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Ieșirea din iarnă
xistă în pendularea anotimpurilor un moment unic, cînd 
nările întîlnesc pentru prima dată un miros sublim, greu 
de definit și imposibil de comparat: mirosul de primăvară. 

Indiferent cit de absorbiți am fi de frămîntările noastre interi
oare, cît de absenți am fi la ce se petrece în jur, mirosul de pri
măvară ne umple ființa șl, fie chiar numai pentru o clipă, ne sim
țim mai puternici, mal optimiști.

Anul acesta. în mod prematur, am intiln.it sublimul miros 
prin luna februarie. A fost doar o amăgire, o minciună frumoasă. 
De fapt, a fost o diversiune a naturii, care și-a amintit că, înain
te de a-i deveni dușmani, distrugînd-o, l-om aparținut cu toată fi
ința. Astfel, văzîndu-ne aproape sfîrșiți, ne-a trimis o rază de 
căldură. Minunea, abătîndu-se de la regula clasică, a ținut o săp- 
tămînă. Apoi iarna și-a reintrat în toate drepturile ei și nici acum 
nu e dispusă să ne părăsească.

Dc fapt, de ce ne bucurăm atît dc mult cînd vine primăvara ? 
cei mai 
Ceilalți

Pentru un singur motiv: unul dintre dușmanii noștri 
mari, frigul, slăbește din putere, apoi se stinge încet, 
dușmani rămîn însă la fel de puternici.

Matura, urmindu-și dialectica ei, 
prea marc in pragul noului anotimp, 
o problemă aproape rezolvată.

Dacă nc referim însă la „iarna 
acum 47 de ani, într-o primăvară (!), problema devine mult mai 
complicată. Mirosul de primăvară, la fel de amăaitor, l-am 
țit tot prematur, în plină iarnă, în decembrie 1989. Și atun i 
nc-am bucurat rpult prea repede că am scăpat de toate necazurile 
iernii. Treptat, mirosul acela s-a evaporat, iarna și-a intrat în 
toate drepturile ci, revenind parcă mai furioasă, cu viscole ți a- 
valanse, cu tornade de zăpadă și ger. Și, chiar dacă de atunci au 
înflorit de două ori trandafiri;, iarna aceea cu țurțuri în formă 
de seceră și ciocan este încă în putere.

Fantomele ci. ascunse un timp, au scos capetele, parcă mai 
semețe, mal pline de vigoare ca oricînd, furioase chiar că le-a 
fost întrerupt ritualul. Deși ctt obiceiuri nocturne, fantomele au 
început, fără rușine, să se arate chiar ziua în amiaza-marc. Să 
strige, să emită pretenții, să amenințe ! A’e lovim de ele. pe stra
dă, în casă, în parlament și, uneori, chiar în suflet. Atît de abile 
și de perjide au fost, îneît au ocupat chiar o parte din teritoriul 
conștiinței noastre.

Plouă trist peste noi și țară, o ploaie trimisă parcă anume să 
revigoreze buruienile răulur. ('<• rău ți-am făcut Doamne, să ne 
amlni citit d< mult primăvara

omznarp7711 poate tolera o
Astfel, ieșirea din iarnă este

pătimirii noastre", începută
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H E R M E S • 
o florărie de lux

S-a redeschis, după ample lu
crări de renovare, florăria 
mes“ a RAGCL Petroșani, 
timcntul bogat de flori 
cumpărătorilor chiar 
deschiderii, precum și 
n.dismul și amabilitatea cu care 
te intîmpină cele două tinere lu
crătoare ale magazinului — 
Minodora Ilațegan și Lucia Ni- 
țescu — au reprezentat o convin
gătoare confirmare a voinței ex
primate do cl-na ing. Mioara Ci
reada, specialista regiei pentru 
sere și zone verzi, de a face din 
undate o florărie de lux.

„Hei- 
Sor- 

oferă 
din ziua 
profesio-

Am găsit in magazin tranda
firi, cale, garoafe, jerbera și alte 
flori tăiate, precum șl specii noi, 
in ghivece, din sera proprie: ie
nupăr decorativ, brăduți, un po
rumb ornamental ce face o floa
re asemănătoare crinului ctc.

Flori și flori, frumoase, diverse 
și la prețuri moderate, ambalate 
cu gust, precum șl un sortiment 
bpgat de vase din faianță, cera
mică și porțelan.

Toate la un loc — o carte de 
vizită ce promite... (I.D.)

