
• Un adevăr cunoscut prea tîrziu 
Inu mai slujește la nimic. Doar 

din perspectiva psihologici, in- 
j dividuale sau colective, după caz, 
■ are o valoare morală, oamenii 

zicîndu-și „uite domnule, de ce 
1 am pătimi'!".

Așa s-au petrecut lucrurile cînd 
I s-a făcut public acel act adițio- 
, nai secret Ribbentrop—Molotov. 

A fost declarat, la București, la 
Chișinău , la Moscova, nul și 
neavenit. Insă situații! actuală 
este alta, toată lumea, bineînțe- 

> Ies și Ucraina, pornește de la 
statu-quo, nefiind nimeni dispus 

, (sp amintește imediat actul de 
constituire a CSCE și Charta de

pede că Parlamentul produce o 
analiză nu doar politică ci și 
suport pentru ca celelalte orga
nisme abilitate într-un stat le 
drept, cum nu numai ne pretin
dem a fi, să treacă la treabă. 
Dacă n-au stat, cum s-a petrec t. 
în expectativă.

Nici acum situația raportului 
referitor la, de acum istoric, eve
nimentele de la sfirșitul lui sep
tembrie anul trecut nu este ie
șită din tiparul cunoscut. Iyttc 
posibil să se termine luna urmă 
toare, deci la vreo șapte luni 
de la consumarea acelor fapte 
pe care toată lumea, in primul 
rinei minerii, oameni de toată

PREA TIRZIU...
să cedeze o palmă din 
actual, oricit de ne
constituit el acum zeci
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în masivii montani aparținind Ocolului silvic din centrul 
municipiului Petroșani, au fost împădurite, de la începutul lunii 
aprilie, cînd s-au declanșat acțiunile specifice «Lunii pădurii", 
peste 15 hectare. Este vorba de suprafețe din zonele exploatate 
In foste parchete, goluri și poieni din fondul neregenerat în urma 
exploatării — Stolnicioara, Izvorul și Malcia, din masivul Paring, 
Dealul Babii și Crlvcdia. Ca un început promițător se fac recom- 
plelări și în haldele de steril ne la Crivedia-Vulcan, unde încer
cările dc pină acum pentru regenerarea vegetației nu au dat 
roadele scontate.

Acțiunea dc împădurire a început în zonele mal Joase, unde 
s-a topit zăpada, urmînd să fie continuată la altitudini superioare 
in a doua parte a lunii. Există toate condițiile ca odata cu reve-

„LUNA PĂDURII4 
în plină desfășurare» X-,

mrea muncitorilor sezonieri, după sărbătorile de Paști, plantările 
de primăvară, atît cele integrale, cit și completările, sâ lic preluate 
cu și mai multă amploare, la altitudini superioare, așa că există 
toat premisele, nc-a asigurat dl. ing. Dan Diaconescu, ca pinii la 
finele campaniei volumul dc împăduriri • programat — în total 
pete 5" hectare — să fio realizat și chiar depășit.

Referitor la problemele ocrotirii pădurii, dl. Carol Biro, Ingi
ner șef adjunct al Ocolului Silvic Petroșani, s-a arătat satisfăcut 
că fată de alte zone ale țării, mai de șes, în fondul nostru silvic 
nu so înregistrează distrugeri semnificative. Delictele silvice sini 
puține, avînd ca autori pe unii din foștii proprietari do păduri, 
care urmează să fie reîmproprictăriți, prin repunerea în posesie. 
Urni se dedau la tăieri abuzive de arbori. Durerea cea mai mare 
este, in schimb, poluarea dc către Termocentrala Paroșeni, care 
afectează sănătatea pădurii, mai ales, în masivul Vilcan. Salvarea 
e>T doar reducerea poluării.

In ceea ce privește ritmul lucrărilor dc regenerare a fondului 
si.» ic, problema de fond este forța de muncă. Lipsește adică forța 
de muncă autohtonă, iar pentru lucrări sezoniere sînt aduși mun_ 
cituri din regiunile limitrofe, mai ales din sud. (loan DUBEK)
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NU UITAȚI!
In ziarul de miine
PROGRAMUL TV

SAPTAmINAL

la Paris) 
teritoriul 
drept s-a 
de ani.

Dar prea tîrziu se fac publice 
concluziile. Chiar și despre eve
nimente interne.

