
■» • 

te

♦
♦ •
V

£

: TURISM
| Succese la „Lira Carpatină"
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In zilele de 28 februarie — 1 
martie a.c., s-a desfășurat, la 
Olănești, o manifestare turistică 
specifică sezonului de iarnă, 
„Lira Carpatină", organizată de 
Clubul turistic alpin „Vîntură- 
rița" aparținînd de Liga tinere
tului din Rîmnieu Vîlcea. La 
„Lira" de la Olănești au parti
cipat și două cercuri turistice din 
cadrul Montan-clubului „Floa
rea reginei" din Valea Jiului — 
„Orizont" Petriia și „Flori de 
mină" Vulcan. O participare sol
dată cu o reușită. Astfel, echi
pajul cercului „Orizont" condus 
de inimosul Rudolf Schenk a 
ocupat locul I in clasamentul 
general al „Lirei Carpatine", loc 
asigurat dc cî.știgarea probelor 
de „Dia“ și foto (prin prezența 
valoroasă a fotografului Ion Ștc- 
fănescu), precum și de reușita 
la proba cultural-artistică, pro
gram susținut ‘de membrii echi
pajului și regizat de tînărul Ro- 
bert Stocber. Dintre membrii 
echipajului petrilean s-a remarcat 
și tînărul Sorin Peștenaru care a 
fost premiat ca cel mai bun in
terpret chitarist.

Echipajul „Flori de mînă“ din 
Vulcan a ocupat, de asemenea, 
un merituos loc de frunte în 
clasamentul general, fiind premiat 
de juriul concursului, (i.p?

Comunitatea Europeană și Valea
—--------------- 1
Jiului

Recent, un grup de experți și 
specialiști în domeniu ai Comu
nității Europene, au vizitat re
țeaua sanitar-comercială a Văii 
jiului urmărind problemele do 
igienă, dotare, comercializare, dar 
moi ales incidența trichinozci, 
factori f ivorizanți, metode 
prevenire și efecte sociale, 
interes a fost și colaborarea din
tre Centrul de medicină preven
tivă .1 Poliția sanitară. Directo
rul ■ pil.ilului, domnul di. George 
D - . .d șl dr. Viorica Schmicb’r, 
ș-f Centru medicină preventivă, 
a > fă; o expunere document :tâ

al . i-

dc 
Dc

fenomenul socio-m Jtlic d 
.iei b- di și implicațiile sale. 
Ș*l )

■ a i
:-,p?ci; ■, centrele din 
,i Vulcan, adică lai >- 
u do’ . poliției sa- 

I ■’ -, pii’ ind apm itura, 
i 1 in de aplicare a

legilor sanitare. S-au făcut, 
viu, 
verific it 
eficiență 
situație, 
aspecte 
rapidă, privind efectuarea anali
zelor la orice oră din zi și din 
noapte a produselor vegetale și 
animal?. Au fost cuprinși în a- 
ceastM brigadă ,,europeană'* dr. 
Emil Jeldujer, dr. Octavian Po- 
p .cu, dr. Gheorghe Crislea, in
spectori in poliția sanitară, care 
și-au văzut încă o dată rețeati i 
și laboratoarele, prin prisma unei 
exi.a.-nțc occidentale. Prima uni
tate comcrc: dă vizitată, prin son
daj, a fost magazinul alimi ntar 
nr. 12 I’etriia (gestionar Con lân
ii» I’.riij, n). Concluzia: unitate 
ropre; ent.iti\ă a Vuii Jiului cu 
o linie ace itar-comercială bine

pe 
s-aanalize de laborator, 

modul de organizare și 
a instituției, în orice 
remareîndu-se citeva 

pozitive, de intervenție

întreținută. A urmat unitatea nr. 
11 „Diamant**, Petroșani, un com
plex curat și bine dotat. Dintre 
privatizați a fost vizitat Labora
torul de cofctăric-paliserie „Spor
tul" (patron Iosif Demeter). Bun 
gust, calitate și impresie... deo
sebită. Nici piața din Vulcan nu 
a arătat rău, dar spațiul este prea 
mic pentru populația acestui oraș. 
Așadar, pași importanți în acti
vitate și aspecte cp încurajează 
economia de piață, D. sigur, au 
fost și al1o aspecte, de domeniul 
îndrumării, dar lucru îmbucură
tor rumînc relați sânii n-comerț 
în concordanță cu 1 fgcîi, dfcpis- 
tindu-se și îmlepărlî.idu pîtl.'i 
ac um, cli'sluîp mărfuri eP au fost

scoase din uz, pentru a preîn- 
tîmpina îmbolnăvirea populației. 
Nu a fost o vizită de fațadă, ci 
una de documentare, la fața lo
cului, cu prescripții autorizate 

și cu urmări de însănătoșire a 
climatului. Dar, pînă la alinierea 
tuturor in articolele prevăzute 

de lege — ordine, curățenie, echi
pament, 
vor mai tăia deslule 
începînd cu sula de mii de lei 
și mergînd mult mai departe. Nu 
pentru faptul că s-ar întoarce 
curînd brigada, ci pentru că le
gea obligă pe unii s-o respecte, 
pe ceilalți să o aplice.

cultură sanitară — se 
chitanțe,

Dinei NE.AMȚU
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Ne am pierdut echilibrul
P i. i < ind se va 

L: urmciză cursul 
ti

adopta o noua I gr- in d.-meniu, in' ițămintul 
înnoitor in virliitia unor

t< . ialc și prin munca de fiecare zi a 
mi* ut so<'al

(H <i 
fi- ;

î.l ,

< min li ic pentru profesori și școli ca, prin selectări succesive,
< avii flotați â ajungă pînă la nivel național, așa cum se va pe
tri ă In acest an școlar. E ,te doar un aspect de ordin calitativ 
al Invațămîntului, care intimpinâ noi și noi dificultăți cărora în<ă 
1 u li s- întrevede o soluționare pozitivă într-un termen scurt. Un 
s'iinabii profesor'îmi rrirturisea zilele trecute, cu îngrijorare, cu 
s- ii putea distruge invățămintul profesional dacă se va ajunge, 
n cum se aude, la o taxă dc școlarizare suportată do părinți,

par a fi și ele delicate

— nu profe- ional, < ire-i 
în creștere evidentă. Acum, de 
Vil: i Jiului sînt etape felurite — 
n ■ — ale concursului pe obiecte

■ i i sînt numite in mori curent.

reglementări mini - 
cadrelor didactice al căror 
tot în fază de proiect — 

ac’uabtate in învațamintul 
unele orășenești, al’elc ju
de studii, olimpiadele șco. 
Este, intr-adevăr, un titlu

rboarice contractele cu întreprinderile
Iii cpn juni tura economică actuală.

