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Dreptul la replică
Răspunsul domnului Ovldiu Avramescu, primarul orașului 
Vulcan la acuzațiile domnului Cristl Appel, apărute in 
articolul „Scrisoarea a III-a bis** din ziarul nostru de 

joi, 9 septembrie
„Având in vedere că sunt persoană publică și că acuzațiile 

se răsfrâng și asupra instituției Administrației publice locale, 
consider necesar să se facă lumină în această problemă, pentru 
a nu mai exista dubii. Luând-o in ordinea acuzațiilor emise, iată 
răspunsurile mele :

1. Nu dețin nici un spațiu comercial în Vulcan, nu am nici un 
colaborator, iar alții, dacă au spații comerciale, acestea au fost 
date așa cum se dau. 2. In anul 1991, pe când nu eram primar, 
am închiriat Un grajd (str. Abatorului), pe care l-am cumpărat la 
licitație ulterior. Actele stau la dispoziția oricui are curiozitatea să 
le vadă. Animalele sunt personale (2 porci, două vaci și un tăuraș) 
șl le cresc din fânul obținut pe terenul propriu, sau prin cumpă
rare. Niciodată nu am luat lături de la nici un fel de cantină din 
Valea Jiului. Cotizez și sunt membru al Asociației crescătorilor 
de animale „Montana", cu sediul la Deva. Această asociație facili
tează membrilor obținerea de furaje pentru animale. 3. Aparta
mentele se repartizează prin comisiile interne ale primăriei, RAGCL 
și întreprinderi. Personal, locuiesc intr-un apartament cu două 
camere, de 30 de ani.

Vă deranjează, domnule Appel, că v-am cerut să eliberați 
spațiul, detinut în mod ilegal și abuziv, unclb a funcționat video- 
teca (str N Titulescu, nr. 11), a cărei activitate a fost închisă la 
cererea locatarilor din vecinătate pentru tulburarea liniștii pu. 
bllee ? Trebuie să înțelegeți că Consiliul local a hotărât ca acest 
spațiu să funcționeze ca depozit de făină pentru necesarul de 
pâine pentru oraș. Fapt pentru care v-am acționat și în judecată.

Vă deranjează faptul că v-am acționat în judecată pentru că. 
prin lucrările executate în structura de rezistentă de la blocul 18.

Mircca cel Bătrân 
Pentru conf^’-mifate, 

Ovidlu AVRAMFSCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Patronul iese pe
ușa din dos?! (18)

Această persoană, dădea in
terviuri posturilor de radio și 
TV, de pe mapamond, era vârful 
dc lance al RĂII care obținea 
subvenții mărite, batea Cu pum
nul în masă la miniștri (ca de 
exemplu la Theodor Stolojan, mi. 
nistrul finanțelor, în 4 aprilie 
1990, etc, etc).

Cum să-1 mai etichetezi drept 
conducător pe un director gene
ral, când liderul I se adresa, în 
fața a mulți contrariați cu: „stai 
Jos nu mai vorbi prostii" sau i 
se așeza cu „fundul" pe birou 
(în timp ce era prezent in scaun) 
și începea să dea telefoane pe 
„scurt" la miniștri 7

Cel puțin dl. B.C. a remarcat 
ce „fund" „dodoloț" are liderul? 
No, cei ce 1-am privit numai 
din față am văzut că cele 7—8 
kg puse în plus la cântar se 
concretizează printr-o burticică 
respectabilă și obraji rotofei. 
Acrsta 'este semnul nivelului de 
trai, ridicat prin mese copioase, 
stropite din plin cu wliiski și 
alte băuturi fine, la „Cambrinus", 

„Parâng", restaurantul „Bucu
rești" sau la Vila 6 de la Snagov

Mai trebuie să 6pun că „lide
rul" este personajul cunoscut și 
în Patagonia, pre numele său 
MIron Cosma ?

ing. Dumitru Florin Țl'gNA

Post scriptum: (care ar trebui 
să fie plasat la sfârșitul 
lui).

1. Cele de mai sus ar trebui 
lecturate cu atenție de dl. Draia 
Ion, procuror șef, dl. D.ivid foan. 
șef poliție, dl. Blaj Alexandru, 
noul director general. Primii doi 
pentru că sunt conducătorii unor 
instituții amintite des de parla
mentari in recenta ședință anti- 
corupție. iar ultimul pentiu a 
„învăța" (în sens invers) din .ctl- 
vitatea predecesorului.

2. Cele cuprinse în articol nu 
sunt scrise urmare a faptului 
că din luna august 1992. sub
semnatul nu mal am voie să 

intru în clădirea RĂII (bietele 
femei de la poartă, mi au spus, 
speriate, că au primit ordinul a- 
cesta aberant, neîntâlriit nici în 
Katanga).

3. La afirmația făcută de dl 
DC. în toamna trecută într-un 
cerc restrâns (după telefonul plin 
de reproșuri pe care mi l-a dat) 
îmi face cunoscut că eu am lost 
dat afară din funcția dc direc
tor, de două ori, do doi foști primi 
secretari Fiind o persoană in
comoda, care nu a spus nicioda
tă „să trăiți" cum o făcea preo
pinentul. eu am cerut transferul. 
Cum puteam eu să spun „să 
trăiți". salut cazon, unor „primi" 
cel dintâi, un fost bețivan care 
într-o duminică cu soare a lunii 
august, acum 16—17 ani, a es
caladat gardul fostului stadion 
„Jiul" la un meci de fotbal, iar 
al doilea, rămas Uri alcoolic în- 
veterat. bea fie sus la „Vili" 
whisky cu litri, fie țuică și vin 
cu dccalitru (damigeana) în „bu
fetul partidului" 7

Trustul de Instalații Montaj (T.I.M.) SA
Cluj Napoca, o firmă /a dispoziția dumneavoastră •

J 12/5159/1992, COD FISCAL 2897361 cu sediul din Petroșani, str. Aviatorilor, 56; Telefon 093/541782

MANAGERI: Trai an OARGA — 
DIRECTOR GENERAL; Teodor CON
TRAS — DIRECTOR GENERAL AD
JUNCT; Gheorghc MARC — DIREC
TOR TEHNIC

T.I-M. — S.A. este o societate pe 
acțiuni cu o experiență in execuția 
lucrărilor dc construcții montaj dc 
peste 45 ani, fiind continuatorul trus
tului T.I.M- Brașov-

T.I.M. — S.A- își desfășoară ac
tivitatea in 6 (șase) județe din Tran
silvania, dispune de o forță de muncă 
superior calificată, arc o dotare teh
nică corespunzătoare, arc laboratoare 
PRAM și GAMA, ateliere dc proiec
tare, ateliere pentru construcții și 
confecții metalice, școli pentru califi
care în toate m< seriile

T.I.M. — SA este autorizat ISCIR, 
IRE și in execuția și proiectarea in
stalațiilor pentru gaze naturale de 
presiune medie m Im rări de instalații 
in mediu.

T.LM. — S.A EXECUTA proiecte 
tehnice, documentație de execuție 
(DDE uri) pentru toate categoriile de 
lucrări-

T.IM. — S.A EXECUTĂ lucrări 
la persoane fizice, societăți cu capital 
de stat și cu capital privat. Prețurile 
de execuție sunt cele mai scăzute, 
negociabile, sau stabilite nrin licitație 
publică.

Noi executăm lucrările l-t terme
nul contractat și la calitatea cerută 
dc normative.

T l.M. — S A. EXECUTA NUMAI 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

— Rețele termice pe estacade și în 
canale;

— Instalații dc încălzire centrală;
— Instalații dc gaze naturale, re

țele stradale, interioare, branșamente;
— Stații și posturi de reglare gaze 

naturale;
— Rețele de alimentare cu apă 

(potabilă și industrială);
Stații de tratare ape;

— Stații de epurare ape;
— Instalații sanitare;
— Montaj utilaje tehnologice pen 

Iru loate ramurile economice;
— Montaj cazane pentru abur, apă 

supraîncălzită și apă caldă;
— Echipamente pentru centrale 

termice și puncte termice în cartiere, 
etc;

— Instalații sub presiune;

* 

*

— Instalații de ridi< af și transport 
grinzi metalice in căi de rulare;

— Instalații electrice pentru: ac
ționare consumatori dc forță, iluminat, 
comenzi de intcrbloca.jc;

— Instalații dc automatizare pen
tru: procese rapide, procese lente, 
automate programabile;

— Posturi și stații transformare;
— Rețele electrice aeriene și sub

terane până la tensiuni dc 20 KV — 
inclusiv;

— instalații de ventilare și condi
ționare a acrului;

— Confecții și construcții metalice;
— Aparataje electrice, tablouri di- 

diferite;
— Lucrări dc laborator GAMA și 

PRAM;
— Lucrări de verificări metrologice 

(forțe, presiuni, debite, martini elec
trice și magnetice, rezistențe).

— ACTIVITĂȚI DE SPECIALI
TATE:

— asistență tehnică, expertize, coir 
sulling, bilauțur/ tehnice, energetice, 
prognoze

Lucrările se execută pe bază de 
comandă fermă sau contracte cu ter
men.
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„Cei șapte ani apocaliptici”

Programul TV.
săptămânal

I a pagina 21 Contele Incapucialo mărturi
sește ca crede în Dumnezeu și in Iisus Hristos.

După învățătura creștină, Dumnezeu este 
omniprezent, peste tot, oriunde îl găsești -pe 
Dumnezeu, dacă îl cauți în rugăciune. Dar con
tele merge In India, în inexistenta Shambala, să 
caute, nu știu pe cine.

La pagina 34 ne relatează: „Fiecare yoghin ur
mărește, de fapt, perfecțiunea. Acea perfecțiune 
amintită .și propovăduită de Iisus Hristos".

Câtă neștiință, amestecă pe Hristos șl învă
țătura Sa cu o învățătură yogină. până la urmă 
contopindu-le și asemănându-le. In Hristos, fra
ților, și învățătura Sa crtșiină din Biserica Or. 
todo.xă se află plenitudinea tuturor învățăturilor 
și perfecțiunilor ce au existai vreodată pentru 
omenire. •

Mântuitorul Iisus Hristos a dat Însuși El, ca 
Dumnezeu, învățătură oamenilor, pentru totdea
una, cum să se mântuiască și desăvârșească, pe 
câtă vreme yoga, este o practică de perfecțiune a 
trupului, de concentrare a rugăciunii, anormală 
și nefolositoare. Pe Dumnezeu nu-1 implorăm să 
vină in noi atunci când ne concentrăm forțat, 
la comanda, ci Dumnezeu vine în noi atunci 
când ne smerim, ne umilim .și plângem din toată 
ființa noastră, atunci ne umplem de Dumnezeu, 
altfel este o in.șclare a .Satanei.

Această practică yoga era de folos pentru 
oameni înainte de venirea Mântuitorului Iisus 
■Hristos pe pământ, ca să dea Legea Sa, odată 
ce a venit .și ne-a dat Legea Sa, alte practici și 
credințe sunt nefolositoare .și nemântuitonre.

Dovadă că și astăzi yoga este practicată în 
țările unde n-a pătruns creștinismul, unde nu 
a pătruns Hristos cu legea Sa. Mai grav este 
astăzi, când creștinii, caro dețin cea mai nobilă 
credință mântuitoare, se reîntorc la păgânismul 
părăsit acum 2000 de ani și-l actualizează spre 
bucuria diavolului.

Un capitol speculativ nccreștin este despre 
^Spiritele mal- fice și spiritele benefice" când 
cele două personaje amestecă și confundă ori
ginea spiritelor când din Biblie, când din mito
logie, când din știință, parcă ar fi tot una șl 
parca nu se găsește in Biserica Ortodoxă dovada 
clară despre originea și -existența spiritelor.

Ei numesc spirite malefice, adică diavolii șl 
câ aceste sprite malefice fac numai rău .și c ’e 
fcrm fice numai Line. Sc înșeală dumnealor 
pentru că nu au nicj cunoștințe teologice nici

„Albe și coto'ate”
La Centrul dc butelii din Uri- 

c.mi era liniște. Programul se 
terminase, așa <ă nu am putut 
doi ât -ă descifrăm mesajul res- 
pon ibilului către urifăncni: 
„Handicapați >i veterani servim 
până la 400 Albe colorate la 
No 35 Pichetele albe -.c va plăti 
1800 lei diferență pe preț Deselii- 
dem cind vin butelii pline". Or
tografia nu ne aparține. Pentru 
lămuriri suplimentare, in stânga 
sc adăuga: „lichele colorate 460“ 
și „Preț butelie 1700“. Cine pri
cepe e bine, cine nu, nu. îsi lașa 
butelia la Centru până la me
sajul urpiâtor. ('..iii I.OCO l’A)

Ni s-<i luat o piatra de pe inimă :

vom sări în aer !
prevedea cota. O cudcic evidenta s-a sesizat în 
iulie. Doar 17580 butelii pline tranzitate prin 
depozit. E udevaral, insă, că și repartiția în acea 
lună a fost mai mică. Doar 22 000 de bucăți. In 
august, catastrofă! Numai 12 000 dc butelii pline 
au fost rulaLe. Opt mii mai erau necesare pen
tru a sc ajunge la cât prevedea repartiția.

