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ÎN „GROAPA CU LEI“ ESTE LINIȘTE
— Este o lună de cind sinteți 

primar domnule primar. Sinteți 
împăcat sufletește de co ați rea
lizat*

— Vă mărturisesc, fără falsă 
modestie, că am făcut cîtieva lu
cruri bune. Și anume: am zgu
duit RAGCL Petroșani care a 
hibernat in cel mal nepermis mod 
posibil; s-au deblocat ți meca
nisme anchilozate din comerț: 
am încercat să fao ordi
ne in curățenia orașului 
și in piața ’agroalimenta- 
ră, totul in funcție de dotarea 
extrem de precară. De aceea 
am fost nevoit să solicit pompie
rii militari, plătindu-i cu 7000 
lei/oră! In 28—29 martie a fost 
o acțiune concertată, sprijinită 
și de KAH, pentru restabilirea 
curățeniei din partea cunoscută 
sub numele Șerpărie a cartierului 
Aeroport. Aprovizionarea CU bu
telii pentru aragaz s_a Îmbunată, 
țlt. Dacă In luna februarie s-au 
primit 10786, In martie au fost 
21965, necesarul fiind de aproxi
mativ 30 000. Mai sînt și alte 
lucruri bune dar și multe per
fectibile.

— Ce calități trebuie să aibă 
un primar?

— Calități morale, intelectuale 
și umane, să fie corect, cinstit
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știrea,
piinea cotidianului
Bancă la Lupeni

In orașul Lupeni va fj des
chisă ln curind filiala unei Bănci 
Comerciale. Constructorii din SG 
„Conpet" Petroșani au demarat, 
de curind. lucrările de amenaja
re a clădirii care va adăposti 
Banca. Clădirea este amplasată 
In apropierea zonei nouluj cen
tru al orașului, lingă cunoscutul 
magazin „Nivelt". Prin darea In 
folosință a acestui obiectiv — 
care se prevede fn cursul celei 
de-a doua jumătăți a anului — 
Unitățile economice și agenții •- 
conomici particulari Interesați 
vor fi scutiți de deplasări la Po. 
Iroșani pentru efectuarea opera
țiunilor financiar bancare. (V.S.) 

șl cu simțul onoarel. Să fie drept 
și înțelegător cu cei necăjiți. Mă 
simt ca într-o groapă cu lei; toți 
mă privesc, mă examinează, tmi 
observă gesturile, deciziile. SInt 
multe șl felurite necazuri. Sper 
că se vor imbltnzl și mă vor a- 
Juta.

— Intre programul dv. electoral 
șt cel de acum este continuitate 
sau contradicție ?

Inîerviu cu dl. ing, GHEORGHE STOlCUȚA, primarul municipiului Petroșani

— Gindurile mele sînt neschim
bate și se reflectă in starea ora
șului.

— Aveți încredere în colabora, 
torii din primărie?

— încrederii mele încă nu 1 
s_a răspuns cu încredere.

Ba, chiar se manifestă, în 
continuare o mentalitate cu care 
mă lupt. De curind (luni — n.n.) 
la Un bilanț al lunii martie cu 
personalul primăriei — In pre
zența unor consilieri mai activi 
— am ajuns la concluzia că de. 
ciziile nu sînt respectate iar în
datoririle sînt superficial cunos

Tranzit
O veste bună pentru conducă

torii auto. Au fost reluate și se 
desfășoară în ritm susținut lu
crările de finalizare a ultimului 
tronson al drumului de tranzit 
din Petroșani. In zona dintre pa
sajul denivelat de la barieră și 
cartierul „Carpați" se agită de 
zor două rulouri eompresoaie, 
Un excavator și clteva autobas
culante. Lucrul se desfășoară pe 
coronamentul rambleului. De am
bele sensuri de circulație a vi
itoarei artere rutiere. Prin finali
zarea acestei lucrări, care se pa
re că va avea loc în vara aces
tui an, va fi descongestionată 
circulația rutieră prin devierea 
traficului greu pe benzi de pre- 
seleeție, (V.S ) 

cute, îndeplinite și chiar tăinuite 
față de subsemnatul.

— In ce stadiu se află multter- 
giversata introducere a gazului 
metan ?

— 0 delegație a primăriei mu
nicipiului Petroșani condusă de 
domnul Ioan Pușcaș viceprimar, 
a fost la Romgaz Mediaș. Direc
torul general adjunct al acestei 

societăți, dl. Crăciun Eugen, a 
spus că nu sînt dispuși să dea 
gaz metan la Petroșani. A mai 
zis că n-au n:ci resurse de gaz, 
nici fonduri pentru executarea 
lucrării, chiar dacă a fost apro
bată de Guvern. Necesarul nos
tru de consum este estimat la 
35 000 Nm’/oră.

Insistăm în continuare la or. 
ganele de decizie.

— Ce necazuri au zecile și 
sutele de oameni care vin in 
audiență? Cum și în ce fel ii 
ajută primăria?

— Vă mărturisesc că ziua de 
joi este foarte grea. Cei mai mulți 
oameni vin unii de ani de zile.

i Cine mai spune că poliția doarme?
Săptămina trecută, în noaptea dintre 31 martie ș£ 1 aprilie, 

trei terchca-berchea au vrut să-i tragă o păcăleală patronului fir
mei INDCROM — S.R.L., din Petroșani. Au spart ei cum au 
spart, au intrat ei cum au intrat, s-au „dotat** cu mărfuri de vreo 
140 000 lei și duși au fost în noapte.

După cîte se întîmplă în jurul nostru, am putea spune că in- 
lîmplarea pare banală. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. 
Alertate, organele de pază și ordine au trecut la acțiune. Vechea 
expresie „Prindeți hoțul și aduceți-1 la poliție** s-a demodat. în 
doar trei zile de cercetări febrile, acești băieți minunați cu uni
forme albastre, a căror muncă nu e deloc ușoară, i-au depistat 
pe răufăcători. în plus — ceea ce este foarte important — patro
nul păgubaș a intrat în posesia întregii cantități de marfă. Deci, 
prejudiciu zero I

Și atunci, vă întrebăm : are dreptate patronul să mulțumească 
polițiștilor ? Are I Cine mal spune că poliția doarme ? (M.B.).

RElNVĂȚĂM
SĂ RÎDEM

î Ca-n filme!
Iîmpușcături sub clar de lună

In luna septembrie 1992, la 
Vasjui va avea loc a XII_a edi
ție a Festivalului Umorului 
„Constantin Tănase**. Organizator: 
Inspectoratul județean ' pentru 
cultjirâ al județului Vaslui.