Ch<-.tiunea este incertă deocamdată, 
pi - pi" s.'irșitul trimes trului al lf-lea și 
î ,-iții 
E-;p- 
fir
ni.iica tradiției de pregătire profesională remarcabilă 
grupuri • ' • • -
ria.i dc mina

Deocamda
cuno.c copiii, le .știu posibilitățile și vor sâ-i ajute, poate 
nmlt flecit unele medii familiale. Sînt situații în care învățătoa
rele d-ș ia clasele întii îndvațnnă părinții să-l ducă pe vreuh copil 
la m licul oftalmolog deoarece are vederea slabă chiar și în prima 
banca. Și părinții sînt indiferenți, neînțelcgînd că randamentul 
copilului lor este mai scăzut Iar suferințele cresc. Așa se face că 
ăi'ing copii, deși cadrele didactice n-au încetat legătura directă

însă timpul trece, se a- 
copiii, împreuna cu pă- 

tri.buic 5ă știe ce au de făcut, să ia o decizie pentru viilor, 
ri- nț'le succesive din învățumintul românesc în ultimii 1 >-20 

am au dus nu doar la instabilitate, form.d'sm, ci și la ’.fărî- 
'. ’ . ... .. ..i in fostele

școlare din Lupeni și Petroșani, de unde au ieșit mess- 
intîi. Această tradiție s.ar cuveni reinnodatu.
ii cei ce se fr.imîntă sînt tot cadrele didactice, care

J11 .11

i părinții, care frecventează școala tot mai puțin pînă cînd o 
intri rup. Și devin astfel copii ai străzii, prim pas către delincventă. 
S.ar putea spune că acești „copii ai străzii", prezență tristă în 
toate orașele mari sau mici, reprezintă un aspect minor, dcoarc-
te majoritatea covirșitoare a elevilor își văd de școală Deci sînt 
< durați, termen care încă n-a dispărut cum nu a dispărut nici 
fenomenul educativ in sine, nici simțul moral. Este argumentul 
c ire dă sens și perspectivă nu doar în vățâmîntnlui, ci tuturor 
structurilor tiociale care se află într-o criză morală ce ia forme 
dif'-ritc, de la neîncredere, dezechilibru, contestare, pînă la sus- 
pn mm-, influențind toate mecanismele societății românești.

Tibcîiiu SI’ATAKU
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Tîrîs-grfois, viata cultural
> O’ U * »

„merge" înainte !
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VERNISAI
Astăzi, la Muzeul minoritului, 

din Petroșani, cu începere de la 
ora 16, va avea loc vernisajul 
unei noi expoziții de pictura. 

Expoziția aparține cunoscutei ar
tiste din Petroșani, doamna Eliza 
Hirean, aflată la cea de-a 16-a 
expoziții» persan dă. Pi turile, rea
lizate in ulei pe pinză, se circum
scriu genericului: „Rapsodia
pi imbverii". (G.C.).

DRUMUL SFRE SĂRĂCTE*'
Am pășit, in ultimii ani, pe 

un drum fina întoarceri». Vrăjiți 
de mirajul propagandei comu
niste timp de mai bine de patru 
decenii, aveam speranța că, o- 
dată, cîndva, vom apuca să trăim 
zile mai bun -. Cu această pe- 
ranță în suflet am îndurat lip
suri, am suferit de frig pe vre
mea dictaturii pentru ca Româ
nia să-și poala achita datoriile 
către băncile mondiale.

Revoluția din decembrie '89 a 
fai ut să renască multe speranțe 
în mai bine, l’c planul libertă
ților individuale și pe cel al de
mocrației, speranțele ni s-au im. 
plinit. Dar în ceea ce privește 
viața materială, dc zi cil zi, spe
ranțele sint rle.art’. Diurnul d' 
pină acum spre rivnila i ono- 
mie de piață, din nou ca miraj 
al tuturor pi. ibilic Pilor c mi
mice și de bunăstare s-a dovedit 
a fi un diurn care ne-a apropiat 
inui mult dc sărăcie. Un recent 
comunic.il al Comisiei Național? 
pentru Statistică vine să confir
me această stare de fapt

I ^im dih iarna impovăi iți 
noi datorii 
cute eforturi 
vcrnamcntal 
unor noi împrumutul i si 
rarca re itiselor 
ducția Industri.ilii a si.izul, ajun. 
gînd în 1991 la 60 la sula dm

de 
fă-

«u-
externe. Au fost 

mari l;1 nivel 
pi ntiu dobîndiren 

asigu- 
cnerg'-tice. I’ro-

scăzut 
intern

cea realizată in 1989. A 
considerabil produsul 
brut. Au scăzut exporturile, care 
constituie principala sursă de 
valută. Ca urmare, cererea de 
valută pe piața internă sc men
ține cu mult m ii mare decit o- 
fert.i

Elorturile de stabilizare a mo
nedei naționali , prin introduce
rea fixingului bancar și a con
vertibilității parțiale a leului, în- 
tirzie să-și arate roadele. Dimpo
trivă, ne paște pericolul grav al 
inflației galopante. Ca dovadă — 
diferența de 200 ici la care a 
ajuns oferta băncilor dc schimb 
în comparație cu fixingul dc 
198 lei pentru un dolar susținut 
dc Banca 
fără a 
neagră, 
penii u

I .Ului
aees
țiul

Națională Aceasta, 
mai lua în calcul bursa 
undi se oferă -1(10 .lei 

un dolar!
■ ianuarie și februarie din 

st an au adif. noi și substan- 
m.ăjoixui di. prețuri, cu ur

mare a corodară* continue a în
crederii în moneda naționala. Pe 
total inoduse alimentare, in lu
na ianiJafic, comparativ cu me
dia anului 1991, in licelc prețu
rilor la bunui île de comuni a 
crescut cu 97,1 la sută, iar la 
mărfurile nealimcnlare cu 69 la 
sută.