Vemți, privighetoarei! ciută

„D’AIA 
TIMIȘOARA

LA

In perioada B—lă aprdie, Ia 
Timișoara, pe scena festivalului 
internațional studențesc, cele mai 
cunoscute formații artistice 
țară și din 
fia față în 
teptat duel

Casa de 
din Petroșani 
prin formația 
„D’aia**, ai cărei membri sînt cu- 
noscuți ca buni instrumentiști și 
entuziaști promotori ai celor mai 
noi curente in rock. Nu ne în
doim că evoluția grupului „D’aia** 
va fi, și dc această dată, la inăl" 
țime. Nit putem să nu ne ex
primăm insatisfacția pentru fap
tul că acest grup nu este prezent 
și pe scenele din Petroșani. Poate 
aceste rinduri să fie un imbold 
pentru organizatorii dc specta
cole. Grupul „D’aia" poate și tre
buie să fie o prezentă mult mai 
activă în viața culturala din Va
lea Jiului. (D.N.).

din 
străinătate se vor a- 
față într-un mult aș- 
muzical.
cultura a studenților 

este reprezentata 
de muzica rock
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Tefcvîziunea caută un sponsor ?!
Radiolelev iziunea română se află în dificultate. Și nu de ieri, 

de alaltăieri. De vreo doi ani, diferiți reprezentanți ai acestei in
stituții, inclusiv directorul genera], dl, Răzvan Teodorescu, au 
enunțat problemele cu care se confruntă — în speță de ordin fi
nanciar. S-a cerut sprijinul parlamentului, Guvernului, Președin
ției, s-a încercat și cu „doar un leu și șaptezeci și opt de bani**... 
Zadarnic. Legea audiovizualului face antecameră în clădirea din 
Dealul Mitropoliei. Guvernul n-are bani. Președinția nu are atri
buții, Uitc-așa, pisica este pasată de la unul la altul. Ba mai mult, 
fiecare din instituțiile arătate arc cîte un colț împotriva televi
ziunii. acuzînd-o de prezentarea deformată a informațiilor. Ce să 
mai zicem noi, telespectatorii ?

N-aș face atîta caz, dar lipsa mijloacelor financiare ale TVR 
se reflectă în consistența și calitatea programelor. Și cum pro
vincia, cu atît mai mult noi, cei din căldarea asta a Văii, nu prea 
avem alte posibilități de petrecere a timpului liber, sîntcni afec
tați o dată în plus.

Conferința de presă de la sediul televiziunii a avut — în in
tenția organizatorilor — rolul de a crea un curent favorabil în 
presa scrisă, mai degrabă decit de a lămuri situația financiară a 
instituției. Chestiuni de genul bursei în SUA a unui „tînăr" pen
sionar și a altor mărunte matrapazlîcuri (asociația profesioniștilor 
din TVR .și a contractelor de publicitate) au fost driblate scurt, 
în ideeâ dc a nu se intra prea adînc în amănunte. Cît a reușit 
manevra, rămîne de văzut. Oricum, rezolvarea situației nu de aici 
va veni. „Piesele grele1* intră în competiția electorală. Vizitele de 
lucru au început deja. Așa că, de voie, de nevoie, RTVR-ul va 
fi sprijinit. Probabil că nu la modul dezinteresat (ca și pînaa- 
cum, adică), ceea ce va face din televiziunea română un subiect 
dc discuții oricînd la modă — și la modul în care ne-a obișnuit. 
Să... vedem de mai bine !

Paul NICULESCU

PUȚIN MAI BINE 
PENTRU 

DUMNEAVOASTRĂ!
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S. ( ASVIL S. A.
LUPENI

Premiul
,,Gokl Star for Internațional Quality“

Totul a înieput anul trecut. Confruntata cu 
problemele sale de ani de zile. Societatea co
mercială „Asvil" SA Lupeni, nu s-a lăsat deloc 
copleșită de ideile celor care ii doreau o soartă 
sumbră. Conducerea și oamenii au avut tăria 
să renunțe la o investiție in care s-au băgat 
miliarde de lei (conservată acum) și să se a- 
puce serios de lucru. Rezultatele muncii, croite 
pe noile condiții de activitate, impuse de tran
ziția spre economia de piața, n-au întîrziat să 
apară. Anul trecut, pe seama Înnoirii produc
ției și relansarea societății pe piața internă, 
AS\ IL Lupeni a reușit la Tirgul Internațional 
de la Neptun să obțină o mențiune de calitate 
pentru detergenții produși, încă din anul 1990.