S-a adresat o invitație specia
lă de participare a ziarului nos
tru și cititorilor săi, precizind «ă 
premiile se ridică la valoarea to
tală de 300 mii lei.

Lucrările pentru salonul de 
caricatură și pentru concursul de 
literatură satlrlco-umoristică pot 
fi trimise plnă la 30 iunie 1992 
pe adresa Inspectoratului pen
tru cultură al județului Vaslui, 
str. Ștefan cel Mare nr. 79. cod 
6500, Vaslui, România. (I. Ș.)
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pentru patru motive: locuințe, 
locuri de muncă, butelii și spații 
comerciale. In Petroșani sînt 
153 apartamente distruse, prelua, 
te parțial, pentru a 
fi reparate, de Regia 
Autonomă a Huilei. Salariaților 
din minerit 11 se dau locuințe 
de exploatările miniere, noi nu 
găsim soluții pentru cei din alte 
domenii. Gît despre locurije de 
muncă, în condițiile tranziției

către economia de piață lucruri
le sînt mai clare și dureroase. 
Cetățenii care locuiesc în imobi
le în care se află baruri, cum 
sînt Satelit, Lido, Minerul, etc. 
reclamă că nu se pot odihni din 
pricina muzicii, a zgomotului. Ce 
este de puterea mea se rezolvă 
operativ și ce nu, îi îndrum că
tre unități economice. Eu sînt 
sunat și noaptea la telefon ba 
că nu e apă, că nu se ridică gu
noiul, că nu e apă caldă, că nu 
sînt butelii, lapte, carne, sau că 
piinea e proastă. Eu ce pot face?

— Relațiile dintre prefectură 
și primărie sînt tot de tutelă? 
Dar intre primăriile din Valea 
Jiului?

I— Sînt felații de colaborare, 
nu de tutelă. Prefectura m-a a.

Ijutat cu specialiști în arhitectură 
și sistematizarea teritoriului. Și 

' în repartizarea a 70 de butelii 
t (în timp ce sînt 1500 de cereri!!) 

ca să le dăm celor cărora lj s_au 
furat în Aeroport. Cum și cui 

1 să le împărțim? Va hotărî o co- 
Î misie a consilierilor. In chestiu.

nile comune colaborăm foarte bi_ 
j ne cu primăriile din Valea Jiului.

— Aș vrea să cunosc opinia dv. 
despre problema acută a locuin
țelor. Cum se poate soluționa?I 

I — Societatea Conpet trebuie să 
termine neîntîrziat lucrările din (continuare în pag. a 3-a)

In acea noapte de 3 spre 4 a-
1 prilie, sergentul major- Marian 
ICiontu și sergentul jandarm Ni- 

colae Borșa, de ia Poliția Ora- 
Ișului Vulcan, își făceau, ca de o- 

bicei, rondul. La o Jumătate de 
Ioră după miezul nopții, cei doi 

Intîlnesc, pe str. Traian, în spar 
. tele magazinului „Tineretului** 
I un grup de patru persoane. Flă- 
• căii erau cu chef, cîntau și dis- 
I cutau să-i audă tot cartierul. Po

lițiștii se apropie, îi opresc și li 
I roagă să-și pună amortizoare la

gură. Se vede treaba că gălăgi- 
Ioșil au înțeles sfatul, devreme 

ce au plecat mai depatte. Nu 
înainte de a-și cere scuze lucră- 
Itorilor de poliție.

Nu trece mult timp șl, pe 
Idrum, apare un cetățean. După 

traiectoria pe care o descria, se 
I putea clar observa că Insul era 

în stare de ebrietate. MaJ urul ți 
I sergentul îl opresc șl-1 raagă să 

se legitimeze. Tipul, pe numele 
Isău Răscol Octavian, 31 ani, re

fuză. Instantaneu, în spatele ser- 
* gentulul Borșa apare Strîmbcanu 

Aeroport. Este- prima soluție. A 
doua; RAGCL, din fondurile pen
tru reparații capitale, sa facă 
de locuit apartamente distruse. 
A treia direcție a interesului l. 
mediat: izolarea teraselor, des
fundarea canalizărilor, repararea 
releelor electrice și de apă, de
fecte, să se elimine apa din sub
solul celor 120 de blocuri, fapte 
ce determină degradarea imabi- 
lelor determinînd un concert de 
nemulțumiri ale locatarilor in
trigați de condițiile de viață. 
Din această cauză nu se 
poate efectua deratizarea și de- 
zinsectizarea. Dar cu ce? Popu
lația în majoritatea ei nu con
tribuie cu nimic la curățenie Iar 
RAGCL-ul n-are dotare tehnică.

— Starea drumurilor publice 
o cunoașteți. Ce se întreprinde în 
perioada următoare deoarece, ia
tă, a venit primăvara?

— După toate asigurările 
RAGCL, stația Reiser, de la Li- 
vezeni, care prepară masa asfal- 
tică, va lntra în funcțiune în a 
doua jumătate a acestei săptă- 
mîni. Va porni o acțiune de 
plombare a gropilor șl de turna
re a stratului de uzură. Mai tre
buie spus faptul că întreținerea 
și asfaltarea arterei principale, 

de la Surduc spre Deva, deci 
DN 66, inclusiv spre Urlcanl a- 
parține Societății de drumuri șl 
poduri, nu primăriei. Acum un 
km asfaltat costă multe milioa
ne, care nu cad din cer.

— Privatizarea serviciilor (co
merț, cooperație) este de compe
tența primăriei? Dacă da. earc 
sînt perspectivele pe termen scurt 
și mediu? 1

— Am în față o listă cu cel 
care solicită autorizație. La ora

Tiberiu SPÂTARU

Nicu, 24 ani, prieten .al lui Răs
col. 11 lovește pe jandarm ți li 
ia pistolul mitralieră. l’rinzind 
curaj, Răscol se dă la sergentul 
major. Numai că acesta îl imo
bilizează urgent. Cu automatul 
In mină, Strîmbcanu îi amenin
ță pe polițiști că-i împușcă. No 
știa însă că sergentul păstrase la 
el încărcătorul plin. Armează 
arma, apasă pe trăgaci, dar... de
geaba. Intrat în panică, o ia Ia 
fugă. Fără să se piardă, sergentul 
major Ciontu scoate pistoletul, 
somează, trage două focuri în 
aer după care ia linia de ochi
re, Imediat după aceea, Strîm- 
beanu a simțit o usturime pu
ternică în antebrațul drept.