Pftnu în data dc 7 septembrie, în depozitul
Vulcan nu intrase nici o butelie plină. Gu alte 
cuvinte, slabe speranțe că repartiția pe luna in 
curs va fi integral onorată. In scripte, aceasta 
sună cam așa: 19 500 de butelii suni prevăzute 
să vină de la Timișoara, iar 4800 de la Oradea. 
„Nu pot spune dacă vom primi ceva până In 
15 decembrie, îmi zicea dl. Cutuca. Stațiile dc 
îmbutclierc dau vina pe lipsa de go;de șl a I 
mijloacelor dc tiansport. Vagoane, în speță. I 
Normal, însă, ei trebuie sil aibă, în permanență, I 
stocul de butelii pline plus mijloacele de trans. 
port. Cu stația din Craiova nu mai avem con
tract de peste trei luni. ln ce privește reparti
țiile, a,a ne vin ele de la Centrala PECO din 
București. Repartiții mici față de necesarul Văii, 
care sc rideu la treizeci și ceva dc mii".

Așa se prezintă realitatea. Nefardată, nctra- 
Lată. încă nu sc știe exact când, In Valea Jiului, 
vn curge gnzul ,pe conductă. Așa că să ne „bucu
răm" că, ntula timp cât vor fi butelii puține, 
nu vom mal sări în aer. E și asta • manifestare 
U griji) față ik> om. (Ghcorghe OLTEANU)

iarna asta, nu
Două ju fost treburile cârcel îngrozeau, din 

totdeauna, pe omul muncii; zugrav itul și mu
tatul. In anii luminoși, la astea s-a ma] adăugat 
una; schimbatul buteliei dc aragaz. ln aceasta 
deloc lesnicioasa îndeletnicire n-au intervenit 
mutații majore nici după aglomerația din de
cembrie. t..> aproape patru an] de la eveniment, 
peisajul din fața centrelor de schimbare a bu
teliilor este același. Cozi imense alcătuite din 
cetățeni pe care n poți grupa în două categorii. 
Neb riciții, caic stau fi predea recipientele goa
le, și alții (cât de cut) jfj.iț] ja un p.ls jc 
circ cu gândul că vor pleca acasă târând după 
el căruciorul in care sc odihnește prețiosul o. 
biect dc metal plin cu gaz. Fericire venită, în,.J, 
după două-trei luni de așteptare chinuitoare. Și 
consum imens de nervi «p energie electrică.

Mai mult c i sigur că nici de-acum încolo nu 
va fi mai bine. .Spun asta după ce am făcut, o 
trecere în revista a datelor oferite cu amabili, 
late de dl. Doru Uuluca, gestionar Ia depozitul 

' Competrol din Vulcan. Ixi concluzia respectivă 
am ajuns după ce am parcurs situațiile din tib’, , 
timele luni. Jn mai, de exemplu, Văii Jiului i au’ 
|»t repartizate 31 500 butelii de nrngnz pllnc^rit 
Anta pe hârtie, Pentru că, în lealitate, in dcpo*J$ 
e>t au Intrat doar 14828. Ceva m.u mullc, 22600, 
au venit In Iunie. Dar nfcl în a șasea Iuiih nu 
• < ajuns la numărul dc 30 000, adică alfil cât

practice, deoarece diavolii, aceste spiiite male
fice fac și bine ca să înșele pe oameni pentru 
că înșelarea și minciuna îi caracterizează.

In acest capitol iarăși Contele Incapucialo 
amintește de reîncarnare la pag. 47. Doctrina 
reîncarnării sau metempsihozei este împotriva 
învățăturii creștine. Mântuitorul Hristos ne 
spune în pilda bogatului nemilostiv și a săra
cului Lazăr, clar, câ după moarte unul merge 
în iad șl altul în rai nicidecum această demonică 
învățătură a reîncarnării. Vedeți lucrurile a ce 3. 
tea sunt necreștine, ori noi românii fiind creș
tini de când ne știm, toate acestea sunt 6trâine 
■și dăunătoare nouă.

Mergând mal departe, tot la păg. 47, îl prin
dem de data aceasta pe Gontclo Incapuclato 
intr-o cursă mare. Se înșală în toate afirmațiile 
lui. Până acum vorbea de existența spiritelor 
malefice și benefice șî credea în ele, dar la 
întrebarea d-lul Țugui că cineva ar fi „posedat 
de demoni", el răspunde: „Eu nu m-am referit 
la „posedați" — revelațiile mele nit au nimic 
dc-a face cu „folclorul". Iată câtă mândrie, Iși 
arogă dreptul de a avea revelații și neagă exis
tența demonilor considerându-le „folclor". Aici 
contele devine ateu șl eretio.

La pag. 48 contele face Iarăși niște afirmații 
umflându-lc precum un copil un balon șl dintr-o 
dată se sparge șl nu mai rămâne nimic. „Un 
yoghin poate stăpunj foarte bine un spirit ma
lefic, cu alte cuvinte, îl poate subjuga și re 
poate folosi de el ca și de un servitor adevărat 
în carne șl oase". Deci iată contele dacă are 
asemenea încredere în puterea yoghlnă de ce 
mă] apelează la’ Biserica Ortodoxă să-l pună 
pe patriarh în „Triada" de conducere a țării așa 
cum a pomenit la începutul cărții.

Am impresia că a făcut un amalgam de afir
mații. Dumnealui uită, sau nu cunoaște, că în 
Biserica Ortodoxă există viețile sfinților care 
sunt pline cu așa exemple, adică de subjugare a 
diavolului, cum este exemplul în viața Sfântului 
Ilaralambie sau Sfânta Marina când aceștia 
atât de mult au biruit pe diavol încât le slujea 
lor ca o slugă. Iată, Contele fiind creștin, pro. 
babil ortodox, având atâtea exemple în credința 
sa șl dă alte exemple care sunt .străine crești
nismului.

Prolosinghel Ioacliirn PIRVI’lSsCU, 
Sfânta Mănăstire Lainici

O soluție I<i criza de apă

MULSUL PĂMÂNTULUI
Domnul Alexandru Fl.iidâr, 

directorul FE Pnroșeni c de pă
rere că „merită să fie prim mi
nistru cci care va rezolva proble
ma apei in Valea Jiului". Se pare 
ca primul ministru, dl. Nicolae 
Vâcăroiu, a aflat despre asta și, 
la prima (și ultima) sa vizită in 
Petroșani a venit cu o propunere. 
Dacă nu plouă destul, dacă nu 
avem destule izvoare dc suprafață, 
dacă nu suntem in stare sa facem 
captări, atunci să nu mai stăm 
la mila Celui de sus, s-o luăm 

în jos. Concret, să forăm puțuri.
Singura unitate specializată în 

foraj din zonă este MINEXFOR 
SA Deva, prin secția sa dc la 
Iscroni. Aici am aliat că ideca 
le surâde specialiștilor, numai că 
ar mai fi o... mică problemă: o 
instalație dc feraj pentru apă 
costă în jur de 40 milioane lei, 
iar burlanele necesare punerii în 
producție a surselor costă peste 
10 mii Ici metrul liniar. După 
aceea „poa’ să ningă, poa’ să 
plouă", altă npă va curge la ro
binete. (Șt. C.)

LUNI, 13 SEPTEMBRIE

14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică... în vacantul
14.50 Armonii instrumentale. 
15,00 Gursui’i de limbi străine.
15.45 O samă de cuvinte.
16,00 Actualități.
16,05 Magazin TV pentru elevi, 

profesori șl părinți
16.35 Bursa cerealelor.
17,05 Magazin în limba maghiară
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 ABC capital privat
19.30 Desene animate
20,00 Actualități ,
20.35 Sport
20.45 Studioul economic
21.30 Teatru liric. „Luisa Milcr"
0,05 Actualități
0,20 Romanian Tenis Open. 

Rezumatul zilei.

MARȚI, I4 SEPTEMBRIE

7,00 TVM. Tclematinal
10,00 Înălțare a Sfintei Cruc,
11,00 TVR Gluj-Napoca 
12,00 Lumină din lumină 
13,00 Călătorie prin America
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo
14,15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV
16,00 Actualități
16,05 Conviețuiri-magazin
17,05 Dragostea și legile ei.
18,00 Cabinet juridio
18.30 De la lume adunate...
19,00 In obiectiv
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Rosturi rostiri '
20,40 Sport
20.45 Film serial. Cealaltă față 

a Paradisului. Ep. 2
21.50 Universul cunoașterii
22.35 Meridianele dansului 
23,05 Actualități
23,20 Liceenii în alertă!

0,10 Romanian Tennis Open.

MIERCURI, 15 SEPTEMBRIE

7,00 TVM. Tclematinal.
10,00 TVR lași
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Palete: „Sfânta Ana, Fecioa

ra și pruncul Iisus"
12.30 Film serial. Maguy,
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo
14,15 Ora de muzică
15,00 Magazin TV pentru elevi
15.45 O samă de cuvinte
16,00 Actualități
16,05 Costa Rica 

menii
— țara și 0<W

16,25 FOTBAL. Transmisii di-
rectc :și alb ■rnative din Cu-
pcle Europene

19,00 începe un nou an școlar!
19,30 Actualități
20,00 FOTBAL: Steaua — Croația 

Zagreb, în C.G.E.
21,50 Tclecincmaleca. Un tramvai 

numit dorință (SUA, 1951) 
21,00 Actualități
0,15 Romanian Tennis Open

JOI, 16 SEPTEMBRIE

7.00 TVM Tclematinal
10,00 TVR Iași
11,00 TVR Gluj-Napoca
12,00 Ora de muzică
12.45 Desene animate.
13,00 Romanian Tennis Open
15,00 Magazin TV pentru elev]
15.45 Cursuri de limbi străine 
16,00 Actualități
16,05 Repere moldave
16,35 Repere transilvane
17,05 Magazin cinematogrfic
23,10 Actualități

Pu|inc gospodine știu că

Două ouă cântăresc 110 grame
■ Ele știu doar cât valorează

După decembrie ’89, am văzut In alimentare ouă lranțuzești, 
mari și fi unio;ise. Acum vedem doar ouă româneșU, uniform 
mici, din cc în ce mai mici. Am avut curiozitatea să cântărim 
niște ouă categoria I, provenite de la „Avicola" Iscroni, pa uri 
cântar electronic. Media arată 55 g/ou. In pofida acestui fapt, la 
Petroșani un ou costă 68 lei, la Urlcanî 60 lei. Eva C., pe aara am 
Intreb.iLo dacă .știa care este legătura între ouăle românefU (1 
cocoșul galic n roșit ți până la urmă a mărturisit că o căsătorită 
ți că soțul ei i-a apus că nu mărimea ouălelor contează irt călită- 

lalea. Ștefan CIMPO)

23,25 Nocturna de duminică.
18,05 Povestea vorbei
18.35 Tele-discul muzicii populare
19,00 Reporter ’93
19.30 Desene animate
16,00 Actualități
20.30 FOTBAL: Dinamo — Ca- 

gliarl. Cupa UEFA
22.20 Film serial. Dallas
23.20 Actualități
23.35 Reflecții rutiere
23,50 Romanian Tennis Open

.VINERI, 17 SEPTEMBRIE

7,00 TVM Telcmatinal
J0.00 TVR Iași
11,00 TVR Gluj-Napoca
12,00 Descoperirea Planetei
12.30 Deseno animate
13,00 Romanian Tennis Open
15,00 Ora do muzică 
iO.OOActualitățl
16,05 Cheia succesuliy
16.35 Arte vizuale
47,05 Magazin in limba get mană
18,05 Pro Patria
49,00 Cultura in lume
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Sport
20,45 Film serial. Pasărt-a-spin
21.40 Viața parlamentară
22.10 5 pentru un CEC
22.40 Gongl
23.10 Actualități
23,25 Film artistic. Polițist șl de

tectiv (SUA, 1981J
1,05 Romanian Tennis Open

SÂMBĂTĂ, 18 SEPTEMBRIE^
l ■

8,00 Bună dimineața... de la 
Chișinăul

9,00 Actualități
9,10 Șapte note fermecate

10,00 Film serial pentru copii. 
Noile aventuri ale lui Black 
Bcauty.

10.30 Șahul de la A la 2>
10.40 Documentar științifie
11.10 Pompierii vă informează
11.20 Avanpremieră TV.
11.30 Tradiții
12,00 Ora de muzică
13,00 Romanian Tennis Opn 

Semifinala 1
16,00 ORA 25 — Tranzit TV
19,15 Teleenciclopcdia
20,00 Actualități
20.35 Editorialul săptămânii de 

Pattl Everac
20.40 ORA 25 — Tranzit TV 

Film serial. Cascadorul
22,.>0 Fibn serial. Midnight Cal

ici. Episodul 30.
23.50 Romanian 'tennis Open

0,20 Harry Belafont.c: „Uneori 
inii privesc viața",..

