
Dăm curs Hnei rugăminți: De la 1 septembrie 1993 domnul ing. 
Benone Costinaș nu va mai fi director general al BdH Petroșani
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Ziua Minerului -sărbătorită prin grevă
Ziua de vineri a fost prima zi in care cetățenii Pe* 

troșjniului s au trezit fără ca minerii să se mai afle a- 
dunaț: in curtea RĂII Și. bineînțeles, fără discursurile 
domnului Co/ntu. Cu alte cuvinte, a fost o zi mai liniștită, in 
c .irc <> menii au reușit să-și aminti as, ă si de ..Sc himbarea 
la față", sărbătoare creștină și de ..Ziua Minerului", 8&T 
bâtoarea oamenilor din adâncuri si implicit a \ Ml Țiului.

I inișl a. transferată de la unitățile miniere la RAII, 
ce| puțin până luni, a permis icii Consiliului de coordona
re al Ligii Sindicatelor Miniere să facă o scadență cu care 
sau stabilit măsurile pentru organizarea unor spectacole 
artistice la zonele de agrement din Valea .fiului. Se inten
ționează. chiar dacă este grevă generală, ca ..Ziua Mine
rului** sa constituie totuși o sărbătoare. Nimic râu in a*>la. 
Iar <e-o fi de luni incolo vom vedea si bineînțeles, vă vom 
ține la curent ..

Acțiuni de salubrizare a zonei
O statistică neoficială arată cA. 

tn zilele grevei, cei 46 2(m <Jc s-.u- 
iltcaltșii care s-au perind r In 
fața Regiei Autonome a Huilei 
au consumat de trej ori pe atâtea 
conserve. Dacă nu credeți, nu
mărați: zonele verzi din Jurul 
IHTR-ului. Regiei și Ligii sunt 
acoperite de tone de astfel de 
gunoaie menajere.

Grevă, grevă, dar să nu uităm

că și noi. la riadul nostru, i-am 
•u uz.t pe demonstranții din piața 
Universității cA au transformat 
centrul Bucuii:știnlii ini u cloacă, 
intr-un focar de Infecții Ce ne-am 
face dacă ne-am trez, eu studenții 
din București aici, 1.» Petroșani? 
Dacă ne-ar alunga cu ciomegele 
și s-ar pune si planteze flori?

Ieri dimincațA, curtea RAH șl 
Împrejurimile din zona Poștei,

țâră mineri, dc această dalii, erau 
populat^ dc femei in halate, Cdrt 
executau o amplă acțiune de sa
lubrizare a z-mi-i. N am aflat dacA 
erau soții de mineri, aș, cum 
spunea dl. Cozma, ori erau sala
riatele RAH. Oricum dc muncă 
le-au dat minerii, așa ca să nu 

_s<? mai spună că nu-ți merită sa
lariile grase, după gri)n .niao 
Irului Cozma*. (Valț LOCOTA)

In ziarul de marți: Cum a 
fost sărbătorită „Ziua Mine
rului".
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„Noi facem grevă, și voi beți ?

«MM • • «iWB

Mvre. urs, i aug -st 1993, ora 18. In fala grădi-
nu de mi .<).v r, patron Pctie Popcvcu, O-
preiște un c .mion cu numărul d<- înmair icuIne
31 HD 3*47. tn r. inuon vc aflu aproximativ 10
de rn-ncn. Acmll a au coborât rapid și s-au lip
bulzii |n fața po,■țdor metalice , pe care au iți*
CvfRjt s.i io zgâlțâ

tn frunte, mm-sriior *-a alini1 un cnpHan dc
po 4*. Porți e au fost forțate ș 1 In curte
năvălit minerii Ai-u precis. a»i hii.
Aco’a a fost h>vi'I. iar din strt.ir i «-au fur .i*

banii. Aproximativ WOOOU dc lei lată ce s-» 
putut auzi și vedea :

• „Noi facem greva și vouă vâ arde s.i tieți'" 
• îți il.iu d<- A minute »A strângi toată berea dc 
pe ni ,c r • „Bcu-ți berea 1n 30 dc s.-cunde, alt
minteri Iți dau cu ca in cap I* • .Nu noi ci v < 
beți, voj sunteți beți l“.

Beți - iu nu, p.riub.le produse firmei _<>*.- r. 
nu jx>t avea nici o justificare Asta <•>!<■ jxir«i» .« 
n. ■.r.lrâ Riiinânv s i auzim ce are «le spus Poliția

Procuratura. Vnli LOCOTA
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Pe culoare se numără banii
L-i firtn Llverenl vineri, dinii-

n JLi. In )uru! oni-i P,3u 1 ntrâm
ir ciMtc j minei. îw u ne ba^u ni-
tJW Tu in BC&mli, n(Ici nu tuncm
mor U anta, nn l ales câ vr

nuntsilL O in»<mii, 1mbr(icniți
In haine de Jâ, mișunai prin
rtiri“e OcKir e zU’ fnrevA fi te dov
l&y MrA fSrA viohmța. la luciJrilC
dc muncâ. întâlniIm un minei
te.irirul <1<- cîncizr dc mii dc

In mân4. t omul din ra«
Bwrc lntfairri apu►i Iii dc
me^<• Se Brrvc5tr mavi. Sunt In
B-ibii chrra 30 de oameni. XUinân-
ei n bura'â de 4 aluni dc c’irca
IM •w de gramr CU ElBfitr iah-
n ' (un polonic mrunc.it In hirfu-
r> •) ți verse uuitJ. drept tfiirnl-
furii .im rn Jn un pumn dc viirrJL

uu cOfiiiAtcnt ?l Cum ba (inA
Lhime nrenri I Iu munca din

Cstc aiIIo V<l ! SA*1
m<jnâînec cin<-o vrea Continuăm
plimbiar va pe culoarcb clădirii
piinctpAlc gl<* minei La tot pa*

Curo nuiniir» bani.
Zoce. unwprc, doișpec, tr«-ispee...
B.mi curuțif imai murdari... Bani.
Ic^lm In curte. Atmosferă dc
wcck -en«L Urcăii» pns.-irela spre
preptir.iți;i dc' câibune. Liniște

i Pi*i d«iic A nu se dă cărbune
de tirulf să <lui șl prcparațlRe ?
ConțiiriuAm riudul Găsim câțiva
onme■ni nî)t»in'lc, zice unul, In
PetriLi s n a iu p u un al,at.i) I".
.Pdl d/i. âidatih«i altul. d.« a nu se

■ In n in'A, abat ijul moare.
Plen]Ici * dc IInilioanc Zrx-i de nil*
iinan • “ ,.Su’ it pre-ioiuitc toate

al troiHn Vom mun'l ct-l
pu(lr i o Iun A sfl rcvrriim 11 nor-

Mifir |- inașina unui director șl 
iiu-i dam nuin< le din corisldcren- 
tc lesne dc înțeles, cl ne fi
ind am* ijaiul HXl l.ivezcni), zice 
cu năduf: .Cu Cozin., e gata! Nu 
urc culc ele ales". Ridicăm «prân- 
icnde a mirare. Aș.> șA fie* Nu 
este cumva o tentativa di- spnr- 
gere ti gn vei ? De CC sc discută 
..sta Sau poale Omul .H' 1
late 7 Dumnezeu mai știe I încep 
uite teiatArj de l.i nlta minei Au
zitei S-.i presionat. . Apa inun
da.. Jnsi.-il.ițiiic do nernj.. Insta
lațiile electrice... Cine să mal Iu
ți leagă .’ Cîrcva continuă

Ieșim din curtea minei. Este 
01.1 10.15. IX- sete — cc bună ar 
L o b- rc icre — Intrăm In tes
tam untul .Parângul". t~i mese, 
mulțf din cei caic luaseră banii 
p- uliu .Ziua Mim tulul*. Cu toții, 
in-viști Se bea bere. Rece. Stiiil»

//////A/////////////////Z////////zz'zzzzz^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZ,,,,,,',,,,,/,,,Z//,//

Mina fără mineri

Țara arde, iar urii joacă fotbal
Deși toți minerii «unt in grevă

rericralA, minerii — fUt OII 11 sti. di-
l,< unității* miniere aU dr lucru
AstAzt de la om 10, țic >la<1 ionul
Știința dm Petroșani M VO-r deș
făpira finalele €upo|1 1 Jglii Sin-
dl'-.ttelnr miniere la ;fotbal . Pro-
tagoniste, EM Lupenl — E M Pe-
trda. tn flnnța mkâ ș i EM PilTO-
#eni — FM fzme.ș In |[mala mare. l’ctioșon

Prcmi 
atât pen fru i

n*r fi sub'.l anț laic, 
echipele cAșlIgătont--

cât Și pcn 1 r i i n*l ce s-au dovedit
fotb.ilișt » nuiil talentați.

Gotnpi , H'vpcdlv cele două
finale, v U fi urm.itA de un alrao-
tiv mer.i de rughy Intre stelele
d<* feri ți d asl-’izl ale Științei

dr ’voi lui cu un preparator carr
1 c/i c șl el In gu'vA. pi 

- cum sA nU Re. Pe
ntni

o parte nu-! c.ii bune, fie dc
uliul, Mi Ifidrti/iu'șli mi spui c •i nu

ia < vii șl să vezi . „/■m
teminat n< 1 zluneii In siiidictil. tuni
in j?! Câ’*A. tJ.atâ (roi convine sau
nu, atia*l ilUi J“. Un '•hefliu BC
;ini« *.%lc il .Doid’Io «— zice cetii-
țixinul tuii wntal <lin n* n
ne |pluti a x*A perii ni zilele dc RfC*
vA

C’hlar, <:lin <-C 7

lloniițlu Al ( X tMIRESCU

Ștefan ( IMPOI

Mh llstcru! loilust 1 iilor a < cruț msl stent min»*ril<ir K ’’C\ i'4i aA

iisliRllre intervențlB m MlblCi an pentru , ( proveni dexia' 1msta-
lai .51 alte <rvonlnwl-nte. Am discutat ini. 1.1 EM Lup. ni cu 1mem-
br "chlpciu t d< in ■ntrti a alIl*« care este st; ire,a 31' tualâ

minei timp 11u fi s.ir iienti■u reluarea pro uța-i nor*
mid<* dt • «Atbun IMspun-.urih; au fosll surprinzătorii' • «. Bupâ
un e să pi ?.țM*â1 loi-urdc de mimeă. dăm C/il Imnv
fl rodor Tol<>',. artlflc.it t, ircl. 1 1. piodurl|ie) • .Dam «■ dam

uimi iilrutuuUI" (Dan VAUimai’liue, nrtif icicr, seci. HI) • .■**e lx» ite
da cftrbiun* imCill-’it. 1[ji ntH» c» împle xul e pășit, numai ia 1. V
tu*Luie | 1 ! . ' (Avfilun r ificter, scct IV

Alt ii intre» i.irc a fuxl pâini1 cAnd ai* put<a eonii ni a fi
d ica su .ttenti 1Jr elo telIq pe cai av c Xklpf.1
veniturillnr lor. f.ilA i«ftspur jc: « ^Sfi no .unnj «1 *a 9 hițch •cer<\

dăm drumu 1 la 1111 int'ji P«nu dumtnicâ ai trctiiii pi la |punct
tr< buriie vâ re 'ili.m liirilll *. (r<ixxlot Toioș). • .Noi am VI»ia mâine

. t tnec|jM*m hk'tuL Su lilcill Cull!jlienți cu nu ovciii dixul picrdut"
illltlCI1 dc ce nu-nrv |/Cțl? • wE u știu?" lrrtrebați-1 pe 1'. f.i, n < »i nu

nc* prlecpcin li’1 piditii'At“ Am mal disc •ut.it și eu alții -- T>tKidcr
.1 «nuca1. minor aut o Corcodii — iBcennk*. Vioi’ol B-ogdiin —

<*'x an. (Sh<isn’idM* Cidți m*a lăi.dil Ncht Lnx^lo — me<’anic.

(< oiiliiiuare in pag alt)
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Despre rugăciuni (tle orațiune) 
Necesitatea responsabilă 

n rugăciunii
Flinta umană, Omul, prin excelență — grație prooniei divine 

— este singura creatura biopsihică, compusa, respectiv din trup 
matc.ial și sufiel imaterial de natură spirituală.

După cum pentru trup există o serie de necesități și responsa
bilități [Xi care omul, în general relativ și le satisface, cu atât 
mai mult pentru cealaltă componentă a ființei sale — sufletul — 
de asemenea există necesități $i responsabilități pe care unii oa
meni. mai puțin și le satisfac.

Plivind global, avem doua posibilități indispensabile depen
dente, de răspundere necesităților trupeștj și celor sufletești. Deci 
trebuie răspuns la ambele părți egal, altfel devenim unilaterali, 
căzând d.n noblețea la care ne-, ridicat Dumnezeu.

Desigur, istoria in timp ne relatează multe cazuri excentrice, 
la care trebuie să luăm aminte neconfundându-le și deosebindu-le.

Omul este din fire o ființă religioasă, având predispoziții și 
privilegii spre indumnezeire. Cu alte cuvinte ni se oferă totul și 
noi de multe ori luăm nimic.

Din nimic face Dumnezeu Pământul și partea trupească a 
omului, dar sufletul este din însăși Dumnezeu. Deci, noi de multe 
ori neglijăm Indumnezeirea, spiritualizarea și ne împotmolim in 
cele pământești, în nimic.