Prognoza economiiă pen’ru 
1992, dc creștere zero, nu pare 
să se confirme. în schimb, ca 
urmare a creșt'iii dc prețuri și 
a scăderii cuantumulm salariu
lui real, se conturează un ade
vărat val dc revendicări sindi
cale. Consiliul Național al Sin
dicatelor, o foi'ță socială rc-.iu- 
tabilă, reprezentind interesele 
citor'a milioane de s.ilariați, a 
anunțat in una din zilele tre
cute declanșarea unor acțiuni de 
protest, întrucit nu au fost satis
facție revendicările solicitate în 
cadrul tratativelor ■ cu guvernul. 
Declinul economic continuă. A- 
lunecăm încet, dar sigur pe a 
lea sărăciei. Speranțele de a a- 
junge la o industrie eficienta, 
bine echilibrată pe baza meca
nismelor economiei de pi iță sînt 
firave. Cel puțin atît tini|> cît va 
întirzia privatizarea, c ire să de
clanșeze inițiativele individuale 
și să pună mai bine in valoare 
bogatele resurse economice ale 
țării.

\ imel STRAUȚ

comunic.il
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STRAJA LUPENI
Se limpezesc apele...
cum aminteam in articolul 
și sen:imenle‘‘ publicat in 
nostru din 27 februarie,

I Așa 
„Legi 
ziarul

. cu o zi mai devreme, deci in 26, 
b avut loc, in sala Palatului cui-' 
turii din Lupeni, adunarea ge
nerala a membrilor Cooperativei 
meșteșugărești „Straja". Aceasta 
la sugestia Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești, in- 
trucit precedenta adunare gene- 
tală, în care fusese ales preșe
dintele domnul P. Foamete, nu 
întrunise prevederile statutare. 

Pogramate pentru ora 9, începute 
după ora 10, lucrările adunăm 
nu au fost foarte „liniștite". încă 
de la început, s-au făcut auzite 
din sală unele voci — e drept, 
puține — care îl contestau pe 
domnul Foamete. Problema ale
gerii președintelui cooperaLivzi 
a fost trecută, totuși, ultima 
ordinea de zi. Prezentarea 
lanței financiare — pozitivă 
ansamblu, deci evidențiind 
neficii — cit și alte chestiuni
organizare internă au avut da
rul de a influența opinia asis
tenței. Totul pînă la bani, nu? 
Astfel că. în urma alegerilor, 
desfășurate conform uzanțelor 

prevăzute de statut de astă dată 
din cei trei candidați propuși 
pentru funcția de președinte, a 
ieșit învingător tot domnul Foa 
mete. Cu o diferență de voturi 
confortabilă chiar. Acest aspect 
fiind clarificat, s-a trecut la lă 
murirea problemei desființării 
aprozarului din cartierul Brazi 
— Vulcan Hotărirea nr 4 dir 
24 septembrie 1991 a UCECOM 
la articolul 3 prevede: „Spațiile 
de producție, de prestări servicii.

I

I
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con-comerciale ți orice alte 
strucții, amenajări și terenuri 
proprietate a organizațiilor co
operaților meșteșugărești nu vor 
putea fi închiriate ucclt cu apro
barea adunării generale și nu
mai unităților cooperației meș
teșugărești. Fac excepție socie
tățile mixte in care cooperati
vele meșteșugărești dețin < 
puțin 35 la sută din acțiuni sau 
contracte de cooperare încheiate j 

agenți economici", 
cooperativele meșleșu- 
sint obligate să-și recu- 
spațiile ce le aparțin, a- « 

întrunesc con- I

1

t

p- 
ba-
Pe 

be-
de

cu alți 
Deci, 

găiești 
pereze 
tunci cînd nu se 
dițiile de excepție menționate in 
art. 3 al Holărîrii. Aici intră 
toate spațiile comerciale de la 
parterul blocului R. deci în afară 
de magazinul aprozar, și cel ali
mentar și cofetăria. Acțiunea este 
perfect 
l'.irigim, 
ființa o 
privește 
va încer c 
profil.

\șa e ir. viață. Nu întotdeauna 
legile sint compatibile cu senti
mentele Uneori — ca și în cazul 
nostru — a avantaja pe cineva 
înseamnă un dezavantaj pentru > 
altcineva Și membrii cooperatori I

i 
I

legcilâ. Ca să n-o mai 
în locul aprozarului va 
măcelărie, iar în ceea ce 
magazinul alimentar, se 

mer.t’ncea aceluiași

I

i

i

Entuziasmul există,
Simbătă dimineața, la primăria din Vulcan 

a avut loc un util schimb de opinii intre noul 
consiliu al primăriei, liderii de sindicat din u- 
nitâțile economice de pe raza orașului și repre
zentanții organelor de 
axat pe modul în care 
ca în oraș să se poată 
schimbare. Problemele 
panților n-au fost epuizate, astfel incit, la sfîr- 
șitul acestei săptămini, este prevăzută o nouă 
rundă de convorbiri.

Cu domnul Ovidiu Avramescu, primarul ora
șului, am stat de vorbă luni, după orele prinzu- 
lui. L-am solicitat să ne răspundă la clteva în
trebări. A acceptat cu plăcere. „Așadar, cu ce 
prime intenții a pornit la drum noul primar ?". 
„Eu zic că intențiile sint bune. Prima noastră 
preocupare este să asigurăm pîine și lapte in 
cantități îndestulătoare. Desigur, e vorba și de 
celelalte produse alimentare. In acest sens, am 
discutat 
lapte și cu domnul director al fabricii de pîine. 
Apoi e 
dărire. 
piață, care trebuie reorganizată. Să facem spa
ții închise 
najăm un 
cu marfă, 
zoi vată Ia 
împrejurimile ei nu sint încă așa cum trebuie.

ordine. Discuțiile s-au 
trebuie demarat pentru 
vorbi intr-adevăr de o 
supuse atenției partici-

cu doamna directoare de la fabrica de

curățenia orașului. Probleme de gospo- 
Probleme sint multe. Mă gîndesc la

pentru care avem 
bazar. Pentru cei 
chestiunea cazării 
cantina IACCVJ

ofertanți. Să ame- 
care vin la piață 
și mesei este re- 
„Piața și zona din

dar nu și fonduri
O sPun mulți asta~.“. „Avem ac gind să facem 
multe. In ce privește jocul pentru bazar, avem 
vreo două variante. Rămine 6â decidem. An» 
spus că dorim să facem multe, dar ne izbim de 
insuficiența fondurilor. De aceea așteptăm să 
apară legea pentru constituirea bugetului pri
măriei. Pe mine, ca primar, asta mă doare. Cum 
se poate ca, din nivelul de venituri pe oraș, 
cota alocată, deci ceea ce ne rămine nouă, să 
fie de sub zece la sută ?“. „Ințel-g, așadar că, 
pentru moment, totul e ca înainte • Grosul» 
merge la județ sau mai știu eu unde, iar ora- 
șului t se lasă cit să nu se spună că nu > s-a 
dat „Cam așa. Și de asta cred că e nevoie să 
se stabilească autonomia și modalitățile de con
stituire a bugetului local. Am putea, atunci, să 
găsim posibilitatea de a plăti, cu salarii con
venabile. și pe cei de la egeceleu si să le pre
tindem ca, in oraș, să 
asta vede primul venit 
zice da, domnule, aici 
Dar, pentru ca orașul 
și omul, cetățeanul dc 
fie ca-n alte țări unde nu vezi pe tro’nare chis. 
toace de țigări san hlrtii aruncate ’ în'ă repet, 
avem multe de făcut, dar depinJ<’ d» fonduri, 
de bani. Dacă nu-i ai. trebuie s* —><-••- ln unul, 
la alt'il, după zece litri de motorină Deci, ches. 
tiunea arzătoare : leeea privind '•nnci* Hp.
getului primăriei"

