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o lhină ziua, cititorule ! Bine le-am 
regăsit, prietenul meu de fiecare zi, 
de ieri, de azi, de mîine, dintotdea- 
una !

Cum iți merge, cititorul meu ?
Știu, știu că la tine in casă 

mercurul tcrmometrului refuză să
urce.
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jl < uită lume-1 hulește. Ba că-i prea mic, ba că-i prea ieftin.
y[ ba că-i prea pătimaș, ba căi prea... prea, ba că... nil apare 

duminică ți luni, ba că are orientări politice, ba că una, 
b.i că alta... ți uite-ața, s-a ajuns la numărul jubiliar 500 al apa- 
ri'.ici cotidianului „Zori noi“. Mulți poate nu cunosc „rădăci
nile" acestui ziar. Deci, să mergem in „istorie" ! în 1927 apare 
la P-.trocani ziarul „Avintul", organ independent de cultură și 
■nformațiuni din Valea Jiului. La început apare de patru ori pe 
lună ca apoi peste zece ani să apară de două ori de lună. Tipărit 

itul de arte " Nicu D. Miloțescu din Tirgtl Jiu.
sediul redacției fiind la Petroșani, „Avînt'il" a aparul pină in 
anul 1946.

Veți .pune : „Ei și Acc>t „Alintul" nu era nici țărănist,
n;•: monarhist, ntu comuni’.t, nici socialist, vi de sorginte.... libe
rală ! Nu un partizan al Partidului Național Liberal, ci liberal in 

Jirr, in exprimare, in opinii, fiind independent d<- voința u. 
nora sau altora. D.ua insfoim colecția ziarului „Avintul" vom 
observa „criticile" duri ți la obiect ale colectivului redacțional. 
Si .că nu uitam: ’-au perindat la guvernarea țării in perioad i 
1'1'7—l'i|6 țărăn libe. di, monarhiști, legionari, „democrați".

■
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POVESTEA UNUI ZIAR

lr> iif- r nt di < uloarea politic.i „Avintul" ți-a făcut datoria A in 
r . i-tr-it fb-.a lungul timpului netăgăduite succese de ordin moral 
c o i-au încurajat pe tipografi, p>’ truditorii cu pana, in avîntul 
ba - .î, muncă, cinste și frumos.

In parab-1 m ziarul „Avintul" apare primul numai al ziaru
lui ..Zori nor" la Petroșani in 3 d'-șcmbric 191-1. Acesta este conti
nuatorul, practic din mer:;, al „Alintului". Bineînțeles veți spune 
r i o fost d<’ orientare comunistă. Eu înclin sa cred ca a lost un 
ziar al exprimării alintului revoluționar al muncitorimii din Va
lea Jiului. Grețelile în guvernarea țării nu le-au făcut condeierii 
de la „Zori noi" domnilor. Nu ziariștii au introdus comunismul 
in România. Noua putere, impulsion ită de „acea mare tară eli
beratoare din răsărit" prin „ordin și diitat", „hotăra te" înceta
rea numelui ziarului „Zori noi" ți la 6 august 1919 apare același 
ziar, dar sub numele d< ..Steagul rușii", organ de pre .< al Jude
țului Horn doara. apoi al Văii Jiului.

Pi • -ă s-a făcut în toate timpurile și sub toate regimui ile. Ti c
hii ■ i reținem că atil țărăniștii, liberalii, dictatura regală. Icgio- 
n eii. comuniștii, nu an putut opri apariția „ziarelor" — acel rnij. 
loc de informare nl cetățeanului — ci au „schimbat" denumirile 
lor. Ijc multe ori, chiar in ai el hulit „Steagul roșu" s-au strecurat 
multe „articole" care, citite pi intre rinduri, dădeau de ghidi1 Ni
meni nu a ob erv.it vreodată „dispariția" vreunui ziarist. Era de-a. 
|iut formul i 1 ..A fost promoi it" i pe acri „promov.it" il găseai 
cor pondent voluntar dc pr- a la „Agricultura socialistă" din 
fu Jefui Sălaj

Ziari. 'ii au viața gi ea, sînt faillți m ou și cu oțel in triat'.' 
Ipostazei'-. Faptul că „anima" societatea nOa'l'ă din Valea Jlrv 
lui. ' ,î aruncă „nada", est-' un lucru pozitiv. Ziaristul informea
ză, opinează, nu face politica unuia sau altuia. în confuzia ganc- 
ruiii le azi a cui politicii să faci ?I Nu cu argumente filozofice sau 
cu bun se formează o societate stabilă, ci cu munca cin tită, cu cinste 
politică ți integritate morală. Tocmai acestor principii, ziariș’ii 
„pr. ise" Inrearc.i ă le dea vi.dă.

La arest număr 500 aniversar, al cotidianului de opinie si 
informație al Văii Jiului „Zori noi", serie nouă, im îndreptăm i 
noi cititorii un girul de mulțumire. (T’iimul număr după Revo
luții "lin d -cembric 1980 a aparut in 2.3 decembrie 1989 ca ziar 
al miirm ipiului Petroșani).

I? mulțumim lor, ziai i-,Iilor, pițntni „tiran,i s'ifb le i-.că" de 
zi ■ u zi

I ’• mulțumim lor. tipografilor, care prin inunOi depir.a și au 
alii, păi teii i d' uhiiir Ia apai ițla ziarului. Tiituior un glnd de 
i'cunoștința ,i îndemn: „Infoi inuți-ne și pe mai dcpait ! Oamenii 
au n-voie cir informații".