Folosim necesitățile materiale: mâncare, băutură, haine, lo
cuință etc; unii își dau scama de responsabilitatea acestora și se 
achită onorific. In cea mai mare parte mulți oameni, neglijează, 
tratează Cu indiferență sau nu cunosc că însăși ființa noastră 
compusă ne șoptește că ma, avem și alte necesități și responsabi
lități pentru cealaltă parte a ființei noastre — sufletul — și la care 
d« asemenea trebuie să ne achităm onorific și benefic.

Printre necesitățile sufletești cele mai însemnate sunt credința 
și faptele bune, respectiv: milostenia, postul, rugăciunea, nepăti- 
mirea etc, fiind împletiitc și pecetluite cu smerenia și dragostea 
autentică ci-eștină.

Bineînțeles, trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitățile 
acestor necesități. Mai grav este când el, omul, elimină aceste 
^necesități sufletești încrezându-.se numai în cealaltă parte a ființei 
sale — trupul — care este nimic, fără inestimabila valoare a su
fletului.

Am să rămân la o singură necesitate responsabilă înaintea 
Cre-i nrului Dumnezeu — Rugăciunea.

1-tugaciunea este hrana cen mai consistentă pentru suflet, este 
însăși un dialog al nostru cu Dumnezeu, cum ne spune fericitul 
A. i'-tin : „Atunci când < ițim cărți sfinte, vorbește Dumnezeu cu 
no . iar atunci cânii ne ' n ■ iu vorbim noi cu Dumnezeu".

.’-iu cred că exista <> istm ie în care să se vorbească că, omul, 
de ■ md a apărut pe pământ a trăit sau a putut trăi fără acest 
di g cu Cel care l-a făcut, nu cred că n existat o asemenea 
n< cline lință grotescă, exceptând trecutul apropiat.

Nu P”t și nu vreau -â pot a cri de că un om astăzi își neagă 
pai teu spirituală, sutletul — și părțile lui suflete, ti. care îi dove
desc super oritatea im ompar ibilâ și incontestabilă față de cele
lalte? creaturi terestre.

Nu pot să cred 'ă există om care nu i sti i ■ it niciodată din 
adâncul sufletului său „DOAMNE", indiferent do context: necaz 
sau bucurie.

Iar dacă cumva totuși o\i-tâ astfel ilt. oameni, de asemenea, 
nu md .i nu i comj âtinu-sc do starea malefică m care zac și mi 
rog a Bunul Dumnezeu penii u ei.

I.’u .ziunea. ace. tă sublimă potenta spre Indumnezeire. spre 
ur - a cu Cel ce I purtăm o parte din El cred că este și ar treimi 
să Tie o n esitate in Ic-pcm. bilă si inevitabilă pentru toți oamenii.
(Va urma) Frotosingher

loaehim 1’lRVlH ESCU, 
Mănăstirea I.ainici — Gurj

Ca să salvăm ce se mai poate

Căutăm prieteni de peste hotare
Deși aflat in vacanță parla

mentară, domnul senator PNȚCD 
Tiberiu Vlaclislav are foarte mult 
de lucru. Ultima inițiativă a 
domniei sale (din punct de vede
re cronologic), a fost să contacte
ze toate întreprinderile din jude
țul Hunedoara în ideea de a ob
ține din partea acestora oferte 
pentru colaborări cu parteneri de 
peste hotare.

In calitate de membru al co
misiei de Politică Externă și de 
vicepreședinte al grupului român 
de Uniune Interparlamentară, 
domnul Vladislav crede că poate 
acorda mn sprijin concret firme
lor românești care, în marca lor 
majoritate, au dificultăți datorită 
faptului că piața românească nu 
mai are putere de cumpărare.

Au prezentat oferte: Vu*-coza, 
TESMA, întreprinderea de con» 
fecții din Vulcan, întreprinderea 
de mobilă Deva, MATEX SA De
va, Vidra Orâștie, UM1ROM Pe» 
troșani, SC Corvin SA, Refracta
ra Baru Mare, SG Dcccbal SA’ 
Deva, Cooperativa „Mureșul" De
va. (Vali LOCOTA)

SAMBATA, 7 AUGUST
8,00 Bună dimineața... de la Iașii 
9,00 Actualități.
9.10 BA DA! BA NU!

10,00 Film serial pentru copii.
NOILE AVENTURI ALE 

LUI BLACK BEAUTY Ep. 1.
10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Pompierii vă informează!
10,50 Avanpremieră.
11,00 Documentar științific.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Emigrație sau exil! (III)
14,00 ORA 25 TRANZIT TV.
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Editorialul săptămânii de

PROGRAMUL 
TV.

20,40 ORA 25 TRANZIT TV.
Filrn serial. MADD1E ȘI 
DAVID. Săptămâna sportivă. 
Adrian Romccscu și invitații 
săi. Știri.

23,05 Film serial. MIDNIGIIT 
CALLER. Episodul 24.

0,05 Trei din zece pentru un show.

DUMINICA, 8 AUGUST

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

10,00 Film serial pcratiu copil. 
NOII E AVENTURI AI.E LUI 
BLACK BEAUTY. Ep. 2.

10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12.55 La fântâna dorului...
13,20 Reflecții rutiere.
13.30 învingătorul.
14,00 Actualități. Metro.
14,10 POȘTA TV.
14.25 VIDEO-MAGAZIN.
18.30 Convorbiri de duminică. i < 
19,00 Film serial. DALLAS.
20,00 Actualități. T‘J
20,35 Film artistic. FANTOMA’ 

DE LA OPERA. (Ultima 
parte).

22,05 Duminica sporii vă.
22.25 VIP ’93.
23.55 Actualități.

0,05 Nocturna de duminică.Paul Everac.

701, 12 AUGUSTLUNr. 9 AUGUST

1 1,00 Actualități.
I i,lu Ora de muzica.
15,00 Cursuri de limbi .tr.îinc.
15 15 O samă de cuvinte.
Jt.,00 Actualități.
1' .35 Magazin agricol.
17,05 Magazin in limba maghiară. 

i r ’ aur folcloric.
19,5'0 ABC finani ,ai-bancar.
19,30 Devne animate.
2u.no Actualități.
20 <3 Sport.
2ft,i 0 Stagiune estivală la teatiul 

TV. Tichia cu clopoței de 
Lnigj Pirandello.

22.10 Studioul economic.
22,55 Repriza n treia.
23.45 Actuali tați,

MARȚI, 10 AUGUST

7.00 TVM.
10,00 TVR Iași.
II 00 TVR Cluj-Napoi a.
12 00 Lumină din lumină.
13,00 Ecran de vacanță.
•3.35 sen<* animate.
•4,00 Actualități.
•■* 15 Ora de muzică.
>5.00 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuiri-magazin.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut, prieteni I (I)
18.35 De la lume adunate..
19.00 Reflector '93.
19,30 Desene animate
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,.g) Sport.
20,50 Film serial. Drap t* la pri

ma vedere.

21.50 Universul cunoașterii.
22,30 Dorință și împliniri*.
23,10 Salut, prieteni I (II)
23.50 Ai luaiitați.

MIERCURI. II AUGUST

7,00 TVM.
10,00 IVII Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 I-i Sept.
13,00 Ecran de vacanță.

Programul TV. săptămânal
— 9 august — 15 august —

13.30 Desene anima/te.
14,00 Actu di'ăți.
14.15 Ora rle muzică.
15,00 Album de vacanță.
15.30 Cursuri rle limbi străini'.
15.15 O samă de cuvinte.
16,00 Actualități.
46.05 Vârsta a treia.
16.35 Panoramic muzical.
17,05 Sport-club.
17,50 Dosarele istoriei.
18,20 Arhive folclorice.
IR,45 Simpozion,
•9,30 Desene animale,
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telecincmateca. Higb Sier- 

ra (SUA, 1941)
22.45 Actualități.
23,00 Galele internaționale „II nes

& Jm Sumnier Nights ’93“.

7,00 TVM.
10,00 TVR Pași.
11,00 TVR Chij-Napoca.
12,00 Film serial. Magiiv
13,00 Ecran de vacanță.
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
15,45 Cursuri de limbi străine.

16,00 Actualilăți.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin einematogi iftc.
18,05 Povestea vorbei.
48.35 Recital: Laura J^ivric și 

Li viu VasiJică.
19,00 Itinerai-e spirituale.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film .serial. DALLAS.
21.45 Reflecți] rutiere.
22,00 Studioul economic.
22.45 Actu dități.
23,00 Galele internaționale „Blues 

A Jazz Summer Nights '93“.
3.00 închiderea programului.

VINEIU, 13 AUGUST
7,00 TVM.

10,00 TVR fași.

11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Worldnel Usia.
12.30 Descoperirea planetei
13,00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
J 1,15 Ora de muzică.
15,15 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 S.O.S. Nai ura I
46,35 Arte vizuale.

17,00 Magazin în limba germană- 
18,00 Pro Patria.
18,30 Gala Națională TJNICEF. 
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Fidm serial. Să fii cel mai 

bun I
21,40 Azi in prim plan.
22.25 2 x 2.
22,55 Gong I
23.25 Refrenele iubirii.
23,50 Actualități.
24,00 Fi'm artistic. Bronco Billy. 

(SUA, 1980)
2,00 .lazz-fan.

SAMBATA, 14 AUGUST

8,00 Bună dimini ața... de la 
C!u)-Na|xx?a!

9 00 Actualități.
9,10 Ala-bala portocala I

40,00 Film st-iial pentru copii.

10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Pompierii vă informează!
10.50 Avanpremieră.
11,00 Documentar ștanțific.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Emigrație sau exil ?
11,00 Ora 25 — Tranzit TV.
19.10 Telcenciclopedia.
19,55 FOTBAL: Dinamo — Steaua.
21.50 Actualități.
22,20 Editorialul săptămânii.
22.25 Ora 25 — Tranzit TV.
23.30 Film serial. Midnicht Cailor.
0,25 Atletism, ;
J,00 Varietăți internaționale. '♦

DUMINICA, )5 AUGUST |‘

8,00 Bună dimineața I
9,00 Actualități.
9.10 Povești de vacanță. f

10,00 Film serial pentru copii. '
10.30 Transmisiune directă de la 

Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
12.00 „O mairă pre aciuată și pu

rurea fecioară, Măriei" 
13.00 Viața satului.
14.25 De joc, do dragoste, de dor..,
14.50 Reflecții rutiere.
15,00 Actualități.
15.10 Poșta TV.
15.25 Vidco-rnagazin.
18,15 Peisaj sud orcean.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial. DALLAS. 
20,00 Aitualitâțl.
20.35 Film artistic. Mândrie sf 

puț nă Judecată.
22.10 Duminica sportivă
22.35 Cocktail umoristic muzî- 

cal-coregrafîc.
23.35 Actualități.
23,4 > Nocturna de duminica.
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„N-am venit în Valea Jiului să mâncăm de pomană"
Surpriza de la braseria „Surpri- 

ea* din Uricani împlinește, sâm
bătă, o lună. Este vorba, pentru 

care încă nu au aflat, de o 
Srl pe zj — în fiecare zi alta — 
ta pare toți cliențil aflați in local 
pîrt consuma de o mie de lei fără 
fa plătească. Am întrebat-o pe 
patroană, doamna Violeta Korom, 
dacă ideea a dat roade.

- Bineînțeles și imediat. Nu- 
fnărul clienților a crescut foarte 
piuit, dar... costă. Am prins și 
ti le cu 22 de mii.

— N-ați avut surpriza să cons
tatați că vin mereu aceiași clienți 
și așteaptă ora, consumând... 
timp 7

De la zece >i jumătate pună la două noaptea

Muncitorul cântăreț Soare a9

delectat minerii de la RĂH
B „1 oaie verde Marinară, câ minerii se răscoală**

— Ba da, dar ăsta a fost un 
risc pc care mi l-am asumat de la 
început. Niște rockeri își trimiteau 
i-eprezentantul în sală să aștepte, 
iar când anunțam surpriza îi 
aducea pe toți. N-am de ce să 
mă supăr. Se spune că nu există 
bani mai bine folosiți decât cel 
cu care te-a păcălit cineva: al
cumpărat minte.

— Cunoașteți pe cinev, care a 
prins .pomana” de mai multe ori?

— Un anume Aurică, de la mi
na Câmpii lui Neag, posesor al 
centurii negre la karate, a prins 
de cinci ori. Din pură întâmplare.

— Aveți de gând să continuați?
— Da. F. aproape Un Joc, iar 

oamenii, se știe, iubesc jocurile.

— Ce fel de oameni vă calcă 
pragul, în general ?

Din toate categoriile: mineri, 
•intelectuali, pensionari. Au fost 
și unii care s-au supărat pe ches
tia asta. Nu erau localnici, n-au 
știut despre ce e vorba și, când 
i-arrt anunțat că n-au nimic de 
plată, au protestat: „Noi suntem 
din Timișoara, si n-am venit în 
Valea Jiului să*mâncăm de po
mană. Ce, ne-ați văzut mai prost 
îmbrăcat i ?**. Foarte greu am 
reușit să-i conving că n-am făcut-o 
special pentru ei.

Greu de crezut și, totuși, ora 
norocoasă bate zi de zj la brase
ria „Surpriza** din Uricani. O 
idee de milioane, unicat în Valea 
Jiului și în țară. (Șt. C.)

