului, în timpul că
ruia cel. trei francezi au efectuat 
16 escale, a inclus Grecia, Bah- 
rein, India, Vietnam, Taiwan, Ja
ponia, Rusia. Zborul s-a încheiat

Un croitor celebru... proxenet !
Celebrul croitor de origine it<ili.«ia Fiuncesco 

Smalto a fost inculpat sub bănuiala de a fj im
plicat Intr-o rețea de caii-girls de lux „cu desti
nația Gabon și avand clienți înalte personalități 
gaijoneze", s-a aflat din surse bine Informate.

F rancesco Smalto, specializat !n confecții do 
lux pentru bărbați, a compărut în fața judecă
torului Pli lippe Valat, dar nu a fost reținut după 
supravegherea sa de către Brigada de represiune 
a proxenetismului (BRP), însărcinată cu ancheta. 
I El a fost pus totuși sub control judiciar și a 
plătit o cauțiune a cărei valoare nu se eunoa>te. 
Avocatul croitorului nu a răspuns la intrebârile 
puse de AFP,

■ Se precizează că ancheta a Început „în mod 
»Ic.sio“, la Inițiativa BRP, specializau'! în afaceri 
Ue proxenetism.
( Li început era vorba de o rețea de call-girls 
«VUm există In lumea afacerilor", unde astfel de 
Cc'aie sunt considerate uneori de șefii de intre- 
prinderi ca făcând parte din „relațiile comorcia- 
W sau d'n cheltuielile de reprezentare ale so
cietăților",
î Ventru poliție ȘI iil<iție est. v«rb.< .Io pim;»- 
tiefism agravat, BKP și-a dat foarte tepe.lc sea

ma cu particularitatea acestei afaccii rezidă „în 
Întinderea sa pună in Africa ecuatoriala", unde 
Iruinoaseie, in cea mai m.ne parte manechine, 
iși oferă serviciile „la tariful obișnuit” (aces’a 
variind de obicei între 10 000 și 50 0000 de Irunci, 
între 1800 și 9000 dolari), uneori chiar mai mult, 
cu calatorii șl cheltuieli plutite dinainte.

Da data aceasta, conslată judecătorul șl po
lițiștii este implicat cercul modei, și m special 
„societatea lui F. Smalto, care supervizează lotul, 
in cadrul apaient normal ai activităților sale" 
se alirmâ din aceleași surse.

La început a tost interpelat un angajat al aces
tuia, Micliel Mariani, lăsat și el in libertate după 
inculpare. Apoi a început să fie supravegheat 
Francesco Smalto. Un membru din anturajul 
său familial, a cărui identitate nu se cunoaște 
încă, a compărut și el in lata Judecătorului.

Din aceleași sui ce se afirmă că în această a 
facere „întreaga rețea, de la mtci ni, diai la or
ganizator, n fost lichidată".

Fiuncesco Smalto, s-a nâs ut in 1927 I., 10’ggio 
Calabtia (Italia) și . a stabilit In I i ini i in 19>1 
unde și-a fondat societatea in 1 Hil El era cm’ 
torul multor -t.iruri en și al uimi mim ni pa 
Jitiei și capete lncoiuii.de.

la 17 iunie pe aeroportul Le 
Bourget, fiind efectuat cu un a- 
vion turboreactor de serie TBM- 
700 al firmei franceze „Sokata", 
ana din firmele — fiice ale com
paniei „Aerospațiale". Pe avionul 
înzestrat cu sistem de navigație 
prin satelit a fost montat un mo
tor al companiei americane „Pratt 
and Whitney", cu o putere de 
700 c.p. Viteza avionului — 550 
km/oră, înălțimea maximă de 
zbor — 9000 de metri, lungimea 
zborului fără escală — 3000 km.

păcate, textele hieroglife care în
soțesc basoreliefurile nu sunt în
că descifrate, iar descifrarea lor
trebuie să stea în 
rilor.

atenția ingine^

Dc ce inginerilor? Pentru că este 

vorba de electricitate...