Comisiile parlamentare au tot 
lungit și prelungit cercetările, 
dificile, ce-i drept e drept, des
pre momente cîndva fierbinți. 
Despre ce s-a petrecut acum doi 
ani, în județele Covasna și Har
ghita, 's-au făcut două rapoarte 
paralele, precum se știe. Situația 
se calmase, potrivit principiului 
că timpul vindecă adeseori 
nile. Și care nu se 
redeschise deoarece 
reri.

Tot după această
confecționat și raportul referitor 
la evenimentele din 13—15 iunie 
1990. Tot două s-au elaborat și 
au rămas fără efecte. Este lim-

cuvine a 
produc

metodă

SINDICATUL ARE
Nit spunem nici o noutat*, 

subliniind că, după dccembtic 
1989, rolul sindicatelor a crescut 
ev,'•lent, cele mai multe gru
pări sindicale devenind adevărate 
forțe de npâiarc a drepturilor 
salariațdoi.

Acolo unde sindicatele au în
țeles exact misia lor, treburile 
s-au rezolvat In sensul bun al 
cuvintului, fără ca salariații să 
fie tlrîți in fel dc fel de mișcări 
cu nuanțe de „sus", „jos" cutare 
sau cutărică și oamimi și-au vă
zut dc lucrul lor, iar societate fi 
respectivă a avut numai dc cîș- 
tlgat. Nu ti' buie înțele s din a- 
ceasbi, și numai răuvoitorii pot 
înțelege asta, că pledăm pentru 
lip,a luptei sindicale Dimpotiivă, 
ac-asta trebuie să existe, trebuie 
.susținută, dar trebuie du ă in
tr-o manieră civilizată, pornind 
de la condițiile concrete din fie
care societate comercială. Adică 
țcnînd cont că se poale obțin-’ 
orice, dacă este de unde. Exem
plele din viața noastră socială, 
de după deccmbtic '89, no oferă 
mult-' surprize in c< , i ce pi i

ră- 
fi 

du-

s-a

isprava, dc altfel, vrea să le uite. 
Ba chiar, s-au și uitat.

Ne place,, nu ne place, raportul 
e necesar in mod 
doar de aceea s-au 
anchete, audieri și 
dineul minelor. Nu 
elaborezi un astfel 
deoarece elementele concrete se 
cuvin selectate, prin te au mai 
semnificativ și relevant, apoi 

redactarea. Insă o „viteză" spo
rită de lucru ar fi avut și un 
impact social și politic sporit.

Dar agenda parlamentară e 
încărcată de priorități, deși forul 
legislativ are timpul limitat, deoa
rece alegerile generale bat la 
ușă, chiar dacă nu acum, a.șa 
cum era de așteptat; dar sînt 
Pe Undeva nu prea departe, prin 
sezonul estival. Care, precum se 
știe, este și timpul vacanțelor.

obiectiv că 
întreprins 

vizite în a- 
este ușor să 

de raport

Tiberiu SPATARU

Partida națională în viziunea d-!ui Radu Teodoru (i)
Miercuri, 15 aprilie, domnul Radu Tcodoru, vicepreședinte al 

Partidului România Mare, a avut o intilnire cu membri și sim- 
patizanți ai acestui partid. Profitind de prezența domniei sale în 
Valea Jiului, i-am solicitat Un interviu, pe teme politice, economice 
și sociale de actualitate, în perspectiva apropiatelor alegeri ge
nerale. Cu precizarea că ziarul nostru are o constantă poziție de 

r. .- . •joct,. jnc]r politice, redăm în
acestui

ccliidislanțâ față dc orientările 
rindurilc de mai jos, conținutul i

—• D-le Radu Tcodoru, Corni- 
telul director al Partidului llo. 
mania Maro s.a lansat in cam
panie pentru apropiatele alegeri 
generale și prezidențiale cu o 
tactică dc grupare a forțelor po
litice in jurul conceptului de 
l’artida Națională. ( e ne puteți 
spune despre acesl concept?