Vernisaj
Astăzi, la Lupeni, un nou eve

niment expozițional. Este vorba 
de expoziția personală a artistu
lui plastic craiovean Emil Csatai, 
care va fi vernisată la ora 18. 
Domnul Csatai, originar din Lu- 
peni — iată că se reîntoarce pe 
meleagurile natale — intențio
nează ca, după închiderea expo
ziției, să organizeze în colabora
re cu administrația locală și cu 
participarea unor pla.sticieni din 
Craiova, membri ai UAP, o tabă
ră de creație în zona „Câmpu lui 
Neag**. Cum se intenționează și 
invitarea unor sculptori, iată 
un prilej n.merit pentru „morlu- 
mentaliști** de a propune edililor 
din localitățile municipiului noi 
lucrări care să îmbogățească pei
sajul urbanistic. Mai ales pentru 
Petroșani, unde nicj măcar un 
monument al eroului necunoscut 
nu există, nici o lucrare care să 
amintească de Jertfa minerilor în 
subteran nu și-a găsit locul, pri
lejul este cât se poate de nimerit. 
Rămâne să răspundă pozitiv la 
apel și primăria. (Al. II.)

pământie și nu prevestea nimic 
bun. Poliția sanitar-veterinară

■ZZZZZZZZ/ZZ///Z/ZZ/ZZZ/ZZZZZZzZ/Z/*WZVZZZZ/ZZZzZZZZZ,zz—..................... ..

Locuri de muncă
în vreme cc unii sunt în grevă, 

alții se gândesc cum să creeze 
noi locuri de muncă. Am prmit 
ln redacție o veste care, fără în
doială ii va interesa pe șomerii 
tineri. Filiala teritorială Valea 
Jiului a Partidului Unității So
cial Democrate oferă locuri de 
muncă in Petroșani și in cele
lalte localități ale Văii Jiului. 
Cei interesați se pot adros_ la 
sediul partidului, Bulevardul 1 
Decembrie 1913, nr. 90, etajul I,

După modelul „C.\ltITAS“

Și Loto-Pronosport se 
informatizează

Regia Autonomă a Loteriilor și Pronosticurile sportive din 
România a decis să se modernizeze, introducând in sistemele da 
joc informatica. Astfel, începând cu data de 8 august operațiunile 
de triere și omologare a rezultatelor ia tradiționalele sisteme de 
joc Loto-Pronosport se v, face cu ajutorul calculatoarelor. Astfel) 
vor fi elimina/te din start volumul uriaș de lucru precum și posibi
litatea oricărei greșeli. De pe urma acestui lucru vor beneficia șl 
câștigătorii, care în ziu^ următoare tragerii își vor putea ridic* 
deja câștigurile. (T.V.)

Situația șomerilor
De curând Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale a pus ln 
dispoziția presei un document 
referitor la situația statistică a 
șomajului în România, pe primul 
semestru al anului in curs. Con
form acestui document, la data 
de 2 august se înregistrau la Ofi
ciul Forței de Muncă din cadrul 
acestui minister nu mai puțin de 
1 040 830 de șomeri, din care 
417 870 bărbați și 625 960 femei.

Poliția sanitară intervine
eagrăVaca n

Pericolul dc a te călca o vacă 
neagră este mortal; de a o mânca 
este la fel. La începutul acestei 
săptămâni, prin piața agroalimen- 
tară din Petroșani umbla un ță
ran care dorea să-.și vândă vaca, 
sacrificată datorită faptului că 
aceasta, bolnavă fiind, trăgea să 
moară. Carnea ei ave, o culoare

camera 3, zilnic între orele 12 
și 17. încă un amănunt, accepta
rea cererii se face numai după o 
selecție prealabilă a candidaților, 
în funcție de pregătire profesio
nală și un concurs susținut pe 
baza unor probe specifice mese
riilor. Interesantă oferta Filialei 
I’USD. Suntem și noj curioși să 
vedem urmarea ei. Mai ales că 
de șomeri tineri, unii proaspeți 
absolvenți dc liceu, nu ducem 
lipsă. (Al. II.)

pe semestrul I
Din totalul acestora doar 

960 986 sunt beneficiari ai ajuto
rului de șomaj acordat conform 
legii, din care un procent de 
51 la sută II reprezintă femeile. 
Toate acestea în timo ce la bur
sa locurilor de muncă, la aceeași 
dată, existau în întreaga țari 
6018 locuri de muncă disponibile 
din care 5633 pentru muncitori 
nccalificați. (T. VTNȚAN) 

din Petroșani a intcrvcn't prompt 
luându-1 la goană pe întreprinzăr 
tor, cu vaca lui neagră cu tot,

Vali LOCOTA
J

O invitație 
ce va fi onoratâ

Ca urmare. , unei legături sta
bilite de doamna conf. dr. ing. 
Carmen Florea, domnul Roger 
Corrcze, primarul orașului Salg 
bris și membru de onoare al 
Parlamentului Franței, a invitat 
o delegație română să facă o 
vizită cu caracter economic fa 
orașul său.

Din delegație fac parte dl. se
nator Tiberiu Vladislav, dl con
silier județean fon Uifălean, dl. 
Ovidiu Avramescu, primarul o- 
rașului Vulcan și conf. dr. Ing. 
Carmen Florea Vizita delegației 
române v, avca loc în luna sep
tembrie a accstuj an. Să auzim 
numai dc bine. (Vali LOCOTA)

De ce nu are Vuicanul apă caldă ?
în Vul -an 11 știu niulți. La nunți apaie când nu te aștepți. 

Dotat, în ultima vreme, cu un jaf de microfon, se postează în fața 
orcae.trei și cuntă. Mai bine zis, mimează. Și o lace atât de în- 
cân‘ itf încât nimeni nu-i are treaba.

Intr-o zi din aceasta săptămână, pe la orele serii, el NicolaeSoa
re, muncitor la aprovizionare la EM Vuh an, se afla la grevă. Unul, 
care-i cuno.tea înclinațiile artistice l-a băgat in față. I-a spus 
să zică vreo câteva de-ale lui. La Început, Nicu a fost nițel stin
gherit Niciodată, până atunci, nu ev?: io .-,i imn< a■ eme
nea număr de spectatori. A ajuns, cu gieu, pe treptele de la in
trarea in Regie. Emoțiile i-au trecut ca prin farmec când a pus 
mâna pe microfon. Unul adevărat, legat la stația de amplificare. A 
început să bage mare. Cântece bănățene, de muzică ușoară și din 
creația proprie. Spontană ca și greva. Compoziția se cheamă „Gân- 
tecu’ cu minerii**. Versurile și linia melodică aparțin compozito
rului Soare ; „Minerii au sosit în Valea Jiului/Să le acorde salariu 
mai mari/Că Văcăroiu nu vrea să vinâ/Șa, ia, ia, la, la/Și minerii 
strigau să vină/Și-a venit Cozma/Pe la două noaptca/Și-J aplau- 
dau/Ce e cu noi ? strigau minerii/Și a doua zi „ venit Funar/Să 
ne explice cum e eu revoluția/Gum e viața n Parlament/Foaie 
verde Marinară, că minerii se răscoală**.

Programul artistic al lui Soare s-a frânt brusc pe la două 
noaptea. „Că trebuia să vină Cozma. Minerii mă aplaudau. Iar 
□nu’ a venit și m-a dat Jos. Da* or sărit alții pe el. Și or vrut să 
mă pună să cânt «ară**. A doua apariție n-a mai avut, însă, l<v 
Asta pentru că muncitorul cântăreț Soare n-avea de unde să știe 
câ a fost ca in spectacolele americane Pe scenă intră mai intui 
eiuri-buri. după care își face apariția vedeta. In orice caz, pentru 
el, ev.il „live“ în fața auditoriului de la RAR a fost ceva mă
reț. A fost punctul culminant al carierei sale artistice

GlnOiglie OLILANU

Deși ziarul nostru anunța că începând cu data 
de 1 august Uzina Paroșeni va relua furnizarea 
apei caide către populație, la Vulcan acest lucru 
nu s-a intâmplat. Robinetele de apă caldă con
tinuând doar sâ fasuie. Evident nemulțumiți de 
acest lucru, oamenii s-au adresat cam peste tot 
pentru a afla ce se întâmplă. Și au ajuns în 
cele din urmă la noi. La rândul nostru ne-am 
deplasat la RAGCL unde — după ce prin „a- 
mabilitatea** doamnej secretare am făcut vreun 
sfert de ceas antecameră — aveam să consta
tam că de fapt eram așteptați. Domnul director 
Ghcorghe Albescu era deosebit de interesat de 
a ne întâlni pentru a ne informa cu exactitate 
tocmai asupra acestei probleme.

Așadar de ce nu are Vulcanul apă caldă 7 
RENEL a remis recent către RAGCL o înștiin
țare (adresa nr. 10669), în care se spune, printro 
altele, că „potrivit ordinului președintelui RE- 
NEL ce v-a (ost transmis în copie a actelor adi
ționale trimise, aveați obligația să achitați faa- 
turile restante pentru plata energiei livrate și 
să deschideți acreditivele pentru plata energiei 
livrate în luna respectivă. Având in vedere cele 
menționate mai sus, comitetul director a hotărât 
să nu livreze agent termic începând cu data de 
1 august 1993 conform programului de funcțio
nare, aceasta urmând să se facă odată cu res
pectai ea condițiilor amintite**.

Din documentul remis de REN EL aflăm tot
odată că datoria RAGCL Vulcan față de nzină 
este de 157 256 283 lei, sumă din care beneficia
rul a refuzat să plătească 59 087 783 lei. Refuzul 
este datorat faptului că. după cum ne spune 
ti na ing. Jecu, „noi nu putem să plătim către

RENEL livrare, apei calde 21 de ore din ffî, 
din moment ce la noi nu există apă rece decât j 
câteva ore pe zi. Așa cum nu avem de ce |
plătim și apa de adaos care se pierde pe magis
trală14. r t

Dar care sunt de fapt cauzele neachitărit Sfr 
torlei RAGCL Vulcan către RENEL, în Un® 
util ? După cum am mai informat, la o recentă , 
întâlnire cu factori de răspundere ai Județului 
s-a promis o subvenție bugetară de 304 milioa
ne lei călre RAGCL Vulcan. Din care până Ui 
această oră s-au vărsat doar 220 de milioană 
Totodată, asociațiile de locatari au si ele datorii 
către RAGCL. Datorii ce se cifrează la 86 mi
lioane lei. Bani pe care asociațiile trebuie sfl-f 
încaseze de la cetățeni, precum șl de la agenții 
economici care acordă gratuități. Care suni, îă 
rândul lor datori. Deci este vorba, dacă vreți, 
de un lanț al slăbiciunilor în sfera datornicilor, 
care se numește bloca | financiar. i

„Dacă și asociațiile șl-ar achita acum datoriile. 
Iar Primăria va vărsa și restanța de 76 milioana 
lei — ne spune dl. Albescu — noi am putea să 
achităm datoria noastră față dc RENEL șl prin 
aceasta să reluăm furnizarea apel calde. W 
deasupra, cu ce ne rămâne putem executa 81 alta 
reparații 1, punctele termice". Puncte termice 
caro, trebuie să vă spunem, se află la ora tw* 
tuală, In totalitate, apte pentru furnizarea ape* 
calde în apartamente.

Mal rămân deci dc achitat doar datoriile. 
Cu cât mai repede, Cu atât mal bine I

Paul NîCULISCU ’ 
Tiberiu V1NȚAN
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D IV E R TI S M E N T PENTRU
fainele muierești ale istoriei bărbaților

E lucru știut: istoria, in părțile ci -cele mai 
consistente, a fost scrisă numai și numai de către 
bărbați. Femeile sunt foarte slab reprezentate 
in istorie Abia dacă mai auzi de câte-o Elenă, 
dc-o Cleopatră sau de mai știu eu cine... In rest, 
pustiu! In mijlocul pustiului troiieaza Măria sa, 
Bărbatul.

Istoria, acest substantiv feminin, s-a răzbunat 
prin toanele cu care a permis penetrarea băr
baților în eternitate. Sa analizăm câteva exem
ple:

Danus I, cel mai mare suveran persan al 
antichității, stăpânul unui imens imperiu, a avut 
noroc de un cal generos. D-si era un clement 
capabil, bine pregătit profesional, în relații bune 
rii superiorii săi, comandant strălucit al gărzii 
lui Cambyscs al II-lea, Daiius n-ar fi ajuns 
niciodată împărat fără ajutorul calului său. A- 
ceastâ șmcchei te se nume.ște astăzi hipomancie.

Sistemul prevedea că este alesul zeilor cel 
al cărui cal va necheza primul la ivirea zorilor. 
Dintre cele șapte mârțoage ale pretendenților la 
tron, numai calul lui a nechezat, spre slava Iul 
Darius. Bravo măi Darius!

Alt caz: un copilandru, care răspundea la 
numele de Tutankhamon, datorita șansei a de
venit celebru la exact 3247 de ani după ce a 
murit. Asta noroc, nu-i așa? La 4 noiembrie 1922, 
Nioward (Sarter și Lord Gamavon an descoperit 

i în zona de ieșire din Valea Regilor micul com- 
i <A-x faraonic intact, cu ambele uși (de intrare 
■ m coridor și în antccamera) sigilate. S-au găsit 
r .143 de obiecte personale ale Iui Tutankhamon 
j Ji 1703 obiecte din aur cu încrustați! din pietre 
I prețioase, tezaurul faraonului. Șansa amintită a 
f Tăcut din cel mai neînsemnat component al
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dinastici a XVIII-a cel mai cunoscut faraon al 
Egiptului.