Io<in U / ICA

Știu că frigiderul tău a devenit, 
sau va deveni în curînd, obiect de 
decor. Știu că pruncii tăi vor de toa
te și tu nu poți să le iei de toate.

Mai știu că nenorocita asta de po
litică ți-a făcut capul calendar, cu 
toate că tu, în nemăsurata ta bună
tate, nu ai decît un crez — acela de 
a-ți fi bine ție. alor tăi și țării. Pe 
toate acestea le știu, pentru că-ți 
sînt părtaș la ele, și, după puterile 
mele, încerc zi de zi să-ți alin dure
rile măcar cu un cuvînt bun. Măcar 
cu un cuvînt. Măcar cu un adevăr. 
Chiar dacă el doare.

Așa sîntem sortiți, cititorule, stă- 
pinul meu și al colegilor mei: să tră
im și să suferim împreună, „ca doi 
pomi într-o tulpină < ca doi ochi în- 
tr-o lumină". Și o facem demult. 
Și o s-o mai facem mult...

Acum aproape doi ani. in acel 
decembrie singeros, ne am descătu
șat împreună- Apăsătoarea frică ne-a 
pierit. Dar cu ce preț... De atunci, 
nc-am rcintilnit de 500 de ori. încă 
din zori. Au fost zile cind am gin- 
dit la fel și zile cînd n-aveam aceeași 
părere. Au fost zile cînd ți-ai regă
sit necazurile în litera tipărită, dar 
și zile cînd ți-am înșelat așteptările.
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Noi am sperat și sperăm că mai mul
te sînt primele...

Să nu crezi că nouă, ziariștilor, 
ne-a fost ușor. Au apărut mii de pu- 
bicații, „făcute" de ziariști „contra- 
făcuți". Cum au apărut, așa au dis
părut. S-a scumpit hirtia de vreo 10 
ori. Și cîte altele nu s-au scumpit- 
500 de zile și nopți am luptat și 
nc-am luptat ca ziarul să ajungă la 
cei cărora le era destinat.

Unii ne au lăudat. Alții ne-au în
jurat. Important e că nu ne-au ne
glijat, ceea ce înseamnă că nu eram 
lipsiți de importanță. Am fost și cu 
guvernul dar nu ne-a guvernat ni
meni. Am invățat să trăim pe pi
cioarele noastre. Am fost cu FSN-ul, 
dar nu ne am fesenit. Cu țărăniștii, 
dar nu ne-am țărănit. Cu liberalii, 
dar nu ne-am liberalizat. Cu UDMR- 
ul, dar nu ne am certat cu Vădim 
Tudor. Cu romii, dar nu ne-am ți
gănit. Am rămas noi înșine. Ca tot 
românul.

astAzi, la sarbAtoarea 
NOASTRĂ, MULȚUMIM TUTUROR 
CITITORILOR. DACA DUMNEA
VOASTRĂ N-AȚI EXISTA. NICI 
NOI N-AM FI !

Mircea BUJORESCU
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Cotidian de opinie și informație al Van Jiului

frigurile
liniștita. M.i- 
linițtilă, că 

-a co- 
servi-

Toamna lungă și 
car iicinea să ii’ 
vremurile... Mn’i <ni — ne 
mumeat meteorologul dc 
cm dc la stația din Petroșani,
caruia n mulțumim pentru soli- 
ciiudiiien pe care o im.nifcslă <!<■ 
ticesne data — la Petroșani tom.8
pe,alura niaxiiria a fierului fost 
de 10 grade, lori dimineață, mi
nima a fo3t de minus 5 grade. 
Pentru sfirșitu) de săplamînă, 
oarde va străluci d.ir diminea
ța și si «na va fi fiig. Nu sjnf 
previzibile precipitații Diminea
ța —- ceață,

fală care csle situația la Uzina 
Elccfiicfl Paroșcni : cazanul I ic 
aflu în reparații capitale, pinA 
ccl puțin la sfirșitul lunii noiem
brie] cazanul 2 este m.iriai din 
13 noiembrie dimineața, feri, în
că so lucra la i'medierea lui. 
Singura capacitate care t'unețio. 
ncază osie c.izatiul .3. Ferească
Dumm zeu .i 
fiindcă atunci 
dracul l

ddn" i accmlii, 
i'liiar ni- a luat ..

. • , Atee x.

Evenimente regretabile la E. M. Uricani
în scara zilei de miei i uri, 1,3 noiembrie, la ora 21,20, la EM 

Urii ani, in abatajul frontal din stiatul 3. blocul III. sectorul III A 
a avut loc o aprindere de metan. Dintre cei opt muncitori care 
se aflau la acel loc de mumă, șase au suferit arstu i. Imediat s-au 
luai masuri pentru localizarea și înlăturarea pericolului. Numai 
că la ora 2, in dimineața zilei de l-l noiembrie comisia dc cadre 
tehnice din cadrul compartimentului de spis ialilale al RĂII al
cătuita din șase persoane a fost surprinsa și ea de o a dou i .prin

deri' de ini I iii.
Sîntem informați cu, din cele 12 pi rsoane car.’ ,'iu suferit ar

suri, doar minerul lo.in (."reții și vagonetarul Glii oi glie Bii gait 
sini in storc mul gravă (arsuri 65—70 ia sula), ceilalți nvfifn lai tați 
decît tu proporție de 7--15 la sulă. Oricum, toți cei accidentați 
piim ,i îngrijiri medicale competente și se iflă în .dara oriiai'Zi 
puricol.