La poliție, s-a stabilit că Strîm- 
beanu arc la activ acte de tîL- 
hărie pentru care făcuse pușcă- 
rle. A fost eliberat în septem
brie 1991. Acum este cercetat, în 
stare de arest, împreună cu ami
cul său Răscol.

Ghcorghe OLTEANU ,
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LASAȚI SA TREACA ISTORIA!
între cele două mai, ruzl-oaie mondiale 

au mui'emt evenimente și acte juridice, 
inuelung discutate atunci ciml analiza 
lor a impus-o. Dintre acestea, pactul Rib- 
b, ntrop-Molotov și protocolul secret revin 
insă mereu in discuție dat fiind că efec
tele lor dăinuie in prezent, atît prin ele 
însele, cit și prin den îlurarea ideilor oa
menilor despre acestea. I.e-am atacat vi
rulent și documentat încă de la 22 octom
brie 1990, condamnîn.l proiectatul refe
rendum programat pentru data de 17 mar
tie 1991. In esență, am susținut si susți
nem nulitatea absolută a acestor docu
mente, analiza lor juridică uimind a o 
face in continuare.

Potrivit pactului respectiv și anexei lui. 
descoperite tîrziu (oare ce-or fi făcut ser
viciile secrete și cele ale diferitelor sigu
ranțe de stat, incit nimeni nu le-a cu
noscut ?), Hitlcr și Stalin. căutînd să-și 
fure unul altuia căciula ca toți hoții între 
<■'. au împărțit Europa printr-un meri
dian sinuos, de la Polul Nord, pină în 
umărul Dunării, la Galați, de-a lungul 
Prutului. Stalin urmind a se „împroprie
tări' cu o bucată din Finlanda (ținutul 
K relici). cu Statele Baltice, cu o parte 
din Poionia (in vederea apărării căreia 
față di același llitler a asasinat _ peste 

3 000 d< ofițeri polonezi, mai apoi. în pă
durea din Katyn cu nordul Bucovinei (lu- 
înd apoi „din greșeală' ținutul Ile’ța) și 
întreaga Basarabie. llitler insUși diriiind 
manevra de împroprietărire a Bulgariei 
cu Cadrilatului nostru.

A urmat Cel cle-al doilea război mon
dial și antecedent pe parcursul acestuia 
ori la sfiișitul lui și după aceea, același 
Stalin, devenit de acum aliat al alianței 
occidentale, procedează la o nouă împăr
țire a Europei (și lumii) de astă dată cu 
noii aliați. Fapt împlinit la Moscova, 
Yalta, Potsdam. Mai apoi alții i-au luat 
locul și... metodele, la Malta, prin ’89.

Cad românii pe Nistru (3)
Pe parcurs, între toate acestea, se in

tercalează firesc, Tratatul de Pace de la 
Paris din 10 februarie 1971, care disimu- 
lînd substituirea celei sau celor din urmă 
alianțe, de prima alianță llitler — Stalin, 
consacră legal internațional hoția, jaful, 
crima și asasinatele, subjugarea popoare
lor, desființarea unor state sau ciopîrți- 
rea altora de bandiții acelei prime ali
anțe, dîndu-le deci un gir de drept in
ternațional.

Și iată, că ce nu văd conducătorii noș- 
ștri, a văzut dl. Antall, prtrnul minstru 
al Ungariei (v. „Zori noi“ din 1 august 
1991), numai că a nimerit-o ca Trlmia al 
nostru cu oiștea, fiindcă avind chiar drep
tate cînd afirmă că Tratatul de Pace de 
la Paris, în chestiune, este nul în parte, 
acea parte în care este nul tratatul nu-i 
profită dumnealui. Intr-adevăr, tratatul 
este nul numai în măsura și în direcțiile 

în care a consacrat dind legitimitate ju
ridică acelor acte și fapte convenite sau 
următoare exclusiv pactului Ribbentrop- 
Molotov.

In acest context s-a zis și se zice, iar 
conducătorii noștri n-au de loc excepți- 
unca exactă a lucrurilor, că întrucît Ro
mânia a semnat Tratatul de la Paris, ea 
a consfințit granițele cu URSS, pe alini

amentul pactului Ribbcntrop-Molotov șl 
deci, nu mai arc dreptul de a se gîndi 
la Basarabia și restul teritoriului răpit în 
1940.

Iată de ce cad românii pe Nistru 1
Tratatul în chestiune prevede, în ade

văr, în art. 1, alin. 2 (v. M.O. nr. 199/30 
august 1947) că : „Frontiera sovieto-româ- 
nâ este astfel fixată în conformitate cu 
Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 
și cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 
iunie 1945". Acesta din urmă mareînd 
cedarea de către Ceho-Slovacia și Ucrai
nei Subcarpatice, făcea ca URSS să ne 
devină vecină și în acea parte a terito
riului unde mai înainte ne fusese vecină 
Ceho-Slovacia.

Ca să nu mai revin, asemenea preve
deri vizează în egală măsură și așa-zisul 
acord româno-bulgar, din 22 august 1940 
de la Craiova.

Conducerea noastră de stat, parteneră 
în acest carusel al tratatelor n-a văzut 
sorgintea Ribbentrop-Molotoviană a aces- 
tro prevederi ale tratatului și de aceea a 
făcut declarații precum cele pe care le-am 
denunțat ca atare în sensul că nu ridică 
pretenții teritoriale față de URSS și Bul
garia. Ceilalți parteneri însă, ucrainenii 
și ungurii refuză pentru aceleași motive 
fie înserarea mențiunii — de nulitate a 
pactului în chestiune, fie a aceleia că n-au 
pretenții teritoriale față de România.

încă de la începutul lunii septembrie 
1991 am cerut: „urmărim lichidarea cu 
desăvîrșire a tuturor urmărilor faptelor 

și actelor de samavolnicie săvârșite sau 
convenite de regimurile totalitare declan
șatoare ale celui de al doilea război mon
dial, ca și ale tuturor înțelegerilor secre
te dirțtre aliații învingători în război cu 
privire la reașezarea, lumii în Europa, 
reflectate mai întîi în pactul Ribbentrop- 
Molotov din 23 august 1939 și în proto
colul lui secret și mai apoi în modul în 
care, viciile juridice ale acestui pact (rcctc : 
dolul, violența, viciile de consimță- 
mînt sau erorile — nota ns.) s-au 
transferat în Tratatul de Ia Pa
ris din 1947, prin care s-au menținut mo
dificările operate prin_violcnță și dictat 
în aria teritorială a națiunilor din Eu
ropa, ori s-au operat altele noi“.