fie curățenie. pentru că 
in ora-- Dacă-i curat, 
sint oameni gospodari, 

să fie curat trebuie '-a 
rînd să aibă grijă Șă

Gh, OLTEAN O

Primăvară eu multe griji, ne șantiere
I ’

sint oameni, și ei trăiesc din sa
lariu Se încearcă o soluție de 
compromis care să mulțumească 
oarecum ambele părți, deci și 
membrii Cooperativei „Straja" 
și locuitorii cartierului Brazi din 
Vulcan. Noi nu putem decît să 
sperăm în găsirea unei astfel 
de soluții

Luci P. AI UNESCl)
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HOTARjRI Șl... IIOTARiRI
.eu a piAut Guvernul României slopa cursa galopantă a 

prețurilor și reduce la tăcere furnizor, distribuitor (comerț), in 
disputa pentru un biet ou. Cuci despre el este vorba. După ce i 
s-a impus preț unic, la 11,50 lei/buc. și el s-a așezat de bine de 
rau, iată ca, economia de piață, ne face o mică bucurie. De clteva 
zile, Societatea comercială „REALCOM" S A. 
piața, concurînd loial și vinzind produsul ia 
câ mai sint și furnizori care nu sint „cocoși", 
țul a scăzut aici, la ambalaje (lemn, plastic, 
s-a majorat in toată țara. Dacă cumpărătorul 
parte de mici surprize, societățile comerciale, nu se bucură deloc. 
Valoarea ambalajului a început să depășească de multe ori va
loarea mărfurilor. Hotărîri și .. hulăriri. (D.N.).

Petroșani a spart 
9,50 lei/buc., semn 
Și dacă la ouă pre- 
pinză, sticlă), prețul 
se bucură, pe de o

î
I
I
I1 
t
I

Primele zde din luna lui mai 
țișor au adus, pe șantiere, o undă 
de înviorare. Pe lingă unele 
blocuri de locuințe, macaralele 
au fost puse la lucru. De lucru 
e puțin. Din lipsă de comenzi 
pentru lucrări în antrepriză la 
nivelul dotării tehnice, se contu
rează, deocamdată, perspectiva 
unor noi reduceri de efective 
Sindicatele duc tratative cu pa
tronatul pentru salarii cit de cit 
bune, sub presiuni-a galopantă a 
inflației. Grijile sint mari. E greu 
de ales ce e mai bine, salarii mai 
mari pentru oameni, cu prețul 
reducerii numărului scriptic de 
salariați, sau salarii mai mici, 
pentru un număr mai mare de 
salariați. Acesta este, de fapt, 
miezul tratativețor care se deru
lează în aceste zile între sindi
cale și conducerea societății co
merciale a constructorilor de lo
cuințe.

Din păcete, după perioada de 
șomaj tehnic de iarnă, la unele 
obiective de pe șantier, s-au in 
registrat pierderi care totali
zează sute de mii de lei. S-a furat 
ca-n codru. Proporțiile Jafului de 
pe șantieie sint greu de evalua; 
Am constatat la un singur punct 
de lucru, in cartierul Aeroport, 
pagube incredibile. Hoții au for
țat la parterul blocului F3 ușile 
care erau închise cu gratii din 
fier-beton și cu uși cu lacăte 
Au pătruns în bloc și au fura’ 
de pe acoperiș circa 2000 de ți 
gle. Au fost 
micrane pentru transportul colo 
furate. Și o singură țiglă costă 
30 de lei1 La blocul HI, din a- 
ceeași zonă, au fost furate elemen
tele din lemn ale șarpantei, gea 
murile și chiar elemente din zi 
dărie. Doi paznici au fost bătuți 
noaptea, de către hoți echipați 
cu lămpi de miner, bite și lan
țuri făurite special pentru bă 
taie. Pentru a înțelege mai bine 
la ce proporții a ajuns jaful din 
timpul Iernii mai menționăm un 
fapt. S-au tăiat stllpii din lemn 
ai gardului de împrejmuire a 
depozitului de fier-beton și d» 
alte materiale destinate construc
țiilor metalice.

De la reluarea lucrului, furtu 
rile s-au rărit. Rămlne, însă, pen-

utilizate autoca-

tru constructori, cea mai pericu
loasă muncă — cca de paznic de 
noapte. Fiindcă in nă >ejdea po
liției...

Încurajați, probauu, ue îaplul 
că n-au fost p.,n?i, hoții nu mai 
știu de frică. Paznicii susțin că 
sini citeva, grupur, Ue țigani bine 
organizate, cu pindan și hoți 
care lură de pe șanlicre și vind 
te miri ce, chnipirigmor, in alte 
localități. Fapte pentru o even
tuală anchetă 
duiumul. Așa 
rea în operă 
furate, de pe 
se regăsesc în 
trucții particulare fără acoperite 
în ceea ce privește proven:enta 
legală a materialei r I’oale că, 
din oficiu, se vor face niscaiva 
cercetări, măcar acum în ceasul 
al 12-leal

Pagubele de pe >a.i iere râmin 
în sarcina constructorilor De ca 
^ă plătească însă constructorii, 
din momert co furtt’r le nu s-au 
comis din vina lor? Legea e 
lege și se cere să fie aplica ă cu 
everitate’ Să sperăm -A specia

liștii poliției din P -tro ani 
vor face meseria a -a cum 
cuvine'

a p ’li.iei sini cu 
e bu. iră pune- 
a unui materiale 
șanti- re. dsr care 
tot felul de cons-
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Cupu 
„ Valeu 
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Cupa Ligii Sindicatelor Miniere 
/,VALEA JiJLUi" la schi EDIȚIA A il-A

Dumnnâa, i m.xil.e, pe 
ÎUjOlilu Ue lb,ț,>J IdUUllJ 
uni l'uiuig, s-a di.sia./ul ut 
Cui ->U1 ilc sCiU uULUt CU 
Ligi, â>n JicSleiui Jlin.cn: 
J1U.ui 
clipe, a 
Spuruca 
J a a 
lențl, pic-uni 
b„ bUIlK.ljS public. 