Acesta a fost doar începutul care s-a dove
dit de bun augur. Unii participanți de pe piața 
internațională au realizat atunci primele con
tracte cu ASVIL pentru tipurile fie detergenți 
fabricate aici. Calitatea excepțională a acestora, 
precum și publicitatea realizată de acești bene
ficiari pe piața internațională au reținut aten
ția juriului din cadrul Comitetului de selecție al 
J BAN Imagcn Arte.

Pc seama testărilor și a cunoașterii îndea
proape a caracteristicilor acestor detergenți 
produși de firma ASVIL SA Lupeni, juriul a 
acordat acestei firme premiul Gold Star for 
Internațional Quality, la Madrid, unde s-a fă
cut festivitatea de decernare inclusiv o vastă 
campanie de publicitate transmisă de posturile 
de televiziune din mai multe țări ale lumii.

Din păcate, conducerea ASVIL nu a putut să 
participe la această festivitate. Conducerea 
ministerului de specialitate nil a vrut să apro
be 2300 de dolari, sumă care acoperea toate 
cheltuielile legate de această deplasare la Ma
drid.

Deci toată festivitatea s-a derulat în absența 
cîștigătorilor premiului, urmînd ca acesta să fie 
luat de ambasada română din Madrid. Păcat. 
Doar 2300 de dolari nu ora o sumă extraordina
ră. Dar cind nu este voință...

Insă dincolo de acest aspect meritul lucrăto
rilor de Ia ASVII, a fost recunoscut iar calita
tea produselor oferite poate fi verificată de 
fiecare dintre noi, căci aceste produse se gă
sesc în vânzare și pc piața internă.

detargunl

Piese auto

■E 2. ts c £ X

Chiar dacă unii nu vor «iede, vă atlgiirâm noi că la atelierul 
mecanic și de piese de schimb al As.,1 se produc piese pentru 
autoturisme Dacia și Oltcit,

Au fost asimilate în producție proprie următoarele tipuri 
de piese de schimb: bucșe, pivoți și altele. care nu diferă cu ni
mic de piesele originale. Aceste tipuri au fost trimise spre anve- 
lopare, urmînd să intre în producția de serie pentru divergi be
neficiari.

Tot la Asvil se află în funcțiune și o mașină de injeclat mase 
J> tice. Producția este compusă din diverse sortimente de pahare 
ți . te recipiente bune pentru turiști din care s-au scos cu re
zult te bune pe piață mari cantități.

Pe lingă aceste produse destinate pieței atelierul mecanic a 
preluat întreaga producție de piese de schimb pentru mașinile 
unelte din cadrul societății, reușind așa cum va demonstra dl. ing. 
Mircea Draga directorul mccafio-energetic, să asigure o rentabi
litate deosebită pentru firmă.

lire ASVIL
Dc la 1 aprilie, la ASVIL 

»-a reluat producția de fire 
ficiale, cu vechea capacitate 
nouă a intrat In 
ducția de fire 
428 tone pe an, 
se preconizează 
milioane ici.

In prezent 
tipuri de fire, 
osebite ți de 
tabilă.

Prezentarea .... ... ____
formă comercială atractivă.

Firele ASVIL pot fi pentru ori
ce beneficiar un ajutor dc nă
dejde în producția proprie.
• •(•■■a

Covoare de Cîsnădie
Covoarele produse- la renumita firmă din Cisnădie se fac și 

cu ajutorul Societății Comerciale ASVIL S.A. Lupeni. Aici, din 
deșeurile rezultate in urma procesului de fabricație a firelor ar
tificiale, se fabrică dc prin luna noiembrie un produs nou, numit 
Celovil, extrem de important pontau producerea covoarelor dc 
Cisnădie. întreaga producție de Celovil este contractată de firma 
producătoare de covoare din Cisnădie. Deci, atunci cind intrați 
in posesia unui covor de Cisnădie, rețineți că și ASVIL S.A. Lupeni 
are o contribuție deosebită la fabricarea lui.

Resursele proprii — 
forța rentabilității

* •

D< spre fosta Viscoza stau spus 
foarte multe. Răuvoitorii ’i-au 
prezis mereu un viitor sumbru. 
Dar, trecerea la statutul dc so
cietate comercială ASVIL, acum, 
a descătușat energia și forța cre
atoare a acestor oameni. Și cum 
nu a fost deloc timp de a sta, 
fiecare s-a apucat fie lucru cu 
cea mai mare dăruire, pentru a 
asigura funcționarea societății.