Gheorghe TATOMIR

Cine-i mai ajută pe
Zile? trecute s-.i prezentat la 

ri dacțic soțul doamnei Valeria 
ilosti, membră a Cooperativei 
„Unirea" I’ct’oșani, sesizind fap
tul ca. din martie anul trecut 
dnmnrnci nu a mai primit aloca
ția pentru cei șase copii (care se 
afla in întreținerea exclusivă a 
dinșei oin octombrie 1991). Con
ducerea cooperativei ne-a pus la 
dispoziție următoarele date: Uni
tatea de croitorie din zona Da
cia a cartierului Aeroport, se ad
ministrează sub mandatariatul 
doamnei Ii osii. Decizia UCF.COM 
nr. 8/1X191 stabilește că salariul, 
cit și cele.alte drepturi — in-
• lus.v' alo ația — se asigură din 
t-cneficiul unității aflata sub in
cidența acestui gen de privatiza
re. De altfel, statul nu a acordat 
nici „înainte" alocația pentru 
copiii membrilor cooperației meș
teșugărești, aceasta constitnih- 
du-se din beneficiile muncii de
puse de ei.

Dl \ irgil Sortau, din Petroșani, 
angajat al EM Livczeni a primit 
de la intreprindere repartiție peru 
Iru apartamentul din str. Aviato
rilor nr. 70 B/28. Apartamentul 
respectiv fusese eliberat de fostul 
chiriaș, fără a fi predat HAGCL- 
ului. O decizie a primăriei sta
bilește că din momentul eliberă
rii unei locuințe atribuite din 
fondul locativ al unei întreprin

Din partea Filialei Sindicatelor 
Șoferilor Valea Jiului

Sin Sicati le Șoferilor din județul Hunedoai i au, legal consti
tuită, o filială cu sediul In Petroșani, care nu este afiliata la Liga 
Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Comitetul de coordonare a fi
lialei face precizarea ca aceste sindicate sînt afiliate la Federația 
Sindicatului Șoferilor din România, respectiv Confederația FRA- 
fjIA, cu excepția sindicatului „TRANSMIN", care numără doar 
circa 100 de șoferi și doar acesta este afiliat la Ligi Sindicatelor 
Miniere Valea .Țiului.

Liderul no.trn este dl, Miron Mitica și nicidecum Miron Coz 
ma —- iar al filialei dl. Ion fiadra. Facem precizarea că Miron 
Cozma, în repetate i înduri, a dezinformat prin intermediu) mass- 
medla, opinia publică atlt in iu lețnl Hum-loara, cit și din țară, 
susținînd în ino I calomnios rm.i fri lit- Im. că s ncF afl p șof< . 
nlor din Valea țiului sînt afi:i ite la Liga Sindicatelor Miniere.

si\Dh atui. sorruii.oit
l'iliahi » Pefroșmii

deri — sau agent economic, cum 
î se spune acum — fără ca a- 
ceasta să fie ocupată de un alt 
angajat al respectivei .unități, lo
cuința in cauză intră in custodia 
l’i măriei. Lucru valabil și în ca
zul locatarului care optează pen
tru o formă sau alta de privati-

Ne scriu cititorii

zare ori a celui care a ieșit la 
pensie. In momentul de față a- 
partamentul este ocupat, abuziv, 
de o altă persoană. Atribuirea 
locuinței se va face, conform le
gii. de către Primărie.

☆
Ion Șoptcrean este veteran de 

război. Are 75 de tini și locuieș
te în Lupeni.

Nenorocul face ca să fie și su
ferind, fapt ce-1 obligă la o ali
mentație de regim. Un motiv de 
grijă in plus. Pentru că, știm 
cu toții cît de „simplu și ușor” 
se trăiește in ziua de azi. Un ali
ment important pentru dl. Șop- 
tercan este laptele, pe care și-l 
procură de la alimentara de vis-a- 
vis de restaurantul „Cina". Vîrs- 
ta și boala il rețin de la un mod 
de aprovizionare zilnică. Ar dori

oameni ?
ca, o dată la două, trei zile să-și 
cumpere cci 2-3 litri necesari. 
Din păcate, un lucru simplu, la 
prima vedere, devine complicat, 
în fapt. In conformitate cu o ho- 
tărire guvernamentală, veteranii 
de război ar trebui serviți cu 
prioritate. Unele persoane, însă, 
nu țin cont de această prevede
re legală, ca să nu mai vorbim 
de puținul respect datorat vîrst- 
nicilor. Acesta este păsul dom
nului Șoptereanu. Poate, pe a- 
ceastă cale va fi sensibilizată o- 
pinia publică, dar și lucrătorii 
comerciali. Pentru că acești oa
meni merită, măcar, puțină înțe
legere. Măcar atît.

P. N.

Anii au săpat <nte adinei 
pe felele acestor oameni și 
necazurile vieții le-au umbrit, 
lumina din priviri.

La Avicola găinile sînt sănătoase.
Fac și

Unele zvonuri, din ultimele zile, vehiculează 
o idee greșită, cum că la Ferma Avicola de la 
Iscroni, găinile ar fi bolnave și că unele ar 
muri.

Ne-am deplasat la fața locului, unde nc-am 
adresat domnului dr. Victor Costinaș, șeful fer
mei, care ne-a asigurat că aceste afirmații sînt 
doar zvonuri răuvoitoare. Dimpotrivă, în acest 
an mortalitatea găinilor este mult mai mică 
fața de anii anteriori, Iar producția de ouă se 
afl i la un nivel acceptabil.

In ceea ce privește mortalitatea găinilor, este 
ia mintea cocoșului ca unele dintre ele, cc-i 
drept foarte puține, sa moară, în decursul ciclu
lui de producție. Cum ferma nu are finalizată 
investiția, ea nu arc Încă un crematoriu. Acesta 
va fi construit m viitorul cel mai apropiat, iar 
sohițm de compromis care se practică deocam
dată (depozitarea cadavrelor lntr o groapă sp< - 
ci.iln) va fi anulata

Tuf In spiriiul acelorași idei, am reținut Urn
ire proiectele dr viitor ale celor de la firmă, 
construirea de cuști pentru vulpi polare, în ve
dem,i valorificării pierderilor prin mortalitate.

ouă.
Astfel, după cc-și vor îndeplini misiunea dc 
„sanitari", vulpile vor li valorificate prin mult 
^apreciata lor blană.