Ilatsnepsut a fost doar o muiere. Dar nu una 
obișnuita, ci soția lui Tutmes al II-lea. După 
moartea acestuia, ea a uzurpat puterea în defa
voarea fiului ei, Tutmes al IlI-lea. Pentru ca asta 
nu ar fi de ajuns, ea a simțit nevoia să adopte toate 
însemnele faraonice: insignele, costumul și chiar 
barba!

Senzaționala faptă a domniei lui Khcops este 
că .și-a construit un cavou uriaș, în care nu a 
fost înmormântat: Marea Piramidă de la Gizeh 
a fost dintotdeauna un imens mormânt gol.

Stimați cititori, nu aș vrea să credeți că toate 
aceste fapte, petrecute in vechime, au rămas 
simple accidente ale istoriei ți că de atunci în
coace întâmplarea si hazardul au ieșit definitiv 
de pe scena istoriei. N>1, nici vorbă!

Și astăzi, bieții muritori (cu sau fără cal) se 
trezesc peste noapte mici regi, rcgișori sau Îm
părați, datorita faptului că a nechezat cineva 
pentru ci sprc Cel de sus. Cei fără cal îți pro
mit calul. Iar pe aceștia alegătorii nu-i caută 
niciodată de dinți. Dacă animalul se numește 
„Caritas", victoria este asigurată.

Nu disperați, se pare că așa a fost de când 
lumea: majoritatea personalităților au intrat 
buluc pe scena, istoriei. Nevestele lor, aidoma 
babei llatshepsut, și-au lipit deja barba, ca să 
adopte și ele însemnele puterii.

Muiți dintre ci iți vor construi cavouri uriașe 
la 13elu, în care vor intra cu orgoliile lor cu tot, 
chiar dacă aidoma lui Kheops, acestea vor rămâne 
singura mărturie a puterii lor. Ceilalți, marea 
masă, vor deveni celebri peste exact 3247 de ani, 
când un fericit arheolog le va descoperi in țărână 
mica lor cutie craniană. Osul vn fi datat cam pe 
'a mijlocul secolului al XX-lea, cu aproximație.

CĂLĂTORUL Ut

ÎL ȘAOE BIIHE CU OR Ml

Au încercat să vă binedispună 
la sfărsit dc săptămână: 

Paul NICI I.ESCU 
Ștefan CIMPOI 
Vali I OCOTA 

Tiberiu V1NTAN /

T \TI ANA S \l ÎS ABEL \ ?
F I Moua favorită a lui Fclipe, moș

tenitorul tronului Sparuei, este
trumoas., blondă de 20 do ani,
tfationa von Eichtcnsteîn. Se parc 

' tA relațiile prințului cu Isabcla 
I fehrtoruB (28 de ani), caic în pre- 

■ent locuiește la Londra, s-au în

trerupt. La Palat, noua relație a 
prințului este privita cu ochi 
buni. Tatiana, care se afla Ja Ma
drid pentru împrospătarea limbii 
spaniole nu numai că este catoli
ca ți o atrage cultura spaniolă, 
dar este și cu cinci ani mai tanara 
decât viitorul regn.

—TRECERI
ORIZONTAL: 1) în m.ires c(| ventuzele 

<n brațe’2) JiuptMC-s unui ordin trecător: 
1) Unii c șl <■» duhul «unt săraci -v For

Careu simetric

mație de țesMtiiri bătută (muzical) în ritm 
de piua; 4) Către aici acuma se înscrie! — 
Norocul ce se trece la-nceput! — O primă 
notă pusa ca-n trecut!; 5) Butii ce țin li
chide în păstrare; 6) Un bun trecut acum 
la antipod; 7) Caftește^acuma fără alte bu
chii!— Necunoscuta din problemă, altfel 
scrisa — Un ușuratic imparat făcut de basm; 
8)Pe’nalte roți, dc bidivii tractate; 9) La 
aragaz gătiți întâi găina! — Incalț la ur
ma sa fiu tot desculț! — Sfârșit la tir cu-n 
sictir! 10) Ansamblu de otgane, dc arbori, 
în mașini.

VERTICAL: !) .Alergătoare de la centru 
spre extremă... 2) ...și altul de la centru 
spre afară — Acum, aici, am mari amici! 
3) Fete cc-ncep să-ți dea sfârșitul pe afet!
— Altceva nici nu este; numai crește!; 4) 
Au un gaz incolor cu miros înțepător; 5) 
Au evoluții de durata fiind cronici; 6) 
S-au înmulțit aici pe semne — Ieșit abia 
acum prin sită!; 7) Pirați cc-nccp să se 
pitească! — Peste ei nimica nu mai pune!
— Repartizează la-nalțimo partea ce ți se 
cuvine; 8) O laudă ce liric te slavestc — O 
fată cc-i dc soacră adoptată; 9) Apare ti
părit întâia oară — Mai multe luni legate 
de duzină; 10) Lăcașuri ce indritui- sc meș
teșugarii.

CUVIN TE II \IIE- TET.
Gco I.l < IM ' II
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testul săptămânii îți place să flirtezi?
1 ’ nu Îndoială omul - .t< o fiin
ță care are nevoie dc flirt l Urlu! 
este una din primele semnalment* 
nlf marii Iubi, 1. Știți r.au nu știți 
*â flirtați? Puteți afla doar dicii 
veți răspunde la Inlrebamc din 
Ustul pe care v!-l [ Opunem in 
&■’€. â săptămână
I

1) L-a c>? te uiți când ml . i oși 
pentru prima oara o pet soanfi de 
•ex opus? a) La față, b) T‘a î n- 
trăi învn,«'. c) Ea '.-orp.
»
! fi) In drum «pre serviciu (șco.i- 
la) Ic reține băiatul (fala) vb.tui- 
tos lali ©o o întrebare lipsită (ir 
Importanță. Sum reacționezi, ști- 

afl’ deja în Ir.ldi zi> re7 

a) Ti r spund m,1 giubesi' i 
plec. |>) In unic do a-i ruspm.dc 
ii cer numărul dc telefon, c) Ala 
opresc ;i intru in voi ba cu i]

3) Un băiat (fată) imearcâ s.i 
se apropie de tine Tu „blochezi" 
tr.sft această fnrxri ue. Ea *o te 

Indcștl când procedezi astf. ]?
i) O... o am greșit din nou? b) E 

prea încrczut(ă). «) Poale voi ac- 
i.epta cu alta ocazie.

1) .Sd presupunem . a ești pro.is- 
p it indragostitța) Care este prima 
a rsoană care află acest lucru? 

• >) Printcnul(a) meu (mea) cel (cea) 
mal bun(u). b) Toți prietenii mei 
<•) Păstrez «acidul pentru mine.

5) Când sa cunoști o anu

mit persoana obișnuiești sa tri- 
mți pe cinev i 1 i aceasta pcnlru 

a sP interesa care iți sunt șansele?
) Bineînțeles, vreau să merg la 
ligur. b) N am făcut .-na ceva ni- 
iod.îhî. e) In nici un caz Doar 

au vreau s.î trie totul in linte de 
a fi începu!.

6) La pi.-/eri<' un lsii.it (o f.ita)
are iți pla<'.' te privește neintre-

■opt (- um reacționezi? a) Privcso
’n altă pat te. b) I) zâmbesc.
'oiisidcr că mi e\i«'ă

!T. AI.l' \I1I- \ l'E.Sj t’l UI: 1)
■ -3; b-2; c—6, 2) a- i: b -3;

• C, 1) 0; b 6 . I; n u -1;
b 6; c—3, >) a o, b >: : O

i 0; b—6; c---3

Da< ;< iți realizat intre i i 10
puncte; .Sun'z’ți tmnd(a) ți Ollt-
l.mti'.l) ând reccpț’on iți wnna-

lele dc fiul <-tmse de cei din jur
Cu to ite ca accepți dragostea cea 

marc. „dată ce simți că s-ar | utca 
să te îndrăgostești devii rece «a 
tm aisberg. Motivul: nu-ți place 
s riști și ți-c teamă ca vei fi pu- 
r.jlit(â) Iești astfel pus(ă) In s 
Wiați.i dc a plăti reținerea și ti
miditate. cp plictiseală și singu
rătate.

11 n I puncte- !■ flirt ai reușit 
sa găsești calea dc mijloc. Reac
ționezi deschis sl natural alunei 
ând ți se adresează cineva In mod 
neașteptat. Totodată nu-ți osie 
greu să intri în voi ba cu oameni 
slruini. Problemă la Intervine în
să în cazul în care vrei să Im
presionezi pc chieia anume. De- 

oaiecc atunci devii o persiană 
deosebit de prietenoasa si vorbă
reață Cu cât" to prefaci mai pu- 
i n, cu atât iți i.i atin c, ț'lul 
mai repede.

2ă - 36 pui.cti; Ceea ce nu-ți 
lipsește , ,|e curajul. A fi în cen
trul atenției, este pentru tine o 
lorințu și in nici un caz o pro

blema, iar în asemenea situații 
începi sa flirtezi fură a ține cont 
de sentimentele celorlalți. Prin 
comportamentul tău ai reușit de
seori să-i rănești pe cei din jur, care 
până în ace] moment te conside
rau pricten(u). In felul acesta nw 
tei ști niciodată cum se poaU 
îijimgc bi dragostea ades irai’i d« 
la un Hirl superficial.

lsii.it
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Spune-mi cum arăți, ca să-ți spun cine ești (III)

BRUNETELE
Brunetele au un caracter autoritar, serios. Ele sunt deosebit 

de strângătoare, răbdătoare dar în același timp și diplomate și 
șirete. Ele sunt femeile care știu să ducă cel mai bine la capăt 
cele mai grele proiecte. Dacă simte că i se opune rezistență, bru
neta se încăpățânează și în cele din urmă învinge. Când aceasta 
are pielea de culoare deschisă înseamnă că este o excelentă gos
podină. In timp ce bruneta cu tenul închis este cea căreia îi lip
sește idealismul, sensibiltatca, blândețea dar este cea care știe să 
apere col mai bine interesele familiei.

In domeniul dragostei, bruneta are mai multă pasiune d îcât 
tandrețe, ceea ce o face extrem de geloasă și în stare să-și dea 
viața pentrq cine îi este drag. Soțul ideal pentru o brunetă este 
blond, timid, axând prea puțină încredere în el însuși. Pentru ea 
ea este cea care trebuie să aibă dorința pentru amândoi. Bruneta 
este o iubitoare extremă a copiilor.

Gusturile sale sunt sobre. îmbrăcămintea ei preferată este cea 
d<? culoare neagră. BoartA fior; roșii care ii plac foarte mult, caută 
mereu si ngij-etatea și știe să muncească intens. Ar vrea să țină 
un salon politic, să fie secretară sau dactilografa unui om maro, 
adică a unei personalități cât mai celebre.

Sănătatea ei este mereu bună, afară de micile accidente, ne
semnificative însă. Ii place foarte mult viața la țară. Dominată 
fiind de un spiri-t de organizare și de autoritate, bruneta este ori
când o excelentă directoare dar și o excelentă partenera de viață 
pentru orice bărbat.

Fără îndoială oameni de genul 
lui Bruce Willis sunt foarte greu 
de găsit la Bollywood. Dacă nu 
chiar imposibil. Pentru că aceștia 
se nasc o dată la 100 de ani. De 
curând Bruce avea să declare 
presei, vis-â-vis de comportamen
tul său, că „orice om ar trebui să 
aibă dreptul de n fi un... rahat 
timp de un an de zile“. Pentru 
Bruce Willis un astfel de an a 
urmat după uriașul său succes 
din filmul „Mori încet", unde a 
interpretat pentru a treia oară 
un rol principal, după cele din 
„Blind Date" și „Sunsct". La care 
se mai adaugă multîndrăgitul se
rial TV „Moonlighting" cunoscut

În viața, de zi cu zi

BUIICE W.I1IS este același 
irezistibil... 0010 ADISSOM

In câteva rânduri

Aproape totul despre
MTV

*<u încape nici o îndoiala ea i spune totul despre M TV in doar 
■ âcv.i rânduri c*tc practic imposibil. Pentru că MTV c,tc deja un 
.elcxărat fenomen. Vom Încerca așadar doar să pătrundem puțin 
in lumea atât de fascinanta a tl l’V pe rare vom incerc,., s.i v-o 

im m câteva ,uxinc.
Totul i dcmir.it în SUA pe data le I ,u;t>l4 lfirll. In acria 

p< . o adu, foimul.i MTV era cea cunoscuta azi în aprb.'ip" toată 
.'un.-a. I i foarte 'lu t timp a •< asta idee manifcMat.i r.i expresie 
d oiititii lății a .pon.urizarn uvoj sâ-«i impună o ima tine, un 
lo;k, ui ton ,i mi in ultimul iân-1, lorni'.-n111 de „Viilro-iorkry" 
\'am' ■ oaș® {.tacuri jucând .ires', rol pi atra .MTV; pțiill ( oVins. 
D'i, ai li i.i, Bun lovi, etc.

Sur .ui 'omtjt d" ar - t' p. anii' i du-- ■ p afli, la -.n'<-- 
întregii lunii. Asigurat» de ri transmitere a prin s.iU'lit, MT V- 

•.irilc ..rcgion.de" =<■ dezvolta rapid, in.'ltizănd de fiecare daUi spe- 
■ifieit.itii Ic» ile; MTV Etirop» MTV Aii.traiia, ,\l I V î, Icrnncio- 
> ■ M 1 v B .i-U, M 1 V As i.