DUMINICA, 19 SEPTEMBRIE

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

10,00 Film serial pentru copil 
Noile aventuri ale Iul Black 
Beauty.

10.30 Lumină din lumină
11.30 Viața satu’ui
12,55 Recital Laura Ixivrio șl 

Liviu Vasilică
13.20 Reflecții rutiere
13.30 Actualități. Meteo
13.40 Poșta TV
13.50 Video-magazin
46.35 Film serial SF. Star Trek.
47.30 Cântecele Iancului.
48.30 Convorbiri de duminică
49,00 Film serial Dallas
20,00 Actualități
20.30 Film artistic. Moartea are 

reputație proastă. (Anglia)
22.10 Duminica sportivă
22.35 Vedete în recital
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Astăzi, văprezentăm

bor,

Apartamente, la cheie

datorită 
luptei

ceea 
să 

este

Societatea de construcții 
CONPET S.A

NU INVESTEȘTI ? LA ZIUA 
DE MÂINE NU TE GÂNDEȘTI I
Cerințele edilitare sunt din ce in ce mai mari. Lipsa de lo

cuințe devine lot mai acută. Investițiile edilitare suferă 
unei politici de austeritate economică. In linia întâi a 
pentru a răspunde, chiar in aceste condiții deloc încurajatoare, 
cerințelor edilitare, se afla constructorii, in Petroșani avem o 
puternică firmă de construcții civile. Ea se numește CONPET. 
Erte firma pe cure v-0 prezentăm astăzi, Cu ajutorul a doi d. ître 
specialiștii de marca in domeniul cohstruci Hor, inginerii Adrian 
Suciți, directorul genera) al societății CONPl 1 și Andrei G 
d rec torul tehnic.

• Deși cerințele dc locuințe sunt din ce in ce mai mari, 
curile începute în anii anteriori, aliate in div» stadii de 
cuție sunt auundonate. Paradoxal ! • In Valea .oului avem, 
la Uricani la Petrila, 14 blocuri începute și abandonate. • In 
cest timp lumea n-are locuințe iar de pe șantierele lăsate la 
întâmplării d:n Jipsă dc bani, se fură ca in codru, materiale 
costa bani grei iar intemperiile degradează .și ceea ce s-a

blo- 
exc. 

dc 
a- 

voia 
care 

făcut.
• CONPET este executantul tradițional al lucrărilor de construc
ții edilitare din Vale. In Joc să muncim pentru a termina 
ce am început, a trebuit să umblăm dti| , uiți beneficiari, 
căutăm lucr.iri pentru ca ia construcția dc locuințe de care 
nevoie în orașe, primăriile nu ne dau de lucru. • Cel mai curios 
luciu: suntem sub tutela PRIMĂRIEI DIN PETROȘANI. ÎN* A- 
GESi AN PRIMĂRIA DIN PETROȘANI NU NE-A DAT NIMIC 
DE J.UCRU, CU EXCEPȚIA UNUI PUNCT TERMIC-, La capitolul 
construcții de locuințe, ni bugetul local figurează cifra ZERO I! 
La fel, deși avem un contract cu RAGCL Vulcan, am fost anun
țați că la Vulcan nu 
excepția celor ail.ite in 
lor, au pur. pe tapet, în 
cui.: . După ce au I<> t 
stri. ,i,i de locuințe eu 
pare reală pentru inve-tițij
1-. :uinț 12U milioane lei, Petroșaniul ZERO. • Circuitele bancare, 
blo ij 11 financiar, birocrația financiară sunt poveri deosebit de 
greie. • Greu, foarte greu ne vin banii de la beneficiari pentru 
CC<.u ce deja am executat. Ca urmare, apelăm, silit, la credite, 
cu dobânzile care sunt. Mai mult, unitățile bugetare nu au voie 
să dea avansurj pentru lucrări. Pui cu ce să aducem materialele 
nccesaie lucrurilor? • In pofida crizei din investiții, nu s-a în
tâmplat niciodată să nu dăm leafa oamenilor la timp. Am acordat 
țoale sporurile și indexurile. • Activitatea societăți) din punct dc 
vo I re economic este taină. Producția mai la pl 8 luni, peste 800 
milioane lei. Vrem să depășim miliardul. • Nu avem cazuri doo- 
6'.‘bilc de trecere in șomaj. • Personalul calificat a scăzut mult 
ca număr și în structura pc meserii datorită pensionărilor masive 
din 1990. Gei tinerj pleacă la mină, unde se câștigă mult mai bine. 
î?e șantier este greu. Și foarte greu gă*iin muncitori calificați, 
meseriași, ctim se spune. • Chiar și necalificații pe care să ii 
lifivăm sunt puțini pentru șantiere. Pe ș: nlier este ploaie, 
ger, arșiță... • Tinerii se înhamă greu la munca. • Să fie 
pentru toata lumea: consti ucloi ii vor să câștige, vor să muncească.
• Politica de investiții este insă dezastruoasă, mai ales din punct
fle vedere finanelar. Și de suferit, suferim toți, începând cu cetă
țeanul de rând. • Investițiile trebuie să redevină în prim plan,
tiu Investești, înseamnă că la ziua de mâine nu te gând.... ti.
• Oricum, constructoi ii de la GONPET sunt mereu la datorie.
Doar să li se dea de lucru. In rest, de exi ciuie ne vom achita
ireproșabil, așa cum nu o dala atn dovedit.

V BWB BMMBB «BMB SBBB^B «KM» <

mai doresc construcții de locuințe, cu 
i .ecuție. C >n lidații, pe perioada alegeri, 
campania electorală, constituția de lo- 
aleși, au uitat, o Colaboram bine in con- 
l.upeniul și Petrila, unde există o preocu- 

cdilitarc. • Jaipeniul a dat pentru

i ca- 
vânt, 
clar

Deși confruntată Cu lipsa fondurilor, cu stagnarea din inves
tiții, SC CONPET SA a reușit să predea și în acest an o serie 
de obiective importante pentru localitățile Văii Jiului și chiar să 
recupereze unele din restanțele anilor trecuți.

La Petrila a fost predat blocul 70 (scările A și B), bloc 
însumează 20 de apartamente, cu lucrările edilitare aferente, 
mult, s-a reușit și terminarea f ițadei restante, la același 
(scările C, D. E).

In luna septembrie și în lunile următoare ale acestui an 
vor preda beneficiarilor: blocul E3 Lupeni, cu spațiile comerciale 
și lucrările aferente, fațada blocului 91 Vulcan, restantă din 1992, 
punctul termic 3A din 
pentru micropoliclinica 
principale și secundare.

partenerilor
care 
Mai 
bloc

se

Petroșani, care va asigura agentul termic 
din cartierul
Se lucrează la clădirea filialei Vulcan

„Aeroport", cu rețelele 
. . . ...... ........... a
băncii „Dacia Felix", la blocul 92 din Vulcan, la obiectivele de la 
GENERAL TRANS, Abator, Fabrica de răcoritoare Petroșani.

Se află de asemenea, in diverse stadii de execuție rezervorul 
de apă cu o capacitate de 500 mc de la Petrila, cantina UTP, Casa 
studențească Petroșani, Policlinica Vulcan, blocurile 93 Vulcan și 
El Lupeni. Pretutindeni specialiștii constructori sunt prezenți, 
îmbogățind zestrea edilitara a localităților Văii Jiului.

i

CONPET S A. este partenerul dumneavoastră ideal 
pentru executarea lucrărilor de construcții și a oricăror 
Intrări de modernizare a construcțiilor existente.

Deviza firmei : 
durabil, economic, modern !

Rețineți!
0 adresă

extrem
de utilă

O adichă care nu trebuie să 
lipsească din agenda domnea 
voastră. In orice moment puteți 
ăpela cu încredere la servicillo 
pentru construcții prestate de 
CONPET S.A.

CONPET S.A. EXECUTA:
■ Construcții civile pentru agenții economici cu ca

pital de stat, mixt sau particular, precum și pentru 
populație, in perimetrul Văii Jiului.

■ Cabane și construcții montane-
■ Orice fel de confecții metalice pentru construcții.
■ Lucrări de tinichigcric-

■ Confecții din lemn pentru construcții.
■ Modernizări de clădiri și reparații capitale pentru

imobile.
CONPET S.A. v/nde agenților economici și 

lațici prcf<£bi'iuale din bclon de toate tipurile, 
construcții agregate și materiale de construcții, 
mortare.

CONl’Ef S.A. execută prestări de servicii 
couslrucții și instalații-

IMPORTANT I
Prin magazinul CONI’ET S.A- situat In 

(cartier Carpați — fost Dimilrov), se primesc 
anticipație pentru materiale dc construcții 
tipurile

PREȚURILE Sl'NT NEGOCIABILE ȘI 
DE AVANTAJOASE.

popu- 
pentru 

betoane.

pentru

Petroșani 
comenzi cu 
dc țoale

DEOSEBIT

Pagină realizată de

Ilorațiu ALEXANDRESCU

ia cererea SC „Conpel“ SA

Una dintre piedicile pe care le 
întâmpină SC CONPET SA o 
constituie lipsa fondurilor nece
sare bunei aprovizionări cu ma
teriale, din cauza 
serie de parteneri 
ficiat de serviciile 
executate la timp 
au uitat să plătească sumele cu
venite. Unii dintre aceștia au 
uitat și de datoriile din anul 
trecut. Intre ei se află UMIROM 
SA Petroșani, datoare cu peste 
9 milioane, ASV1L LUPENI, 
dator 1,5 milioane lei și chiar 
forul tutelar al SC CONPET SA, 
respectiv Primăria Petroșani, 
datoare 8U0 000 lei. La acestea 
se adaugă suinele datorate pen
tru lucrări efectuate în acest 
an. lucrări pentru care mal este 
timp de decontare. In netlorita 
lista a datornicilor pentru 
crări executate în acest an 
află RAGCL Petrila — 10 
ne, RAGCL Lupeni — 35 
ne, RAGCL Vulcan — 3 
ne. Spitalul Vulcan — cu 
lioane lei, SC NOVA Lupeni 
16 milioane lei.

Suntem convinși atât noi, 
și consiliul de administrație 
CONPET SA că aceștj agenți 
conomici, mai ales cei bugetari, 
nu sunt în totalitate de vină, ei 
insiși fiind afectați de neaproba- 
rea la timp a bugetului național 
și local, de blocajul financiar, de 
lipsa unei autonomii reale a ad
ministrației locale. Le reamintim 
totuși că datorează bani și, speră 
Consiliul de administrație 
CONPET SA, că e nevoie să 
găsească soluții de plată cât mai 
curând.

faptului că o 
care au bene- 
CONPET SA 
și de calitate,

lu- 
se 

milioa- 
milioa- 
milioa- 
28 mL

cât 
al 
e-

al
se
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OFERTE DE SERVICIU
Societatea dc construcții CONPET S A. PETROȘANI 

ANGA.IEAZA TEMPORAR

Muncitori necalificați (bărbați)
ț

pentru locuri dc munca in Petrila și Petroșani.
Angajările se fac potrivit contractului colectiv 

muncă.
Informații suplimentare se primesc zilnic, la sediul 

societății.

de
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FARA VESTE S-A SFARȘIT...
| Avsm corupție fără corupți
IO mare minune se-ntâmplă in țară

De nu știi cu cine și în ce fel să lupți
| E clar. S-a aflat în ședință, luni seară:

I Există corupție fără corupți
Acuză Florică, lovește-n guvern
Și scriu moțiuni, acid, deputății:

I „La noi e corupție fără corupți!"
| „S-o știe și vestul, s-o știe și frații 1“
' Pe rând potlogarii se-njură vârtos
| Se-ataca in presă frontal sau din flanc,

ISe ceartă prin față, se pupă prin dos
Corupți? Vezi de treabă, amice, e banc!

. Străinii asistă și râd sănătos
i Privind la miniștri ce-n ziare sunt „rupți".

Luni seară, pe față ne-am dat budigăii
Căci este corupție, n-avem corupți!
In vremea aceasta saracul muncește
Și strânge-anevoie vreo doi-trei bănuți,

Iii cer pâine pruncii, nu-i cer moțiuni —
Palavre pompoase cu mahari corupți.

O mare minune sc-ntâmplă în țară!
Degeaba, sarmane, ai vrea să te lupți.
Se fura ca-n codru, se-nșeala in lege!
La noi e corupție fără corupți!

Ilorațiu ALEXANDItESCU

I
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Să mai si râdem ?•

— Prietene, nu-mj reproșa ni
mic! Eu pictez obiectele așa cum 
le vad!