D.ua
%25e2%2580%259epromov.it
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! VAI PA L?c ' SE în

! JIULUI (FAR
UL ÎN CARE NU
TÎMPLĂ NIMIC...
Ă Sa ȘTIM NOI !)

Ora-jui reședințu
cipiu se pregătește de
iernii. N>mic mai

de muni- 
primirea 
adevărat,

pentru că iarna ți-a trimis de 
ma; multă vreme mesagerii. în 
uneie sectoare aie vieța pro
ductive s-au amenajat deja 
spații închise pentru a feri 
munca oamenilor de efectul in

vă mare și pentru asigurarea 
termotieârii. încă se mai fao 
uneie retușărj la punctele ter
mice, încă mai sjnt etaje care 
nu sînt încălzite cum trebuie 
dar parametrii termoficării, așa

temperiilor. Ce-i drept, In lo
curi mai puține ca de obicei, 
deoarece activit ițea de con
strucții cu specificitate in acest 
sens, nu se Știe dacă nu cumva 
va avea soar’a de anul trecut, 
pe timpul iernii. • Totuși bri
gada ACCF Petroșani care care 
în l i ru blocul de intervenție
a- CER. se ctpropie cu paș mari 
Hp finis Ar mai fi vreo două 
aoartamcnip de finisat și bri
gada si- . făcut datoria. • Zar-
V______________

cum sosesc ei de la uzină, nu 
pot acoperi un necesar de Gi- 
gacaiorn care este cu mult pes
te posibilitățile reale ale uzinei 
din Paroșeni. proiecl a, după 
cum se știe, doar pentru termo- 
fic-ire urbană și niciriccum in
dustrială. Dar viața. • De mai 
bine de două săptămîni, din 
orașul reședință de municipiu

nu prea s-au maj ridicat gu
noaiele. Grija celor ce se ocupă 
de această problemă este înlr- 
adevăr mare. Gunoaiele nu s-au 
ridicat pentru că nu există 
gram de motorină, iar dacă va 
veni cumva, cineva din acest 
sector sugera o prioritate la re
partiția de motorină căc] ora
șul trebuie curățat înainte de 
venirea iernii. • Veștile des
pre aprovizionarea de iarnă, 
cu produse speeifice, nu prea 
sînt îmbucurătoare, dar cum 
nu putem împiedica iarna să 
vină, speranța noastră e că 
vom ieși cu bine în primăvară, 
iar dansul fulgilor de nea ne 
va face să nP înveselim, dacă 
nu pe noi, măcar pe copiii noș
tri. Să sperăm ..

Din data de 1 noiembrie. U- 
ricaniul nu mai are primar 
Domnul Nrtolae Opriș a fost 
eliberat din funcție la cererea 
sa. .Intervine un moment de 
blocaj, dat'rat epuizării p i- 
hice fizice, după care iti dai 
seama că nu mai poți face ni
mic. Din acest moment, oro- 
blema care se pun. e una de 
conștiință: p’istrezi funcția de 
dragul funcției, sau lași pe 
altul, cu forțe și idei noi care, 
o p- iioadă mai poate face 
ceva în beneficiul cetățeni
lor ?“. lată o .problemă* pe 
care multe persoane publice, 
pînă Ia cel mai înalt nivel, 
nu au fost In stare să o .re
zolve*.

PET R IL A

URI CA HI

| i l, . u ...i. pr.n K . a| o- 
rașului poartă incă urmele zba
teri/ din această vară, pentru 
a fi finalizat in întregime. S-a 
făcut cjle ceva în acest an. semn 
că primăria și ceilalți factori 
cu implicații In gospodărirea 
orașului au muncit mai bine 
decjt în anul trecut. S-a mai 
mișcat cile ceva pe la blocurile 
de locuințe. începute în ani' 
din urmă. Au mai fost predate 
locatarilor unele apartamente 
șl viata, după șocul revoluțio
nar din ’B9, își caută făgașul 
normal, Pînă V drumul spre 
cabana Lunca Florii și-a mai 
așternut ceva mantie do beton 
Protectoare. • T-a captările de 
apă de pe Taia ți Jiet lupta 
pentru calitate este aprigă ți 
va fj șl mai aprigă dacă gem- 
rile iernii vor vrea să ne mic-

șoreze debilul și ușa raționa
lizat pe parcursul zdei. • Cine
va din cartierul 8 Martie, care 
nu a avut căldură niciodată in 
apartament, îmi spunea cu 
satisfacțe că în această toamnă 
a început să-j umble căldura 
prin calorifer. E semn că repa
rațiile de la centralele termice, 
din cursul verii, s-au făcut cu 
maj multă tragere de inimă. 
• Un pîricios oarecare a pîrjt 
minerii de la Petrila că au fost 
la București și ei Au auzit cei 
de la Craiova și n-au mai dat 
butelii, iar cozile la centrele 
de butelii depășesc multe sute 
de oameni. • Un alt om de bi
ne. din Petrila, ne spunea că 
prea puțin interes exis’ă pen
tru finalizarea spat ilor comer
ciale de la parterul unor blo
curi. Noi am spune că există 
prea puțini bani în b'ieetul 
primăriei ți spațiile așteaptă 
șl ele zile mal călduroase. Poa
te după iarnă...
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.Motivele care duc ia a- 
ceastă stare de epuizare sînt 
multiple. In primul rînd. lip
sa milloaeelor materiale și fi
nanciare, precum și lipsa de 
autoritate. Toate acestea da
torate inexistenței unei legi
a administrației locale, lege
a tarei apjriție — o ,tie toa. 
tă lumea — este tergiversată 
de către Parlament. Alt motiv 
— lipsa de ajutor sau măcai 
de Înțelegere din partea oa
menilor. Apoi lipsa unor co
laboratori competent!, loial! 
și devotați intereselor cetăți 
mior orașului. Ca de exemplu 
secretara Primăriei care. In 
nenumărate rindurî s-a substi
tuit primarului, intervenind 
în treburile comerțului și chiar 
ale poliției și... Justiției. Drept 
pentru care. într-un tîrzlu. a 
Și fost destituită. Și, în ultimul 
rînd dar poate nu ultimul din
tre motive, hotărîrea Guver
nului nr. 667/1991, earp |nter. 
zice funcționarilor publici o- 
rice altă activitate salarlală în 