T i .... rc.i sti. MTV > it a profite !<■ axun'iil p. cari-l Iu. 
a. 1 - a pc;-i<.adă x .di lip'il, devenit a/.j un udcvârai ■ unbol. Sub 

c st impuls, planeta tO'k iși ’chiinbii r» ;id it aspectul, muzic 
u.-’ m ii mult ei >>i i und 1 fonteze șl chiar să mizeze pe po u 
Iar ?.stin ca MTV U.SA tlou.se Of .Style" animală de C'indy Craxv
fu I sub n a ii i 4 luciu. Alte inițiative au participat ,n mod igal 
’a amploarea fenomenului MTV. Un exemplu edificator l-ar putea 
constitui concursurile e' ecepționale. ln urma unui astfel de con- 
- ura, un belgian a avut onoarea de a lua masa cu Michacl .J.u kson. 
Apoi ar maj fi comp iniile pentru protecția mediului înconjurător, 
■on'ra droglli lor sau fii DA. con.cipts d emisiuni uni'i cum ar I.

i igg» d " a cărui idee a l'n.t picluatâ de iiuineriisj uiti.pr ț, 
dis ssiie im ei'.i/.râu.lil d re't pc platou

î'-c o nd >- Tcv i cifre .i put • -m in lor na 1,1 M I V a: o ari
• I. ,1 ■ rfl) la Londra — poseda o colecție de I I alto de 1 id >•
lip. in fu s-are îâptâmnn.i ad iiitâmlu-se alte H» IKțe nț* bene

ficiază d' serviciu a 160 de pm ,.,n•• provenind din 10 țăii Ea
fiind >/.!■' ia’â a'-um in 31 de țări, mai o ict de 11 •>.">•> '><»<• ic familii
Primul v'deo-cl o difuzat pe .MTV, la I mguJt 19117 ' i l-.n.'
I'oi r’ 'm--' ‘ Hani centru nimic”) iu l>:rr Sirii'

DISi i\ !•. >

Știați câ ■ ■ ■
...Pe pământul (pașnic) al țării 

noastre s-a născut practic primul 
reportaj fotografic de război din 
lume. Cum s-a întâmplat? In a- 
prilic 1854 au început, dc-a lungul 
Dunării, confruntările dintre tru
pele rusești și cele otomane, lupte 
cunoscute în istorie sub numele 

■ de Războiul Crimeii. Ei bine, Să- 
rol Szalhmari ax’ca să improvizeze 
un laborator într-o trăsură și prin 
procedeul de sodiu umed, avea să 
realizeze câteva albume cu peste 
200 de fotografii, din cele două 
.abcrc beligerante'. O parte din fo- 
„ografii a ajuns la Expoziția uni
versală din 1855 de la Paris. Să 
mai fi trăit Carul Szathmari acum. 
Ai, ce mai fotoreportaje am fi 
avut și din curtea RĂII Petroșanii

...In ziua de azi ar fi nevoie 
de vreo 20 de milioane de dolari 
pentru a reconstrui Arca Iul Noc. 
.Sau cel puțin așa susține con
structorul de nave american Mel- 
bourne Smitli. Pentru corabia 
lungă de IGâ ni, lată de 27 și înal
tă de, 10.fi metri ar f] nevoie de 
munca a 150 de muncitori , timp 
de un an de zile, neîntrerupt. Să 
construiești în ziua de azi arca 
lui Noel Ce idee! Ca să salvezi 
ee? T.urnea d'1 azi, -..m poate doar 
aparentele...

Anecdote
lin băiețel s<_. nlr< 1 i î dnca- 

■ - i.irei:
— Doamna ' ducate i: , c;o.l < i 

Niciișor arc o amanta I
Ce «-pui? Pe cine?
Pft Ființa.
De un ic știi tu asta.’

la noi sub numele de „Madio și 
David" a cărei a doua serie a 
început să ruleze la noi de săp
tămâna trecută.

îmbătat de atâtea succese, Bruce 
se avântă intr-o viață dezordonată, 
haotică aș spune, cu foarte multe 
chefuri și nu mai puține legături 
amoroase. Stare din carc-1 va 
scoate doar legătura cu actrița 
Demi Moore care, la scurt timp 
după aceea, avea să-i devină soție.

Dar cine este de fapt Bruce 
Willis? Născut la 19 martie 1955 
in Germania el se va muta nu 
peste mult timp în SUA,- împreu
nă cu întreaga familife. La școală 
Bruce a fo6t un copil indisciplî- 
nat instigându-și colegii 1Q bătaie, 
mot:v pentru care directorul școlii 
n-a ezitat prea mult pentru a-1 
exmatricula. Cu toate acestea el 
a reușit în cele din urma să ab
solve o școală superioară. Apoi 
Bruce — căruia îi plăcea foarte 
mult să cânte la muzicuța sau la 
chitară — se angajează ca bar
man într-un local, pentru a și câș
tiga existența. La 21 de ani intră 
în cruda și mizerabila lume a 
drogurilor. Este arestat și după 
efectuarea pedepsei, iese din puș
cărie complet derutat, neștiind 
încotro să-și îndrepte pașii. Se 
înscrie la facultatea de teatru și 
este repartizat în numeroase ro-

lurj nesemnificative. Șansa îi va 
surâde insă și primul film în care 
joacă, alături de Don Johnson 
este vorba de „Miami Vice" devi
ne un real succes, deschizându-i 
Jtii Bruce calea spre popularitate.

Profitând de acest lucru, Bruce 
urcă rapid pe calea succesului. 
Șarmul și umorul său au atras 
asupra sa atenția producătorilor 
care i-a u oferit rol urii® principale 
ale unor filme de real suocee, cum 
ar fj serialul TV „MoouB%ht:n<g“ 
sau lung-metrajul .Hndaou fiawk", 
„The Last Boy Scoirt" etc. Astfel 
că fostul barman Bruce Willis 
face acum parte din Liga Fede
rală de la Ilollywood și încasează 
8 milioane de dolari pentru un 
film.

Famiiiu .. s, compusă dm 
Bruce și Demi la care se adaugă 
cei do4 copii ai lor trăiește acum 
în vila proprietate personală din 
Malibu. Bine păziți, întrucât eei 
doi sp tem de o posibilă răpire a 
celor doi copii ai lor.

Dincolo de toate acestea, Bruce 
Willis rămâne atât pe scenă cât 
și în viață irezistibilul detectiv... 
David Adisson. Cu care veți avea 
plăcerea să vă întâlniți în această 
seară la TV, într-un nou episod 
din serialul „Moonligbting" î-M-i- 
ddie și David").

iiiiiiiiiiiiiiinifUHiH/HHiumimumiiHitiifiimnnmiiinwnnniniiiH

Pentru week-end

.1 scot b nu de l.i b.ini'.i

Am x .izut cum i a dat >'i
porți.i iui ■ I- ciocol.i' a.

☆
D -uti.' intri' nepot ,i bunic.
— Spune mi bunicule, do ce

' i-e nasul a'âl d<- rc,.u?
1 Un iau i nonuin ir.it'Dor lo-

• itnri ale sorțu, dragul meu.
,S"i i<)s? Șj so.irt i -i l,j tc-u

nuuerif ,1 e 1, . are T.'a in nas?
■(*r

Doi pilc (. ni vorbi's ■ l» pr.• scri-
sorile po carc le primesc de 1 i
copii lor care -.nnt studenți in
<''ipî'.i!,l.

('an. 11 imi ser', b.cTul meu
unt oblii'. al i iii.i nil in d •'i >

n ir.
- l'bti noi'>co- pi a■:"iie. Ku,

iin.l Uni s i !<■ fne i iii i. iii.i Ine

ii.il I m isii i;
l'at.'il meu ■ .t< i '• oul . 
Cum xine i-ta?

— .Simplu: i md l■.''lr' b.i'ei

1 )di ciipi i .1 lac unul . . li|a| |

LEU — MAIMUȚA
ț-ipsa Hi anțclor transformă acest sfârșit de 

săptămână îtT.r-o m< deslă agapă la „iarba verde 
•ie acasă"

FECIOARA — COCO.'jUL
Mare bal, marc! Cheltuiala, oboseala i„ 

•'alele sparte fac parte din rețetă.

BALANȚA — CÂINELE
Veriiicați cu multă atenție eelupamcnt'i 1 Vă 

pa-jte o pană de cauciuc și alte... latvxuri.

SCORPION — MISTREȚ
( and nu le doare, n^ ‘.e lega la cap. Asta o 

tac (pe riscul Joi) doar praeticanlii artelor mar- 
i:nlc. La d\' nu c cazul.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Prea v-ați lacul planuri și multe și mari. „De

■ nde nu-i, nici Dumnfi?ei| nu cerc". Rețin» !.>

CAPRICORN — BOU
Primiți oaspeți >lra;*i- cu folos, in c»ea «e 

a prixeMc.

VARSAI OR — 1 IGRU
Criza si ,r criză De tin.p, ue l am, u< . .vi. 

au'.iț i \ ă conte ' ’ți. .? r I .

PEȘTI — IEPURE
l’t.miți o prep.iii. re - '.trem d, Imt-mu, r. re 

u xa in,'ajcaz.i (ce bau •'') nai din piuit t de
■ 'dere financiar

BERBEC — DRAGON
l-Xnațl, l.imciit.diil, in ruliu.i. i’arc sc ?a as- 

'■ le nu \a sunt oi'a l. 'o abile, o bună I urată 
timp

TAUR — ȘARPE
l'ica xa țin de c-dd complini ntc'c și ,.pie-

< u rile, «iinlrți țin ..m ■■•allzni zalele astea.

GEMENI — CAL
Xlai.rilc x â r.i;r ..icuri., unui xx1 • i-, enfl 

a ’ i'al Nu-i bai!

RAC — OAII
I > •i’i'ir clar ptiu 'e. nu,"i i mu,l<â. iiul'â 

muz., a Exontual, c< \ i port, pe :ei, p« colo.
< '!> iar -i a balul ’o.x <i.i, o

dcmir.it
rcgion.de
tlou.se
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Dragostea unor copii în timp de pace
f David Cowlishow, un băiețel 
Ne opt ani, care se afla in comă 
■e o lună de zile ca urmare a 
■Eiui accident rutier, și-a revenit 
Cupă ce o ascultat o casetă audio 
B© ©are erau înregistrate vocile 
jșolcgtloir săi de clasă.

țdicuțul David, lovit fiind de 
automobil, a suferit grave le- 

Bi1 și a intrat în comă. „Doc- 
i ne-au spus că este profund 
cat și nu ne-au dat prea multe 

iperanțe**, declară tatăl băiatului.
Impresionați de starea critică 
care se afla colegul lor, elevii 

: la școala la care învăța Da- 
au Înregistrat o casetă audio 

O oră cu cântece, glume și 
ări de însănătoșire grabnică. 

David, pasionat Jucător de 
by, i s-a comunicat șl faptul 
in absența sa, echipa pierde, 

toate meciurile.
| Părinții copilului au folosit ca
teta drept fundal sonor al încă
perii în care era spitalizat David. 
^Am reluat de zeci și zeci de ori 
©aceta și, încetul cu încetul, Da-

vid a început să zâmbească. Apoi 
a fost un zâmbet mal larg, iac 
până la urmă chiar a chicotit1*, 
Iși amintește doamna Gowlishow, 

„David a fost în comă timp de 
o lună. A suferit leziuni cerebrale 
majore, iar doctorul ne spusese 
că ne putem considera norocoși 
dacă se va trezi vreodată. Dar 
el este un mic luptător foarte cu
rajos. Atunci când noi nu eram 
In spital, personalul medical îi 
punea caseta de !? rolegii lui sau 
o bandă pe care era înregistrată

melodia „Pune-ți Un deget In u- 
reche**. Și într-o zi David și-a duș 
degetul la ureche. Sunt convinsă 
că aceste casete au avut un rol 
esențial în ieșirea sa din comă 
șl sunt profund recunoscătoare 
școlii și colegilor de clasă âj lui 
David**, a mai adăugat mama 
băiețelului.

David, care va trebui să urmeze 
luni de zile diverse tratamente 

recuperatorii, va putea totuși să- 
și serbeze în curând cea de-a noua 
aniversare la el acasă, alături de 
cel dragi.

Prima doamnă a Olandei
Când, întorcâhdu-se de la re

cepția în onoarea fostului preșe
dinte sovietic Mihail Gorbaciov, 
prima doamnă a Olandei, Ria 
Dubbers, a găsit 50 de demon
stranți stând In fața ușii ei, nu 
a chemat garda. In loc de aceasta, 
soția primului ministru a adus 
trei sticle de vin pe care le-a o- 
ferit protestatarilor.

Primul ministru Ruud I.ubbers 
și familia lui locuiesc Intr-un car
tier din Rotterdam, al clasei mij
locii, păstrându-șl rezidența ofi
cială din Haga pentru ocazii ofi-

Ccl mai mare 
arhipelag 

fluvial din lume

•

Furturi macabre
(

. Un medic egiptean și un lucră
tor de la morgă au fost arestați, 
•iL.d bănuiți că au furat ochi de 
fa cadavre și i-au vândut apoi 
pentru transplanturi de cornee, 
relatează ziarul „Al-Akbar**, care 
«pare la Cairo. Ei au fost acuzați 
țe însușirea de profituri ilegale 
îi de comportament Indecent. Po
trivit relatării, inculpații operau 
Re câtva timp In pretinsa afacere 
dubioasă.