— Du-tc, dom’lc, la oculist!
☆

Ionesru, indrâgostit-lulea. dă 
telefon alesei inimii: — Domni
șoara. vreți sa-mj fiți soție?

Ea: — Sigur că da, cu toată 
inima! Cine este la telefon vă 
rog?

☆
— Vasilescu? Vă numiți Vasi- 

Jescu? Sunteți acel Vasilescu care 
a fugit cu actrița aceea atât de 
drăguță?

— Nu sunt eu, domnul'?, regret 
din toată inima!

☆
Judecătorul: — Deci vreți sâ-1 

dați în judecată pe Licâ pentru 
pensie de întreținere, Licâ și maj 
cum îl cheamă?

Tânără sedusă: — Oh, domnule 
Judecător, chiar atât de intimi 
n-am fost ra sa știu cum îl chea-

El, 60 de ani, chel. Ea, jună...
Declarație de dragoste: — Ah, 

suntem atât de potriviți, tu al 
parul blond, eu l-am avut negru...

■ <r
Intre prieteni:
— Da-mi, te rog, 1000 de lei. 

j — Iți dau când vin de la Marc! 
, — Pleci la Marc în septembrie?

— Da d< unde!...
■t‘r

— Domnule farmacist, dați-mi 
Va rog, o pungă cu ceaj de sună
toare

— Și pentru asta mă scoli la 
oi a 2 noaptea?

— Aveți drep'ate, revin dimi
neața

Sc.n/ationa!!
!

Cu e/ipil a foit operat înainte 
«>■ a «> naști f! Mama copilului 
Chi'rry lloomi - (13 ani) are de ce 
sa fie fot irita. Știința a învins. 
Copilul ei a foit operat încă din 
timpul vieții intrauterine. Este 
vorba nici rn.il mult nici mai pti- 
țin d -cât de un transplant de mă
duva o«o,is;i Micul Benjamin es
te pe i fecl sănătos acum. Locuieș
te împreună cu oârînțti săi în 
Biadford — Anglia. Autorul per
formanței, dr K Nicojaldes de 
J.i spitalul „Kin ■' —
Anglia

Filosoiia politicienilor
Astăzi, Winston Churchill

• După ce ne modelam locuințele, acestea nc modelează pe noi.
• Dimineața fusese de aur; amiaza, de bronz; seara, do plumb. 

Dar toate au fost solide și lustruite până când fiecare a strălucit 
în felul ei.

• In guvernare, ura joacă același rol ca acidul în chimie.
• Este un lucru frumos să fii cinstit, dar foarte important este 

sa fii și drept.
• Fantezia zugrăvește popoarele ca animalele simbolice: leul 

britanic... vulturul american... cocoșul galic...
• Natura nu vrea să fie admirată prin intermediari.
• Un glonte în picior face dintr-un om viteaz, un laș. O lovi

tura în cap face dintr-un înțelept, un prost. Am citit — negru pc 
alb — că o cantitate îndestulătoare de absint poate face un ticălos 
dintr-un om cumsecade Triumful judecății asupra materiei nu 
pare încă desăvârșit.

• Adesea este prematur sfârșitul oamenilor al cărora spirit 
este atat de solicitat încât ei iși află odihnă doar în acțiune, mul. 
țumiie numai in primejdie și in zăpăceală iși găsesc singura pace.

• Am considerat totdeauna axiomatică ideea că satisfacerea 
nemulțumirilor celor învinși ar trebui să preceadă dezarmarea 
celor victorioși.

(Textele au fost preluate din 
„Maxinis and Reflections of the 
Rt. Hon. Win6ton S. Chiurchill" 
Londra, 1947. Traducerea din lim
ba engleza II ALEXANDRESGU)

ANTARCTICA VEȘNICIA ALBA
J

Antarctica este cea mai mare 
pustietate din lume. Acoperind 11 
milioane de kilometri patrațl — 
de peste 50 de ori mărimea Rega
tului Unit al Maiii Biitanii șl Ir
landei de Nord — el este cel mai 
r<<_- și cu cele mai puternice van. 
tiiri, din lume, continent cu o 
medie anuală de temperatură, la 
Polul Sud, de minus 49 grade 
Gelsius. Cea mai scăzuta tem
peratură înregistrata este de mi
nus 69 grade Ce’slus.

Numaj 2 la sută din continent 
este fura gheață. Restul este aco
perit de un start permanent de 
gheață de pană la 5 km gro
sime Aceasta reprezintă 90 la 
sută din gheața Pământului (75 
la sută din rezervele do apă 
pro.i .pată ale Pământului) șl da
ca s-ar topi, nivelul apelor din 
lume s-ar ridica cu npmxinrativ 
65 de metri.

Continentul și apele înconjuiă- 
loare ocupa o zecime din supra
fața Globului. Ele dii un efect 
Important în evoluția vremii șl în 
Jslcmul oceanelor Antarctica es 

te un laborator vital, în aer li
ber, pentru studiul proceselor glo
bale, cum sunt încălzirea globală, 
rarefierea păturii de ozon, ridica
rea nivelului apelor.

Rolul Marii Britanii în Antarc
tica a început când căpitanul Ja.

Necunoscute pe 
niapuinond

mes Gook a navigat pentru pil- 
ma oară in jurul continentului, 
în anu 1773—1775 și a descopeiit 
o țara condamnată de neturâ să 
stea înmormântată sub gheață 
veșnică și zăpadă. Interesul Re
gatului Unit a continuat șl în 
secolele 19 -l 20, su călătorhle și 
explorările lui *■ James C-lark 
Ross, Slr Ernest Shacklcton, Gpt 
Robcrt Scoli și Slr Vivlan Fuchs

Prezența permanentă a Regatu
lui Unit In Antarctica datează din

Actualitatea clasicilor

STROFE
(GEORGE TOPARCEANU)

Doamne, tu te ții de glume? 
Nu ne vezi mizeria?
Pentru ce-aj lăsat pe lunr 
Geruri ca-n Siberia?

Nu mai este mămăligă 
Vremile-s teribile 
Astăzi toată lumea strigă: 
„N-avem combustibile 1“

Nu e chip de dimineață 
Să mai bați trotuarele 
Că-ntr-o clipă îți îngheață 
Nasul și picioarele.

Astă noapte, mj se pare, 
Gazda mea, Emilia, 
S-a-ncâlzit la lumânare
Cu toată familial

Pagini coordonate de

Ilorațiu AI EXANDRESCU

1934, când „operațiunea Tabarin" 
a fost fondată pentru obținerea 
de informații meteorologice din 
sudul Oceanului Atlantic. Acest 
proiect „secret" din timpul răz
boiului devine „Cercetarea depen. 
dențclor insulelor Falkland" in 
1945 și pană în 1962 s-a dezvoltat 
intr-o mare organizație științifică 
cunoscuta ca British Antarctic 
Survey (cercetarea Marii Britanii 
în Antarctica) Acest institut este 
unul dintre cele însărcinate cu 
menținerea importantului j-ol al 
Marii Britanii în Antarctica, rol 
care datează do paste 200 de ani.

(Va turna)

NOI’A REDACȚIEI. Ace .t ma
terial despre continentul „veșni
ciei albe" și despre rolui Marii 
Brilanlj In cercetarea necunoscu
telor din sudul globului terestru 
a fost primit prin amabilitatea 
Ambasadei Regalului Unit din 
București,

Traducerea <l|n limba mglczâ,
Dana JAC0B

Casele sunt dezolate
Sobele și vetrele
Stau cu gurile căscate... 
Frig, de crapă pietrele I

Plitele de fier ingheață
Făia foc, deoarece
Nu găsești cârbune-n piață
Să chiorăști un șoarecet

Doamna Schvartz alaltaseară 
Cât pe-acț să leșine: 
O pisica vrând să sară 
Intre două streșinc,

Cum furase o bucată 
Nu știu din ce cratiță, 
A încremenit deodată 
Ca o caracatiță!

■«jijirzzzzzzzzzrrz/zzjvzzzww»7mr/zzzz/«f

— Domnule Judecător, fratele 
meu care a murit acum 130 de 
ani...

— Ești nebun, domnule!
— Deloc. Tatăl meu s-a căsă

torit când avea 19 ani. La nu
mai 1 an a avut un fiu, care a 
murit la nuinaj cateva zile. Ul
terior nu a niai avut copii cu 

10G/C4
prima soție A rămas văduv la 
vârsta de 50 de ani. S-a recăsă
torit la vârsta de 55 de ani. Ex
cepțional de bine conservat, a 
avut, cu a doua soție un alt 
băiat, pe nune. Eu am 94 de 
ani. Când m-am născut, tata a- 
vea 56 dc ani. Adunați 94 de ani 
vărs! i mea cu cel 36 de ani 
care au trecut de la nașterea 
fratelui meu și până la nașterea 
mr i și veț vedea că am avut 
un frate care a murit acum 130 
de ani Așadar, din punct de 
vedere juridic

(Anecdotica nu precizează ni
mic despre opiniile ulterioare a- 
le magist* itulul în fața căruia 
se făcea o astfel de depoziție. 
Oricum, ccv., jx-hj bulbucați tot 
ui fost!)
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de întrebări cuprinse în concursul nostru de cul-

1.
Edgar

2.
3.
4.

A treia serie 
tură generală

Cine a tradus pentru prima dată in România poemele lui 
Poe?
Care sunt cele nouă muze?
Unde a exprimat Galileo Galilei legea gravitației?
Din cine era format grupul celor cinci muzicieni autodidacți

din Rusia secolului XIX?
5. Care este scriitorul de asmenea celebru, care, după câte se 

Spune, a murit în aceeași z\ cu Shakespeare?
6. ln anul 1833 un vulcan a erupt cu atâta putere încât cenușa 

lui a înconjurat de trei ori pământul. Vă amintiți numele acestui 
vulcan?

7. Care este primul animal pe care l-a domesticit omul?
8. Cine a spus: „de la măreție la ridicul nu este decât un pas"?
9. Cine au fost și ce meserie aveau cei trei englezi care ău 

perfecționat mașina cu aburi a lui Denis Papin?
10. Ce meserie a avut și cum s-a numit în realitate poetul Ion 

Barbu?
11. Cum s-a numit berăria bucureștcană al cărei patron a fost, 

o perioadă, matele I.L. Caragiale?
12. Cum se numea preoteasa Templului de la Dclphj și cărui 

zeu era închinat acest templu?
Reamintim că așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe adresa 

ziarului, până miercuri

t///////A/Z///////////////Z/////////////////////////////////ZJZZ/7/Z/./ZZ/Z///Z/Z///777777]

Iată cum arătau rezultatele unui 
sondaj efectuat de Revista „Maga. 
zin* în anul 1938 ți publicat în 
luna mai a aceluiași an. Tema 

ndajulul, cine merge mai mult 
. Jos.

Stenografa: 70 kilometri săptă
mânal.

Strămoșii IRSOP-u.ui,
9

in acțiune
Jecretara: 91,713 

nai.
km săptâmâ-

Strict autentic
Doi „cavaleri tomnatici", im

portante personalități ale vieții 
politice din Petroșani, se plimbă 
discutând politică. Atenția le este 
atrasă de 0 tânără „apetisantă".

Dialog: — Ii facem semn să vi
nă cu noi?

— Taci, dom-le! Te pomenești 
că vrea. Și cc ne facem atunci ? 
Cu ce ?

cu vin... vechi; 2) Curelușă de 
Un soj amestecat; 3) înșelătorul 
vinului ghiurghiuliu — Acesta;
pe încălțări, toamna, la cules

băuturi — Boabă; 5) Vin, peste puțin timp
— Ardere-n vânt; 6) Prinde doagele — 
Despart ciorchinii de vrej; 71 Asociația 
americană a inginerilor (abr.) — Viță spa
niolă; 8) Nins la tâmple! — Plată, pentru 
cultura viței de vie (pl.); 9) Masă de petre
cere — Pe fundul paharului! — îndoaie 
vinul; 10) Forme de creștere a viței (sg.)
— Vinars nelimitat; 11) Varietate de vin 
cu pronunțate senzații olfactive.

VERTICAL: 1) Un verb fără conținuți 
Festin

meșină! — 
colorit al 
4) Uneori,
— Vechi popor din Italia — Cu urciorul 
la gură; 5) A porni în cercetare — Cameră 
in centru! — După amiază, la cramă! 6) 
Loc de depozitare pentru rămășițele viilor
— Trei posibilități privind evoluția... be
țivului; 7) Piese de schimb — 11 dai toamna 
pc gât; 8) Urme de tulburel pc margini — 
Moștenitor de viță veche — Zece la arabi; 
9) Mijloc de transport al vinului, la înde
mâna tuturor; 10) Ruginiu) viței, toamna 
(fam.) — Trecătoare; 11) Bolțile viței de 
vie — Rudă... plecată la culesul viilor.