Dl. ing. Aitur Dărîngă, direc
torul societății ne istorisește <’i- 
k’va din „necazurile" începutului, 
dar ;i reușitele ulterioare.
l’c timp de iarnă, soi ietatea a 

Juneți. nat redus, datorita lipsei 
de păcură. Ideea a venit de la 
sine : repunerea in funcțiune a 
vechii centrale concepute 
bază de combustibil solid, 
început reparațiile la 
cazane tip BW, s-au pus 
țiune două. Capacitatea 
abur pe oră. Consumul 
gic a fost redus cu 66
Iar njarca problema a lipsei dc 
păcură a dispărut definitiv. Și 
odată cu rezolvarea sursei de 
căldura s-a rezolvat viața uzinei.

sursei de 
înțelegeri 

re-

Pe lingă rezolvarea 
căldura ASVIL prin 
directe cu colaboratorii și-a 
zolvat și sursa proprie de apa 
curenta, prin repunerea m func
țiune a unei magistrale nefunc
ționale dar existente prin care 
se rezolvă debitul necesar in că
dere libera. Deci tot cu economii 
energetice,
blema apei curente se va rezolva 
prinli-o investiție de mai mare 
anvergură, pentru care există 
deja aprobări, urmînd să se în
făptuiască pentru rezolvarea de
finitivă a apei curente indus
triale.

In perspectivă, pro-

ASVIL oferă:
REȚINEȚI :

Societatea Comercială ASVIL 
SA. Lupeni oferă firmelor ți 
persoanelor intere'ale cei mai 
utili si de calitate detergenți. 
Produsele se livrează în amba
laje din plastic <le diferite di
mensiuni.

Folosiți cu încredere aceste 
produse :

ACVIL — pentru spaiari ma
nuale și mecanice ; Vilpon — 
pentru spălatul vaselor de bu
cătărie; Clari il — pentru spăla
tul rufelor in mașină automată : 
Vilcor — pentru spălatul vaselor 
și aragaZi lor; Covil — pentru 
curățatul covoarelor ; Glasvil — 
pentru curățarea geamurilor și O- 

bieclelor din sticlă ; Viltix — 
pentru curățat tacimuri, articole 
inoT, căzi baie, vase emailată; 
Tapvil — adeziv pentru tapet.

Toate sortimentele au calitatea 
garantata și pot ji procurate de 
orice persoană din magazinele 
societăților comerciale, la prețuri 
avantajoase.

pe
Au 

cele trei 
în funii
lor ; 30 t 
de ener- 
la sută.

Metode noi de conducere
piețurile de livrare cu începere 
din 26 martie 1992 la un numit, 
dc 12 produse cu 18—40 Ja suta 
realizate integral in cadrul Fabri
cii ageriți de spălare. La produ
sul „fire mătase" viscoza prețu
rile de livrare sînt cu 10—15 la 
sută inferioare prețurilor produ
selor similare fabricate dc alte 
unități din țară.

In perioada 1 noiembrie 1991 
— 31 martie 1992 ca urmare a 
reducerii resurselor energetice 
pe economie unitatea și-a res^ 
trîns activitatea. Astfel Fabrica d© 
fire mătase tip viscoza, mare con
sumatoare de energie electrică șl 
combustibil și-a încetat actlvita-d 
tea accentul punîndu-se Pe fa-4 
bricarca «genților de spălare ști 
a unul nou produs „CEI.OVIL?! 
fabricat din deșeuri fire vîscozd] 
care se fabrică cu cantități redu-4 
se de energie, combustibil și forjjț 
ță de muncă. «i

Ca urmare a eforturilor și ac
țiunilor noastre în această perina^ 
dă unitatea a reușit să asigur^ 
plata salariilor personalului ră^ 
mas In activitate precum și baz.i) 
materială necesară reluării acti
vității unității cu începere de Ji 
1 aprilie 1992.

Liana ni'TOi, |
Director economic

In corelare cu profilul de acti
vitate al unității și producția fi
zică programata se fundamentea
ză și se stabilește volumul chel
tuielilor necesare, valoarea pro
ducției marfă și rezultatele 
nane iarc care formează elemen
tele de bază ale bugetului de 
venituri și cheltuieli.