In, aiuu in a< 1,,/i 
blau.'u de spun ,ur i 
ni ci ;ugalui nur lî u.nouSe .mai ți- 
șuur- ', cuusl.nd in dip.ume 
impui iunie picimi in bum. 
rO.i uceei nule lu.odulâ ți 
li un. , pentru Cel luai bun 
<n pn aci, băieți și lele. 1 
țn ci/iigulurl ui a ■. slura au fosi 
Pici Adin.n ți Mihuț Geiiindu 
(in imagine). A mai fost pre
mial Cosu.ii.he Mihai, p uliu cel 
mui tînnr pailicipunl, >i Vusiliu 
Cu,.adie, pentru cel mai in viis. 
ta mur uri nt.

lată și cj șligalurn primenii 
tri-i locuri, pe categoriile de 
vn -, ă aliate ln concurs :

La categoria pinii la II aru — 
ban ți : locul I, Rus Cosmin, lo
cul II, Mihuț Robcrt, locul III, 
Grmoraș Dra^oș , fete : locul I. 
Florean Adriana, locul II, Ciurea 
Monica, locul III, Văduva Mana. 
Categoria 12—15 nni •— băieți 
locul I, Barta Robcrt, locul II, 
Stanciu Cristi, locul II. Torok 
Laurențiu ; fete : locul I. Domo, 
koș Codruța, locul II, Lupa Cris- 
tina, locul III, Țarr lea Ecaterina. 
Categoria 16- 18 ani — băieți': 
locul 1, Bodoni Marius, locul II, 
Meterccz Cristian, locul III, Ștef

4C
O.ll.llCrt .^.Ol

Alluiă m de-a -luu.
.1, ac iistu iiiub.li.j'...ii 

,-<j bucurai de part.ci 
pese o Silul de Colii u 

,.i de piizen,a u 
i jrg.fmzatu.

i liinp și ca 
uiiiC, au ufe O iirmă de prestigiu, o li .i care, reupeiir. 

respectă pe dumneavoastră, partenerii săi de afaceri!
Societatea comercială

UHHh) i rihHV1 — bUUiA

Alexandru ; fete ; locul I, 
Ramona, locul II, Sabău Eniko, 
locul III, Boncan Carolina. Cate
goria 18—40 ani — masculin : 
locul I, Pica Adrian, locul II, 
Stoica Bogdan, locul III, Bota 
Mircea : feminin : locul I, Mihuț 
Gerlinde. locul II, Vladislav 1-

leana, locul III, Vladislav Co- 
rina. Categoria peste 40 ani — 
masculin : locul I, Sin Ioan, lo
cul II, Ilreniuc Petru, locul III, 
Vaslliu Costache ; feminin : 
oul I, Stoica Georgeta, locul 
Mihuț Mariana, locul III, Covacs 
Rozalia.

I

I i

avînd sediul în TlRGU-JiU, B-dul Victoriei, nr. 10 
vă oferă următoarele mărfuri cu livrare „cn gros" :
— radiocasetofoane sicreo de fabricaț e japoneză, in. 

clu Jv radiocasetofoane pentru autoturisme
— produse chimice (hipoclorit, sodă caustica 'i de 

rufe ș.a.)
— dulciuri
— băuturi alcoolice (numai pentru unități de alimen

tație publică)
—- un bogat sortiment de țigări
Pentru a economisi timp și carburanți este de pre

ferat să vă adresați Societății Comerciale „EUROPA — 
CODAX“ S.R.L. din Tîrgu Jiu, în loc de a străbate un 
drum lung și obositor pînă în orașele mari, unde acțio
nează alți angrosiști.

REȚINEȚI: LA TELEFONUL 929 — 15336, răspun
de și este tot tiirmul la dispoziția dumneavoastră

„EUROPA — CODAX** S.R.L-

Jlin.cn
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Tîrîș-srăpiș, viața culturală „merge" înainta
Poveste de adormit copiii. A fost odată o 

Vale Frumoasa că la soare te puteai uita, dar 
la dinsa ba ' Șt in Valea asta existau și se 
străduiau să facil viata oamenilor mai bogată 
și mai frumoasă, o mulțime de formații artis
tice — coran, formații de tea'ru, de muzică 
ușoară șt populară, fanfare, artiști plastici și 
' .tografi, sculptori. scriitori ' Ce mai, o forță. 
Ba mai existau Si niște cluburi unde oamen,f 
veneau să asculte st sd vadă, să cunoască mai 
multe despre om si umanitate. Le Zicea „cluburi 
ale sindicatelor". Si aici au cîntat Madrigaliștii 
lui Marin Constantin, au jucat teatru marile 
vedete at^ scenei românești, de la Radu Belioan 
si plnă la Emilia Pop-scu, de la Leopoldina 
Bălănuță pină la Stela Popescu si așa mai de
parte Aici veneau, anual, Cco Saizescu sau 
Andrei Blaier sau alti mari cineaști. Aici exista 
un cerc fi’atelic, existau cinecluburi ți cite al
tele. Dincolo de faptul că sfntem ocoliți acum

de .cei mari" pe motiv că sîntem cu toții .cio
măgari" și barbari — știți dumneavoastră care 
este cauza — am făcut ce am făcut și am .a- 
dormit" complet viața culturală. Distrugem 
singuri, în goana după bani, un tezaur de spiri
tualitate clădit vreme de sute de ani pe care 
nimeni, niciodată nu ni-l va putea da înapoi. 
Vrem, în sensul rău al cuvîntului, să fim cu 
adevărat o „zonă" fără cultură. In cluburile și 
in casa de cultură ale, subliniem, SINDICATE
LOR, domină bezna, frigul, goana după priva
tizare. Prea puține bucurii, prea puține lumini 
aprise pentru oameni. Cel puțin aceasta este 
concluzia ce s-a impus în urma raidului pe care 
l-am întreprins în așezămintele noastre de cul
tură. Concluziile consemnate trebuie să consti
tuie un serios semnal de alarmă pentru domnii 
lideri de sindicat. Aplecați-vă, oameni buni, și 
asupra culturii. Că de restul, știți dumnea
voastră.