Doamna pornită 
râturi: 13,725 km la 
plasare.

după cumpă- 
o singură de-

Factoru) poștal; 35,4 km zilnic.

Polițistul: 22,5 km pc zl.

Conductorii de trenuri: intre 
3 și 11 kilometri zilnic.

Belerina: 7,250 km la fiecare re
prezentație.

Școlarul: 21,135 km pe zi.

Fetițele eleve, numai 17,7 km. 
(Băieții se mișcă ma] mult).

Agricultorul ln campanie: 
km pc zi,

45

Pentru un doctor: „Amorul es
te o boală care poate fi lecuită 
numai în pat. Se recomandă 
tratamente și pe cale bucală! Nu 
numai injectabile".

Pentru un judecător: „Amorul 
este un proces unde partea care 
pierde, tot câștigă. Dar nu se poa
te soluționa cauza prin procură".

Pentru un negustor: „Amorul 
este o afacere unde însă totdeau
na capitalul băgat este mai mare 
decât capitalul scos".

Pentru un profesor: „Amorul

este o lecție car- -e predă toată 
viața și care nu se poate însuși 
în lipsa materialului didactic co
respunzător. Nu trebuie neglija
te, de la o etate încolo mijloacele 
audio-vizuale".

Pentru miner: „Amorul este ca 
o mină cu două feluri de abata
je: frontale și... cameră .

Rabdă baba la frumusețe

TRUCURI COSMETICE
• Pentru a spori strălucirea ochilor se aplică un punct de fard 

roșu, foarte șters, în colțul ochilor, către rădăcina nasului.
• Pentru a mări distanța dintre ochi și sprâncene există un 

truc ce pare că dă o notă de tinerețe: se adaugă la pudră fard alb.
* Un alt truc pentru ca genele să pară mai lungi: se perie, 

apoi sc deschide ochiul .și sc pune degetul între geana superioară 
și inferioară, apoi se închide ochiul, arcuindu-le.

* Pentru ca sprinceana să pară mai înaltă sc pensează numai 
sub arcadă.

• Persoanele cu frunte îngustă își vor peria sprâncenele mult 
în sus, ridicându-le jx? o linie ascendentă, spre tâmple.

* Pentru a avea sprâncene frumoase, acestea sc netezesc, apoj 
se prind intre degete pentru a le da relief.

• înainte de a sc folosi creionul dermatograf, sc trece câteva 
secunde peste flacăra unei brichete. Va fi mai puțin dur iar linia 
lăsată, mai fină.

* în timpul machiajului, persoana implicată va sta la o dis
tanță de aproximativ 15 cm de oglindă. Șansele unui machiaj co
rect sunt mai mari.

• Pentru a da strălucire 
va ține scama ca buzele și 
tare.

* O bărbie proeminentă, 
fond de ten mai închis decât cel utilizat în restul machiajului.

Metalul Cri'clor. 
ales că oaspeții nu 
cir.- Minatul CerteJ. 

I ivorilc victoria

unui ten fără culoare și machiaj, se 
pleoapele să aibă o tentă ușor mai

luncă sau dublă se maschează

I EC IO AR \ — ( «COȘUL
Curba sentimentală vj dezavantajează. Mai 

ales celibatarii au de suferit. Nu disperați. 
Puncți-vă inventivitatea la încercare >i veți de
păși momentul critic.

II \LAN Ț A — < \ INELE
Sentimentul dumneavoastră justițiar este des. 

tul de puternic astăzi. Sunteți neiertător față 
de greșelile altora Din păcate acest sentiment 
încetează a acționa când este vorba de gre
șelile dumneavoastră. Meditați mai mult!

s( ORl’ION — MISTREȚ
Dc.și v-ați propus peste vară multe, 

realizat mare lucru 
gătit. Dar cum cineva vă iubește 
ieși din impas. In dragoste aveți noroc, 
constituie unica dumneavoastră sansă

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Sunteți iubit și știți acest lucru. Dar 

grijă să nu devemți prea incrcz.ițtor. Un 
periculos este aproape de dumneavoastră 
veți pierde dacă încetați să fiți atent cu soțul 
(soția). Oricum, nu dramatizați

C tl’RICORN - IJOU
Un sfârșit de săptămână calm, cenușiu. Vă 

plictisiți Nn v-ar strica o ieșire la munte.
V \RSATOR - TIGRU

tranzacții, peste nu
mai bună. In 
E ma] bine 
în floare, nu

n-ați 
Toamna v-a prins nepre- 

vu iubește sincer, veți 
ceea ce 
reală.

aveți 
nval(ă)

Unde mergem ?
Vântul subțire al toamn i ne aduce iată din 

nou bucuria reîntâlniri] cu sportul, sâmbăta 
de sâmbătă, duminică de duminică. Un ciclu al 
naturii umane în care biorltmurile pul-cază în 
ființa sportivului ca o tribună înflăcărată ia 
trăirea unor momente unice: victoria favoriților

La Petroșani, sâmbătă, RUGBY
ȘTIINȚA — MINERUL LUPENI. Derby-ul 

,ț;cal înscamnâ în primul rând, d< r!5) ui seriei. 
Cele două vechi rivale și în același tiu p <1 două 
echipe de tradiție polarizează întreaga it'-nție 
a lumii rugbv-sticc, nu atât prin prisma n-z îl 
tatuluj cât 
Ulii c* țilur.

Un meci 
f’OPICE.

netul, debutează în noua ediție de cjmploniit, 
eu rândul la Pupa Mondiala Sd-i in.iin -ucccs.

nim a J

care merită a fi văzut, eu • preț. 
La Vulcan, campioana națională Mi-

FOTBAL, duminică, 12 septembrie.
DIVIZ[A B. AS Paroșcni — Metalurgistul Sla. 

tina. Echipa lui M.'ircu Buzduga s-a înscris pe o 
linie ascendentă a evoluției sale și încearcă 
mâine să cucerească cele două plinele puse 
Joc, aducând și prima victorie suporterilor ci.

DIVIZIA C Jiul retrila
O partidă de unu solist, trial 
fo-.t Învinși duminica i< isă 
G izilelc pornise așadar <a 
nu le poate scăpa.

Minerul Aninau a — CFR 
usturătorul eșec înregistrat în etapa trecută 
compania M'ircsiiliii Deva echipa lll| Marin 
în. rea a pili- înșine i prințr-un jo" 
mare 'n.'ii in-nt -,i pi intr-o victorie cu 
br

In afaceri nu incheiați t 
mai 3 zile vi se va oferi o ocazie 
dragoste, reveniți la cea dintâi, 
pentru dumneavoastră. Din floare 
câștigați mare lucru.

PEȘTI
Investiți, investiți, 

cel. Cu tot TVA-ul. 
banii Și cum banii, 
circa, fără ei nu sc poate vine și dragostea 
urmă

— IEPURE
Veți avea un profit buni- 
nu ezitați să fruclilicați 
chlai dacă nu aduc feri

ta

BERBEC — DRAGON
Aveți .șanse frumoase să faccțj

Și cu sănătatea stațj bine. Cineva
• sub semnul leului vă 

reciprocă. îndrăzniți.
vin. a.șa se duc.

T H R
ln sfârșit, a răsărit 

ncavonstră, deși este 
avea az] un important câștig In dragoste, doi 
„gemen] (gemene)" vă doresc Și vă este girn 
să renunțați la vreunul dintre ei Până la ur
ină însă... Câștigă cel (j ,) < ire poarta ochelari.

GEftll M — Cil,
Statu-quo. Stați mai bln-- îc.i-.î, Nu investiți 

bani. Pierdeți.
R \C - O tlE

Aveți nevoie de odihna. Șt d.- Iragos'e 
filați de Wcek-cnd.

LEU - MAIMI ȚA
•Se inunță un sfârșit de săptămână plin 

vitalitate Sunteți Iubit. Ș] Iubiți. Veți 
parte Ic un mic câ .llg material. Pic cu plo...

noi cuceriri, 
care se află 
atracțiaitrage. Și

Cui privește banii.

- SĂRIM
„soarele" și pentru 
toamnă. Material,

este 
cum

duni- 
veți

Pro.

de 
avea
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
veche statuie
Confucius

uni 
veche

Cea niai 
a lui

O statuie veche de 680 di 
a luf Confucius. cea mai
descoperită vi codata, a fost găsi
tă intr-un mic templu confiician 
din centrul Chinei, scrie ziarul 
„Guongming Ribao".

Statuia pictată a unu; Confu- 
civ« șezând are 1,75 m înălțime 
șl e te făcută din humă, Tuf, 
esența, papură și Iarbă. Ea se 
afla «n stare bună și a fost des
coperită lntr-un mio templu con- 
tuci tn din satul Jinz.hu.mg, pro
vincia Shanxi.

Potrivit expiiților. aceasta 
este cea mai veche statuie desco
perită vr-.-odată a lui Confucius,

celebru filozof chinez care 
tiâit intre 551 și 479 i.ll. Majori
tatea statuilor lui Confucius da
te iză de la sfârșitul anului 1300 
sau cbiar de mai târziu, arată 
ziarul Statuia este flancată pe 
ambele părți de 1 1 din ce) mai 
cunoscuți discipoli ai iul Confu
cius, dar savanții au menționat 
că aceștia au fost adăugați ulte
rior.

Statuia îl prezintă pe Eonfu-
cius cu o frunte înalta, orbite
profunde ale ochilor, buze groa
se șl un ten închis la 
care, potrivit ziarului, 
cu descrierile scrise ale filozofu
lui antic.

culoare, 
coincide

Lumea spiritelor!
In Malaiezia serviciul telefonic de urgență este de-a dreptul 

„Inundat* dc persoane care canin ajutor din partea lumii spiritelor.
Multe p.rsoane formează numerele 999998, 999441 șl 999999 în 

credința că acestea le vor duce li spiritele morților. Aceste nu
mere nu există, iar apelurile sunt preluate automat de poliție, 
ambulanța și pompieri. Când apelurilor li se răspunde, căutătorii 
de spirite par să ertadă că au obținut ' lătura cu ..partea cea ltă“ 
și inc-?p -a ros.ea.scă incantații și •-1 pună întrebări despre rai ș iad.

iinif iniiii niiiiKiini

Familia imperiaă japoneză
Odaia Cu rei -nta 

prințului Naruhito, 
tronului Crizantemei al Japoniei, 
au început să fie editate o serie 
de curți despre familia mij/erială 
ți despre obiceiurile Curții.

Potrivit cărții „Inipi rial Family 
E.xpiorations Everytmgyou Wan- 
ted Know", editata de Maasaki 
Inao, crizantema a devenit sim- 
tx> ai familiei imperiale încă din 
secoiui XII, când împăratul Go- 
ttoca șt-a împodobit trăsurile și 
Sab-ile cu desene reprezentând 

floarea lui favorita. Modelul a 
început in cele din urmă să fie 
foiosit numai de familia impe
riala pentru împodobirea rochi- 
iloi, a vehiculelor și chiar și a 
trenului spcci.il folosit de im- 

p.. ral.
Sa arnmtim aitv câteva ciudă

țenii legate de instituția imperia
la cu o vechime de 1500 de ani:

— potrivit statutului împăra
tului Japoniei, precizat in Con
stituția postbelică a țării, el 
ar- i ;
față de o anume echipă sportiva 
sau grup de muzică, 
tv a, nu are voie să abdice.

— împăratul nu .po voie să

cusâtui.c a 
moștenitorul

nu 
voie sași exprime înclinați.i

De asemc-

Și bărbații pot
Oi i .inizalorii concursului Miss Australia se 

întreabă până unde se poate merge cu egalitatea 
sexelor după cererea de participare a unui tânăr 
proaspăt încoronat cu titlul „Soarele de iarnă", 
o competiție până acum câștigată exclusiv de 
domnișoare.

Damian Taylor, un student de 24 de ani, care 
nu se deplasează niciodată fără logodnica sa 
pentru a risipi orice ambiguitate, a întrecut pe 
ceilalți șapte concurenți la concursul local, care 
deschide în mod tradițional calea spre competi
ția pentru titlul de Miss Australia.

El a decis imediat să-și încerce norocul la 
nivel național, iar responsabilii manifestării re
cunosc că această premieră i-a pus în dificultate, 

Unul dintre organizatori a dat asigurări 
cererea Iu, Damian Taylor va fi examinată 
că ar putea fi acceptată dacă se încadrează 
regulile competiției.

ca 
șl 
în

deveni Miss...
Această a fost transformată recent din con. 

curs de frumusețe în concurs de calități, Unde 
concurenții sunt judecați după meritele lor pro
fesionale și realizările lor sociale.

Această grijă de modernizare nu a mers totuși 
până acolo să fie schimbat numele concursului 
din Miss Australia în Mister Australia.

D. Taylor, partizan fervent al egalității sexe
lor, a câștigat concursul „Soarele de larnă“ pen
tru felul în care practică surful, adăugând și 
titlul de „Miss caritate" pentru că a adunat 7(\ 
de dolari în profitul unei linii telefonice de în
trajutorare.