i afară de funcția pe care o au.
Dacă această Hotărîre ar fi 
valabilă și în SUA sau Fran. 
ța, Bush ți Mitterrand ar fi 
nevolti să-sf dea demisia.

Ceea ce om făcut, am făcut 
și timpul va demonstra asta. 
Dar mie îmi pare rău pentru 
ceea ce nu am putut «ă fac* 
(P N.)

LUPENI
• tu un efort constant. In 

această vară, dublarea podu
lui peste Jiu, de la intrarea In 
Bărbătcni este aproape finali
zată ți podul în sine P°re trai
nic ți util. • De la moara din 
Bărbăteni veștile sînt optimis
te, iar remontul făcut anul tre
cut a fost ți de calitate. Se 
pare că mai există ți ceva grlu 
pentru făină. • Pe Aleea Cas
tanilor, un intreprizător, bine 
orientat, a deschis o brutărie, 
care face o reală concurență, 
iar clientela este din ce In ce 
mai mare țl mal... bună, la 
fel ca ți calitatea plinii. • Sem
nalul de alarmă de la trenul 
cursă de persoane Petroșani — 
Lupeni se trage tot mn| des. 
Trenul și-n pierdut obiceiul de 
a opri la Vjscoza ți, cum dis
tanța din Bărbăteni pînă la 
Vîscoza este marc, pasagerii mai 
trag de mțnerul cu pricina. • 
Cursa locală de Lupcni nu mal 
circulă de r .ultâ vreme, din 
motive rare deocamdată nu au 
fost dezvăluite cetățenilor ora
șului. • Tn cartierul Viitorului, 
un fel do ..DaUns" al Taiponlii- 
lui, s-au făcut săpături mult# 
în aerași A vară. Unele «e mal 
mențin țl acum țl ponte doar 
zănada le va acoperi. Se spune 
că termoficarea în acest cartier 
ar fl fost aproape rezolvată. Nu 
mai știm mare lucru însă, des 
pre apartamentele degradate 
din această zonă. • Mal prin 
prlmăvnră re vorbea despre n 

posibilă fabrică de bere In Lu
pcni. Se vede treaba că va 
maj curge multă apă pe Jiu, 
pînă vom bea bere de Lupcni. 
Dar să așteptăm. Bere să fie 
că, la fel ca peste tot, nici în 
Lupeni nu ducem lipsă de cîr- 
clumi. Asta ca să ne încălzim 
pe timpul iernii, ce vine, vine, 
vine, cu... siguranță.
• MĂRFURILE SUBVENȚIO

NATE, BINE VENITE, DAR. 
FOARTE RARE. Ceea ce caută 
cetățenii îndeosebi prin magazl. 
ncle alimentare sînt produsele 
subvenționate de guvern. Fi
resc. în condițiile escaladării 
amețitoare a prețurilor, au ră- 
mas accesibile fnmiliilor nume
roase țl cu venituri mici produ
sele subvenționate, ața cum a 
promis cx.premlerul P. Roman, 
adică mărfurile cu prețuri mal 
rezonabile. Or fi aceste produse 
cele mal căutate, dar acestea 
sînt cele mai rare. Inspectorul 
comercial al Primăriei, doamna 
Silvia Danclu, dispune de date 
statistice deosebit de grăitoare 
în acest sen* Primăria, în urma 
nemulțumirilor exprimate de 
populație, a întreprins ți lin 
control pe rețeaua comercială, 
mai ales prin magazinele so
cietății ASTRA („Diamantul" 
are o contribuție minoră ți 
vinde ți mai scump). Lipsesc 
din mărfurile subvenționate mai 
ales salamul de vară, parizerul, 
carnea de vită calitatea a Iî-a 
etc, caro abia acoperă ia un 
sfert solicitările populației Ce 
înseamnă, bunăoară, 49 tone 
preparate în 3 săptămîni. rînd 
orașul arc 40 000 locuitori țl 
oamenii mănîneă zilnic .

VULCAN
__ K»- -- -

• Pînă la slbșilui lunii no
iembrie, cei Putn două scări 
din noul bloc 91 vor fi predate 
beneficiarului. Aceasta este pro
misiunea constructorului. Nu 
• mare lucru, dar e ceva, to
tuși. • In funcție de disponi
bilul de motorină, se are în ve
dere terminarea lucrărilor de 
reparații la drumul spre EM 
Vulcan șl strada Tralan. Se 
■pune că ar fi pe drum niște 
vagoane cisternă cu motorină 
ț| benzină. • Directorul socie
tății comerciale * COMT1M este 
•țteptat în cursui acestei săp- 
tămlnl la Vulcan. Scopul este 
cunoscut: deschiderea unui ma
gazin al societății tn oraș. • 
Peste 1200 mp de spații comer
ciale la licitaț e. Documentația 
este pregătită, se așteaptă doar 
semnalul de pornire. • Acorda
rea da noi locuințe solicitAnțl- 
lor so va face Înlr-Un nou mod, 
original ți — se speră — mai 
eficient. Pe bază de punctaje. 
Vom reveni. • La Primărie c- 
xistă un studiu privind forma 
ți amplasamentul chioșcurilor, 
precum țl modul do concesio
nare a terenurilor pc care aces
tea vor fl aplanate.