— Conceptul își are locul sau 
biiw definit in doctrina politica 
a „Partidului România Mare". Es
te vorba de cont.nuarca tradi
țiilor politice românești începu
te în 1818, care ap culminat cu 
Marea Unire dc la 1 Decembrie 
1918. După ce] de-al doilea răz
boi mondial, România a fost din 
nou ciuntită. Problem i vil ii., de 
a continua politica n iționala *c

interviu.

pune 
tuală. 
de dictatură comunistă au distrus 
structurile economiei, culturii și 
istoriografiei naționale ale Ro
mâniei prip intervenția de diri
jare din afa.a a Comin ternului. 
Evenimentele politice care s_au 
succedat după 1989 au determi
nat o stare de confuzie. Sub fe
nomenul democratic al pluriparti- 
dismului s-au conturat, treptat, 
tendințe și manifestări, cu carac
ter enti românesc și do dezmem
brare a României, venite din a. 
fară. Calul troian j] constituie u- 
niciil parlid fără o doctrină po
liticii, dar întemeiat pe criterii 
cinice, tidemcretil și m ighia- 
romania cu evidentele lor acțiuni

in termeni noi la ora ac_ 
Cei mai l>me de 45 de ani

GRIJĂ DE OAMENI
vește lupta sindicală. Sini multe 
sindicate, în care rolul acestora 
a fost înțeles ca o stare de veș
nică opoziție față dc conducerea 
societății, iar această permanenta 
stare dc lupta a condus exact 
la neglijarea aspectului funda-

- ASVIL S.A.

Asupra unui asemenea exemplu 
ne vom Teferi în cele ce ur
mează, facind o utc inia retro
spectivă a muncii și luptei sin
dicale de la una cbn societățile 
eonii rcialc ce au avut mari pro- 
bli-me, dar care priuti-o conlu-
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mental cii’ nr trebui sa carIU te! ( ,1 e siclrisă in ti<* nun I ul ch
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rea unor pi obh-niic de ord in * peni
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altfel, a friptul i li C’ft shv lir a’. lll din i mima cli(mir, iii* *ipun*
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singur •K-gment ni comp' in»»ni[‘•1 sabie'i si |>lna 'a pinb » in II l<>
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nn i, s-a înființat un magazin 
alimentar, care asigura tuturor 
celor ce doresc o serie dc pro
duse alimentare. Dc curind a 

fost înființată, Intr-un spațiu dis
ponibil și adecvat o videodisco- 
tecii, dotată cu televizor color. 
In prezent se Iu» rcază, întruna 
din halele disponibile, la anima 
jan a unei săli de sport multi
funcționale pentru tinerii din 
cadrul societății. Împreuna cu 
con lini de administrație s an 
început t donările pe lingă Con- 
pet Petroșani, in vederea filiali 
zării celor tivi blocuri dc locuin
țe cu stalul de locuințe dc ser
viciu, pi ntril c..r<j s au cheltuit 
de ja Vr< <i 33 de ni. • > nv dar
pe ca' e ciur truc tu ' nil Ic a
terminal. Prin f>n.il....i • ,i acer;- 

tor i, ASVIf, ar I 1 n I ■ . pc-nt’ll 
oam nil ‘.ai de f’fi ’■ loruildc, 
dintre csirv Iii I ' inii nt • • >
restul garsoniere I* atv -i c cin
sti ni torul \ a iuți • n< i "’a l< 
lot înnl,' ■ a vel ir d, ■ l.t As’. I

fili.-iir-lv ( IIIRX \SA

I

iredentiste. Dar și alte forțe din 
afară, mai mari și mai bine mas
cate se ascund și acționează din 
umbra. In acest context, consi
derăm că este vitală unirea tu
turor patrioților in .Partida Na
țională. Țara se afla în primejdie 
de moarte. Sîntcm înconjurați ca 
în«inte de 1941, de forțe ostile. 
Economia națională a fost res
tructurată fără o protecție socia
lă adecvată. Nivelul de trai a 
scăzut. O parte a mass-mediei ac
ționează fățiș în slujba interese
lor străine, propagînd idei de de
nigrare a valorilor culturii na
ționale și ale istoriei noastre mul
timilenare. Valul pestriț al 
orientărilor partidelor politice 
provoacă confuzii tn rînd'i] oa
menilor și dezorientează. Avem 
datoria de a ne uni forțele, în 
Partida Națională, pe deasupra 
intereselor și afinităților politice, 
pentru a salva națiunea.

— Ce forțe credeți că se pot 
coaliza, in numele acestui cr>z, 
din paleta colorislică alit de di
versă a partidelor polilice?