„"Mă voi prezenta", a răspuns el unei întrebăr* 
ambiția sa de a disputa titlul de Miss Australia 
alături de concurente în bikini.

Pentru proba costumului de bale el va purtă 
un .șort.

Hotelul Intercontinental din Zair
S-ar putea ca Hotelul Inter

continental din Zair să-și închidă 
porțile din cauza notei sale 
plată pentru apă J~ 
dolari, a nnuntat 
general.

Hotelul, cu 496 
a rămas deschis 
geroaselor tulburări 
anarhiei politice și

de 65 mii 
directorul

de 
de 

său

de 
în

care
sun

ai

camere, 
timpul 
armate, 
decăderii e-

imimtii«« ■■•■■■■«■•»« «■« aaaaa pvva ■■ ivi g ■ *

nu poate găsi 220 mi- 
zairezi, bani lichizi 

Compania națională 
penliu distribuirea apei pentru 
a reluti furnizarea ei.

Dar chiar dacă câștigă bătălia 
cu compania de apă, războiul nu 
este încă încheiat. Compania pen
tru distribuirea energiei electrică 
cere 300 miliarde zairezi (88 mii 
dolari) de asemenea în bani li
chizi.

conomice, 
liarde de 
ceru ți de

Simțul
de proprietate

voteze sau să candideze pentru 
un post public;

— după căsătorie, soția prin
țului nu mai poate avea un pa
șaport obișnuit. Ea va primi un 
permis special diplomatic, pen
tru o unica folosință, de câte ori 
va călători în străinătate;

— spre deosebire de regina 
Elisabeta a II-a a Marii Britanii, 
care a acceptat abia de curând 
să fie impozitate veniturile, fa
milia imperială a Japoniei și-a
plătit aproape toate impozitele 

de la cel de-al doilea război mon
dial, deși împăratul nu plătește 
impozit pentru stipendia pe caro 
o primește de la guvern. O parte 
din această stipendie este inves
tita in acțiuni, dar aceasta nu 

înseamnă că Împăratul Akihito 
vorbește în fiecare dimineață la 
telefon cu brokcrul lui, arată 

„Imperial Family Cult 117", car
te care răspunde la 117 întrebări 
despre familia imperială.

Cartea conține unele „bârfe" 
personale despre membrii fa
miliei imperiale, cum ar fi cu
loarea favorită a Iul Naruhito — 
inaro și mâncarea sa favorită —

curry. Dar, ca și in mass-media 
japoneză, in carte se evită cu 
grijă să fie jigniți birocrații con
servatori ai palatului care pro
tejează imaginea familiei impe
riale.

Se spune că atunci când împă
ratul Akihito, tatăl lui Naruhito, 
era în liceu în anii ’50 — relatca. 
ză „Imperial Family Explora- 
tions" — reacția acestuia față de 
o traducere clandestină a ccle- 

. brului roman pornografic „Aman
tul doamnei Ghalterley", interzi
sa pe atunci în Japonia, ar fi fost 
„Nu-i mare lucru".

Potrivit 
Naruhito 
a vizitat 
discotecă 
Oxford, iar gărzile nu au permis 
intrarea
Japoniei pentru că purta jcanși.

Și. de fapt care este al doilea 
nume al lui Naruhito? Răspuns: 
Ca și restul familiei imperiale, 
■ nu are un al doilea nume, Și 
Mu*ko Ovvada a devenit simplu 
„Mas.iko-Sama", „Sama" fiind un 
titlu de respect care corespunde 
mai comunului „San".

„Imperial Family Oult". 
s-a simțit jenat când 
pentru prima dată o 
in timp ce studia la

viitorului împărat al

B?re și politică
Iubitorii de bere din Bulgaria 

ș+-au înființat un partid. Scopul 
coaliției berarilor bulgar, a fost 
„să introducă un val de prospe
țime in Parlament". Noua forma
țiune politică înființată la Vama 
se numește „Blocui Băutorilor 
de Berc din Bulgaria" și va uni 
in cadrul său Partidul pentru 
Progres Moderat în cadrul Legii 
(Pl’ML) și Partidul Producăto
rilor de Bere — informează ini
țiatorii ideii.

Blocul Băutorilor de Bere din 
Bulgaria s-a inspirat de la Parti
dul Băutorilor de Bere din Polo
nia, care a reușit să aibă 1G re
prezentanți în Parlamentul polo
nez.

„Noi vom stinge tensiunea so
cială cu ajutorul berii — declară 
liderii Blocului Băutorilor de 
Bere din Bulgaria. Pentru parti
ciparea lor la alegeri, ei doresc 
sa se folosească de înregistrarea 
l’PMIr. Ghcorghi Câlov este se
cretai ui general al mișcării unite 
a berarilor. Organul lor de par
tid va fi „1001 de halbe".

Un membru bulgar al „căștilor 
albastre", reîntors din Eambod- 
gia, a adus acasă, la Bazargîo, 
un piton pe care l-a crescut în 
podul casei sale. Din nebăgare 
de seamă, l-a pierdut. După ce 
i-a avertizat pe profesorii de la 
o grădiniță din vecinătate, di
rectorul acesteia a chemat polf 
care a început să caute. Au fo^t. 
răscolite tufișurile din apropiere 
și iarba cosită, dar în zadar.

Totuși, baby-piton s-a întors 
la proprietarul lui de bunăvoie. 
Potrivit vecinilor, acesta mai 
crește și alte reptile.

'//✓✓/✓/✓/✓///✓////////////ACT/////////////

Casa Aibă—sufocată
Potrivit președintelui amt.Ț 1 

Bill Clinton, Casa Albă primește 
— 40 000 de scrisorj pe zi. „Tre
buie să le răspundem tuturor", 
le-a spus el celor 800 de tineri 
care s-au oferit voluntari. Clin
ton a afirmat că în cele trei luni 
și jumătate de când se află în 
funcție, trei milioane de scrisori 
au fost trimise pe adresa Casei 
Albe, mai mult decât în intre 
an 1992, creând astfel o ma. .. 
problemă pentru democrație.

Dc asemenea, Casa Albă a 
deschis canale computerizate do 
primire electronică a corespon
denței .și a adăugat linii telefoni
ce pentru a face față atenției su
plimentare de caro se bucură 
Clinton.

a
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Sancțiunile niipiae de Organizația Na. 
țiunilor Unite in mai 1992, efectele răz
boiului, proasta administrație a economici 
și pierderea piețelur in urma dezintegrării 
Iugoslaviei și a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (CAER), <tu împins e- 
cOriomia Serbiei intr-un declin tatastiofal.

In Urma stagnai ii economice din dece
niul trecut, producția a scăzut ln mod 
dramatic cu peste 10 la sută atât in 1990 
cat și in 1991, aducând nnelul de trai la 
mielul celui din anul 1969. In 1992 s-a 
înregistrat o scădere și mai dramatică, 
Biodusul Național Ui ut (PNB) atingând, 
pot'ivit ultimelor aprecieri, cili < dc 12 
miliarde de dolari americani, doar o
fracțiune din suina de 77 miliarde âl a 
fost in 1989. Economia, intr-o -tare de 
rapidă detei iorai e, este supusa la pre
siuni suplimentaic de povara sprijinirii 
etnicilor sârbi din Bosnia și Craiția, fapt 
taie se crede ca a consumat pana re< ■ nt 
2<) la sUtu din PNB. In pius, armatei i 
s au il.,cn’ 7 > la i| o p noul t>u ’i l fe- 
d.T.il

Declinul vei tigmo . al producției este 
însoțit • hiperinlhitie și șomajul in cns 
tere Inflația rl ciescut de l,t 1 of» Jfl ■ , 
In ianuarie l<rt.| |a 225 la „ulii in ma ■ i-, 
dar piețurile alimentelor .i'i ri> c-.it in- 
tr-un ritm și mai rapid am avi ra'a d< 
373 l< sui In iiiavijc V|.ici/iih .o,ir. ari 
sr- ma. i>i.„,s: - s.ă ,,f, pi mri •»
n i.lifică al li de rapid 11 ipei in i laț ia a 

' * d ■ i ui ■ 11 i n " , am
ploaie, srii ițur fiindu li din <•< ih <<:

De la Ambasada Marii Brițanii 

bonomia sârbii și efectele embargoului
ma, gnu sa țină pasul eu piețivile.

Peste doua tleuiii din loi ța dc muncă 
din industrie este in șomaj sau lucrează 
sub capacitate. Numeroși muncitori și-au 
pierdut locul dc muncă din cauza 'închi
derii intrep. indcriloi la «are lucrau sau a 
leducerii producției ca iezuitul al penu- 
i ici de materii prime. Reducerea ln con
secință a senilului leal iste atal de muie 
încât m aceasta țaiă odinioară relativ 
prosp iu, multora Ic este greu să poată 
achiziționa bunuri esențiale, l’e «Ie alta 
p:irte, unii cetățeni sunt fi riți de efectele 
cele mai gr.nc ale ci Izei economii e dc 
cutie sumele iii valuta forte ce Ic simt 
trimise de rude din ‘.trninătale .șan de 
aliiiknfelo tiimi «■ d<- rn«l<- de la ț.nă.

Deși livifirile de alimenle și combii'-tibi) 
.ati'.I.ic dt>>‘amd.itiî iiesolle rir b.oa, lip. 
urile simt vizibile. Aprovizloimri'a cu 

i;a. [> nti u io filzlt a fost iiitr- i tipia iu 
toate ora ele din .'a'i bia, iai ti ui portul 
public a fosl redus cil circ.i iit l i Șii'.i 
din catiza lips' i de ««imbir tibiI -i |>n se 
d<- schimb. Embargoul impus <l« (t.xli .o 
livrările de petrol m im efe, i clar i.iipm 
ti afiș ului rutier Pe anin ' .al.i m 'im 

aproape pustie care trece prin Serbia, ca
rele cu boj ale țăran.lor au devenit o ima
gine comună. Benzina, deși oficial rațio
nalizată la numai 5 litri pe lună, nu se 
găsește decât la negru. In 1991, producția 
interna de petrol a săli'făcut doar 25 la 
sută din cererea de 79 500 barili pe zl.

Deși expcrțli sunt de părere că deocam
dată este improbabilă apariția lipsurilor 
alimentare grate, în anumite regiuni este 
pcniu ie <le pâine, produse lactate, zahăr, 
sare, ulei de gătit și detergenți, m parte 
dIn cauză că o.iiik nii stochează produse 
acasă. <’u toate acestea, producția agiicolu, 
din care Șerbi.! obișnili.i să exporte o 
proporție dc până la 30 la sut.i, scadv din 
cauza efecttiluj pcmiriei «le motorină șl 
im;ră ărninte. De ex«mi|>|ii, proLlucția de 
cereale dm Serbia, grânarul fostei Iugosla
vii, a fir.t in 1992 cu 40 la sulă mai mica 
' sul lu in 19P1. I n problemch' agri- 

eultoriloi s-a adaup.it și <> pei ioad.i de 
si'rela pe timpul vei il.

.Seibia <iiii principalul producatm de 
, ivrgie el lii«ă din I' Iposlat . I. I'c langa 

itisla'i i -a «■«■ii'i ii miei ne S--i bia aprovi- 
/.ion i c ii el' « li i 'ilal • (To.fți.i. Miiiit-''iii gi u, 

Macedonia și câteva țări din afara fede
rației. Prin contrast, electricitatea genera, 
tă în 1992 abia a fost suficientă să satisfa
că cererea internă. Embargoul ONU a dus 
la o Jipsă de piese de schimb; Iar din 
cauza dificultăților din transport, centra
lelor electrice nu li se pot livra cantități 
suficiente de cărbuni.