Meserie sau... 
artă ?

La galeria „Stredeț** din Sofia 
au fost prezentate pentru prima 
dată „Icoane țesute la război" re
prezentând pe Fecioara Maria, 
Sfântul Gheorghe pe tron, sfinții 
Dumitru, Teodor, Marina eto. A- 
•este Icoane sunt executate de țe
sătoare maestre din localitățile 
bulgare Montan., și Ciprovo, re
cunoscute In lume în această me- 
serieartă.

Pe unul din afluenții Amazo
nului a fost descoperii un arhi
pelag fluvial compus din 700 de 
insulițe. După opinia oamenilor 
de știință, acesta este cel mal 
mare arhipelag cunoscut în lume. 
El se află în albia râului Rio Ne- 
gro, la aproape 230 km de Ma- 
naus — capitala Amazoniei bra
ziliene.

Arhipelagul a fost descoperit în 
urma unei fotografieri din avion 
efectuate de specialiștii Institutu
lui brazilian de ocrotire ă me
diului înconjurător. Descoperirea 
s-a făcut abia acum deoarece a- 
ceastă regiune este nepopulată și 
neexplorată. De altfel locurile ne
străbătute de piciorul omului nu 
sunt puține în pădurile tropicale 
din Amazonia, care se întind pe 
o suprafață ce depășește terito
riul Europe] occidentale.

Un asasin terorizează Varșovia
O femeie a murit și alte patru se află în stare gravă In urma 

agresiunii săvârșite L, Varșovia de către un bărbat neidenlificat, 
a declarat poliția poloneză.

Conform primelor indicii, asasinul este un tânăr blond de 
20—25 ani, îmbrăcat în blugi. El și-a atacat victimele între orele 
15 și 19 in casa scării sau în curțile interioare în plin centrul capi
talei poloneze, lovlndu-le în cap cu un obiect metalio greu.

Motivul agresiunilor sale nu se cunoaște. Din surse polițienești 
se afirmă că ar putea fi vorba de un bolnav mintal.

Presa semnalează alte două serii de agresiuni asemănătoare, 
care au avut loc în lunile aprilie și mai și pe care poliția le-a 
ținut până acum secrete. In total șapte femei fuseseră atacate 
atunci în același fel, dintre care două au murit. Sonform marto
rilor citați de ziare, împrejurările acestor agresiuni fac să se 
creadă că este vorba de același asasin.

Miliardarii newyorkezi se descurcă
Deși miliardarii s-au îmbogățit 

și mai mult in ultimul an, banii 
lor nu mai valorează cât au va
lorat înainte. Chiar mai rău, clu
bul lor a devenit mai puțin ex
clusiv. Totuși, cele 233 de per
soane și familiile lor prezentate 
anul acesta de revista „Fortune**, 
mal mult decât dublul anului tre
cut, încă pot face o mulțime de 
lucruri interesante cu banii lor.

Cel mai mic autoturism din Europa
Recent și-a sărbătorit 20 de ani 

de existență cel mai mio autotu
rism din Europa — „Fiat 126“ —, 
care se fabrică la Uzina de auto
mobile de mio litraj din orașul 
polonez Bielsko-Biala (Silezia). A- 
vând un gabarit de 2,5 ori mai 
mic decât cel de-al nouălea model 
„Lada** și tund mal mio ca di
mensiuni decât chiar cele de mic

0 sticlă de vin... 2090 lire sterline!
O stic.ă de Chateau Mouton Rotschild, vin roșu rar, din 1864, 

a fost vândută la licitație pentru 2099 lire sterline, a anunțat Gasa 
de licitație Sotheby's.

Vinul, unul din cele mai celebre vinuri roșii franțuzești din 
Bordeaux, a fost adus de ofertant din Europa continentală.

Potrivit casei de licitații, 1864 a fost anul cu cea mai mare 
recoltă înainte c„ viile Europei să fie răvășite de filoxeră, care 
s-a extins din Statele Unite.

Sticla vândută a fost obținută în Franța în anii ’80 de un ne
gustor d© vinuri, transportată manual la o temperatură controlată 
și apoi tramsportată înapoi peste Atlantic la Sotheby’s.

litraj „Oka“, acest miniautoturism 
s-a comportat minunat pe drumu
rile Poloniei.

Ieftină în exploatare și, datorita 
dimensiunilor miniaturale, ușor 
manevrabilă, mașina a fost ani 
îndelungați cel mai popular au
tomobil din țară. Conform ches
tionarelor In rândul populației, 
acest automobil și l-ar fi dorit 
fiecare a doua familie din Polo
nia. „Fiat-126“ este în primul rând 
un ajutor de neînlocuit al gospo
dinelor, care le scutește de căratul 
sacoșelor grele. El nu ocupă mult 
loo în parcare și — ceea ce este 
cel mal Important, datorită con
sumului neînsemnat de benzină 
— o călătorie nu costă mai mult 
decât una cu autobuzul.

Mașina este capabilă să atingă 
o viteză de 120 km/oră. Acum 
uzina din Blelsko-Bialâ produce 
câteva variante ale acestei mașini, 
printre care „Fiat-126“ cu motor 
pentru tipuri de benzină Cu cifre 
octanice mici.

• ■ ■

Ei pot achiziționa acțiuni mu
nicipale scutite de impozite pen
tru o perioadă de 30 de ani. cu 
un profit zilnic de 153 425 dolari. 
Sa.u pot organiza o petrecere. „Se
rata anului** ar putea găzdui 804 
invitați in fiecare cameră din 

iotel Piaza din New York, timp 
de un an întreg, în fiecare seară 
ei putând consuma un pound de 
caviar și o sticlă de Dom de Pe- 
rignon din 1982. Și fiindcă New 
York este un oraș scump, fiecare 
ar primi și 700 000 de dolari bani 
de buzunar,

„Drag oștea în timp de
Dragostea poate apărea oriun

de, In cele mai comune, dar și 
te!© mai puțin obișnuite situațij 
A momente; i„ dans, la locul de 
fauncă, la spital, în unitățiile ml- 
Utare și chiar în adăposturi, In 
■mp «o orașele sunt pradă unei 
fM de bombe.
h Bă Muzeul imperial al războ- 

din Londra a fost recent or- 
tă o expoziția insolită, pre

tând „povești de dragoste a- 
vârate" petrecute în timp de 

. Exponatele provin atât 
ia perioada celor două războaie 
ton d laie co au zguduit omenirea 
V ©ecolui nostru, cât șl 
tipul războluluj din Golf.
'^Dragostea pe timp de război 
re un caracter de urgență cu 
•Ud special, întrucât există sen- 

Itmonhil că luorurile se pot pe-

trece acum ori niciodată...**, con
sideră Penny Ritchio «alder, unul 
din organizatorii expoziției

Exponatele provin din Marea 
Britanle, Canada, SUA, Noua Ze-

din

ciale. Demonstranții erau 
denți care protestau împotriva 
intenției de reducere a alocațiilor 
pentru studenți, precum și îm
potriva suspendării ajutorului do 
goma] pentru eeî sub 21 de ani.

Soția premierului a stat la dis
cuții cu studenții două ore la un 
pahar de vin. 
partea el că a stat Cu noi1*, 
afirmat Jurrian de Vries, 
din protestatari. „Acest lucru 
simțit ca pe un sprijin. De 
este o provocare să începi 
protest la ușa cuiva**. Studenții 
au plecat după ce și-au petrecu!' 
noaptea la usa familiei premieru
lui.

„Puteam să-i fi 
babil este mai în 
să nu facem așa 
rat purtătorul de 
mului ministru.

„A fost frumos din

unul
l-am 
fapt, 

un

gonit, dar pro- 
spiritul nostru 

ceva**, a decla- 
cuvânt al j>ri-

Alcoolul
și.. inima!

Trei-patru pahare de alcool pe 
zi ajulă la prevenirea îmbolnăvi
rilor de inimă, arată un nou stu
diu medical danez. ,

„Este plăcut să anunț, în sfâr
șit, că o activitate în care tuturoț 
ne place să ne Implicăm poate 
fi de fapt sănătoasă**, a afimia! 
cardiologul Gorm Jensen, autorul 
studiului. Un pahar d© băutură 
înseamnă un pahar de vJn sau 
de bere sau... „o lingură de bău
tură tare**.

Studiul, inițiat în anii *70 
fost făcut pe 6000 de bărbați 
7250 de femei din grupul 
vârstă între 30 și 79 de ani.
diul nostru arată absolut clar că 
persoanele care consumă tret- 
patru pahare de alcool pe zi au 
cel mai scăzut risc de a muri de 
boli cardiovasculare**,

u 
a 

ș» 
de

„stu-
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Furturi cu... mașini-berbec !
Bijuterii estimate la aproxima

tiv un milion de franci (185000 
dolari) au fost furate la Avignon 
dintr-un magazin de bijuterii cu 
ajutorul unei mașini-berbeo.

După ce au forțat cu ajutorul 
unui prim vehicul ieșirea în caz 
de pericol a unui centru comer
cial unde se află bijuteriile, hoții 
s-au servit de o a doua mașină 
pentru a forța intrarea prăvăliei.

Cele două vehicule, furate mal 
înainte din parcarea unei socie
tăți de închirieri din Marsilia, au 
fost abandonate la fața locullui. 
Hoții au fugit cu o a treia ma
șină. . ............

J-a 25 aprilie, bijuterii, pietre 
prețioase și ceasuri, a căror va
loare este estimată între șapte și 
opt milioane de franci, fuseseră

de.ja dintr-un magazin de
bijuterii din Avignon de cinci 
bărbați care folosiseră același 
procedeu pentru a forța Intrarea 
magazinului, situat de asemenea 
înLr-un centru comercial.

Un crocodil
„mort**...

r ă z b o i“

i
Un polițist ațipit de somn trans

porta un crocodil despre care cre
dea că este mort, când, la un 
momentdat, l-au trecut fiorii. 
Reptila, cu o lungime de 2,5 me
tri, scrâșnind din maxilare a fă
cut bruso un salt către el din 
spatele camionului In care călă
toreau împreună. încolțit, polițis
tul a strigat după ajutor la colegii 
din cabină, care l-au salvat îm- 
pușcând mortal crocodilul. Potri
vit serviciului de presă al guver
nului din. Zimbabwe, anterior 
reptila fusese lovită eu pietre de 
către săteni după ce Înspăimân
tase copiii In râul Mucheke, la 
est de llarare. Când polițistul a 
ridicat crocodilul el a crezut că 
acesta era mort

se
Ș* 

pa 
pe

purtate să se 
apropie. Mulți 
au ajuns după 
care anterior le văzuseră doar 
hartă.

Expoziția prezintă vizitatorilor

cunoască ți să 
s-au căsătorit 
război în țări

E x p o x i ț i e
elandă. Australia șt din multe 
alte colțuri! ale lumii.

„Adesea ne gândim Ia război 
numai cu referire la câmpurile 
de luptă, dar există și o latură 
romantică**, afirmă un muzeograf.

«ele două războaie mondiale an 
permis unor oameni provenind 
din spații geografice foarte inde-

numeroase scrisori, unele legate 
cu fundițe roșii aducătoare de 
noroo, altele conținând șuvițe de 
păi sau fotografii. Sunt expuse 
și câteva din cele 6000 de scrisori 
pe care doi îndrăgostiți ți le-au 
adresat în timpul războiului. Per
formanța lor le a conferit si dren- 
tu! de a figur„ in cartea recordu
rilor, Guincss Book.

Muzeul londonez prezintă po
vești de dragoste cu sfârșit feri
cit, Încheiate în fața altarului, dar 
și altele ai căror eroi nu s-au mai 
revăzut niciodată. In expoziție se 
află șl telegrama prin care se 
comunică încetare0 din viață a 
unor persoane, precum și colete 
conținând obiecte personale ale 

celor dispăruți.
Alături de obiecte personale se 

pot întâlni și amintiri culese de 
pc câmpurile de luptă. Astfel, se 
poate admira un buchet de tran
dafiri ofiliți pe care un soldat l-a 
trimis soție) sale, însoțit de un 
mesaj ce ar putea servi drept 
motto a) expoziției. „Qhiar și in 
atmo i<T) groaznică a tranțeelor, 
ceva Încearcă să Înmugurească**.

o
niniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMuiia
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Greva, altfel de cum spune domnul C0ZMA

■

AZA Ș/ LAPTt? CROS
Parcul de lângă poștă «a devenit, în ultimele 

zile, locul cel mai Îndrăgit de minerul-grevist. 
In lungile pauze dintre comunicatele de la centru 
și intervențiile energice ale d-lui Gozma grevis
tul se retrage, in echipamentul său specific ori 
îa iarbă verde oi i se instalează, comod, pe bu
toanele care străjuiesc parcul. Dacă n-ar fi venit 
Revoluția, aceste betoane ar fi devenit postamen
tele pe care s-ar fi sprijinit garduri de fier. 
Acum sunt folosite c„ bănci. Pe ele te așcz.j fie 
să citești presa, fie să joci table sau curți. S-ar 
putea juca și șah dar mulți susțin că această 
Indetnicire duce la un mare consum de rfeuroni. 
Așa că mai biim lipsă. Pe iarbă se joacă „bâză* 
ți ..lapte gros". Sportul numit „bâzff" se practică 
astfel: un ortac își pune o palmă la ochi și _ o 
palmă o ține’pe post de receptor. Ceilalți ortaci 
bâzâie în diferite tonalități. Unul dintre ei își 
la finalmente inima în dinii și-l trage receptoru
lui o scatoalcă. Lovitura c în stare să doboare 
Guvernul, dormite un biet vagonetar cu o sulă 
șl ceva do mii pe lună. Dacă vrea săi scape, 
OMUL CU PALMA ROȘIE trebuie să zică un 
nume. Dacă numele c același cu cel purtat de 
autorul loviturii de bâză jtnncl înseamnă că 
'agresorul a fost demascat și ia locul agresatului.

iLa jocul numit „lapte gros* se alege un copac 
falnic de caro urmează să se sprijine, cu spatele, 
un miner cinstit și imparțial. La rândul său, 
minerul cinstit și imparțial ține în mâini casca 
primului miner cu < ;pul piuat. Picioarele lui

sunt depărtate. Intre ele își face loc, timid, capul 
celui de-al doilea miner. Al treilea i.și introduce 
capul intre picioarele celui de-al doilea și lasă 
un loc liber între picioarele sale. Se joacă în 
doi. in trei, în câte câți vrei.