Aclivitatca 
nizatu pe trei

— Fabrica 
tip viscoza ; 

Fabrica i

fi-

conservare), i 
se estimează 
iar beneficiul 
sc cifrează la

S.A. 
arti- 
(eca 
Pro-

ASVII, produce 
cu caracteristici de 
o calitate incontes-

lor se face Intr-o

Pagină realizată <lc 
Ghcorghc CHIRVASÂ 

Dorel NEAMȚU

unității este orga- 
fabrici, respectiv : 

de fire de mătase

mi'cmio-cnergetică. 
costurilor făcindu- 
iar în cadrul aces- 

pe 
me- 
si nt 
câ
ți

Falnica 
Urmărirea 

se [>e fabrici, 
tora pe faze dc fabricație și 
fiecare produs. La Fabrica 
cunu-cnergetica cheltuielile 
urmărite pc atclieTC, iar în 
drtil atelierelor pc comenzi 
utilități.

Urmărirea operativă a tuturor 
elementelor dc cheltuieli furni
zează informațiile necesare ca
drelor de conducere și consiliu
lui dc administrație în vederea 
luării măsurilor de corecție a- 
tunel cind acestea se impun.

Periodic se analizează evoluția 
costurilor atlt pe elemente 
cheltuieli cit și pe articole 
cnlculație. Urmare acestor 
h;c a fost posibil să

de 
de 

an.i- 
reduvem
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Programul

ZORI NOI publicitate
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate
ZORI NOI

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

„Time is money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.

Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 
deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 

*„Zori noi“ 1

NU UIT A Ț1 l
Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere !

Societatea comercială de construcții 
CONPET SA Petroșani»

angajează prin concurs
— jurisconsult-
Condiții de angajare conform legilor în vigoare.
Concursul va avea loc la sediul unității din str. 1 De

cembrie nr. 90 Petroșani, în data de 15 aprilie 1992, 
orele 10.

Societatea comercială 
„CUARȚ“ SA Uricani

angajează
urgent, direct sau prin transfer un conducător auto cate
goria B. De asemenea, organizează concurs pentru ocuparea 
postului de inginer mecanic.

Concursul va fi organizat în 13 aprilie 1992.

Societatea comercială de construcții 
CONPET SA Petroșani»

închiriază spații jn suprafață dc 1000 mp în căminul de 
neramilfști din Petroșani, str. Independenței nr. 37.

Plata chiriei conform legilor în vigoare.

ULTIMA ORĂ
Primăria orie Ului Petriki ,..l i. ,. |a cunoștința cetățenilor că 

in zilele de 10, 17 Și 21 apr.hc 1992, se desfășură aețKmea X’ 
^n\tricC'HZaie f‘ c."n),or 'agabonzi de pe raza orașului. In ace t 

ns sc recomanda posesorilor de cîini dc pază și de apailamwnl 
să ia masuri in vederea protejării acestora.

ECHII’A DE SERVICIU

„La mulți ani !", 
soț și tătic — Fi iu, la aniversarea a 33 de 
Lena și Râul Iclănzan. (1461).

UN DRUM presărat cu flori și un călduros 
îi dorim celui mai bun 
primăveri. Cu dragoste,

VINZARl

10,00 Actualități. Meteo,
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noL
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20
14,25

VÎND sau schimb
bloc 8, sc. 3, ap. 7 cu similar Arad. (1474).

VlND loc de casă, cu fundație turnată, str. Rovinei, nr. 20. 
Telefon 41055, după ora 20. (1445).

VlND Dacia 1 300 pe numele Ardelean Nicolae, str. Valea 
Cimpii, nr. 42. (1485).

VlND televizor color — Philips. Relații : telefon 45125, după 
or i 16. (1492)

garsonieră confort I Petroșani, str. Unirii,

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB două garsoniere confort I, zonă fentrală, cu apar_ 
tament 2—3 camere, acerași zonă. Burcuta Lcnuța, str. Constantin 
Miile, nr. 6/18. (1471).

SCHIMB apartament două camere cu apartament 2—-3 ca
mere, zona Hermes sau Piață. Informații, str. Păcii, bloc 2, ap. 1, 
după ora 14. (1488).

DIVERSE

A DISPĂRUT de la domiciliu

Ieri, 8 aprilie, a dispărut de la domiciliu minora RAMONA 
CIORTESCU, în vîrstă de 13 ani. Poartă un „fîș“ roz scurt, pan
taloni din catifea reiată și pantofi negri. Are părul șaten și tuns 
scurt. Nu este la prima dispariție de acasă. Cei ce pot da relații 
sînt rugați să telefoneze la 41212 — Poliția municipiului Petro
șani — sau să anunțe familia, strada Aviatorilor, bl. 21 A, ap. 21.