UI I E CLUBUL, NU E CLUBUL! |

încet, luminile se sting. De c? ?

Așadar, ra.d anchetă la un 
club cultural aparținând sindica
lul. Sau nu se știe cui aparține 
Mii rog a'-ta î>. Nu ne erijăm In 
sfătuitori Unui d ntre semnatarii 
ace-'ui articol are calitatea pro
fesională de a fi, în orice mo 
ment. sfă*uit.->r în materie d? 
cultură Veți sryn® că afirmația 
este orgol.casă N.Ct pe departe 
Un slisnjvrnf al linei Academii 
de artă Iși poate opr
iri ° si pretindă clubului .ICS"' 
și l'jcră’o'-ilor acestuia să-și facă 
datoria. Rt’vex’.i.ra la concret și 
rugăm ci'imr.i că ne iert o pen
tru lipsa de m'sdestie Așadar 
ia’ă-ne la rb>h"l sindicatelor 
sau al sindiratul' i sau m'ino- 
lor«*sc cum 1 s-a zis ani de-a 
rindu! — de la o ..iepocă" li 
alta j se scbi-n’-i, de-aum rea — 
dm orașul Vulcan. Zi obișnui. V 
Ș i liniște mi care, din neferi
cire. sin*em obișnuiți Aceas’a 

In ul'im'- doi an Alegem la 
n.m.reală, o sală Așa-zisa sa'ă 
do expoziții cercuri... Un fe 
de ..de toate" In s?lă cltcva ti
nerele. .Avem croitorie* — zic 
ele In cor. Aruncăm o pri
vire in jur O mașină de cusut 
stricată 4 mașini de... scris, trei 
— patru mese citeva scaune un 
bec «chior* Tabla pen”-u dese
nai ,.modele" stă aruncată în- 
tr-un colț M -nent de rumoare. 

Apoi, liniște. „Profesoara*1 nu 
venise încă. Trecem In biblio
tecă. înghesuită, așa cum o știm 
de mulți, foarte mulți ani. Lumi
nă, o licărire. Cărți, peste 22 de 
mii. Cititori luați In evidență 
în 1992, cincizeci și ceva C titori 
care aii uitat să aducă înapoi 
cărțile împrumutate, circa 600. 
..Bilă cenușie" — zice cineva. 
As. e neagră fraților! Directorul 
clubului e nou. De fapt nu este 
nov numit ci este pentru a doua 
oară?! numit director Mă rog, 
treaba sindicatului. „Știți, acest 
club a fost al tuturor și al nimă
nui" — zice directorul, adică 
demnul Oorea Fals. F,1 a fost 
dirtotdeauia al sindicatului minei 
Vvlcan Orice altă afirmație este 
contrară realității. Clubul nu are 
r’l lrră, în sala de „sport" a se 
ci*i ..pentru box, karate șa", în 
săbie de repetiții. în sala de dis
cotecă unde am întîlnit trei fe
tițe rebegite de frig șl alergtnd 
In jurul... lor să se încălzească, 
și unde opt geamuri (’rei inte
rioare și cinci exterioare) sfnt 
sparte, temperatura aeniltij pare 
mai mare cu un grad decît cea 
de la... Polul Nord. Poftim, cul
tură! Tavanele stau să cadă. 
Constatlnd acest lucru, o voce 
d n „off" îmi spune: ,,pe alocuri". 
Formații artistice? Aiurea! Două 
trupe pentru muzică, să-i zicem 
ușoară, un „taraf in miniatură ."

Gata, e prea mult. Unde or fi | 
cele 4 coruri, formațiile umoris- j 
tice și cea de teatru, formațiile i 
muzicale, soliștii de muzică popu-I 
Iară și ușoară, cineclubul, foto- ’ 
clubul, artiștii plastici... Directo-1 
rul numit pentru a doua oară. I 
domnul Oprea, dă vina pe unul ■ 
cu „Ștefan Gheorghiu". Uita însă 
să spună că vinovat pentru de- * 
căderea clubului este exclusiv | 
sindicalul minei Vulcan. Acest 1 
club nu a fost niciodată al „ni- | 
mănui", cum spune dl. Oprea, ci l 
numai al minerilor de la Vul- ■ 
can, care l-au avut și îl au In | 
grijă. Cum? Se vede! Domnul ( 
Oprea va dori dreptul la replică. I 
Se va considera „lezat". Dar ‘ 
domnul Oprea nu poate dovedi I 
că am greșit noi decît într-un * 
singur fel: cînd va avea și dînsul l 
intr-o seară, la repetiție. 4 co- | 
mri, 5 formații de muzică ușoară, ■ 
va avea în foaier o expoziție, nu | 
va mai ploua în încăperi, va ' 
exista la Vulcan, o formație de I 
teatru și una umoristică, iar 
„Nedeia Vulcăneană", tradițională | 
în oraș vreme de peste 20 de I 
ani, nu va mai fi organizată de ■ 
primărie, ci de club. Asta-i. Pină I 
atunci, uite clubul — nu e clu

Pagină rcnlizntă de:
Horațiu Al.EXANDRESCU 

Tibcriu VINTAN

Clubul muncitoresc din Lonea 
a fost, ani de zile, un centru cul
tural puternic. Spectacole, mai 
toate cu sală plină. Vedete de 
renume ale scenei românești au 
evoluat aici. Și tot la clubul din 
Lonea ființau și bucurau oame
nii prin arta lor, formații de tea
tru, muzicale, coregrafice, umo
ristice. Ce se mai intimplă ‘ as
tăzi la club? Luminile se aprind 
tot mai rar in sala de spectacole. 
Umbrele și frigul sint mereu pre
zente. Doar duminicile, cînd se- 
ncinge „jocul popular" cu flă
căii și fetele din zonă, din Cimpa 
și Jieț, din Răscoala Și Tirici se 
mai încălzește cumva atmosfera. 
„Jocul popular" de duminică es
te singura manifestare care a 
rezistat „prefacerilor". Și peste 

săptămină, și duminica se orga
nizează discoteca Vin cîteva zeci 
de tineri, deși barul — discotecă 
este primitor și bine organizat. 
Numai că „Lonea devine din ce 
în ce — ne spune un localnic — 
un oraș mort"? Așa să fie? „Păi 
da. adaugă altul, tinerii s-au mu’ 
tat în case nil, în Fetrila. bă- 
trlnli — ca bătrfnii, Lonea este 
oricum un cartier al Petrilei și 
nimic altceva". Așa o fi, dar și 
aici locuiesc oameni. Să fi dis
părut sentimentul culturii ? Greu 
de crezut așa ceva. „Sînt oprit 
deseori de locuitori — îmi spu
ne Zoltan Pop, directorul clubu
lui. întrebarea a devenit stereo
tipă: de ce nu aducem spectaco
le ? Iar cînd le aducem cu mari 
eforturi financiare — pretențiile 
organizatorilor de spectacole și 
ale interpreților au crescut e- 
norm, dată fiind tentația turne
elor „afară" și a șușelor — sala 
rămîne goală. Vin în sală zece 
— cincisprezece oameni. Și pe 
Rică Răducanu să-l aducem, sau 
pe Gary Cooper, că tot sală goa
lă am avea. Cultură fără bani 
nu se poate. Legea sponsorizări-