Grupul agresor sare cât poate de tare pe spa
tele celor cu capul plecat între picioarele ante- 
mergătorilor. Dacă ăla cedează fizic sau psihio se 
strigă „lapte gros!* și oi Iacii care stau pe margine 
jubilează că a căzut cine trebuia să cadă. Dacă 
cei cu capul plecat se țin tare atunci au voie să 
ghicească ce grilă arată ce; care călăresc. Unu 
sau doi. Minerul imparțial care stă cu spatele la 
copac înregistrează opțiunea celor care stau că
lare pe situație. Ea se transmite prin semne. Dacă 
ghicesc, rolurile se inversează. Jocul a făcut pro
zeliți pentru că nu se poate înșela. Ori e laie, or) 
bulaie. Publicul e de față și e vigilent.

întrucât jocul cu mingea are nevoie de un 
teren plat, parcul de la poștă nu se pretează u- 
nei asemenea activități întrucât este în pantă. 
Minerii, cu ocinii lor de microbiști, .și-au dat 
seama că șoseaua națională îndeplinește aceste 
condiții. Arbitrț au fost desemnați polițiștii care 
au vegheat să nu aibă loc contacte fizice intre 
mineri și mașini. Dacă prin împrejurimi se în
tâmpla, Doamne f rește, să treacă vreun Tra- 
ban-t ? Ungurii au fost, în acest sens, mult mal 
radicali. l>e-.iu scos, total, din circulație.

Mihai BARBU

\ Minerii fac iegea
■ Așa sc întâmplă intr-un

Măsura de a-i ține pe ortaci de
parte de alcool, în perioada glo
rioasei lor acțiuni greviste, s-a 
dovedit benefică. Gu mici excep
ții, situația a fost ținută sub con
trol. Tot sub control au fost ți
nute insă și unitățile de alimen
tație publică, barurile și berăriile. 
Deși nu a existat nici un ordin 
și nici o dispoziție scrisă din 
partea organelor de drept (Pri
mărie, Poliție) de „ se închide a- 
ceste unități, „echipele de ordi
ne*, având sarcina de a depista 
greviști consumând alcool, i au

stat de drept oiifșinul

„certat aspru* pe înșiși patri nit 
și angajații acestora. Astfel s-au 
făcut „vizite de luciu" la „Floarea 
de colț", la berăria de lângă Li
ceul de informatică, la „Fali
ment*, de unde ortacii erau holît- 
râți să plece cu lada frigciificâ 
cu tot, pe motiv că înăuntru se 
aflau câteva sticle de bre Bar- 
mana, care-și apăra marfa, a f<r» 
„curtată* cu vorbele „da<ă-ți dau 
una, mori*. Nici patronul nu a 
fost scutit de „replicile* rpii*e 
cu „mânie prob tară* ale celor 
care „instaurau oii.linea" îri oraș

Sorin OPREA

Mina fără mineri
(Ui marc din r>.«g. I)

oameni <.ir- nu c-.-iim au coborât zilnic în subteran și părerile
au fet : se po.i-'c r lua oricând producțiar și as't.i ar fi de
rtprit, mai - a mi ,a fără mineri c „c.i o rasă fără bn-f'ităi<• să“ 
(Ti-xf' r T I și nu poți .ă stai că „urcă șobolanii pe .inc Mor
de foame, •■;•!•... ii. Mân< m suplimentul dm picioare..."

Până . ând ?

UN FAPT DOVEDIT

Bulgarii întreții gr^va mheriter
Dozvâ'.-tiii r-i oiite .in '..îmurit cum a fost pc-ibil c, minerii 

inițiezi să ;.•< a < • vă pc parcursul a șapte luni. Ca ați ț>< r-
miți să nu narezi h'i’i'u amar de vr< me ai nevoie de bani. Sindi
ci bric, ui.al ,,r fi de b .te, nu-și pol pâinile să f.nunț- • •, la 
nesfâ. ;it, nemunf.i. .Sovieticii aveau interes ca lagărul s<xi«sdst tfl 
treacă dincolo de Canalul Mânecii. Pfntru aceasta nil v m uitat 
ia bani au acționat in așa tel ca verga slabă a capitalismulJi 
să r. -diN-gu r< a Dar metoda a fost omologată.

Noi am profitat de faptul ca minerii mau corn'mirați ■. în- 
țc’.e.4g& asemăn. i». i int> .■ .d-triui tarifar și .alar ul bi ut si am pus 
mâna pe o probă in lubitabilă pi ivind .imcstecul bulgar in grev., 
minerilor români. Deocamdată putem dov. di di ar amcsl< ul ali
mentar pe '.are p transcriem in slovă latina BULGAilCONSERV— 
ZDRELAIA FASOLI S KOI.BASOI — NE'ITO 510 GKAM A*. După 
d nii Cârlig și Cămara ..eseu, iată i implicați și pe bulgari. Ei măcar 
a l o scuză: po-oda’ c>jhfn gro.râ.

Mihai BARBU

întâmplări mai mult sau 

mai puțin grev iste 

Puterea exemplului
Zilele trecute, in plină acțiune 

gfevislâ, in fața Jmci-tarabe din 
piață, s-a oprit ca tupeu un copil 
de țigan (unul din personajele 
care nu lip esc din coloratura 
târgului nostiu). Desculț și mur
dar, cu dexteritatea cc-i caracteri
zează pe toți ortacii Iui de „breas
la", a șterpelit din fața unei pre- 
cupețe dolofane un ardei gras. 
„Patroana", indignată de gestul 

obraznicului tuciuriu, a început să 
adreseze „cuvinte dulci* și „vorbe 
de duh", ccrândii-i marf,, înapoi. 
De la o distanță de câțiva pași, 
scuțându-și pieptul <-u demnitate, 
puiadelul a replicat dur: „eu am 
voie, că .'.unt miner1 ..“ Apoi a 
p, cat iii ardei cu tot. Plăcerea 
com'-nt.aiului o ’ă âm cititorilor.

Sorin OPREA

| Acest conflict de muncă declanșat la Lupcni, în urmă cu a-
pro.ipe d'U.i iiptaiîhîni, a zguduit toată țara. Amplilhat de mass 
media și de jocul „faxurilor*, de comunicate șl contracomunicate, 
conflictul a reușit să tulbure serios viața de zi cu zi. La <1 au 
participat peste -10 000 de salariat1 din unitățile' Regiei Autonome 
a Huilei. Ceea ce înseamnă SUB JUMATATEA I’OR f’EI DE MUN- 

DIN '.'ALEA JIULUI. Desigur că fiecare dintre noi, cei din 
localitățile .-afectate de grevă, ne am format propria imagine des
pre greva minerilor. Iată de ce am căutat să vedem ruin văd pe- 
troșenenli greva. Din con aderente lesne de înțeles, nu putem da 
în ziar numele celor peste 30 de persoane, aparținând unor cate
gorii sociale diferite. Do aceea vom da numai inițiale. Respectăm 
însă ad literam c* le declarate de oameni.

M.M. profesor, Petroșani. „Nu 
«unt de acord cu greva. Practic 
se cere ca un vagonetar 6 aibă 
de peste 3—4 ori leafa unui pro
fesor cu gradul I. Adică ar unuia 
care are 16—17 ani de școală și 
peste 20 de ani vechime. Absurd. 
Eu înțeleg că In mină este greu, 
foarte greu, că sunt pericole la 
tot pasul. Dar a spune că este 
singura mum ă grea, mi sc pare 
tedențios. Oricare profesor poate 
Intra și după zece zile de instruc
taj făcut cum se face, poate pune 
<nân„ pe lopată, in subteran. Nu 
văd însă cum un vagonetar poate 
trece la catedră, fie numai pentru 
a-și Învăța propriul copil să scrie 
«i să socotească. Ca să nu mai 
vorbesc de o femele de serviciu 
de la mină. Adică de una care 
dă „cărbune cu matura". Gare 
este deosebirea intre munca femeii 
do serviciu de la o mină, de la 
un spital, unde trebuie să fie o 
curățenie ca într-o farmacie ți

Populația își exprimă părerea
cea de la o mină sau de la RE
NE!.? Nici una. Tot grupuri sa
nitare, birouri și culoare curăță 
fiecare. De ee atunci cea de la 
școală sau sănătate să aibă leafa 
30 000 iar cea de la mină 60—70 
plus gratuități? tncorec* La mun
ca egală și la importanță egală a 
muncii, salariu egal, Și dacă ar 
fi așa, alei, la Regie, s-ap dlspo- 
nibîiiza banii ca sâ fie plătit mai 
bine subteranul. Nn la Biwinx'Sti, 
1., Guvern, care n-are nici In clin 
nici In mânecă".

A.E., tuiist tn Petroșani. „Nu 
cunosc prea bine munca mineri
lor și nu mă pot pronunța csi 

exactitate. Dar mă gândesc că și 
cel de la mina sau RENEL cum
pără ioșij uin aceeași piața cu 
medicul, do caic loată lumea are 
nevoie, fără excepție. Mai poate 
face atunci fața prețurilor me
dicul, dacă aruncăm inflaționist 
piața în aer prin salarii absurde? 
Ia fond și col de la RENEL, și 
cel de la CI- R și cel de la mină, 
ca și profesorul, merii, ul sau croi
torul, tot o gură avem, tot copii 
acasă avem*.

D.N., lider local al unui partid 
politic. „Nu sunt de acord. Mai 
mult nu comentez".

A.G., soție de miner. „Viața 
este foarte scumpă. De aceea cer 
oamenii bani. Am tr»’i copii șl al 
patrulea vine cât dc curând. O 
pâine este 260 iar o Jucărie fru
moasă, pe care vrem să o dăm 
copilului face câteva mii bune. 
Numai rechizitele pentru elevi 
cât costal Iată dc ce cer bani mi
nerii. Șd încă ceva, H aud zilnic 
pe soțul meu înjurând birocrații. 
Nu este singurul. Oare de ce?"

A.M. și T.B., salariate ca mun
citoare nec.iJificatc, la o mină. 
„Noi lucrăm la baia minerilor. 
E greu. Munce.c săracii mult. Ies 
negri din mină. Și în fond, și noi 
■să avem lefuri mari, nu numai 
minerii, ba dea bani Guvernul. Gă 
are. Să dea Iliescu banii lui. Și 
parlamentarii. Vrem bani, că noi 
muncim. Nu ne interesează cât 
câștigă un profesor, că tot aud 
zicând u-se asta. Noi nu vrem să 

avem salar(?!) cut un profesor 
(sâe)*.

A.N., student. „Voi fi inginer 
minier. D.ucă mă va angaja cine
va șl dacă vor mai fi mine în 
Valea Jiului. Cu greva... Dumne
zeu știe. Unde și care sunt inte
resele*.

T.R., electronist. „Guvernul, da
că cedează, c prosti".

A.G., miner. .Domnule, cu am 
22 de ani lucrați Jos. Nu se mai 
poate. Salariul este de mizerie. 
Nu noma’ la noi. Prețurile au 
luate razna, privatizați! Lși fee

4 
de cap, fără rușine, omul nsi maț ' 
poate trăi civilizat. Nu mai vor. 
besc de trântorii dc la biroui’ că 
are câte-un .șef trei secretare, două 
de zi și una de noapte. Sigur, ntj 
toți șefii. Unii. Și pe care ii știm 
cu toții. De ține în spate un mi
ner cu munca lui, 4 conțopiștl, 
Am auzit că se ia și mită pentrq 
angajări. Și nu mai ajung leii, ț-S 
trecut la valută! Eu nu cred, daș 
lumea voibește. (N.R. Nici rwi 
nu credem, mat ales că gura 
ne-a făcut destul rău totdeauruaj. 
Să ne dea banii noștri ‘'’-vznia are 
dreptate".

V.I., cadru didactic ia Univer
sitatea Tehnică. „Eu am studenți 
la seral care treo examenele tâ
râș, cu am leafă 70 de mii și suni 
doctor Inginer iar el ia 2—3 suW> 
de mii. Bașca gratuități. Iar vot 
bani?".