Domnul Costinaș ne-a mai spus cu intcțlo- 
nează să construiască și o mică fermă pentru 
creșterea scroafelor dc prăsilă, în vederea pro
ducerii de purcei de rasă, care vor fi livrați 
către populație. în construcție se mai află și o 
rampă, care va susține un pat de uscare a de
jecțiilor, pentru ca și acestea să poală fi valo
rificate în mod corespunzător.

.Și, ca o informație de ultimă oră, înccpînd cu 
data de 1 aprilie (nu e nici o păcăleală 1) pre
țul de livrare al unui ou a scăzut de la 9 la 7 
Iei.

Deci, domnilor „binevoitori", lâsați găinile să 
oua și nu le mai purtați grija I Arc cine să 
Iaca acest lucru. Mal bine ar încerca cci care 
trebuie să sprijine acești oameni să-și finalizeze 
investițiile. Știți că această ferma, nu are încă 
recepția fiicut.i J’aricm că nîci nu știți dc ce î

Gheorgbe CIIIRA \S.A
Sorbi Ol’IU A
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La Petroșani

Un nou transport de ajutoare, i 
oar... și un îndemn j

La sfîrșitul săptămînll trecute a sosit la Petroșani încă un • 
transport de medicamente, materiale și aparatură medicală, ve- | 
nite ca ajutoare umanitare din partea Societății evanghelice lu- | 
therane din Bavaria, cu sediul la Nurnberg. Din delegație au fă- ■ 
cut parte cadre medicale, reprezentanți ai bisericii evanghelice, | 
ai unor instituții specializate în acțiuni de caritate pentru so- . 
cictăți. I

Transportul actual este rezultatul vizitei de documentare în
treprinse, cu un an în urmă, de doi medici — reprezentanți ai 1 
societății, pentru sondarea cerințelor mai acute ale spitalului. In • 
urma acestui contact cu realitățile concrete s-a pregătit actualul | 
transport, constînd exclusiv din donații din partea societății c- | 
vanghelicc. a membrilor acesteia. ■

Transportul sosit la Spitalul municipal ca ajutor umanitar cu- | 
prinde, în afară de medicamente și materiale medicale pentru g 
chirurgie etc., aparate medicale moderne de mare valoare : un L 
gastroscop, un defibrilator, două aparate EKG, sterilizatoare, pa- * 
turi mobile, scaun ginecologic, masă de operație, precum și lapte I 
praf și alte alimente pentru copii. *

Dintre reprezentanții delegației, am avut interlocutori pe dl. I 
Gerhard Schorr, preot evanghelic, dl. Andreas Duderstcdt, repre- I 
zentant de presă al Asociației evanghelice lutherane pentru han- I 
dicapați și d-na Brigitta Steger, reprezentantă a bisericii cvanghe- ' 
lice din Nurnberg. „Donațiile ce le-am adus reprezintă expresia I 
dorinței noastre de a întinde o mină de ajutor creștinesc seme- | 
nilor noștri din România. Am venit la Petroșani pentru a fi de g 
folos celor care au nevoie de ajutorul nostru benevol, umanitar. 
Ceeă ce dorim doar este ca de ajutoarele noastre să beneficieze 
nemijlocit cei care trebuie, adică publicul, indiferent de religie I 
sau naționalitate". ’

In încheierea discuției cu reprezentanții misiunii, ni s-a mai f 
făcut f> precizare de către dl. Gerhard Schorr : „Toate ajutoarele I 
le-am adus și le-am dăruit din toată inima. Dar, fără a face pe I 
sfătuitorii și dascălii dv., am dori să exprimăm o reflecție care * 
poate fi luată și ca îndemn : cel mai bun ajutor este acela cînd I 
omul se ajută pe sine". (I.D.).

FOTBAL, DIVIZIA C
REZULTATE TEHNICE : Autobuzul 

Craiova — SUCPI Craiova 1—0 ; Dierna 
Orșova — Minerul Vulcan 2—1 ; Petrolul 
Stoina — Minerul Motru 0—3 ; A. S. 
Paroșeni — Minerul Mătăsari 1—0 ; Con
structorul Craiova — Minerul Uricani 
1—0 ; Severnav — Petrolul Țiclenl 1—0 ; 
Parîngul Petrila Lonea — Minerul Lu- 
peni 3—4 ; Pandurii Tg. Jiu a stat.

CLASAMENTUL
1. A. S. Paroșeni 19 10 4 5 40—23 24
2. Minerul Vulcan 19 10 3 6 43—22 23
3. Minerul Lupcni 18 10 3 5 43—23 23
4. Petrolul Țicleni 18 9 4 5 34—16 22
5. Min. Mătăsari 19 11 0 8 37—20 22
6. Constructorul Cv. 19 10 2 7 38—28 22
7. Pandurii Tg. Jiu 18 9 2 7 37—22 20
8. Minerul Motru 19 10 0 9 33—26 20
9. Dierna Orșova 19 10 0 9 28—36 20

10. Minerul Uricani 18 9 1 8 21—21 19
11. Severnav 19 9 0 10 25—34 18
12. Petrolul Stoina 19 7 2 10 19—34 16
13. Parîngul Lonea 19 6 3 10 18—30 15
14. Petrolul Cărb. 15 5 1 9 16—41 11
15. SUCPI Craiova 18 5 1 13 21—47 11
16. Autobuzul Cv. 19 4 2 13 18—48 10

ETAPA VIITOARE (11 apriilic) : Petro-
Iul Țicleni — Constructorul Craiova ; Mi 
nerul Uricani — A. S. Paroșeni ; Minerul 
Mătăsari — Minerul Motru ; Minerul Vul
can — Autobuzul Craiova : SUCPI Craio
va — Petrolul Cărbuncști : Pandurii Tg. 
Jiu — Parîngul Petrila Lonea ; Minerul 
Lupcni — Severnav ; Dierna Orșova — 
Petrolul Stoina.