T ti r n e u I 
Ansamblul artistic al romilor din Petroșani nu se dezminte- 

După spectacolele susținute în Valea Jiului și aplaudate cu toată 
căldura de public, urmează prima ieșire a acestui tînăr colectiv 
artistic dincolo de hotarele județului. Săptămîna viitoare, inter- 
preții petroșăneni vor fi prezenți pe scenele gorjene. Nu lăsăm 
în anonimat sprijinul pe care ansamblul îl primește, pentru a se 
afirma în continuare, din par*ea Casm d° cu’tură a municipiului 
Petroșani. (I.ȘT )

lor nu-i, sindicatul n-are ^ani ți 
nu știu dacă, avînd bani, ar â- 
vea cum să investească in cultu
ră, ar putea face ceva. Se urmă
rește banul cu orice preț, cu o- 
nce șușă. Nu văd sensul. Nică„ 
ieri cultura nu este pe autofinan
țare — na, că iar folosesc un, 
cuvînt „ostracizat". Ea este spon-’ 
sorizată. In cultură nu banul tre
buie să primeze, ci valoarea. Cui 
poți însă explica toate astea?" 
înțelegem of-ul directorului. Si
tuația. teoretic, nu ar fi chiar a- 
tît de neagră. Consiliul de admi
nistrație al E.M. Lonea are toată 
bunăvoința. Sprijină clubul, în 
limita posibilităților, mai ales in 
ceea ce privește întreținerea lo
calului. Sindicatul — la fel. Cu 
toată „prospețimea" în funcție a 
liderilor săi. Ușile sînt deschise. 
Practic însă, clubul a intrat în 
anonimat. O situație nemeritată. 
La primăvară, poate vor fi regîn- 
dite și redistribuite spațiile. E- 
xistă săli pentru șah, tenis, bili
ard, rummy, se va amenaja tere
nul de tenis, popicăria va trebui 
repusă în funcțiune, localul are 
iar nevoie de reparații, bibliote
ca de cărți, șl acestea sint toate 
foarte scumpe. Iar problema ba
nilor. Formația de muzică ușoară 
a rezistat și ea. Acum, de apro
piatul 8 Martie, vq cînta din nou 
pentru oameni. De nepriceput 
cum oamenii atît de bine inten
ționați se izbesc de... inerția unor 
legi incomplete, de indiferența 
celor care, atunci cînd nu mai 
au ce „înjura" sau cui striga 
„jos..." găsesc scăparea bîrfind 
clubul. Situația pare trasă la in
digo dacă vorbim despre toate 
celelalte așezăminte de cultură 
din municipiu și nu numai. Bine I 
că prosperă crîșmele. Sînt mai 
„atractive" prin senzațiile „tari" 
provocate de starea de delirium 
tremens. Vale, Vale...

romilor
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Muzii a — înregistrări de ul’i- 
ma oră ale celor mai bine cli 
wne grupuri In topurile in erni 
ționalc. Audiție — impecmmă 
Prezentarea programvltii disio- 
tecn — competentă, nu o lată 
amuzantă. Ambianța — nu "xa- 
g-rez cu nimic sp’inlnd că »s<e. 
In sensul t :n al cuvîntului, uc-
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ZORI NOI VINERI. 6 MARTIE 1992

Societatea comercială 
„CUARȚ“ SA Uricani 

organizează licitație publică pentru valorificarea mijloace
lor fixe, conform Decretului nr. 50/90, în data de 12 
martie, 1992.

Informații suplimentare și depunerea garanției de 
10%, la sediul societății din str. Republicii, 66 A, Uricani, 
telefon 175, piuă în ziua licitației.

Societatea de asigurare 
româno-germană 
„UNITA“ SRL 

Filiala Petroșani
cu sediul în str- Republicii nr. 59/9,

caută mijlocitori, respectiv agenți de asigurare generali și 
ocazionali, pentru încheierea asigurărilor facultative de 
bunuri și persoane și încasarea primelor de asigurare. Cei 
interesați vor lua legătura cu societatea noastră la telefon 
41830, zilnic între orele 7,30—16, pentru informații privind 
această activitate.

Condiții: cel puțin studii medii.

i~ PA|CA PUBLICITATE -
• ViNZARI-CUMPARARI

I
V1ND caroserie Dacia 1 300, completă. Stare bună. Informații, 
telefon 44733. (811).

ViND piei vițel netâbăcite. Telefon 42944, după ora 18. (777).

I
ViND Dacia 1 100 cu piese rezervă. Telefon 45160, după ora 

16. (785).

V1ND sufragerie „Luxor“. Informații : telefon 42772, între o. 
rele 18—21. (790).

VÎND Dacia 1 310, Drăgan Alexandru, Lupeni, bloc D 2, et. IU, 
ap. 20. Telefon 60119. (797).

VIND Dacia 1310, Voican Dan, str. Straja, nr. 8, ParoșenL
| (796).

I
V1ND Dacia 1 310, stare bună, Petroșani, 9 Mai, bloc 5, ap. 67, 
sc. V, între orele 15—18. (804).

I
 CUMPĂR casă confortabilă cu grădină, numai Petroșani Nord, 

ofer valută și lei, sau Tg. Jiu aceleași condiții. Telefon 45631. (782).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, zonă centrală Petroșani, cu apartament 
. central Petrila. Str. Republicii bloc 114/7 sau telefon 43406, Petro- 
1 șani.

DIVERSE

CAUT profesor curs intensiv de limba engleză In Vulcan. Re
lații la telefon 70192. (788).

PREIAU contract de închiriere apartament 3—4 camere nu
mai Petroșani Nord. Ofer valută. Telefon 45672. (783).