Iată numai câteva dintre ocinii. 
•Părerile sunt deci contradictorii. 
Oamenii comentează in fel șa chip.1 
In vremea asta, greva continuâ 
Ieri s-a desfășurat la unități KAt. 
neril au primit prime de 50 de 
mM, Iar „suprafața", de 30 dc nU!< 
Mâine este ziua mlnerHor. Și pen- 
trn că este ziua lor, să io xp»*ncirt 
și noi, după datină, LA ItUb'a I, 
ĂNI, făTă accidente ș» aud ăk*, 
cu cut mal puține 3 •. conftfc- 
tualel

Horațiu ALEXA NDRBSCV
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MATRIMONIALE I
TÂNĂR serios cu posibilități I 

materiale, caut fată tânără până I 
in 28 ani in vederea căsătoriei. 1 
Petroșani, Mugurii, 26. (0125015) I

vanzaki

VÂND motor Diesel, stare bu
nă. Aninoasa, Mihai Eminescu, 
2/2. (0125017)

VÂND Trabant 601, stare per
fectă de funcționare. Preț nego
ciabil. Petrila, Trandafirilor, 
2/1. Telefon 550840. (0125001)

VÂND televizoare color, preț 
— 110 000, negociabil. Petroșani, 
Doinei, nr. 5 (vizavi IUMP). 
(0124952)

VÂND apartament 2 camere, 
Petrof ani, Șt. O. Iosif, bl. 2A, 
ap. 52 (spate Consiliu), între 
orele 16—19. (0124976)

VÂND garsonieră Petroșani, 
str. Dacia (colonie), confort I 
sporit, preț 800 000 lei, negociabil. 
Relații: Deva, telefon 616233. 
(0124989)

VÂND dormitor, Petroșani, Al. 
Florilor, 3/3/3. Telefon 545801. 
(0124996)

Primim de la Sindicatul „Spicui"
In virtutea dreptului la replică 

referitor la articolele apărute in 
legătura cu SC „Spicul11 VJSA vă 
rugăm să publicați următoarele:

• Demersurile celor doi lideri 
de sindicat („Frăția" și „Spicul") 
din 3 câți are Societatea Comer
cială „Spicul" Valea Jiului SA 
Petroșani, au fost făcute cu cele 
mai bune intenții, din dorințQ de 
a apăra interesele societății.

La concluzia de mai sus au 
ajuns și reprezentanții CISM, CA, 
DIA — Deva, Asociația patrona
lă de la ROMPAN și Federația 
sindicală de morărit-panificație, 
participanți Ia ședința din data 
de 30 iulie 1993, de la sediul so
cietății.

Constatăm speculații care s-au 
făcut, precum că, demersurile e- 
fectuate ar fi urmărit destituirea 
d-nului ing. Marc Gh., directorul 
societății.

Sindicatul „Spicul", legal con
stituit prin Hotărârea 59/7 mai 
1990, care a fost primul sindicat 
constituit în societate, a fost îm
potriva plecării d-nului director 
ing. Marc Gh.

Plecarea la București „ celor 
doj lideri („Frăția", „Spicul"), s-a 
efectuat, nelămuriți fiind de fap
tul că pot fi contestate măsurile

luate de Direcția generală de
control și inspecții de stat din 
cadrul Ministerului Agriculturii 
și Alimentației, prin adresa nr. 
200/S/4 iunie 1993.

Afirmația d-nului director ge
neral al acestui departament, 
d-nul Popa Ioan a f°st că: -.aces
te măsuri trebuiesc aplicate de 
CIMS".

Toate acțiunile de ordin sindi
cal au fost făcute cu știința con
ducerii societății „Spicul", inclu
siv n reprezentantului Ministeru
lui Industriei Alimentare, d-nul 
ing. Dumitrescu Mircea, după 
plecarea prin transfer a d-nului 
director, ing. Marc Gheorghe.

Ceilalți delegați care au fost 
alături de ced doi lideri, la pre
fectură, au dorit să scoată în e- 
vidență faptul că profilul societă
ții este de MORAK1T-PANIFICA- 
TIE, deci se impune o conducere 
de specialitate, cel puțin unul 
din conducere.

Sindicatul „Spicul" a fost în
totdeauna pentru dialog și rezol
varea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor, nu prin intimidare 
și forță.

Lider sindical, 
Rodica STÂNG

Consiliul Local al orașului Petrila
Organizează la sediul Consiliului local, în data de 30 

august 1993, oralO:
In vederea concesionării terenului din intravilanul 

orașului Petrila, pentru realizarea de garaje, prevăzute în 
documentațiile de urbanism aprobate în condițiile Legii 
nr. 50/1991, art. 10 și 15 astfel:

AMPLASAMENTUL NR. 1
— Situat în strada Alex. Sahia, lângă Cantina EM Pe

trila și Spitalul orașului Petrila. Pe acest amplasament 
se vor realiza un număr de 7 garaje.

AMPLASAMENTUL NR. 2
— Situat în spatele Magazinului Universal, intre Po 

picăric și blocurile nr. 61 și 62. Pe amplasament se vor 
realiza un număr de 6 garaje.

AMPLASAMENTUL NR 6
— Situat lângă C.T. nr. 5. Pe amplasament se vor 

realiza un număr de 13 garaje.
— Situat lângă C.T. nr. 7. Pe acest amplasament se 

vor rea iza un număr de 23 garaje.
AMPLASAMENTUL NR. 8
— Situat in strada Republicii în spatele blocului 115. 

Pe acest amplasament se vor realiza un număr de 15 ga
raje.

Noutăți de la VITALIS AMPLASAMENTUL NR .9

VÂND apartament 2 
Petroșani Nord. Telefon 
după ora 20. (0125021)

camere,
544872,

VÂND urgent camionetă Bar
ca* Și Fi^t Regata. Informații : 
telefon 541772. (0125005)

VÂND mobilă, mașină cusut, 
eervicii, bibelouri și alte obiecte 
uz casnic. Petroșani, Aviatorilor, 
46/1/20. (0125011)

VÂND mașină tricotat „Ve- 
ritas" nemțească, 360 ace. Pe
troșani Cloșca, 4/21, între 
orele 14—16. (0125008)

SCHIMBURI LOCUINȚA

Ieri dimineață, prin telefon, dl. Wilhelm Kalitka, patronul 
sistemului de întrajutorare VITALIS nc-a comunicat următoarele:

Punctul de lucru de la Hotelul Central Petroșani continuă să 
fie transferat la Hanul BUCURA din Hațeg, până la liniștirea 
situației în Valea Jiului.

Pentru a veni In sprijinul minerilor, conducerea sistemului a 
luat următoarele decizii, ce se vor aplicQ odată cu reluarea activi
tății punctului de lucru din Petroșani :

• Pentru minerii accidentați în mină (Doamne ferește !), dacă 
aceștia depun bani, vor prim; plata (de 8 ori suma) în termen de 
o săptămână de zile (condiția este ca acești., să facă dovada acci
dentului în mină).

• In caz de deces, în mină, dacă familia celui decedat depune 
bani, va primi plata în 48 de ore.

• In caz de deces în mină, familia decedatului va primi 
ajutor bănesc în sumă de 50 000 lei.

• Deschiderea unei casierii speciale, pentru handicapați 
persoane bătrâne neajutorate.

• Până_ la redeschiderea punctului de lucru din Petroșani, 
ce doresc să facă depuneri o pot face la punctul de lucru de 
Hanul Bucur., din Hațeg.

- • Redeschiderea punctului de lucru din Petroșani va fi anun
țată cu 2 zile înainte, prin ziai-ul „Zori noi".

un

Și

cei 
la

SCHIMB garsonieră Vulcan, Al. 
Muncii, bl. C 13, ap. 33, cu șirni- 
Iar Petroșani, exclus „Șerpărie". 
(0125009)

OFERTE DE SERVICIU

ANGAJAM 
,D“, inclusiv 
lefon: 542744, 
(0120013)

șoferi categoria 
pensionari. Tc- 
după ora 18.

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus" Import Export SRL, anga
jează barmani-ospâtari (Discoteca 
Universitate).

COMTEX Magazin Petrila. 
angajează vânzătoare în urmă
toarele condiții: studii medii, se
riozitate maximă, vârsta maximă 
23 de ani. Se asigură angajarea 
cu carte de muncă. Relații supli
mentare la sediul din Petrila, 
str. Republicii, nr. 31, între orele 
10—18 sau telefon 093/550391 
(0124997)

COMEMORARE

Consiliul Local al orașului Petrila
»

LICITAȚIE PUBLICA
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.228/1990 și Ho

tărârii Guvernului nr. 140/1991 pentru închirierea spațiu
lui comercial din imobilul situat în strada Republicii nr. 
261,oraș Petrila, în suprafață de 156 mp, pc o perioadă 
de 5 ani.

Prețul de pornire a licitație este de 497 lei/mp. 
Taxa de participare este de 10 000 lei.
Garanția de participare este de 15 500 lei
Documentele licitației se vor procura de la sediul Con

siliului local al orașului Petrila, Biroul urbanism, zilnic 
între orele 8—11, începând cu data de 12 august 1993, 
contra sumei de 4 500 lei.

Relații suplimentare se pot obține zilnic dc Ia sediul 
Consiliului local .telefon 550977.

- I V.
mobilat 2—3 camere,

S-AU SCURS 6 luni de când 
ne a părăsit pentru totdeauna 
bunul nostru soț, ta‘â, socru 
și bunic

CANDO ANDREI
Lacrimi ți flori pe tristul 

său mormânt. (0125018)

D. A. G. S.
■ Caută urgent apartament 

zonă centrală pentru închiriere.
■ închiriază garaj sau spațiu pentru atelier 

materiale.
■ Primește înscrieri pentru racordare iii zona Petro

șani Nord.
■ Relații și înscrieți la sediul studioului din str. 

Nicolae Brilan ,nr. I, etaj I, camera I. telefon 515011

Cotidianul de opinif |l informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

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

Cont virameati 107060201 — BCR re. 
iroșaaL

Directori MIRCEA BUJORESC0 
Dlraetor executivi Ing. Alexandra

•OGDAM

NOI* S.A.
RL OAC’I IA Șl ADMINISI R 1 ||.A 

1‘elrojani, str. Nicolae Bălcescu or. 
Telefoane: 
515972 (director 
difuzare), 512464 (secții). Fax: 093/515972

— Situat în cartierul 8 Martie, în spatele bloculu-' 
turn nr. 26, lângă Creșă. Pe acest amplasament se vor rea
liza un număr de 2 garaje.

Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.
Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 99 ani.
Ofertele se depun până la data de 26 august 1993, ora 

15, la sediul Consiliului local al orașului Petrila, Biroul 
urbanism și amenajarea teritoriului.

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de 
la sediul Consiliului local al orașului Petrila, Biroul ur
banism și amenajarea teritoriului, începând cu data de 17 
august 1993.

Garanția de participare la licitație va fi de 5 500 lei. 
Informații suplimentare și consultarea planșelor se 

poate face la sediul Consiliului local Petrila, la Biroul 
urbanism și amenajarea teritoriului, între orele 8—11.

Licitația va avea loc, în ziua de 27 august 1993, ora 
10, la sediul Consliului local al orașului Petrila, din str. 
Republicii ,nr. 196, Biroul urbanism și amenajarea terito
riului, telefon 550977.

Lirimi 'v 1r PRIIPOJI“ <ÎR 1nriiid o, iLF» „rniiIjILw o.n.l
vă oferă posibilitatea sporirii economiilor și salvării de 
la actuala criză economică care ne-a secat buzunarele prin: 

sistemul de plăți cu dobândă progresivă pe durata a 
4- luni, astfel :

— I-a lună — 20 Ia sută dobândă
— a Ii a lună — 25 la sută dobândă
— a III a lună — 30 la sută dobândă
— a IV-a lună — 35 la sută dobândă
Dobânzile pot fi ridicate pe bază de semnătura pan 

ticipantului, lunar, participant care are obligația ca in 
primele 4 luni să nu se retragă.

Se acceptă înscrieri cu sume de minimum 10 000 lei, 
maximum fiind opțional stabilit de participant,

La plata premierii dobânzilor se percepe pentru SC 
„I’rigon" SRL un comision de 5 la sută necesar creșterii 
eficienței economice și plății colectivului care asigură 
buna desfășurare a sistemului. Cei 5 Ia sută vor fi din 
dobândă.

Iii caz de retragere înainte de perioada fixată, se per 
cepe un comision de 25 la sută la retragerea sumei inițiale.

Informații suplimentare, la sediul filialei noastre din 
municipiul dumneavoastră, filiala din Vulcan, str Roma- 

’nilor, nr. 6, etaj 3 (in clădirea Primăriei).
Participați cu îmrcdcrc la sistemul de plăți cu do

bândă progresivă pe durata a 4 luni oferit de FIRMA SC 
„PRIGON" SRL. (012501 1) ______

4G75 
str, Nicolae Bălcescu or. 1 
jHGG2 (director.redactor fd)) 

executiv.administrativ

TI^AKULi Tipograf)* Pelrojanl tir 
NicoM» Uălctaro ar. L Telefon 511361

(VJj t e r iale I o oecomandale p
nepublicate ou te restituie. Rei- 
ponsabijilatca morală și Juridici, 
asupra corectitudinii dalelor cu 

prinse In articole aparțin, Id 
exclusivitate, autorilor.

ECnil’A DE SERVICIU:

Responsabil de număr
Paul NICULESCU

Corectară

Emilia ACUIRE1

Viorica FIRJULESOU