Sancțiunile au avut un efect semnifica
tiv, chiar dacă inegal, asupra producției 
industriale. Penuria de materii prime și 
de bunuri semi-nianufacturute a fost cu 
proape sigur un factor care a contribuit 
la declinul din 1992 al producției Indus
triale. In orice caz, majoritatea întreprin
derilor au fost nevoite să-șl reducă activi
tatea la nivelul cererii mal mici de pe
piața internă la care sunt limitate. Ea
începutul .inului curent, producția indus
trialii era in jur dc 50 la sută clin «a 
înregistrata in 1990. S-a relatat că apro])' 
mativ jumătate din numărul fntreprlnJc... 
rilor și-ap închis porțile. Volumul comer
țului exlciior a scăzut la nivelul de 10—20 
la suta din cât era înainte de declanșarea 
luptelor. «

Starea economiei se va înrăutăți șl mai 
mult in urma sancțiuniloi intrate in vi
goare l.i 26 aprilie 1993 printre care blo 
«ai'.i bunuriloi Serbiei aflate in străină, 
tale, înăsprirea interzicerii tranzit ului de 
produse, cu excepția ajutorului umanitar, 
prin teritoriul Serbiei 1 Mun(enegrulu4 
si pic/enț.i unor monitor) la hm do' na- 
Xi'loi <l<- pe Dmijire.

spcci.il
adaup.it
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EXPLOATAREA Mlh
1

1

Calitatea zăcământului I Metode 
impune a

clasice de extracție
cărbunelui /

I

Exploatarea minieră Dâlja este o mină eu 
tradiție îndelungată. Aici munceso în prezent 
aproximativ 2 200 de oameni. Este deci un co. 
lectiv puternic. Do la o zi Ja alta, în căutarea 
cărbunelui mal bun, mina se adâncește. Se lun
gesc astfel căile de transport atât pe verticală 
cât țl pe orizontală, devin tot maj numeroase 
problemele cărora trebuie să le facă față mi
nerii, electromecanicii, inginerii șl maiștrii. A- 
ceasta presupune competență. Gu fiecare nou a- 
bataj deschis, cu fiecare nou orizont exploatat 
crește numărul examenelor de competență 
«are sunt supuși oamenii. De oărbune este

la 
ne-

vole la nivel național. Dar pentru a menține In 
funcțiune o mină nu este de ajuns să spui „dați 
cărbune!". Este nevoie de investiții permanente, 
de bani, ceea ce, în condițiile de recesiune eco
nomică in care ne aflăm de câțiva ani buni, nu 
este ușor de soluționat. Dar oamenii gă
sesc soluții. Pregătirea profesională 
le dă posibilitatea să lasă din Impas. Cum arată 
mina Dâlja astăzj .șl care-i sunt perspectivele — 
iată două probleme asupra cărora a exprimat 
un punct de vedere autorizat, domnul inginer 
GAROU SCIIRETER, directorul minei, răspun
zând întrebărilor pe care 1 le-ain adresat.

PREZENT, PERSPECTIVE
Aplicăm tehnologii clasice 

de exploatare
— Cum arată mina Dâlja as

tăzi?
— La ora actuală folosim teh

nologii clasice de exploatare a 
cărbunelui. Zăcământul nu per

mite alte tehnologii. Avem abataje 
camera și frontale Cq susținere 
cu stâlpi. Sigur câ și aceste teh
nologii pe care le numim clasice 
pot fj îmbunătățite, ceea ce ne 
și străduim să facem. La finele 
anului vom fj „la program" in 
ceea ce privește cărbunele extras. 
Lucrările miniere, de la mina 
Dâlja însumează o lungime de 
3,5 kilometri. Din această cauză 
transportul în subteran este foarte 
dificil. El necesită importante lu
crări de întreținere pentru asigu
rarea circulației oamenilor, a ma
terialelor, asigurarea aerajulul. 
Suntem cu abatajele la orizontul 
300, unde se desfășoară activita
tea sectoarelor 1 și 2 de produc
ție. In blocurile 3 și 4 suntem la 
orizontul 350. Efectuăm lucrări 

de deschidere și pregătiri la ori
zontul 250. De altfel, o parte din 
sectorul 2 producție lucrează deja 
la or; n ml 250. Până la sfârși
tul anului întregul sector va lu
cra la orizontul 250. Ceea ce ne 
va permite să realizăm mai bine 
programul de producție. Se fac 
de asemenea, lucrări de pregă
tire la orizontul 300, în blocul 3.

Omul, 
în prim plan

Numai in primele 7 luni ale
anului la EM. Dăija s-au chel
tuit peste 27 milioane lei pen
tru protecția muncii, a vieții o- 
mului și a siguranței zăcământu
lui. Rețin atenția «urnele cheltui
te pentru asigurarea echipamen
tului de lucru — 17,768 milioane 
lei, a ech:pamcntului de protec
ție — 2,289 milioane lei, mate

riale igicnico-sanltare șl aplicarea 
unor măsuri pentiu îmbunătăți
rea stării igienico-sanitare — 2,753 
milioane lei, cercetări și proiectări 
in domeniul protecției muncii în 
subteran — 1,150 milioane Ici, ali
mentație specială pentru crește
rea rezistenței organismului 
613 mii lei, tehnica securității 
2,7 milioane lei și altele.

Aceste cheltuieli au ca scop 
primul rând apărarea omului 
asigurarea condițiilor de muncă 
la nivelul cât mai apropiat de 
necesități, în subteran și la locu
rile de muncă de la suprafață. De 
altfel, protecția muncii este 
nul djn obiectivele comune de 
acțiune ale consiliului de admi
nistrație, «indicatului ți tuturor 
specialiștilor de la EM Dâlja, 
pentru a se diminua eflt mal mult 
tnimăml accidentelor de muncă 
gi a gravității acestora.

în 
Și

u-

apreciez că in trimcs-Personal
irul al lV-iea producția la mina 
Dâlja va crește. Este evident că 
noj nu avem — nu permite ză
cământul — capacități mari do 
producție. Noi putem să creștem 
producția organizânclu-ne mai 
bine.- . -

Profesionalizarea 
personalului, forța <le 

producție
— In ce ar consta această or

ganizare mai bună ?
— în profesionalizarea perso

nalului la toate nivelurile. In res
pectarea cu strictețe a tehnologi
ilor, în asigurarea aerajului co
respunzător și a unui microclimat 
bun, in subteran, în prevenirea 
oricăror evenimente care pot în
trerupe producția. Și în plus, în 
reconsiderarea factorului om. Ur
mărim să creștem CALITATEA 
OAMENILOR. A face g selecție 
a personalului pe criterii profe
sionale și a-1 folosi pe fiecare 
acolo unde îi este locul potrivit 
pregătirii sale, iată, poate, cheia 
ci steril producției șl îmbunătă
țirii economice a activității. Pro
fesionalismul oamenilor șl disci
plina trebuie să dea cărbune. Mai 
avem și din cei care ncfâcând 
coca ce trebuie să facă, neimpli
când 11-.se în muncă, produc pier
deri de producție, dezorganizează 
lucrul. Ei sc vor elimina de la 
sine.

Neatenția siJf >
In primele 8 luni la mina Dâl- 

ja, comparativ cu arcași pci ioa- 
dă a anului tr-îcut numărul acci
dentelor de muncă a fost cam 
același. Din păcate insă, in acest 
an — deși nu s-au înregistrat ac
cidente colective, ca de altfel și 
In 1992 — gravitatea accidentelor 
de muncă a crescut. Și aceasta 
în pofida măsurilor luato do 
consiliul de administrație șl de 
specialiști. DIN TOTALUL DE 84 
DE ACCIDENTE DE MUNCA e- 
xistent în primele 8 Juni ,dc a- 
nulul în curs, 25 ACCIDENTE AU 
CA PRINCIPALA CAUZA NE- 
EFECTUAREA COPTUHJRH 
FRONTULUI DE LUCI1U Șl NE 
CONTROLAREA LOCUI.Uj DE 
MUNCA, 25 AU CA PRINCIPA
LA CAUZA CĂDERILE De MA
TERIALE ȘI 12 CĂDERILE AC-

l

MINHil!

Rcvenim la vagoncți
— Altfel spus, o gândire eco

nomică reală care pune factorul 
om în plim plan.

— Desigur, o gândire economică. 
Este vorba, în fond, de bahil 
tuturor. Și sub aspect tehnic cău
tăm noi soluții. Spuneam câ 
transportul ne creează probleme. 
I>a orizontul 250 vom renunța la 
benzi. Revenim la vagoneți. Con. 
surnul de energie șl cheltuielile 
necesare întreținerii benzilor, nu 

se justifică la mina noastră. Va- 
goneții sunt mai economici. Să 
căutăm „modernizaic" aplicând 
cu orice picț ceea ce este bun 
La alții dar nu se potrivește la 
zăcământul nostru, este o gre
șeală.

L<i iarnă vom avea ce ne 
trebuie

— Tot pe linia asta, am liceul 
la rccondiționarea armăturilor. 

Este mai Ieftin. Gu sprijinul Re
giei Autonoma a Huilei ne apro
vizionăm clin vrei ? cu lemn, bol- 
țari, balast, lan mato șl altele 
necesare la iarnă. Dacă le luăm 
acum, dar în cantitățile în care 
ne sunt necesare, ic luăm mai 
ieftin și nu vom duce grija lor. 
Aceasta înseamnă să știm exact 
ce vom face în perspectivă ime
diată .și pe termen lung Perspec
tiva minei este pozitivă. Și 1991 
se anunță mai bun.

CIDENTALE AI.E OAMENILOR 
CARE AU ALUNECAT PUR Și 
SlMl’LU. Sunt cauze de-a drep
tul stupide. Din discuțiile purta
te la compartimentul de protec
ția muncii de la EM Dâlja am 
aflat că por ista încă o seric de 
abateri, care se rezumă la trei 
cuvinte; indisciplină in subteran. 
Cauzele fiecărui accident in par
te au fost prelucrate cu oamenii, 
pe schimburi, s-au întocmit, in 
scop preventiv procese veri ile 
semnate do oameni, încerc in Iu
te întărirea stării de discipinâ 
tehnologica. Se urmărește atent 
instruirea personalului. îndeosebi 
a tim-rilor care se angajează la 
mină. Ca o prima măsură, la ni
velul E M. Dâlja se acționează 
pentru întărirea rolului maistru
lui și j minerilor șefi de brigadă 
gi de schimb, în stiblerun, ci fiind

Ku neglijați copturirea frontu'ui de lucru! 
heexesutarea ei a t’us nu o dată ia 

evenimente grave in subteran

MINERI!
O VECHE ZICALA SPUNE: IN MINA NU SE GRE

ȘEȘTE DECÂT O SINGURA DATA. A DOUA OARA NU 
MAI ARE CINE SA GREȘEASCĂ. ț|

RESPECTAȚI PROGRAMUL DE LUCRU ÎNTOCMIT 
DE ȘEFII DE SECTOARE. RESPECTAT! NORMELE 
GENERALE Șl SPECIFICE DE PROTECȚIE A MUNCII. 
MILITAT! VOI INSIVA PENTRU DISCIPLINA LA LO. 
CUL DE MUNCA SI PENTRU DISCIPLINA TEHNOLO
GICA- J

>>■■■•    ............ ■ ■■■iio.

Aerajul - plămânul minei!
La mina Dâlja sunt trei stații 

principale pentru acrajul gene
ral. Se foJoseso numai două, res
pectiv stațiile nr. 1 pentru blocul 
2 est și 2 vest plus lucrările de 
investiții și pregătiri de la ori
zontul 250 și nr. 3 pentru aeraj 
In blocul 4 Stația nr. 2 este în 
conservare, nefiind necesară. Cele 
două stații în 
debitul de aer

Sc realizează 
debitele de aer 
principale cât

funcțiune asigură 
necesar minei.
în condiții optime 
atât pe circuitele 

și pe cele secun
dare, persistând unele deficiențe 
in realizarea parametrilor de la 
instalațiile do aeraj parțial de la 
locurile de muncă, îndeosebi la 
sectoarele 1 și 2. .Sunt probleme, 
în principal la realizarea etanșei
tății coloanelor de aeraj și la sus
ținerea intersecțiilor dintre pre- 
abatajcle direcționale și abata
jele frontale, pentru introducerea 
coloanei de aeraj in frontale. De 
asemenea avem unele probleme 
pentru menținerea gabaritului 
necesar evacuării aerului viciat. 
Ne stau in atenție lucrările de la 
orizontul 390 — sector 2 alercute 
abatajelor frontale nr. 9 stratul 
3, și numărul 8, stratul 3. blocul 
doi. Aici menținem echipe de în
treținere pentru păstrarea profile- 
lor corespunzătoare evacuării ae
rului vici.it. în circulația princi
pală de aeraj aferenta stațiilor 

primii chemați să execute con
trolul preventiv și să ia masuri 
pentru înlăturarea pericolelor. Se 
urmărește atent amplasarea co- 
rcclft a detectorilor de metan, ins
truirea Și dotarea personalului, 
respectarea monografiilor de ar
mare, instruirea personalului fâ- 
cându-se In funcție de specifici
tatea locurilor de muncă. Mina 
dispune de condiții pentru o ins
truire bună a personalului. Se 
poale insă face mai mult. Filmele 
cu scop instructiv sunt depășite 
și uzate. Numărul unor materiale 
este insuficient. Principalul o- 
biecliv il constituie pentru com
pui limentul de protecție a mun
cii ca și pentru ingineri, maiștri 
șefi fie schimb și de brigadă, în 
lățirea disciplinei. Este primii 
pas caro ar asigura diminuarea 
masivă a accidentelor de muncă.

J și 3 nu sunt probleme ele redtj« 
cere a profllelor.