PARÎNGUL PETRILA LONEA — MI
NERUL LUPENI 3—4 (1-3). Meci domi
nat de oaspeți, a căror galerie a impus 
tempoul și s-a întors acasă cu două punc
te prețioase. Parîngul a deschis scorul in 
min. 1, prin Movilă, dar a venit Krautil 
cu capul și a egalat. Apoi lot el l-a în
vins, încă o dată pe Anton, pentru ca 
Brânețiu, cu un șut la vinclu să încheie 
conturile primei reprize. A urmat 4—1, 
același Krautil a înscris, dar S ’imeanu II 
și Dumitru mai înscriu, reducînd la un 
gol diferența incomodă. Minerul -aduce 
clasamentului încă două puncte și tuturor 
suporterilor încă o bucurie. S-a remarcat 
in mod deosebit tînărul de 17 ani, Serbu 
(M,nerul Lupcni).

ir

A. S. PAROȘENI — MINERUL MA- 
TASARI 1—0 (()—0). Ceea ce trebuia să 
fie un derby al etapei, n-a fost altceva 
decit un meci șters, presărat cu foarte 
multe durități, care l-au obligat pe arbi
trul Ovidiu Rațiu sa facă foarte des uz 
de cartonașul galben ,și chiar să recurgă 
la eliminarea de pe banca rezervelor a 
antrenorului echipei din Mătăsari. Unica 
fază de poartă notabilă s-a consumat în 
min. 14, cînd în urma unui henț, comis 
în colțul careului oaspeților, Matula în
scrie spectaculos cu capul, fructificînd 
centrarea, excelentă a Iui Dodenciu și sta
bilind scorul final: 1—0. (T.V.).

DIERNA ORSOVzA — MINE
RUL VULCAN 2—1 (2—1). Cu 
toate că jocul a fost echilibrat, 
gazdele au cîștigat cu emoții, ră- 
suflînd ușurate doar după min 
90. La un fault asupra oo taru
lui Botezatu, acesta este intro
dus, cu minge cu tot, în poartă 
și centralul, „om al peștelui", va
lidează golul. Dierna înscrie și 
golul doi, de data asta perfect 
regulamentar, cu un șut la vin
clu. Dintr-o lovitură liberă, de 
la 20 m Voicu pune și el min
gea tot la vinclu, reducînd din 
handicap. Dar „victoria" fusese 
dinainte stabilită.

N.R. Pentru a nu-1 „inculpa" 
pe Vili Rusu cu autogolul din e- 
tapa trecută, i-1 atribuim celui 
de drept, Izsak.

CONSTRUCTORUL CRAIOVA 
— MINERUL URICANI 1—0 
(1—0). Craiovcnii au deschis sco
rul chiar în primul minut de joc. 
O minge șutată de Suciu s-a lo
vit de Lumperdean, de unde a 
ricoșat in poartă, făcînd inutilă 
intervenția ultimului apărător. 
Minerul nu s-a postat in apă
rare, a ieșit la atac, a trimis o 
dată mingea în bară, prin Fage, 
și a ratat prin Baltaru. Și gaz
dele au mai avut posibilitatea 
de a înscrie, dar intervenții!’ ul
timilor apărători au dejucat un 
posibil scor mai mare, față de 
aspectul general al jocului.

N.B. Meciul Parîngul Petrila 
Lonea — Minerul Uricani, cîști
gat de prima echipă cu 1—0 (e- 
tapa a XVH-a) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea formației 
Minerul Uricani.

Volei

Sfirșit de poveste
SPARTACUS BRAȘOV — VI- 

JTORU IGCL PETROȘANI 0—3, 
S-a încheiat și campionatul divi
ziei B la volei feminin. După 
un maraton do victorii și în- 
frîngeri, echipa Viitorul și-a luat 
la revedere de la această fru
moasa poveste, care s-a încheiat. 
S-a încheiat cu o victorie, semn 
că binele învinge întotdeauna 
râul. Și, cum in sport ultima vic
torie este memoria care dăinu
iește, să ui am protagonistelor o 
vacanță plăcută și un alt „viitoi" 
pentru campionatul din liha 
■<>2—'93.

In „groapa cu
(Urmare din pag. I)

attuală am in vedere trei as
pecte: verificarea tuturor autori
zațiilor omise; prelungirea celor 
care respectă condițiile legale Ș< 
de igienă și suspendarea altora 
care nu lc respectă; încurajarea 
«n continuare a inițiativei parti
culare, inclusiv construirea de 
spații acolo unde este permis 
prin programul de sistematizare. 
Nu se vor acorda autorizații ce
lor care solicită vînzări ambu
lante în piețe și tîrguri și pe 
străzi. Din cele peste 100 de ce
reri majoritatea solicită astfel 
(lc autorizații ambulante. Mal 
menționez efi populația așteaptă 
prestări de servicii dc ]n coope
rativa „Unirea" nu transformarea 
spațiilor în baruri, cîrcluml șl

lei" este liniște I 
consignații. Le vom revedea pe I 
Îndelete. ■

— Nu este chiar inlimplător I 
că v.am întrebat de inițiativa * 
particulară deoarece a început, I 
destul de timid, sponsorizarea. In ’ 
curînd vor apare și inecenați. Ca j 
re este opinia dv. despre acest » 
fenomen? I

— Sînt dornic să fie sponsori- I 
zări în domeniile sănătate, învă- 1 
țămlnt, cultură, sport. Ar putea | 
fi pus în valoare turismul în ■ 
Valea Jiului deoarece munții noș- I 
tri nu sint cu nime mai puțin va- ’ 
loroși In pitoresc și frumusețe I 
față de alte masive muntoase pc ’ 
care dorim să lc copiem în spri- I 
jinul turismului în Valea Ji,u- i 
lui, prin deplasata la Grcnoble | 
— Franța. ■
- — Vă mulțumesc, domnule 1 j 

Primari . kK,-ui w, 1"^ | 1

MINERUL ANINOASA — CONSTRUC
TORUL HUNEDOARA 5—2 (3—0). Vic
torie clară, în fața unei echipe, bune și 
astfel lupta se relansează pentru că, pasa 
neagră a echipei lui Dobrcscu se parc că 
a trecut. Au înscris Modrcanu (2), Ber
bece (1), Fătu (1) din 11 m, Ungur(l) pen
tru gazde, Sicoie și Miron pentru oaspeți. 
A arbitrat foarte bine Colin Chirilu, ajutat 
de Ionel Stanca și Nicolac Jlărici (toți din 
Deva). La juniori : 1—0. A înscris Alin 
Bleojiu.