• Prefectura Județului Hu
nedoara a alocat suplimentar, 
la cererea primăriei orașului, 
suma de 1 300 000 lei pentru 
soluționarea problemelor ur
gente, cu destinația expresă 
a modernizării drumului |n- 
dețean 66B. Constructorii au 
pus mina pe bani și pe lucru. 
• Un nou local găzduiește gră
dinița nr. 2 din localitate. Cel 
vechi, insalubru ți neprimitor, 
nu mai era iubit de copii. Nici 
de primărie. • l»a Iscroni 
REALCOM.ul va deschide țl 
va pune In funcțiune noile 
spații comerciale ale blocuri*

A MIN 0A SA
lor de la marginea soselci. ma
gazine de came. preparate, 
produse alimentare ți o nouă 
cofetărie-patiserie. Exl-.tența 
lor va aduce locuitorilor ® 
undă de liniște. dar si de pro. 
duse. • în zona blocurilor, a- 
proape de centrala termică se 
va înființa, în curînd, un nou 
centru de butelii. Nil .model 
Petrila", cf .model Anlnoasa". 
Cînd sînt Intenții si urmează 
și materializarea lor. este bine. 
S-a ți făcut comanda la Cra
iova. e 117 000 lei a costat șl 
s.a achitat proiectul creșei 
eu grădiniță, executat de fir
ma particulară CASA Deva. 
Acra,sta l-a șl predat primă
riei Zona el de amplasare — 
lingă fostul dispensar șî ac
tuala cantină. Banîî vor B 
rambursat! de viitorii preșco
lari. după ce vor creste mart. 
(Dorel NEAMTUîX._____ ____ - -
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UN ZIAfc CA O GcANA d? lumină
In ultimii doi am de zue — am tulburători 

în istorie prin schimbarea atit de mult aștep
tată a destinului nostru, dar ți tulburați ie 
greaua și inceata impunere a democrației au
tentice — Valea Jiului a fost, cam de multe 
ori, „vedeta" MASS-MEDIE1. Socialul s-a cioc
nit. exploziv, cu politicul și a generat o ires
pirabilă atmosferă de violentă. Pentru foarte 
mulți dintre noi Valea Jiului.. înseamnă mi
nerii. Dar, la o privire atentă cu nuanțele, tre
buie să înțelegem că Valea Jiului semnifică si 
alte fapte, alte idei, alți oameni. Spre cel mai 
bun exemplu iată, există in Valea Jiului un 
ziar numit „Zori noi“. Un ziar care ,a știut, in 
viitoarea dezlănțuirii de patimi, să păstreze 
imparțialitatea, seriozitatea și (de ce nu ?). dem
nitatea profesiei de gazetar. Un ziar ca o geană

Uu muma u-ue pim cuvîni, incear: a >a explice 
celor îeșiu ain subteran că lumea este com
plexă și îți bubuie o anume doză de înțelep
ciune ca să o înțelegi — o geană de lumina de 
care cei care ies din subteran au Imperioasă 
nevoie. Un ziar care împlinește acum stimabila 
virstă de 500 ie apariții, li doresc, nu doar cu 
simplitate colegială, ci din tot sufletul, încă 
multe mu t apariții. Iar echipei de jurnaliști 
care și-a u-monstrat deja, indubitabil, profe
sionalismul. ii doresc să își impună semnătu
rile în cartea de onoare a ziaristicii românești.

Gabriel RUSU 
prim redactor șef adjunct 

„Tineretul Liber"

=== JLa midii... 500 ! ---
Viața merge implacabil înainte. Parcă 

acum a fost decembrie 1989 ; cel mai 
fierbinte decembrie din istoria noastră. 
Parcă văd primul număr al cotidianului 
nostru, „Zori noi“ și iată, acum, numă
rul 500.

In tot acest scurt timp, ziarul nostru — 
îndrăznesc să spun „al nostru" pentru că 
face parte din ființa, din viața noastră 
— s-a străduit, șl In mare parte a reușit, 
să ne țină la curent cu toate evenimentele 
bune sau rele, din Valea Jiului și — u- 
neori — din țară.

Toate aspectele vieții noastre cotidiene 
și-au găsit reflectarea în paginile ziaru
lui : de la problemele economice la cul
tură, de la urbanism la sport, de la viața 
politică la publicitate și— program TV.

Am apreciat și apreciem acest cotidian 
pentru că are o ținută decentă. Iar arti

colele critice — la urma urmei, critica 
este una din rațiunile de a exista ale 
presei — slnt constructive.

Am apreciat și apreciem spiritul de 
fair-play al ziarului : orice acuzație are 
dreptul. în aceeași măsură, la replică. Cel 
mai mult apreciem insă faptul că. cu 
toate greutățile existente, cu toate scă
derile care au mai apărut uneori, da
torate tumultuoasei noastre vieți politi
ce, ziarul nostru și-a păstrat VERTICA
LITATEA. Și nu e puțin lucru în lumea 
de azi 1

Considerind că și în viilor „Zori noi" 
va fi un bun colaborator și un critic obi
ectiv al activității primăriei, urăm con
siliului de administrație și colectivului re
dacțional : „La mulți.. 500. Zori noi I".