Pagină realizată de
Glieorghe CHIRVASÂ

Două crime
Două micuțe suedeze de 3 ani 

și respectiv 10 luni au fost omo
râte cu lovituri de cuțit Intr-un 
pavilion din Perreux (regiunea 
pariziană) de femela care le a- 
vea în -grijă și care ar fi acționat 
Într-Un acces de nebunie subită, 
conform primelor elemente ale 
anchetei.

Drama a avut loc dimineața 
devreme. Menajera, după ce le-a 
omorât pe cele două fetițe, a dat 
foc casei și a chemat poliția. Fe
meia. In vârstă de 50 de ani, a 
cărei Identitate nu „ fost dezvă
luită, se află sub supraveghere la 
Poliția judiciară din Gretcuil.

Părinții copiilor, un cuplu de 
suedezi — Hakan Danielsson, di
rector de societate, și soția sa.

îngrozitoare
Elizabeth — erau absenți în mo
mentul dramei. Din cauza obli
gațiilor lor profesionale le lăsa
seră pe fetițe in grija angajatei 
lor. ,

pin sursă sigură se arată că nu 
exista nici un diferend Intre fe
mela de naționalitate franceză șl 
cuplul suedez în serviciul căruia 
se afla de mai multe luni șl eă 
nimlo In comportarea sa nu lăsa 
să se prevadă un asemenea aot. 
La sosirea polițiștilor, ea stătea 
apatică intr-un colț al pavilionului 
al cărui prim etaj era deja în 
flăcări. Un polițit a scos imediat 
corpul Sofiei, 3 ani, apoi pom
pierii, după ce au localizat in
cendiul, au scos-o și pe micuța 
Unus, de 10 luni. , *

Unphie smulsă pentru... chiu!
Un difectoi de școala primară din Jaraj (Iran), turios că un 

elev lipsea des de la școală, i-a smuls o unghie pentru a-1 pedepsi, 
a arătat cotidianul iranian „Jomhuri Isiami".

Conform cotidianului, directorul a smuls unghia cu ajutorul 
unul clește. Alertați de strigătele băiatului care se tăvălea pe 
jos de duierc. învățătorii J-au luat pentru a-i d„ primul ajutor.

Directorul a afirmat că nu a avut intenția să-l rănească ue 
copil și ca regretă gestul.

lălăi copilului a a.'.aplat să nu ■i>|.un.'. | îngere la cererea 
responsabililor asociației islamice a școlii, arată ziaiul,

lncoiuii.de
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Vacile nu se tem de fiare !
In depozitul de materiale al EM Livczcni, aflat lângă DN 66 A, 

am văzut ieri, printre fiare ruginite, vaci care pășteau fără teamă 
Erau închise în gard și păreau a fi intrat și în patrimoniul minei.

Fiarele rugineau, vacile pășteau, balegile cădeau valuri-valuri 
piste utilaje. Gino le va scoate din rahat, Dumnezeu știe!

La plimbare
în pielea goală

Miercuri, în Jurul orei 14, prin Petroșani se plimba o doamnă 
in vârstă. Nimic nou până aici, nu-i așa? Doamna cu pricina purta 
un frumos cojocel și atât. în rest, pielea ci rozalie era expusă 
în întregime privirilor trecătorilor. Desculță, ea își purta rușinea 
printre oamenii care întorceau capul, rușinați. Să Tic de vină 
TVA-ul pentru noua ținută de vară? (Vaîi LOCOT.A)

Joi, Ia Vulcan a avut loc

Ședința Consiliului local
Joi după amiază, membrii Con

sulului local al orașului Vulcan 
vau reunit intr-o nouă ședință 
ardinară, care a fost prezidată de 
dl. consilier Mihai Garbovcan,

Deși se anunța o fi o ședința 
scurtă, de rutină — cel puțin așa 
părea din lccturarea ordinii de 
zi — aceasta s-a întins pe par
cursul mai multor ore. Ore in 
care, cp toate că s-au discji.it și 
mqilte... discuții, s-au pus pe tai 

t .și o serie de probleme reale, 
uv actualitate, ce interesează o- 
rașul, iar de aici, implicit Primă
ria și Consiliul local.