Mina Dâlja nu a avut problem# 
cu metanul. Nu au fost cazuri 
în care să se ajungă la depășire! 
concentrației de metan admis#.' 
bile. Se urmărește amplasare# 

judicioasă a capetelor de dotezi 
ție — există un progTam rîgmot] 
In acest sens urmărit atent asW 
fel încât să fim avertizați imQS 
diat șl să luăm toate măsur!l®u 
mergându-se până la întrerupere®’ 
lucrului în zonele rejiective, dac* 
apar acumulări de metan. Maff*’ 
tril .și măsurătorii de gaze ăl#, 
aparatura necesară pentru a efe> 
lua măsurătorile de metan ți # 
detecta din vreme eventualele pe
ricole. Mina Dâlja este o mlnfl 
cu un grad destul de mare d« 
umiditate Nu avem probleme «ni 
praful de cărbune. Dacă apa* 
astfel fie situații dispunem 
șurile prevăzute. Pentru aera}, 
se acordă importante fonduri 11' 
nivel de întreprindere, astfel 
cat nu avem evenimente. Gu toți 
înțelegem faptul că aerajul este 
plămânul nunei. Orice defecțiune 
iici are grave consecințe asupra 
piorhuției și poate provoca pier-• 
dcii de vieți. De aceea, aerajul 
este permanent in atenția consi
liului de administrație șl a spe- i 
cialiștilor de la mină. , t

ing. Ion SOLGA ♦ '
1

locul de muncă a- 
pcricolele sunt de

Șefi ai 
formațiunilor 

de lucru !
Evacuați 

lunci când 
neînlăturat și lua ți primele 
măsuri de protecție a oameșj 
nilor și zăcământului, 
priceperea dumneavoastră fi 1 
de fermitatea cu care acțitr^ 
nați depinde salvarea vieții 
celorlalți și apărarea bunuri' 
lor materiale.

i
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiittiiiiuH

Pagină realizată la 
cererea EM Dâlja 

de II AI EN \NDRESCU
I

vici.it
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sreptm ta reniîcă
lUrmare <iii> p g 1)

unde aveți magazinul, s-a produs degradarea apartainemeioi , .. 
la etajul patru ? In urma cercetării comisiei Inspectoratului pen
tru calitatea construcțiilor Deva s-a dat rezoluția de infracțiune, 
neput r'du-se garanta câ acest bloc va mai putea rezista la un
eventual cutremur de gradul pentru care a fost proiectat și con
struit. '

Vă deranjează faptul că la alt spațiu deținut de dvs. cel de 
la parterul blocului 17 (de lângă librăria „Litera1') ați începui, de 
asemeni, lucrări de construcții, fără proiect și autorizație de 
construcție, pentru care ați fost amendat cu 200 000 lei ș! stoparea 
lucrărilor până la punerea în legalitate a documentelor ?

Vă deranjează licitațiile, dar nu v-a întrebat nimeni de spațiul 
obținut, unde funcționează un alt magazin al dumneavoastră, de 
pe str. N. Titulescu, nr. 25 (Tunel) în urma cărui fapt au rămas 
oamenj fără loc de muncă.

Vă deranjează că în Consiliul local s-a hotărât ca pentru 
construcția unei cantine de ajutor social, necesară celor nevoiași, 
fără posibilități să huzurească, din oraș, să se demoleze spațiul 
FAGCL-ului. pe care dvs. l-ați închiriat pentru profil service-auto 
și-l folosiți în alte scopuri ? Aș vrea să vă informez că această 
cantină de ajutor social se va construi șl cu ajutorul sponsorilor 
perticulari, care s-au oferit singuri. Aceștia sunt oameni de bine.

Vă deranjează ultima decizie a Consiliului local prin care se 
cere• respectarea programului de funcționare a fiecărui magazin, 
conform legilor în vigoare ?

In final (sper) vă sugerez, domnule Appel să vă spălați rufele 
murdare in familie — că aveți și ce și unde — și dacă totuși mai 
rămân, sjălați-le la RAH Petroșani11.

DEZMINȚIRE
Consideiându-se lezată de afirmațiile domnului Crisll Appel, 

EM Vulcan, prin dl. Ioan Călin, administrator, declară : „Nu am 
dat niciodată lături de la cantina minei pentru animalele dom. 
nului Ovidiu Avramescu, nici cu bani, nici fără11.

LIGA LANSEAZĂ CĂRȚI f
Liga Sindicatelor Miniere s 

lea Jiului iși propune ca luni, 
13 septembrie a.c., ora 17 să 
lanseze câteva volume de poezie 
și proză. Vor fi — alături de dl. 
”etru Braiț, prim vicepreședin-

•le Ligii, și poetul Marian Bo
boc —, redactorii Aurel Pantea 
și Alexandru Vlad de la Vatra, 
dl. Ion Mureșan de la Tribuna 
și romancierul Gheorghe Crăciun. 
Evenimentul va avea loc la Ga
leriile de Artă „Cameleonul11. 
(Gheorghe OLTEANU)

n-nii kowian, Blore și Itiurpny la Petroșani

Astăzi, de la ora 22,30

RADIO IN BLUE-JEANS, 
IN DIRECT DE LA 

PETROȘANI
■ Va fi prezent și un re

dactor specializat în emi
siuni muzicale

Astă seară, de la ora zece și 
Jumătate, Petroșaniul va fi pre
zent pe undele ultrascurte ale 
radioului, în cadrul programului 
„Radio în blue-jeans“. Transmisia 
se va efectua de la Casa de cul
tură a Sindicatelor, cu ocazia re
deschiderii discotecii „Vox Mon- 
tis“. La microfon va vorbi șl 
Lconard Miron, invitat special, 
prezentator al emisiunii muzioa- 
le TV „TOP 3, 2, 1“.

Cu această ocazie, se va des
fășura un concurs. Câștigătorii 
vor fi răsplătiți cu bilete la con
certele formațiilor Asia și Scor
pion, precum și cu casete audio. 
(Gh. OLTEANU)

Trej consultanți ai Băncii B i-nii Arthur Nowlan,
Sean Murphy și Ian Blore sunt in mia pentru a-și putea
formula concluziile privind creditul ce urmează a fl acordat unor 
comunități locale. De la Petroșani, domniile lor vor pleca la 
Brașov să se întâlnească cu dl. primar Adrian Moruzi. Pe agenda 
de lucru a comisiei mai figurează întâlniri cu primarul munici
piului Târgu Mureș, dl. Nagy Victor și primarul Iașiulul, dl. 
Constantin Simirad. Programul de ieri al oaspeților noștri a cu
prins o deplasare la barajul de la Valea de Pești, termocentrala 
Paroșenl șl munțq Parâng. Ultima deplasare a fost destinată, ne 
spune dl. primar Gheorghe Berea, perspectivei. Da acolo, de sus, 
se poate vedea mai bine, dacă cineva ne iubește. (Mihai BARBU)

Liceul Teoretic Lupeni
face înscrieri pentru clasa a V-a cu predare intensivă 

a limbii franceze- Luni, 13 septembrie, ora 10, va avea loc 
testarea elevilor, la sediul liceului (la limba franceză)-

ZZZ//ZZZZ//Z///Z////ZZ/ZZZ/Z. 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z//ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/m7’ZZZZZZZZZZ

Mica
ANIVERSARI

LA ANIVERSAREA celor 15 
ani, dorim dragei noastre Alina 
Olteanu multă sănătate, un căl
duros „La mulți ani !“, felicitări 
pentru reușita din acest an și 
succes in continuare. Cu dra
goste, mama, tata și fratele Florin. 
(0125581)

CU OCAZ1/X zilei de naștere, 
Viti și Avi urează d-ragei lor 
Hana Lebovici, sănătate și „La 
mulți ani !“. (0125544)

PENTRU Mariana Bolohan, la 
împlinirea frumoasei vârste de 
19 ani, părinții și sora, urează un 
călduros „La mulți ani 1“ și să- 
i. ite. (0125591)

VANZAR1

AMERICAN Soda Fontain 
vinde supcrconcentrate pentru 
băuturi răcoritoare import 
SUA, pompe pentru orice tip 
dozatoare, preț 129 000 șl în
dulcitor, preț 10 700/kg. Telefon 
0941/21620, Cralova. 0125379)

i
I

^BAND televizoare color șl vi
deo recorder. Petroșani, Doinei, 
5 (vizavi IU.VIP). (0123558)

VÂND televizor color — Gcr- 
, mania, funcționale perfectă, preț 

105 000. Telefon 511902. (0125562)

VÂND garșonicră confort I, 
Petroșani — Aeroport, etaj 3. 
Telefon 096/137116 (0125579)

publicitate
VÂND apartament 2 camere, 

Petrila, 8 Martie bl. 34/5. 
(0125535)

SC ALDA Impex SRL Vul
can vinde en gros bere in
digena (Arad). Relații: la bar. 
(0125982)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Unirii, bl. 3, se. 2, ap. 
6. (0125583)

VÂND sau schimb garsonieră, 
Petroșani, Constantin Miile, et. 
2/31, cu apartament zonă centra
lă. Telefon 570981, după ora 20. 
(0125553)

VÂND Wartburg 353, 7 ani, 
1000 mărci sau 700 000. Petro
șani, Republicii, 103/25. (0125585)

VÂND camion 3,5 tone motor 
SRL plus motor rezervă. Preț 
negociabil. Adresați: 093/515280, 
orele 13—22.

VÂND garsonieră confort I, 
etaj 1 (Colonie)). Petroșani, tele
fon 544500. (0125587)

VÂND urgent foarte convena
bil, mașină înghețată sigilată, 
expresor cafea — 3 guri și robot 
pentru tăiat și malaxat carne cu 
anexe de inox. Informații, la te
lefon 545993, (0125590)

OFERTE DE SERVICIU

BAR COLA Tetroșani, str. 
Avram Iancu, nr. 8, angajează 
cu carte de muncă, ospătară. 
Condiții: liceul de specialitate, 
vârsta maximă 25 ani. Informa
ții, Ia sediu. (0125561)

SOCIETATEA Comerciala 
COMPRED FRUCT SRL Petrila, 
angajează vânzători. Relații, la 
telefon 550651. după ora 20. 
(0125586)

SOCIETATE Comercială an
gajează vânzător ambulant. Te
lefon 512586, după ora 16. 
(0125581)

PIERDERI

PIERDUT sacoșă ce conținea acte 
firmă SG BMV—BAM Lux Im- 
pcx SRL, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 76, telefon 515362, în zona 
magazinului „Comtim11. Aducă
torului bună recompensă. 
(0125580)

PIERDUT contract proprieta. 
te apartament pe numele Nego- 
mir Ioan, eliberat de RAGCL 
Vulcan. îl declar nul. (0125588)

COMEMORARE

CU PROFUNDA durere părinții anunță că s-au scurs șapte 
ani de la dispariția fulgerfltoaie a unicului lor fiu

OPRIȘONI FERD1NAND RÂUL
Nu te vom uita niciodată, dragul nostru Naiuhșor. Părințij 

Nandy .și Ani. (0125559)

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOt" apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOV' «S.A.

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

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director: MIRCEA BUJOR ESCU
Director executiv; ing. Alexandru 

BOGDAN

Consiliul Local Uricani
ORGANIZEAZĂ 

LICITAȚIE PUBLICA 

pentru concesionare de teren în vederea construirii de ga
raje pe următoarele amplasamente:

Amplasament nr. 1 — careul format de blocurile din 
str. Progresului și Al- Teilor — 5 locuri.

Amplasament nr. 2 — malul drept al râului Jiu în 
dreptul blocurilor nr- 59 și 13—14 locuri.

Concesionarea se face pe durată de 25 ani.
Garanția de participare la licitație este de 2100 lei 
Taxa de participare la licitație eslc de 2500 lei 
Documentele de licitație se pot procura contra cost 

de Ia Consiliul local Uricani biroul Urbanism Amenaiarea 
Teritoriului.

Ofertele sc depun până la data de 27 septembrie 1993.
Licitația va avea loc în data de 28 septembrie 1993, 

ora 10, pentru amplasamentul nr. 1 și la ora 12, pentru 
amplasamentul nr. 2-

Exploatarea de Preparare 
Petroșani

ANUNȚA

organizarea licitației, în vederea executării lucrării de 
reparații capitale „Consolidare stație de pompe apă clară 
Preparați» Petrila".

Licitația va avea loc in data de 28 septembrie 1993, 
ora 10, la sediul din strada Câmpului nr 12, de unde poate 
fi procurată și documentația licitației, contracost

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAI IA 2675 
Petroșani, str. Nicolac Băicescv nr 2. 
Telefoane: 511662 (direclor-redMtor șef): 

■ 13972 (director execuți v-administrativ 
difuzare), 512161 (secții). lax: 093/515972.

TIPĂRI L: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Bulccscu nr, 2, Telefon 511:165.

Materialele necoinandale și 
uepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morala $■ juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prm.se in articole aparțin. in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU :

Responsabil de număr :
Dorcl NEAMȚU

Corectura :

Emilia AC1I1REI 
Viorica F1RȚULESCU