I
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— Fără îndoială cele cuprinse 
intre centru și stingă. Aș cnume- j 
ra Partidul de Unitate Națională 
a Românilor, Partxdul Democrat 
\grar, coaliția partidelor s'ingii

Interviu realizai dc
\ jorel S'I’R \l.’I'

(Continuare in pag. a 3-a)

Ligii Sindicalelor Miniere 
\ alea Jiului arc un n«»u 
lider : dl. 11.11. TORS \N I

Din presa centrala aflam ca 
Tribunului municipiului Bucii - 

i-. -ti a admis cererea și a dispus 
înregistrarea c i personalitate ju 
ridica a CONFEDERAȚIEI SIN 
DICA IT,I,OR MINIERE DIN 
ROMĂNIA, cu sediul in Petro 
’.ini, sil. Timișoal i, nr. 2A, ■ ' 
sinii' l ca I idi’.r pe dom nul 
Mmm ('uzina. In aceste condiții, 
la conduci rea Ligii Sindic,itcdur 
Miniere- \ dea Jiului a tri •: nt 
domnul ll'ijl l'orsim. Știi, a ne a 
lost conlu mata t i -Ionic, ieri 

dimineață ci-' noul lid r al legii. 
ci. Ml STA I- \l
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SPUMA ÎNVĂTĂMlNTULUI
N-o să treacă prea multa vreme 

pinu cînd vom plăti, din salariu, 
ți taxa pc audiovizual, rîvnită 
ți insistent fluturată nu pentru 
a „intra" și din acest punct de 
vedere in Europa, ci ca să sal
veze contribuabilul toate bîlbîie- 
lile școlărești și ternul program 
al Televiziunii Române. Ca 
cum escaladarea prețurilor 
produce numai și numai 
RTVR. nu în toată presa.

Cu o insistență, potrivită 
tru o altă cauză. Televiziunea 
prezintă aspectele întunecate ale 
existenței. In această țară slnt 
milioane de copii și tineri care 
învață în băncile școlilor și în 
amfiteatre, mulți dintre ei avînd 
minți luminate prin studiu și 
prin îndrumarea competentă a 
cadielor didactice. Acesta este 
aspectul general, nu viața copi
ilor năpăstuiți de soartă și vi
tregiți, marginalizați, prea mult 
timp de societate, lăcașuri vizi
tate, filmate cu consecvență de 
feluriți oameni din televiziune.

Despre olimpiadele școlare, a 
căror etapă națională a fost In 
prima săptămină de vacanță s-a 
tăcut cu eleganță, deși la aceste 
reuniuni ale intaligențai și ta
lentului s-a întîlnit spuma în- 
vățămîntului românesc. Astfel 
de concursuri de cunoștințe și 
știință se organizează și la nivel 
zonal, european, sau internațio

nal, iar elevii români au obținut 
primele locuri, făcînd cinste, de 
pildă școlii românești de mate
matică. Astfel de chestiuni sînt 
importante deoarece în primii

Și 
se 
la

pcn-

l
în trei

ani ai mileniului trei ei vor fi 
specialiștii de care va avea ne
voie România. Pinâ atunci se 
vor limpezi actualele ape tulburi.

Elevii din școlile Văii Jiului, 
care au participat la etapa națio
nală a olimpiadei școlare, au ob- 
ținind rezultate care fac cinste 
școlilor și, desigur, familiilor, Se 
cuvine a fi reținute numele aces
tor copii.

• LIMBA ROMANA: Dami- 
nescu Valentin (clasa a Vlll-a, 
Școala generală nr. 5 Vulcan) — 
mențiune; .Tuia Camelia (clasa a 
VIH-a, Școala generală nr. 1 
Petroșani) — premiu special; 
Bt.mbu Simona (clasa a Vlll-a. 
Școala generală nr. 5- Vulcan) — 
nu nțiune;

• MATEMATICA: lovanov
Miodrag (clasa a Vll-a, Școala 
generală nr. 1 Petroșani) — men
țiune; \

• FIZICA: Pa lu Adrian și 
Truca Marcu (din clasa a VJII-a, 
Școala generală nr. 1 Petroșani) 
— premiul II; Căprar Cristian 
(clasa a IX-a, Liceul industrial 
Petroșani) — m -nțiune;

• CHIMIE: Stâncii Pătruț, 
Sterca Diana (ambii în clasa a 
VUI-a. Școala generală nr. 1 Pe
troșani) — mențiuni; 
Emese, Ovedcnie 
vacs Imola (toate 
Liceul industrial 
premii speciale;