PRIMĂRIA orașului Lupeni scoate la licitație terenul din fața 
gării Bărbăteni în vederea amenajării unei stații PECO. Telefon 
60680 și 60725. (1487).

PRIMĂRIA orașului Lupeni anunță scoaterea la licitație a 
spațiilor situate în incinta clădirii „Peron orășenesc Lupeni" pe 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 A (partea dreaptă și partea stingă).

Licitația va avea loc în data de 22 aprilie 1992, ora 10, la se
diul Primăriei Lupeni, Relații suplimentare la telefon 60680 și 
60725. (1487).

PIERDERI t

PIERDUT contract, de închiriere pe numele Asullanci Nicu- 
lina, eliberat de RAGCL Vulcan. II declar nul. (1470)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cărare Florin, 
eliberată de E. M. Dîlja. O declar nulă. (1473).

PIERDUT tichet butelie seria D, nr. 1868. 11 declar nul. (1477).
PIERDUT contract închiriere pe numele Agiurgioaic Marian, 

eliberat de RAGCL Petrlla. LI declar nul. (1484).
PIERDUT contract închiriere pe numele Roca Tlic, eliberat 

de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (1486).

DECES

COLECTIVUL sectorului aeraj dc la EM Lonca este alături 
de colegul lor David Ion și familia sa in marca durere pricinuită 
do trecerea în neființă a celei care a fost

DAVID M ARIA
o bună mamă, soacră și bunică. Odihnească-Se in pace! (1483)

COMEMORARE
’-------------- ----- -

SE ÎMPLINESC doi ani de la trecerea în neființă a iubitu
lui nostru soț si tată

TUDOSE ȘTEFAN

I

<1482)

„MARSAT“ SA Tîrgu Jiu
prin magazinul prczentarc-desfacere din str. Republicii, 
bloc 7 parter, Tg. Jiu, vă pune la dispoziție spic cumpă
rare o gamă largă de produse electronice și clcctrocasnicc.

— TV- color SAMSUNG — (plata integrală sau rate). 
Relații suplimentare la telefon 929/42101.

I

Publicitate.
întemeieri de cultură ro-> 
mânească.
Preuniversitaria.14,50

15,30. Teleșcoală.
Curs de limba engleză.

16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18,20 Vîrstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dalias. 

Episodul 117.
21.35 In fața națiunii.
22,00 Reflecții rutiere.
22,15 Vedele în recital.
22.35 Reporter ’92.
23,05 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Stadion.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
O informație foarte proaspătă 

sună precum comanda „la arme!" 
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Totul merge, cel puțin la pri

ma vedere, bine. O zi bună de 
făcut planuri pentru sfîr.șitul de 
săptămînă.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Tntilniți o persoană care 
Incită spirituj de acțiune.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Așteptați o comunicare 
portantă.

vă

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cineva urmărește să vă 
tragă atenția, într-un scop 
definit. Atenție!

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

O zi surprinzător de calmă. 
Riscați o deconectare prematură.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Rezolvarea unei „ecuații" gre
le va avea loc în cursul zilei de 
astăzi.

gUs— 
bine

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Călătorului îi stă bine cu dru
mul. Ocazie cu care descope.’iți 
noi și interesante „peisaje".

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dați dovadă de o mare poftă 
de Jucru. Puteți aduce „la Zi“ 
probleme mai vechi.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Relații foarte bune cu persoa
ne în vîrstă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

In pași dc dans spre un teren 
minat. ~ 
binele

Tentația e mare, dar, spre 
dv. rezistați.

PEȘTI
februarie — 20 martie)(19

.Stare melancolică, predispozi
ție pentru visare.

I Cotidianul <le opinie și Informație al 
ZORI NOI" este realizat dc 

VH \ ( OMERCTALĂ 
„ZORI NOI" S. \. 

inființală conform Iți! 
eiziei nr. 268 /12.116 1991 
a l'rcfectui-ii județului 
Hunedoara.
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Responsabil de număr : 
Iforațiit A LEXAN DRESUL1

Coreei ura :
nilia ACHIREI și Viorica I IR I ( |,j;s< (J

îl!

(VI■«terialele necomandate și ncpublicaie 
nil se restituie. Responsabilitatea morală 
ți juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, in exclusi
vitate, autorilor.
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