☆
MINERUL BARBATENI — MINERUL 

VALEA DE BRAZI 2—1 (1—1). Joc des
chis, cu efort suplimentar din partea gaz
delor, care au fost conduse cu 1—0, prin 
golul lui Găman. Egalarea, ca și victoria, 
sînt opera lui Girada, care a punctat de
cisiv, fixînd și rezultatul final. La ju
niori : 5—0.

Campionatul juJețean de fotual
REZULTATE IEIINK.T : Favior Orășt < 

— Voința Minerul Brad 3—0 ; Minerul 
Bărbăteni — Minei ul Valea de Brazi 2—1 
Minerul Aninoasă — Constructorul Hu
nedoara 5—2 ; Metalul Criscior — EGCL 
Călan 6—0 ; Tractorul Bărăști — Metalo- 
plastica Orășlie 2—4 ; Minerul Certej — 
Minerul Tcliuc 6—0 ; Jiul Petrila — Mi
nerul Ghelari 2—1 ; Utilajul Petroșani a 
stat.

CLASAMENTUL

FOTBAL FEMININ
Duminică, 12 aprilie, la ora 11 începe 

și campionatul diviziei B, la fobtal fe
minin, Noi avem plăcerea de a urmări, 
la fața locului, primul meci al returului, 
sus pe „Știința" unde, Universitatea fntîl- 
nește echipa INDEX Sibiu. După o pre
gătire intensiva, fetele sînt dornice să 
revină pe gazon, pentru a-și demon,tra 
bărbăția, înlr-un sport în care talentul și 
frumusețea sexului slab trebuie să ' fie 
punctele de atracție aie oricărei întilniii. 
Fetelor, succes I

1. Metalop. Oruștie 20 18 1 1 93—18 37
2, Minerul Certej 19 14 4 l 75—24 32
3. Min. Aninoasa 19 13 2 4 54—21 28
4. Constructorul H 1. 21 12 3 6 77—25 27
5. Min. V. de Brazi 21 11 2 8 44—26 24
6. Minerul Ghelari 21 11 1 9 47—40 23
7. Min. Bărbăteni 20 10 1 9 29—33 21
8. Metalul Criscior 20 8 4 8 46—11 20
<1. Minerul Teliue 21 1 2 12 28—47 16

10. Favior Oruștie 19 7 1 11 29—51 15
11. Minerul Brad 20 7 0 13 26—62 14
12. Jiul Petrila 20 5 3 12 30—47 13
13. Utilajul Petroșani 19 6 1 12 33—63 13
14. EGCL Calau 21 4 1 16 26—62 9
15. Tractorul Bărăști 19 1 1 11 30 — 10,: 9

ETAPA VIITOARE (12 aprilii.■) : Jiul

Rubrică realizata de 
Dorel NEAMȚU

Petrila — Utilajul Petroșani ; Minerul 
Ghelari — Minerul Certej ; Minerul 'Fe
line — Tractorul Bărăști ; Metaloplaslica 
Orășlie — Metalul Criscior ; EGCL Călan 
— Minerul Aninoasa ; Constructorul Hu
nedoara — Minerul Bărbăteni ; Minerul 
Valea de Brazi — Favior Orășlie; Voința 
Minerul Brad — sta.

t!r

M< ciul derby Metalopiastica Oruștie — 
Minerul Certej se dispută miinc, pe te
ren neutru, la Hunedoara.
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România și jocurile politice internaționale
•' Bbitern asaltați de peste tot, zi de zi, cu știri năucitoare. Un 

XBecare gestiona* din Bistrița a reușit să fure In trei săptămini 
gM milion. Cunoscutul parlamentar Claudiu Iordachc, ales al ti
mișorenilor, a inițiat și organizat o nouă grupare politică : Con- 
pențja Solidarității Sociale, la care a aderat sindicatul Frăția, 

^pmnul Petre Roman a fost invitat în fața unei comisii speciale 
Senatului in legătură cu activitatea sa de fost prim-ministru ai 

'guvernului pe care l-a condus. Nu trece săptămînă să nu aflăm 
<ie noi calomnii și pretenții iredentiste publicate in ziarele șl re
vistele de limbă maghiară din țară și străinătate. In Moldova, pe 
•Nistru, bande înarmate de tilhari cazaci și rusofoni dopați de i- 

ddeoJogia bolșevică atacă localități pașnice și ucid oameni nevlno- 
yați. Iar o parte a „Mamei Rusii" ține isonul „nistrenilor". Con- 

‘stliclul tinde să se internaționalizeze, pe fondul disputei dintre 
' Federația Rusă și Ucraina In legătură cu fosta flotă a URSS din 
, Marea Neagră. SUA s-au pronunțat categoric împotriva unei in

tervenții militare ruse în Moldova...
I Jocuri politice mai mult sau mai puțin subtile atentează pe 

■ plan extern in ființa națională a României, alimentate din Inte
rior de o diversificată acțiune propagandistică antiromănească.

Se conturează, de fapt, la o analiză aprofundată, o anumită 
strategie a destabilizării țârii. Pe plan spiritual am asistat la un 
adevărat asalt al misionarilor, care au venit pe la noi să ne con
vertească, uitînd, se pare, că sîntem creștini de aproape două 
Snllenii. In tot felul de publicații bine stipendiate cu fonduri din 
Străinătate se vehiculează Aprecieri voit eronate privind istoria 
gi cultura noastră națională. Doctrinari de duzină, plătiți cu ora

și cu cuvîntul scris, caută să acrediteze ideea că In condițiile Is
torice actuale ar fi perimat conceptul de națiune. Sfat contestate 
unele granițe, organizații statale, prevederi înscrise In Constituția 
României, structuri economice și culturale, In numele unor con
cepte noi : federalizarea și autonomia locală pe baze etnice. Cu 
ce scop ? La ce a condus federalizarea fostului imperiu al URSS 
sau a Iugoslaviei ?

Oameni de cultură, istorici cunoscuți cu autoritate profesio
nală și recunoscuți patrioți sînt etichetați drept naționaliști sau 
fasciști. Putem oare să uităm cit de multe lucruri bune s-au fă
cut în această țară de milioane de oameni animați de flacăra 
patriotismului ?

Pe fondul strategiei destabilizării se simte din ce In ce mal 
mult nevoia de unire, necesitatea făuririi unei noi coeziuni spiri
tuale a națiunii In Jurul valorilor ei economice, culturale și isto
rice fundamentale. Există oare vreo țară In lume care să nu-și 
promoveze și să nu-și apere în mod organizat propriile el Inte
rese naționale ?