Kovacs 
Alexandra, Ko- 
ln clasa a lX-a, 
Petroșani) —

\poliție\
cît în zece

Fenomenul infracțional a luat, in ultimul timp, o amploare 
fără precedent In Valea Jiului. Astfel, după cum ne-a relatat dom
nul maior Florea Comânoiu, locțiitorul comandantului Poliției din 
I.upeni, numai In primul trimestru al acestui an s-au înregistrat 
infracțiuni al căror număr reprezintă 80 la sută din totalul celor 
comise in anul 1990. Comparativ cu trim. I al anului trecut, creș
terea este de 154%. Suplimentarea volumului de muncă 
antrenat Insă și suplimentarea schemei de personal și, 
acestui fapt, deși oamenii lși fac cu prisosință datoria, 
jdeea falsă a pasivității organelor de ordine.

Statistic, situația se prezintă astfel: 10 infracțiuni cu -------- ,_
(9 tîlhării și un viol), 48 infracțiuni Împotriva avutului privat (39 
prin spargere) și 10 furturi in paguba avutului public (aici acțio
nează ageamiii, care nu știu că legea e mai aspră pentru aseme
nea fapte). Îngrijorător este faptul că 41% dintre făptași sînt 
minori sau tineri. Prezentăm mai Jos un caz. în care sînt implicați 
minori, caz rezolvat de lucrătorii Poliției din orașul Lupeni.

nu a 
datorită 
persistă

violentă

Doi elevi nu se supun somației

• LIMBA LATINA: Bal 
Maria (clasa a X-a, Liceul 
dustrial Petroșani) — mențiune;

• LIMBA
Soma (clasa 
informatică 
miul III;

Ana 
in-

ENGLEZA: Cozma 
a Xl-a, Liceul de 
Petroșani) — pre-

• BIOLOGIE: Mocanu Iulia 
(clasa a IX-a, Liceul de informa
tică Petroșani) — premiu special; 
Gheța Carmen (clasa a X-a, Li
ceul de informatică Petroșani) —• 
mențiune.

Este fără îndoială, un titlu 
de mîndrie pentru școală ca un 
elev să obțină la un concurs de 
ftn asemenea nivel de exigență 
un premiu sau mențiune. De 

aceea se pot face chiar și clasa
mente, simple dar elocvente chiar 
prin simplitatea lor: Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani și Liceul 
industrial Petroșani au cîte 5 
elevi distinși; Liceul de informa
tică Petroșani 
Școala generală 
2 elevi distinși.

Este cel mai 
că în aceste .școli 
meinic și cu seriozitate, 
profesoral avînd mulțumirea su
fletească și profesională că efor
turile școlare au rodit.

Aceste aspecte s-ar cuveni să 
fie obiectul onor emisiuni de 
televiziune care trebuie să con
vingă prin profesionalism și mai 
puțina văicăreală.

arc 3 distinși: 
nr. 5 Vulcan are

potrivit indiciu 
i se învață te- 

corpul

Tiberiu SPATARU

I
Iln ziarul nostru nr. 602, din

14 aprilie, s-a sti-ecurat o regre- I tabaâ greșeală. Cerem scuze ce
lor lezați și precizăm că, în arti- 1 colul „Ce se vinde și ce nu se
cumpără", în rîndul 19, coloana a 

Idoua, din pagina a doua, este
vorba de „7,8 lon< ' ■
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In pofida ideologiei politice, școala era școală. Spre unsiel 
lor, profesorii erau exigenți, chiar dacă se învăța economie P® 
tică, marxism-leninism și materialism dialectic. Dacă nu invățai, 
te lăsa corigent sau repetent fără menajamente. Uneori, însă M 
luau și unele masuri bizare sau cum se mai spunea atunci, exem
plare. ,

...îmi amintesc că pentru un fapt extrem de mărunt, directo
rul școlii din Uricani, nu ne-a primit la examenul de absolvire, 
pînă ce nu ne-am tuns la chelie. Toți băieții. La examenul de 
admitere de la liceu, toți rîdeau de noit „Uite-i și pe chelioșii ăștia 
din Uricani. Ha, ha, ha!" Dar, chelioșii au reușit toți la examenele 
de admitere.

...Altădată, prin clasa a X-a, directorul liceului m-a tuns la 
zero și m-a exmatriculat o săptămînă pentru că jucam fotbal la 
juniorii „Jiului", spunîndu-mi: „Ce vrei, mă? Să ajungi un Pelâ? 
Aici la noi, se face numai gimnastică și handbal!".