Pe ordinea de zș a ședinței au 
figurat un proiect de hotărâre 
privind organizarea licitației pu
blice In vederea concesiunii unul 
teren pentrtl construirea de spa
ții comerciale pentru prestări 
servicii. Proiect aprobat in una
nimitate. Apoi, tot la ordinea de 
zi au fost prezentate consiliului 
local două informări. Una refe
ritoare la modul cum s-au adus 
îa îndeplinire hotărârile Consi
liului local pe semestrul 1 al 
anului 1993. Iar cealaltă privind 
modul cum s-au soluționat peti
țiile adresate de cetățeni Consi

liului local pc același semestru 
1 al anului in curs. Subiecte a- 
.suprn cărora vom reveni.

Ca de obicei, capitolul „Diver
se" a stârnit cele mai multe dis
cuții și controverse. Dintr-o suc
cinta num< rotarc a chestiunilor 
care au făcut obiectul acestui 
pir ■ t am sesizat că au fost ridi- 
ca'c. nu mai puțin de 25 de pro
bleme supuse atenției Consiliului 
local.

Dar pentru că tratarea tuturor 
prob'emelor, unele având o deo* 
sebitâ gravitate și totodată o deo
sebită importanță nu poate fi 
doar enumerată aici, vom reveni 
pe larg în numerele noastre vi
itoare. Asta ți deoarece unele 
probleme ridicate de cctațrni și 
puse in ședință de consilieri ne- 
cesi i încă o documentare mai 
am i. Unele fiind chiar de do- 
nien.nl anchetei de presă.

Ori am ședința de consiliu 
din luna iulie a fost cred, deose
bit de interesantă, în ciuda fap
tului că — așa cum spuneam — 
ordinea de zj nu anunța marc 
lucru. Dar...

Brontozaurii 
mânâncâ semințe 

de 
floarea - soarelui

Vă rog foarte frumos să mă 
credeți, sunt urme peste tot: în 
sălile de cinematograf, în stația 
de autobuz, în banca din clasă. 
Am văzut deunăzi un astfel de 
brontozaur in autobuz. Mânca se
mințe și scuipa cojile pe jos.

Rugat fiind să nu mai facă așa 
ceva, brontozaurul, mare și cu 
capul mic, mic de tot, a deschis 
o gură mare de tot, din care au 
început să iasă flăcări. Printre 
flăcări ieșeau sudalme. Gura 
lumii, sloboda în alte cazuri, a 
tăcut mâlc, de dat;1 aceasta.

Vali LO( OTA

Noi locuri de 
muncă

Privim cu bucurie cum avan
sează lucrările la noul magazin 
cu produse „Comtim" care ur
mează să se deschidă in Valea 
.fiului, la Petroșani. Se lucrează 
in ritm bun. Practic s-a ajuns la 
ultima fază, cea de montaj a uti
lajelor. Dar ceea ce este mai 
important, faptul că unitatea are 
nevoie de forță de muncă, având 
calificare in comerț. Se creează 
locuri de muncă, prioritare fiind 
persoanele care au studii econo
mice. Alte detalii se pot căpăta 
la sediul magazinului. Ele sunt 
afișate la vedere. Încă un amă
nunt pe care l-am aflat pentru 
dumneavoastră: posturile libere 
existente se vor ocupa prin con
curs. Deci cei mai buni le vor 
ocupa. (Al. II.)

DAGS TV.
ANUNȚA

Suntem dispuși să începem în 
luna august 1993 racordarea in 
zona Piață și llermcs o. momen
tul in care avem minim 100 în
scrieri din fiecare cartier.

Așteptam plata apticipat, ju
mătate din taxa de racordare.

Relații .și înscrieri la sediul 
televiziunii din str. Nicolac Băl- 
ccscu.

■■■■■■■■<><................