Vilhelm KLEIBEL.
Primarul municipiului Petroșani

„Colegilor de la ziarul «Zori noi- Petroșani, 
confraților care trudesc pentru a aduce, prin 
coloanele ziarului, izvor de lumină pentru zo
rile unei vieți mal bune în Valea Jiului, cola
boratorilor și cititorilor, le urăm acum, la săr
bătoarea celui de-al 500-lea număr de ziar liber, 
un drum presărat cu succese, sănătate și fericire.

Vă urmărim dragi colegi cotidianul dumnea
voastră șl ne bucurăm că sînteți un adevărat 
ziar, că viața din «dineuri și de la suprafață, 
de la Lonea la Uricani își găsește reflectarea 
așa cum este ea, mal bună sau mai rea, cu bu
curii și necazuri.

Dorim colegilor din țara cărbunelui să aibă... 
cărbune tare In condeie, să ofere locuitorilor 
Văii Jiului oglinda vieții lor adevărate de fie
care zi".

ZIARUL „CUV1NTUL LIBER" — DEVA

„Noroc bun" colegilor noștri, împliniri din 
cele mai alese 1".

Eduard HUIDAN, 
director. 

Gazeta de Transilvania 
Brașov

fi

„Cu mica invidie de a nu fi ajuns încă la 
această frumoasă cifră cu ziarul nostru, dar cu 
marea dragoste care îl leagă pe ziariști, mult 
•ucces prietenilor de Ia «Zori noi» Petroșani"

Ovidiu BUTUC, 
„Milrovttl" For-sani

„Salutări colegiale și sincere urări de bine, 
pentru talentatul colectiv al redacției ziarului 
• Zori noi», acum, la ceas de frumoasă aniver
sare. Colegii de breaslă de la «Cuget liber» din 
Constanța vă urează «La mulți ani I»".

Arcadte STRAIIILEVICI, 
redactor șef al ziarului 
„Cuget liber* Constanța

*

„Cotidianului «Zori noi», la apariția nr. 500 
II dorim tiraj mare șl bună vînzare. Poate ajun
ge ți pe la Iași".

Redacția „TIMPUL*
___ _ ■ —- . . la#

i
1

DA, EXiSTA I
Se spune despre ceva ca e- 

xistă alunei cind poale fi a- 
tin^, perceput. Din acest punct 
de vedere, cotidianul Văii Jiu
lui „Zori noi" EXISTA, tară 
putință de tăgadă. El poate ti 
pipăit în fiecare zi, poate fi 
citit, perceput ș. priceput.

Că așa este, iată, ne-o dove
desc cele 500 apariții neîntre
rupte, de la Pvevoluție încoace. 
Cu timpul, ziarul și oam-'nii

sai au cișligat ind pendență, 
curaj, un plus de obiectivitate 
și... cit Cori. Consiliul Prefec
turii este mulțumit de modul 
în care ziariștii de la Petroșani 
își îndeplinesc menirea și le 
dorește lor și cotidianului „Zori 
noi", viață luncă '

Ing. Ionel BOTOROAGA. 
subprefect al județului 

Hunedoara

„Zori noi" — departe de a simboliza o dimineață eternă — a 
evoluat continuu, depășindu-și consecvent condiția de ziar de 
provincie. Cele 500 de numere publicate după Revoluție (uneori 
într-o atmosferă de neimaginat) reprezintă o realizare pentru care 
merită felicitată întreaga echipă redacțională. Cele 500 de nu
mere reprezintă o cronică sistematică a Văii Jiului, imagine • 
unor timpuri frămîntatc, de un dinamism incredibil.

Valeriu BUTULESCU, deputat

PUȚIN MAI BINE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ... Cine de 
la Radio putea să adreseze un salut colegial ziariștilor de la „Zori 
noi", decît unul dintre realizatorii emisiunii M AȚIN AL. Scrieți 
deci, și citiți, de la cea mai matinală oră, „ZORI NOI“. E puțin 
mal bine pentru dumneavoastră !

Paul GRIGORIU. 
redactor șef adjunct 

Redacția „Actualități" 
Radiodifuziunea RomAnă

„Apreciez mulț ziarul „Zori 
noi", pentru realele servicii pe 
care le face Văii Jiului și oa
menilor ei. Recomand lucrăto
rilor redacției mai multa obiec
tivitate și o abordare a subiecte
lor cît mai aproape de realitate. 
Vă doresc să ne vedem sănătoși 
ș la numărul 5000

la fel, în lupta pe care o ducem 
pentru combaterea fenomenului 
infracțional din Valea Jiului A- 
cum, cjnd apare numărul cinci 
sute al ziarului, poliția Petro
șani urează colectivului redac
țional un călduros „l-a multf 
ani I". iar ziarul să devină pe 
zi ce trece tot maj atractiv".

Benonc COSTINAȘ. 
Director general al 

R A.II. Petroșani

sV

Felicit ziarul „Zori noi" șl pe 
I o iitorii săi, cu prilejul acestui 
' număr jubiliar, le doresc multă 

sănătate, prosperitate, multă fe
ricire și-i asigur că întotdeauna 
vor avea o bună colaborare ’U 
reprezentanții armatei din Valea 
Jiului și cu conducerea Ministe- 
niliij Apărării Naționale. „La 
mulți ani I".