REGULA JOCULUI (III)
„Invățați, învățați, învățați!

J

Nu pot spune că oamenii se simțeau frustrați din cauza ideo
logiei comuniste, aici în Valea Jiului. Ei lși vedeau de muncă, 
familie și uneori, de băutură. Cîșligau destul de bine, iar viața 
era destul de ieftină. Se faceau ieșiri la iarbă verde, cu butoaie 
de bere și mici la grătar. Se cîntau melodii populare, se încingeau 
hore, sîrbc, cearda.șuri și totul era O K. Pardon, era încă, harașo. 
E drept că, uneori, se mai încingeau și niște bătăi, de exemplu 
între brigada lui Demeter și altă brigadă de moldoveni, dar asta 
se făcea, așft, pe seama „întrecerii socialiste". Nea Costică, șeful 
de post, om cu un tact deosebit, știa cum să plină problema „mai 
sus", să nu iasă

In schimb, 
nesănătoase: ei 
tirziu, zmucitul

La explozia 
de două ori: odată de durere, pentru că printre cei 
găsea și un bun prieten, Corci, doar cu un an mai mare ca mine, 
iar a doua oară de bucurie, pentru tatăl meu care reușise să scape 
din explozie. Bătrînul, după înjurătura de rigoare, îmi zice: „Măi 
copile, tu să înveți carte! Ai auzit?!". In nici un caz nil se referea 
ia învățați, invățați, învățați...

Nu știu ce răsunet a mai avut această catastrofă minieră 
pentru că în martie 1965, moare cel. mai de seamă reprezentant 
al clasei muncitoare: tov. Ghc. Gheorghiu-Dej. La conducerea 
partidului unic, CC al PCR îl alege ca prjm-sccretar pc cel care 
avea să devină, „cel mai iubit fiu al națiunii", tov. N. Ceaușescu.

...Iar noi, la terminarea liceului, cîntam „Gaudeamus igilur, 
juvennes dum sumus!'*, adică, „Să ne bucurăm, așadar, cit sîntem 
tineri!".

scandal.
tinerii aveau unele „influențe occidentale" ram 
cîntau și dansau „Marina, Marina", iar ceva mai 
„Twist again".
din februarie 1965 de la Mina Uricani, am piîns 

dispăruți se

Adrian 1 EKAlilJ 
jurist — EM Paroșcni

Ajutoare pentru copiii Lupeniului

I
I

I

Banhazy Csaba Levente, 18 ani, 
domiciliat In Lupeni, str. Tinere
tului 12/11, elev la Școala pro
fesională Lupeni și Macavei Ținu 
Roland, 16 ani, Aleea Gorunului 
6/15, elev In clasa a VlII-a, a 
Școlii nr. 3 Lupeni, sînt cercetați 
de Organele de Poliție Lupeni In 
«tare de arest...

Faptele lor slnt 
Unai grav este că, 
au fost atenționați 
căturilor dubioase 
«eștia nu au făcut 
• preveni un deznodămlnt trist, 
care nu putea să întîrzle prea 
mult, ținînd cont că coi doi și-au 
pus In slujba „pasiunii" 
mul vîrstei...

In noaptea de 22/23 
pătrund prin forțarea

incearcă să 
reținut, facîndu-se 
doar Macavci. A 
pus la locul lui ți

Doamna Muriel Sims — oaspete al micilor „locației" 
ai creșei din cartierul Braii( și al „Casei elevului".

grave, dar ți 
deși părinții 
asupra apu- 
ale fiilor, a- 
nimic pentru

tot ela-

martie 
,------ lacătelor

in Cofetăria „LIII", aparțlnînd de 
Societatea Comercială „Alpin"
8A ți sustrag bunuri tn valoare 
de 23 381 lei, pe care le depozi
tează intr-un bloc din apropiere, 
după care se întorc pentru un 
nou transport. La Ieșire, slnt 
surprinși de organele de poliție. 
Bint găsite asupra lor bunuri In 
valoare de 32 840 lei (țigări, ca-

fea, dulciuri, whisky). La soma
ția legală, cei doi 
dispară. Este 
uz de armă, 
doua zi, este 
coechipierul...