T.A STAȚIILE „l’ECO" 
.SE 1’fElIDE TIMPUL

De câteva zile bune, furtunelc 
de la cele două benzinării ale 
statului stau rezemate de pompe. 
Semn că nu este benzină. De nici 
un fel. La stația particulară elin 
Livczcni, lichidul care pune in 
mișcare caii putere a> autoturis
melor a lipsit doar o singură zi. 
In rest, „ fost. Tradiționala coadă 
de la stația veche s-a mutat la 
cea nouă. Aici benzina-1 «nai 
scumpă, dar — vorba celui care 
asteaptâ — măcar este. O între
bare : de ce nu se „baga" benzi
na ? Ce, se mai așteaptă o scum
pire ? Ieri dimineață, am căutat 
răspunsul la această întrebare. La 
depozitul PECO din Vulcan. La 
început, Ja telefon a răspuns un 
bărbat. Amabil. „Lichid1* esto, 
dar nu este încă ctilat. Treaba 
asta cade în sarcina celor de la 
Deva pc caic ii așteaptă sa vină.

Tibcriu V INȚAN

PUBUCITA TE
Consiliul local al orașului Lupeni
ORGANIZEAZĂ licitație publică în vederea conce

sionării unui teren situat în zona noului centru civic —- 
Bărbătcni, pe B-dul Păcii, pentru realizarea a 11 chioșcuri 
comerciale de tip A, cu 12 mp teren pentru fiecare, potri
vit documentației de urbanism aprobată.

Taxa minimă de concesionare este de 150 lei/mp/lună. 
Concesionarea terenului se face pe o durată de 3 ani. 
Ofertele se depun până la data de 18 august 1993, 

ora 10, la sediul Consiliului local al orașului Lupeni, ca
mera nr. 8.

Documentațiile licitației se pot ridica contra cost de 
la camera nr. 8’ a Consiliului local, începând cu data de 
o august 1993.

Garanția de participare la licitație este de 5 000 
Taxa de participare la licitație este de 1 500 lei. 
Informații suplimentare și consultarea planșelor 

pot face zilnic la sediul Consiliului local al orașului 
peni, începând cu data de 2 august 1993.

Licitația va avea loc în ziua de 19 august 1993, ora 10. 
la sediul Consiliului local al orașului Lupeni, camera nr. 1.

lei.

se
Lu-

Sncielatrii Comercială

99 COBAIR/INS" SA Deva
ANUNȚA

A fost repusă în circulație cursa de călători pe traseul 
Deva — Simeria — Călău — Hațeg — Petroșani. Plecareâ 
va fi din autogara Deva, la ora 9,20, autogara Simeria, 
9,15, autogara Călan, 10,16, autogara Hațeg, 10,55. Sosirea 
va fi la Petroșani — Aeroport, la ora 12,35. Plecarea Ae
roport —- Petroșani, la ora 15, autogara Hațeg, 16,45, au
togara Călan, 17,21, autogara Simeria, 17,51. Sosire in 
autogara Deva la ora 18,15.

In municipiul Deva, autobuzul oprește pentru urcare 
și coborârea călătorilor in stațiile Opera, Ceangăi și Bise
rica Catolică. Acest autobuz nu circulă duminica.

A n i n o a s a
organizează

I.ICITATIE PUBLICA

<
1

!

1
1

1

1

pentru concesionarea a trei terenuri iii vederea realizării 
unor garaje înșiruite, in conformitate cu prevederile de 
urbanism aprobate potrivit I-egii nr. 50/1991, după CUM 
urmează:

1. — 11 garaje auto pe un teren in suprafață de 
mp. situat in localitatea Aninoasa str.

2. -3 garaje auto pc un teren in suprafață de 63 
situat in Aninoasa — str. Libertății.

3. -7 garaje auto pc un teren în suprafață de 
mp situat în Aninoasa — str. Bujorului.

Concesionarea terenurilor se face pe durata de 25 
Pentru toate trei amplasamentele, taxa anuală minimă 

de pornire a licitației este de 300 lel/mp/garaj.
Documentațiile licitațiilor se pot procura contracosf 

de la Consiliul local al orașului Aninoasa *— Biroul urba" 
nisin și amenajarea teritoriului.

Taxa de participare la licitație este 3000 lei.
Ofertele sc depun până la data de 19 august 1993 

ora 15, Ia Consiliul local al orașului Aninoasa — Biroul 
urbanism și amenajarea teritoriului.

Licitația va avea loc in ziua de 20 august 1993, <w» ••

. Bujorului.
231

Ut

an

4

discji.it
nien.nl
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ANIVERSARI DECES!