• ■» ». 
General locotenent 

Nicnlae SPIROtU.
Ministrul Apărării Naționale

*

„Am avut o colaborare frnr 
tnnasfl ri) ” 1 n»’’* 5ț>-»
r»m ca ș in continuul c eu sa lie

Mr. loan DAVID. 
șeful Politici municipiului 

Petroșani

*

„îmi place lunta pentru adevăr 
și curajul cu care ați pornit ■ 
calea adevărului, curaj ce i>-<w» 
tot mai mult în evidentă. Vă 
resc mult succes si sănăta <■ ••

Gcor"e DAVID.
directorul Snila|u,’fi 

municipal Petroșani

..Tnrr îrH d:n "3 d^cem < r-
dnr] ru r său nun . r .14

• ( ■ •v î•■ = -r... ■ ■ .- ■ ’ 4*»
VtrUii Ui i a. . Udei .

tiv, ca un adevărat post de ra
dio, al noutăților Văii Jiului. U- 
rez și de acum înainte, multe, 
multe 500 de numere cotidianu
lui nostru, cu dorința să ne in
formeze Și de acum înainte co
rect și multilateral asupra rea
lităților — fie bune, fie rele — 
vieții cotidiene din acest colț 
de țară și cu îndemnul de a 
nu-și slăbi poziția ofensivă împo
triva relelor care ne întunecă 
zilele".

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul E.M. Dîlja

„Zi aniversară pentru ziar. 
„Zori noi" și-a recjștigat demni
tatea în fața tuturor, slujind a- 
devărul. La mulț ani I".

Florin PLAUR, 
actor

A

„Ziarului și cititorilor săi. La 
multe... zile frumoase

Rodicn OANCE4.
referent. Casa de cultură

Petroșani

fi

Mă chMml SUTACU C.RTȘ-
T1MA d am 15 ani. ‘stnt din. Pe-;

■’n Tmi r»1->oe - ■> ii cn c.ire-1

e <;! vfl do ' în e-
’/» vi tnn* n VA .iia- c și vă

r e t r * ‘r>r; sl să
de

»■ | â >1 U J U» >■ u J5t
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Elțîn are din nou probleme

Pentru timpul dumneavoastră liber
PROGRAMUL TV

După ce bK3S încearcă in 
mod disperat să-și păstreze com
ponența, recurgînd la fel de fel 
de metode și artificii, iată că 
îr. momentul de față mai multe 
republici unionale se confruntă 
eu același fel de probleme, anu
mite enclave etnice procedînd 
la declararea independenței. Așa 
s_a întîmplat cu așa-zisa repu
blică Trans-Nistreană, așa s-a 
întîmplat cu enclava Nagorno- 
Karabah și iată că în momentul 
de față și Federația Rusă are 
probleme de același fel. O oaie, 
care regiune din sudul Rusiei, 
locuită în majoritate de ceceni, 
a procedat la declararea inde. 
pendenței față de Federația Ru
să, luîndu-și denumirea de Re
publica Cecenă Ingushă. Decla
rarea independenței a fost în
soțită de un referendum rapid, 
prin care populația a fost che
mată și și-a exprimat opțiunea 
pentru independență, iar aceas
tă opțiune fiind luată a fost ales 
tot la procedura de urgență un 
parlament, precum și un pre

ședinte de republkă. Conduce
rea așa-zisci Republici Cecene 
a hotărit trimiterea la Moscova 
a unei delegații pentru a lă
muri problemele cu conducerea 
unională. Pus în fața unei ase
menea situații neașteptate, pre
ședintele rus Boris Elțin a con
damnat acest nou act de secesi
une și a procedat la măsura 
instituirii stării de urgență pe 
teritoriul acestei noi republici, 
precum și la impunerea restric
țiilor de circulație. Cu toate a- 
cestea însă. Sovietul Suprem al 
Federației Ruse a criticat mă
sura luată de Boris Elțin, prin 
vocile unor deputați, și nu a fost 
de acord cu impunerea restric
țiilor de circulație. Dealtfel, 
deși președintele a declarat sta
rea de urgență, populația cecenă 
nu a părăsit strada, rămînînd pe 
străzi, la chemarea conducerii 
republicii, dar nici forțele poli
țienești nu au făcut și nu faa 
nimic pentru dispersarea mul
țimii adunate pe străzile orașului.

Acest act de secesiune, în si
nul Federației Ruse, vine la pu- i 
țin timp de cînd președintele 1 
Boris Elțin a fost investit eu î 
puteri sporite, în vederea acce- I 
lerării reformei, iar primele sa- | 
le măsuri în această direcție au | 
condus la o creștere cu 200 la • 
sută ‘a prețurilor la principalele I 
produse de consum, concomi
tent cu o accentuată penurie de I 
produse de acest fel. Potrivit pă. • 
rerii observatorilor politici, ges- | 
tul populației cecene de a pro- I 
ceda la obținerea independen- I 
ței, se pregătește de mult timp, | 
dar autoritățile de la Moscova, • 
preocupate în cel mai înalt grad I 
de alte probleme nu au acordat ■ 
atenție mișcării sociale sau po- I 
litice a unor etnii, componente • 
ale republicilor unionale, iar t 
faptul că asemenea acte de sece- I 
siune, la care au procedat unele t 
etnii au rămas nepedepsite, a | 
fost de natură să încurajeze am- •. 
biția unor lideri politici ai etni- | 
ilor înglobate în marele popor ■ 
sovietic.