Este adevărat că partidele politice, grupările sindicale, pa
tronatul, minoritățile conlocuitoare, pot avea anumite interese de 
grup. Dar, pe deasupra acesteia trebuie să primeze interesul na
țional. Nu poate fi conceput altcumva statul de drept. Nu poate 
să fie edificată altfel o societate a bunăstării celor harnici, ase
mănătoare atît de rîvnitelor țări în care și-a arătat roadele doc
trina neoiiberală a economiei de piață.

Viorel STRAUȚ
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ZORI NOI publicitate
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parteneri ?

Ape'ati la serviciile de publicitate
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și*direct în toate mediile din Valea Jiului !

,,lime îs money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.

Sloganuri publicitare penetrante, prezentare g i. ă 
deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi“ !

NU UI T A Ț i l
Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere I

Societatea comercială 
„ASVIL“ SA Lupeni

„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA MAI BUNA 
CALITATE"-

Societatea Comercială „ASVIL“ — SA Lupeni a redus 
cu 30 la sută prețurile la agenți de spălare lichizi, marca 
»»VIL“, folosiți pentru întreținerea locuinței, în condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, în acest an, 
a premiului „Internațional Gold Star For Quality" de către 
un comitet managerial de selecție din Spania.

„V1L“ — produse de calitate, plăcut parfumate și viu 
colorate, se livrează în ambalaje din material plastic de 
1, 2, 5, 35 și 60 kg și pot fi procurate prin unitățile comer
ciale, magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, Bucu
rești, Govora și la sediul firmei din orașul Lupeni, str. Vîs- 
cozei nr. 1, telefon 935/60451 sau 60452, telex 72517, fax 
935/41511.
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VfND vioară de maestru marca Steiner, urgent. Telefon 60282 
Lupeni, după ora 15. (1469)

V IND combină „Internațional" nouă, la preț convenabil Te
lefon 45359. (1468)

CAUT femeie îngrijire copil 1 an la domiciliu. Str. Iile Pin- 
tilie 4/25 între 17—20. (1463)

PIERDERI

VIND garaj metalic, zonă centrală, telefon 44854. (1466)

VIND cărucior detașabil pentru copil. Telefon 44144. Intre 
orele 15—18. (1464)

VIND receptor și convertor satelit Telefon 45069. După ora 
16. (1462)

VIND apartament proprietate, 2 cuanero mobilat și telefon in 
zon« Dimilrov. Rejații str. 9 Mai, bloc 4, sc. 7, ap. 3. (1460)

VIND Dacia 1310 stare bună. Relații str. Piscului nr. 3. (1456)

PIERDUT legitimație handicapat pe numele Mărită Maria 
eliberată de Asociația handicapaților Petroșani. O declar nulă. 
(1439)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Călcioiu 
Eugen, eliberată de UTP. O declar nulă. (1457)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Anti Dorin Toan, 
eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (1458)

DECES

VIND televizor Color „Oreon", ailb-negru Sirius 
Flayer stare bună. Relații str. Arădanilor nr. 9/1. (1450) 

j|44?ylND aPar’anicnl confort I. Relații str. Gh. Barițiu nr. 

troi«XIND1i1nrC1= de, Ca’ă cu fundaU« turnafa str. Rovinei nr. 
Telefon 41055 după ora 20. (1445)

și video

24.

20.

SOȚIA Sînzianș, copiii Cornel, Marin, Ion, nurorile și nepoții, 
anunță dispariția fulgerătoare a scumpului nostru

CEAUȚA IOAN (80 de ani)
Inmormintarca va avea loc azi, 8 aprilie 1992 în localitatea 

Livadia. Dumnezeu să-l odihnească! (1459)
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ECHIPA DE SERVICIU

1 Responsabil de număr : 
Sorin OPREA
Corectura :

Emilia ACIIIREI și Viorica EIRTULESCU

Cotidianul de opinie și informațio nl 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc 

SOC II r VITA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA HUJORESCU

Materialele necomandate șl nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține, In excluși, 
vitale, autorilor.

Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10,2(1 Calendarul rileL
10.30 Film serial. Familia Pola» 

nlecki. Episodul 7.
11.15 Canal France Internațional
12.20 Ora de muzică.
13,10 Vîrsta a treia.
13,40 Divertisment Internațional, 
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 S.O.S. Natural
14.50 Avanpremieră ®V,
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.

0urs de limba germană. 
Curs de limba italiană. 

■16,00 Tineri Interpreți de muzică 
populară.

16.20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Pronoexprea. 
17,00 Actualități.
17,05 15, 16, 17, 18.
17.30 Reflector.
17.55 Fotbal: RomAnia — Letonia 

(meci amical). Transmisiune 
directă.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. Doamnele de Ia

malul mării. Episodul 4.
21.35 In fața națiunii.
22,00 Memorialul durerii.
23.15 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.45 Lumea ideilor.

HOROSCOP ‘
BERBEC - 

(21 martie — 20 aprilie)
O vizită inopinată vă dă peste 

cap tot programul.
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Li mersul „pe sîrmă" e de a- 

JQns un singur pas greșit.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Astăzi vă aflați sub influența 
unei stări de dulce indolență.

RAD ,
(22 iunie — 22 iulie)

Planurile dv. se află sub buna 
auspicii.

LEU
• (23 iulie — 22 august)

O acțiune neprevăzută vă pro
pulsează în centrul atenției.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

In planul dv. de luptă ziua 
de astăzi este o sabie cu două 
tăișuri.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Vă bucurați de bunăvoința u- 
nei persoane influente.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Perspectiva plecării într_o că
lătorie — care nu vă tneîntă — 
vă poate oferi, totuși, o satisfao- 
ție deosebită.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Cunoștințe noi, relații noi...
CAPRICORN

(21 decembrie — 49 ianuarie)
O zi aflată sub influența unei 

persoane plicticoase.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 48 februarie)
Evitați luarea unei decizii im

portante, astăzi.
PEȘTI 

(19 februarie — 20 marUe)
Colaboratorul de care aveți ne

voie nu trebuie căutat prea de
parte. E o persoană din antura
jul dv.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2673 
Petroșani, str. Nicolae Oălcescu nr. t 
Telctoanc: 416G2 (director-redaclor șef)) 
41663, 42461 (secții).

★

TIPARUL | Tipografia Petroșani. str, 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 41365.