ACUM când in buchetul vieții 
prinzi al 18-lea trandafir, dragă 
Alina Toth, iți dorim multă sănă
tate, fericire și „La mulți ani !*. 
Mama si Adela. (0124875)

la Aniversarea zilei de 
naștere, un călduros „La mulți 
ani !“ lui Calo Andrei din partea 
Iratelui Tibi și cumnatei Erji. 
(0124927)

UN SINCER „La mulți ani 1“ 
pentru Avram Ionel, la aniversa
rea majoratului h urează mama, 
tata Și frații. (0124903)

FAMILIA Popcscu Emilian și 
Aurelia urează dragilor lor copii 
Mihaela și lonuț, cu ocazia căsă
toriei: casă de piatră, sănătate și 
mult noroc in viață. (0124915)

MIHAELA, Gabi și lnuța urea
ză tinerilor căsătoriți Nlihaeln și 
lonuț, casă de piatră. (0124916)

LUI IL1E Ionel Cozmin, la a- 
niversarea zilei de naștere, multă 
sănătate, fericire, noroc și un 
„La mulți ani 1“ călduros din par
tea bunicilor și părinților. 
(0124903)

VAN'ZARI-C l Ml’ \RARI

2 camere,
20/9, după

V AND apartament 
Petroșani, Aviatorilor, 
ora 18. (0124935)

VÂND apartament 
central, etaj 1. Petroșani. Telefon 
644144. (0124917)

VÂND butelie aragaz normală 
și televizor color Ferguson, nou, 
preț avantajos. 
(0124907)

VÂND urgent 
Carpați. Telefon 
orele 18—20. (0124912)

VÂND Dacia 1310 TLX, fabri
cație 1987, motor 1993, preț 2000 
mărci sau 1 200 000 lei. 
544984. intre orele 
(0124926)

VÂND
1 100 000
I 200 000.

VÂND
n 'ociabil. Petroșani. Aurel Vlai- 
cu, 39 (colonie). (0124932)

VÂND apartament 3 camere. 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 19 
B/L. sau schimb cu apartament 2 
camere. sau garsonieră confort, 
zona Aeroport. (0124896)

CUMPĂR Jucării vechi, 
puși cu cap de porțelan șl 
mobilier vechi. Timișoara, 
fon 096/121912. după ora 
(0124738)

VÂND livada cu fânaț, pășune, 
pomi. în Iscroni. Informații: Pe
troșani, Aeroport, Aviatorilor, 
bloc 70, ap. 15, intre orele 16 -21. 
(0124898)

VÂND dormitor. Petroșani, A- 
kc.i Florrlor, bloc 
545801. (0124900)

VÂND televizor color 
<k■ deosebit, 87 000 lei. 
541902. (0124901)

VÂND tren intravilan, Gcoa- 
giu Băi. Informații: Geoagiu-sat, 
ritr. Sifnatoriuiui, nr. 32, telefon 
222, Alba lulia, 0968/21713. 
(0124902)

VÂND
str. Vișinilor
Dacia 1300.
(0124005)

2 camere,

Telefon

garaj,
5411'93,

543375.

cartier 
intre

Telefon 
18—20.

piață
1986,

rulotă aluminiu 
$i Dacia 1310,

Telefon 542347. (0124928) 
urgent semiremorcă, preț

pă- 
mic 
tele-

17.

3. telefon

RFG, mo-
Teicfon

garsonieră, P> troșani, 
(lungă Stadion) și 
Telefon 545779.

SCHIMBI

SCHIMB apartament 3 camere.
Petrila, Tudor Vladimirescu, 36 
G/l cu apartament 2 camere sau 
garsoniere Petroșani, exclus Ae
roport. Ralațn : după ora 15 
(0121904)

PIERDERI

PIERDUI porniri p -< uit pe 
numele L-’fter Pin Viorel, elibe
rat de AGVPS l’etioșani. îl de
clar nul. (0121933)

PIERDUT legitimații bibliote
că tehnica și periodice cu nr 
9365 și periodice nr. 9720, elibe
rate de UT Petroj-mi. Le decla
răm nule. (0171906)

ÎNMĂRMURIȚI de durere, soția Ileana și fiul Florin anunță 
trecerea in eternitate a scumpului lor