VINERI, 15 NOIEMBRIE

10,00 Actualități)
10.20 Calendarul zilei;
10.30 Film artistic: „Acea zi rece 

în parc“ (SUA, 1969);
12,10 Belgia (Documentar);
12.30 Medicina pentru toți;
12,40 Ora de muzică;
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica;
15,15 Reflecții rutiere;
14,45 Mapamond;
15.30 Pretiniversitaria;
16,00 Limba noastră;

16.30 Studioul muzicii ușoarej 1
16,50 Tragerea Loto;
17,00 Știri;
17,05 Emisiunea în limba ger

mană;
18,05 Pro Patria;
19,00 Desene animate:
19.30 Handbal: România — Bul

garia. «Repriza a doua);
20,00 Actualități;
20,45 Sport;
20,55 Viața parlamentară;
21.25 Film serial: „Ioana d'Aro 

— „Puterea și inocența" (2);
22.25 Simpozion;
23,10 Actualități:
23.25 Divertisment muzical;

Liceul industrial Petroșani
angajează instalator cu policalificare (tîmplat)

Concursul va avea loc în ziua de 18 noiembrie 1991, 
ora 14.

SCORPION •
(22 octombrie — 21 noiembrie) I 
Un incident neplăcut între I 

vecini își extinde sfera de in- 1 
fluență și asupra dv.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Starea sănătății dv. ingrijo- j 

rează familia. Tratați-vă cit mai I 
c timp.. "

CAPRICORN 1
(21 decembrie — 19 ianuarie) | 
Numerele mici vă poartă no- j 

HOROSCOP j 

---------------- 1

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

Familia Gugu Barbu și Hilda dorește doamnei Contras Domni
ți» multă sănătate, fericire și un călduros „I.a mulți ani1", cu o- 
cazia zilei de naștere. (3684)

VINZ ARI— CUMPĂRĂRI

VIND Ford Fiesta Ghia — 1300, stare excepționala. Consum 
6 1 la 100 km. Preț informativ: 300 000 lei sau 2000 DM. Telefon 
42125. (3797)

VIND Trabant 601. stare bună, Petroșani strada Institutului, 
cămin 3, camera 306. (3785)

VIND Dacia 1310, fabricație 1990, Vulcan. Popa Radu, bloc E 5, 
sc. 2, ap. 5. (3788)

VIND CEC Dacia 1300, înscriere 1989, 70 000 lei. Telefon 44962, 
după ora 16. (3793)

VIND TV color, import și videorecorder. Telefon 13069. (3802)

roc. Încercați la loto.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Vești, nu tocmai plăcute, de la 

drum lung.

PEȘTI
februarie — 20 marlie) 
multe sacrificii, veți

(19
Cu

ia bun sfirșit o acțiune de 
facere

duce 
bine-

BERII!'G
(21 marile — 20 aprilie)

Pierdeți o prietenie veche, 
Cauza implicării exagerate in 
Utică.

din 
po-

TAUR 
aorille — 21 mai) 
dv. de promovare

(21
Șansele

i«rsc invidia celor din jur.
stlr

GEMEN)
(22 mai — 21 iunie)

Gelozia rodește fructe amare.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Cineva vine să vă roară o marc 
<imă do bani, sumă care-i con- 

1 ționcazâ snreosnl
l EU

(23 iulie — 22 anglist)
Înțelesul ambiguu al vorbelor 
*iscă o furtună cumplită.

FfGlOARA
r?3 anglist — ȚI septembrie)

Intîlriirc r i’at.j cu un om de 
■ »’ tu v.. J ■ |I'

(1 XLANTA
(2? Septembrie — ?1 nclomh’lr) 

ifugă nebună după un f.d 
ririvaer.

I 
!
1«
I
(

I
II
I

I
I
I
I
I
I

ÎNCHIRIEZ apartament cu perspective de cumpărare. Telefon 
44555, între orele 19—20. Scuze pentru telefonul eronat apan.it sîm- 
bată și marți.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie, strada Aradului 14/1, cu apartament, 
2 camere, centru, Hermes sau piață. (3791)

SCHIMB marcă RDG pentru colecționari pe DM. Telefon 
42125. (3797)

SCHIMB apartament, 2 camere, Tg. .Tiu, cu similar Petroșani. 
Informații, la telefon 12109. (3789)

FEMEIE serioasă cu copil de 3 ani și Jumătate caut cameră 
in vederea înrhirierii, de preferat pensionari caro au nevoie de 
ajutor. Ofertele se vor primi la telefon 15157, între orele 16 —18. 
(3789)

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Șarpe Ion, eliberată 
de Uzina de preparare Pctrila. O declar nulă. (3795)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Crâciunescti Adrian, 
eliberată do UPSRUEEMP. O declar nulă. (3801)

1 OITI1I \NUI.

i
I
I

In chioșcurile noastre, cartea anului >

HOROSCOP

AJUTA-TI DESTINUL
• O caile pentru tineri .și tinere, pentru ,,descoperirea" 

ani icif atu a viitorului !

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
! SOCIETATEA COMERCIALA 

I „HERMES" S.A. Petroșani
organizează

!in data de 29 noiembrie 1991, licitație pentru 
darea în locație a magazinelor.

(Relații la sediul societății, strada 1 Decembrie nr. 90, 
Petroșani,

I ———
| Exploatarea minieră
| PETRILA

’ încadrează direct sau prin transfer

— automacaragiu autorizat pentru automacara de 25 
| lene, posedînd permis de conducere

| Relații suplimentare la biroul ONS al întreprinderii.

!______________________-“
TE OI’INIE Șl INFORMAȚIE „ZORI NOI*' 
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