CEDEZ apartament trei camere, mobilat. Informații: Petrila, 
str. Republicii, bloc 66, ap. 38. (792).

S.C. „PROMET“ - S A.
cu sediul in orașul Beclean, str. Valea Viilor nr. 3, 

județul Eistrița-Năsăud, oferă, la prețuri deosebit de avan
tajoase, o gamă variată de împletituri din sîrmă zincată, 
preț maxim 113 lci/kg și din sîrmă neagră la preț maxim 
105 lei/kg, în funcție de caracteristicile împletiturii dorite.

Relații suplimentare la sediul societății, telefon 
40611/999, telex 37276, Fax 999/40399.

Menționăm că prețurile practicate de societatea noas
tră sînt cu circa 30 la sută mai mici decît prețurile de pe 
piață practicate la ora actuală.

Lumea valutei, valutele lumii

Cotațla principalelor valute la Casa de scliimb valutar a Băn
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 5 mar
tie, după cum Urmca*â:

| VALUTA 
Dolar SUA 
Marca germană 
Lira sterlină 
Frano elvețian 
Gulden olandez 
Frano francez 
RbiJllng austriao

CUMPĂRARE VINZARE
355
211 
GIG
2.35
191)
6.3
31

372
224
616
246
I9'J
66
32

Casa estn deschisă zilnic Intre orele 8—12.
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SOCIETATEA COMERCIALA „EROSU COMIMPEX' S.R.B. 
VULCAN

B-dul Mihai Viteazul, nr. 19
vinde en-gros la prețuri convenabile prin negociere băuturi răco
ritoare COLA și ORANGE la 1,5 litri și margarina Vital RSFRJ, 
pachete de 250 grame.

Doritorii se pot adresa zilnic Ia sediul unității, între orele 
10—19, sau la telefon 70358, între orele 15—20. (800).

UNITATEA MILITARĂ 02384 C PETROȘANI, angajează ur. 
^ent conducători auto, zidari, dulgheri, tîmplari, mozaicari, zu
gravi. Relații: incinta U.M. 01032 Petroșani. (787).

&
PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ din Petroșani aduce la cu

noștința credincioșilor următoarele: prima împărtășanie .a copi
ilor va avea loc în data de 7 iunie a.c. Rugăm părinții ai căror 
copii sînt născuți între anii 1978—1982, să aducă copiii în vede
rea pregătirii lor pentru acest eveniment spiritual, la parohie. 
Programul de catehizare se desfășoară în două limbi, astfel:

In limba maghiară, sîmbăta, între orele 11—13 ; în limba 
română, sîmbăta între orele 14—16, la domiciliul parohiei, str. E. 
Văcărescu, nr. 9.

Pentru cei care domiciliază în Aeroport, programul este urmă
torul : vineri, între orele 15—17, la adresa str. Viitorului, nr. 16. 
(în limba română).

Răspunzînd apelului nostru, veți da curs jurămîntului dat la 
botezul copiilor, (791).

☆

IN ATENȚIA MEMBRILOR P.N.Ț.C.D.
In data de 8 martie, ora 11, va avea loc întilnirca cu membrii 

și simpatizanții P.N.Ț.C.D. în blocul 34/23, str. 8 Martie. (798).

☆

S. C. PET-l’E i T’RAVEL S.R.L. organizează excursie la Istan. 
bul în data de 12 martie 1992, la prețul de 7 000 lei.

Plecarea din Petroșani la ora 8 de la Hotel Petroșani.
Informații și înscrieri la telefon 43846. (806).

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere pe numele l’irjol Ion, eliberat 
de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (784).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Kantor Casiana, eli
berată do UPSRUEEMP. O declar nula. (786).

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 8 374, elibe
rat» de U. T. Petroșani. Le declar nule. (807).

COMEMORĂRI

COLECTIV IJI clasei a Xll-a C, Liceul industrial nr. 1 Pe
troșani, amintești* că s-au scurs șase săptămini de cînd nc-a pără
sit scumpul no .tru coleg și prieten

SILADI ADRIAN (19 ani)
Vei fi mereu prezent printre noi. (793).

PĂRINȚII, fi ații, nepoțica și cumnatul anunța cu durere' îm
plinii!.i unui an de cînd ne.a părăsit dragul nostru

ONICA ION VASILE
Te vom plinge mereu. (700).
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Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic.
12,05 Super ChanneL
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar Rossini.
15^25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germai 

nă.
18,00 Pro patria.
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața Parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial: Familia Chis- 

holm. Episodul 4.
21.45 La ceasul viselor tîrzii. 
22,05 Simpozion.
22.55 Actualități.
23.10 Top 10.
23.45 Gongl

0,15 Poveste de iarnă.

ViDEO 
♦ Fă ufn i
Casa dc cultură Petroșani
— orele 11, 15, 17 : CAVALE

RUL NINJA (acțiune, arte mar
țiale cu Ester Saura).

— ora 18,30 : MA CULC CU. 
UCIGAȘUL MEU (sexy cu Ha- 
raid Leipnitz).
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HOROSCOP ‘
PEȘTI 1

(19 februarie — 20 martie)
Neprezentarea la îutilnire e 

răul cel mai mic.
BLRBEO

(21 martie — 20 aprilie)
Raport echilibrat între apre

cieri favorabile și denigrare la 
serviciu. Evitați statul pe loc 1 

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Zi bună, din punct de vedere^ 
afectiv, deși se pare că veți a- 
vea ceva probleme cu banii.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Păcatul care vă paște vine dc 
la un pahar in plus, dar finalul 
e vesel.

RAC 
(22 Iunie — 22 iulie)

Proasta dispoziție matinală e 
spulberată, mai tirziu, prin co
optarea dv. la pregătirile pentru 
o onomastică.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Sînteți nevoit(ă) să luați atitu
dine, ca luptător „neînfricat" pe 
tărîm obștesc.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Sub masca inocenței, se ascun
de un ins abil și perfid, care vă 
„smulge" secrete capitale.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
„Linia" e Justă, dar efortul de

pus pentru atingerea țelului e 
încă deficitar cantitativ.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie) 
încurcătură cu o „fecioară" ’ a- 

flată în pasă... neagră.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Poziția dv. tinde să se conso

lideze, prinzînd însă un contur 
relativ nou.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Schimbarea de decor, interve
nită-brusc, acționează asupra dv. 
ca un tonifiant general.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Bunii dispoziție debordantă și, 
ca efect, reducerea tensiunilor în 
colectivul dv. dc muncă.
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