CIACU IERONIM
înmormântarea va avea loc duminică, ora 14,30. Cortegiul 

funciar pleacă de la domiciliul din Petroșani, Republicii 103. 
(0121913)

j\j.lMA și sora cu familia anunță cu nemărginită durere în
cetarea din viată a iubitului lor

CIACU IERONIM
Dumnezeu să-l odihnească! (0124914)

FAMILIA Rakoczî iși exprimă regretul profund l.i dispariția 
bunului ginere, cumnat și unchi

( IACU IERONIM
Odihnească in pace! (0121911) __________________
FAMILIILE Pop și Ionică sunt alături de familia Ciacu in 

nemărginita durere pricinuită de dispariția celui cc a fost
CIACU IERONIM 

și transmit condoleanțe. (0124909)_______________
FAMILIA Ghcorglic Marasac aduce un ultim omagiu hunului 

vecin
CIACU IERONIM 

și transmite condoleanțe îndureratei familii. (0124910)

ANY și GABY Elczner aduc un ultim pios omagiu celui ce a 
fost un bun coleg și prieten

prof. CIACU IERONIM 
și transmit condoleanțe familiei. (0124931)

C'ONDI CEREA Universității Tehnice Petroșani ,cadrele di
dactice, studenții și personalul TESA anunță, cu adâncă durere, 
dispariția fulgerătoare a celui cc a fost

lector univ. CIACU IERONIM 
exemplu de profesionalism, cinste și omenie.

Condoleanțe familiei. (0124925)

COLECTIVUL Catedrei de educație fizică UT Petroșani 
regretă dispariția prematură a iubitului coleg și prieten

prof. CIACU IERONIM
Condoleanțe familiei. (0124929)

COLECTIVUL Facultății de M.I.E. aduce un ultim și pios 
omagiu colegului

lector univ. CIACU IERONIM
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (0124936)

COLECTIVUL Laboratorului de pneumoconioză din cadrul 
SAIA AMIN — Petroșani este alături de colega Ileana Ciacu la 
durerea pricinuită de pierderea soțului

prof. CIACTÎ IERONIM
Dumnezeu să-l odihnească. (0124921)

SUN I’EM alături de doamna Ileana Ciacu in durerea prici
nuită de decesul soțului

CIACU IERONIM
Sincere condoleanțe familiei. Colectivul Laboratorului Psiho

logic — Salvamin Petroșani. (0124934)

COLEGII dc la LABOR \TORUL PERIECȚION ARE I’ERSO- 
3 AL — Salvamin Petroșani aduc un ultim omagiu celui care a fost 

CIACU IERONIM
și sunt alături de familia îndoliată.

Sincere condoleanțe. (0121931)

COLECTIVUL de Salvare Minieră — Salvamin Petroșani 
regretă profund dispariția celui ce a fost

CIACU IERONIM
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (012(934)

A plecat pentru totdeauna dintre noi
prof. CIACU IERONIM

Suntem alaiuri de doamna Ileana Ciacu și-i transmitem sin
cere condoleanțe. BIROUL TEHNIC — Salvamin Petroșani. 
(0124934)

SOȚIA Elisabeta, fiul Gaby, nora Cristina și nepoatele Rebcca 
și Amina anunță, cu nemărginită durere, încetarea din viață a 
iubitului lor

DAN GAVRIL

înmormântarea va avea loc duminică, ora 16, Cortegiul funerar 
pleacă de la Biserica Evanghelică. (0124918)

FAMILIILE Briciu Virgil și Teodor sunt alături dc Gaby în 
marca durere pricinuită de decesul tatălui său

DAN GAVRIL
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (0124919)

DIRECȚIA Tehnică din cadrul UM1KOM SA Petroșani este 
alături de colegul Dan Gavrilă in durerea pricinuită de decesul 
tatălui. (0121920)

MULȚI-MIM tuturor celor care ne-au fost alături în nemăr
ginita durere pricinuită de dispariția prematură a scumpului nostru

PUI EDUARD TOMA
Familia. (0121899)

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Publicitate
D. A.G. S. — TV.

ANUNȚA

Persoanele care nu și-au achitat abonamentul și a 
doua rată sunt rugate a se prezenta la sediul TV din str. 
Nicolae Bălcescti, în clădirea cu sediile partidelor, ci. t. 
camera 1.

A părăsit pentru totdeauna această lume cel cc a fost 
prof. CIAC U IERONIM

împărtășim durerea colegei noastre Ileana Ciacu și transmitem 
sincere condoleanțe familiei. Serviciul Administrativ — SAIA'AMIN 
Petroșani (0124934)

COMIMORARI

SOȚIA și copii; readuc in memoria celor care l-ap cunoscut, 
l.i trecerea unui an dc la deces, pc cel cajje a fost

ȘCHIOPU CONSTANTIN
Lacrimi șl flori pc tristli-i mormânt. (0124921)

FAMILIA anunță cu neconsolată durere comemorarea unui an 
de la plecarea nedreaptă în infinit a celui mai bun soț, tată și bunic 
_________________dr. IONI I \ DUMITRU__________________ (0124891)

FAMILIA dr. Rădulescu este alături dc Aura și copii la come
morarea unui an de la decesul celui cc a fost un bun cumnat 

dr. IONIȚA DUMITRU (0124895)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când scumpul meu soț 
MflIAIESCU CONSTANTIN 

m-a părăsit pentru totdeauna.
Nu-I voj uit., niciodată. Soția Viorica.

I IUL Costel și nora Lenuțfi anunță trecerea a 6 săptămâni de 
la despărțirea pentru totdeauna do iubitul lor tata și socru 

MHIA1E.SCU CONSTANTIN
Nu I vom uita niciodată.

ULT-MA ORA
UN „PEȘTE GR \S“, 

Dl PA Gft VI II
Pari belul de pe lângă Tribuna

lul Județean Hunedoara și orga
nele dc Poliție din Județ ne-.iu 
comunicat că a fost emis mandat 
de arestai e p ntru l'etrișor Nico- 
lac, patronul SC „FRUCOM" SRL 
din I’ctroșani care, majorând fură

Justificare prețul lămpilor de
minii și acumulatorilor a prejudi
ciat avutul public cu peste 13
milioane Ici.

Rcl.nem câ pentru Infracțiunea 
de preludicierc a avutului public, 
Codul Penal prevede o pedeapsă 
cu închisoarea între 3 și 12 ani.

Implicata este și o exploatare 
minieră din Vale. După soluțio
narea caiizcj în jnst mță, vom 
reveni cu amănunte. (Ai. Ilorațiu)

S. C. „SPICUL" SA Valea 
Jiului Petroșani

ANUNȚA
Pierdut filă CEC nr .A 616733, eliberată dc AGRO 

PROD B & B ZAM O declarăm milă.

Consiliul local LUPENI
ANUNȚA

scoaterea la LICITAȚIE a terenurilor pentru chioșcuri

Relații suplimentare la sediul Consiliului local oră
șenesc Lupeni.

Dacia - Service
ANGA.II VZA

■ vopsitor auto
H electrician
Informații; Telefon 550832, orele

Pctrila

Cotidianul de oplni) șl Informații „ZORI NO1“ apare «ub egide 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 

înregistrau la Registrul Comerțului tub
nr, J 20/G21/499L

Cont virament) 307060201 — BCR Pe. 
troșani.

Directori MIRCEA BUJORESCU 
Director executiv: Ing. Alexandro 

«M>G DAI»

RLDAC|IA Șl ADMINIS1 RAȚIA 2675 
Petroșani, »tr. Nicolae BJUccjco nr. î- 

Telefoane; 541662 (direelor.redactor |tf)l 
515972 (director executiv.administrativ
difuzare), 512464 (secții). Fax; 093/545972.

TIPARUL: Tipografia Petroșoni, «Ir 

Nicolae Bălccsro nr. L Telefon 541365.

Materialele Decomandate *1 

acpublicalo nu ca restituia. Ret 

ponsabililalea morală și juridică 

asupra corectitudinii dalelor cu

prinsa Io articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU; 

Responsabil de numSi* 

Iloiațiu AI.I X ANDRESC U

Corectura

Emilia ACB1RE1

Viorica FIRJ ULESCU