In urma extinderii cercetărilor 
s-a stabilit că. în 5/6 martie, cei 
doi au spart Consignația „Stra
ja", situată ia parterul blocului 
50, de pe strada Viitorului, tot 
prin forțarea lacătelor. Valoarea 
prejudiciului — 104 511 lei; In 
17/18 martie, au spart magazinul 
alimentar nr. 10 (parter bloc 
El, str. T. Vladimirescu), de 
unde au sustras bunuri tn valoare 
de 19 588 l<»i; în 21 februarie, 
tot el au spart un chioșc, apar- 
ținînd lui Ruira Nclu, provoclnd 
o pagubă de 70 mii lei (recupe
rată, ulterior integral).

Bunurile sustrase au fost 
cuperate tn proporție de 80 
sută, de la domiciliul celor 
cauză, lucru care, iarăși, dă
gtnditl oare părinții, care pltng 
acum pe la uși cu gratii, n-au 
știut nimic ptnă-n ziua fatală7w

re
ia 
!n 
de

Șleian CIMPOI u ,

Rrnumila organizație de caritate „Armata Salvării" din 
Anglia și-a trimis reprezentanții și la Lupeni.

In cadrul acțiunilor de ajutor umanitar acordat țării noastre, 
zilele trecute a sosit la Lupeni, un transport cu medicamente și 
materiale sanitare. Transportul a fost adus, din partea organiza
ției, de doamna Muriel Șims, care poartă titlul onorific de căpitan 
al „Armatei Salvării", și care a fost însoțită de nepotul ci, domnul 
Junior Kcvin Sims. Vizita doamnei Muriel Sims nu a fost lipsită 
de inedit. Dat fiind întlrzierea celui de-al doilea transport cu aju
toare, doamna Sims a fost obligată la un adevărat tur de forță 
după sosirea la I.tipcni, adică să facă, In aceeași zi, încă un drum 
tur-retur Intre Lupeni — București pentru a prelua, la aeroportul 
OtopenI, al doilea transport cu ajutoarele tntîrziate. Inimosul oas
pete a vizitat Spitalul Lupeni, crcșele din Lupeni șl Uricani, Casa 
elevului și sediul. Fundației IMPRO. Cu ocazia vizitelor la aceste 
instituții, doamna Sims a avut un schimb de păreri cu personalul 
medical, cadre didactice, reprezentanți al autorităților locale, etc., 
referitor la prioritățile ce le ridică dezvoltarea bazei materiale și 
îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a copilului, a asistenței me
dicale. S-a discutat despre posibilitățile unei colaborări perma
nente, respectiv, a unor schimburi de experiență Intre cadre de 
specialitate din Lupeni șl din Anglia, in domeniul asistenței 
copilului (inclusiv a nou născuților), a asistenței de urgență și 
terapiei intensive ele. (I. D.)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I i 
I
I 
I 
I 
I

Domnul Ioan Uliu, clin Petro
șani, a găsit acum două zile, In 
zona Independenței, din Aero
port, un libret de economii cu 
dobindă și cîștiguri. Deși convins 
că nu va beneficia de nici un 
eiștig, cu atît mai puțin de do- 
bîndă, dintr-un firesc sentiment

S-a găsit un CEC
MM f MMM R MM R MM » t MM 4 —— » t

de omenie, dlnsul l-a adus la 
noi la reducție. Chiar dacă re* 
dacția ziarului nu este centru di 
obiecte pierdute — lucru merv» 
ționat de noi și cu alte prilejuri 
asemănătoare — fiind vorba d» 
un document ce atestă o sumăt 
de bani, credem de cuviință că 
trebuie să facem cunoscută pre-» 
zența acestui carnet de CEC.

Titularul se numește Mulle* 
Ioan, cu domiciliul In Pctroșank 
str. Unirii nr. 26 și este așteptai 
la serviciul de Mică publicitate 
al ziarului, pentru a-și rccuperM 
pierderea. —
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Rotația cadrelor
P „pătrat" face 

rocada mică și renunță 
ia prima dragoste

„Dacă ar Ji după mine, a 
declarat nu demult, ziariștilor, 
la o conferință de presă, dom
nul Miron Cozma, aș alege 

Liga, pentru că, înțelegeți. e 
prima mea dragoste, cu asta 
am început, aici m-am format 
ea sindicali •(“ și-apoi, intr-un 
alt context, ignorind faptul că 
statutul interzice cumulul de 
funcții afirmă: „le păstrez pe 
amindouă (funcțiile de lider 
la Confederație și la Ligă, n.n.), 
că-mi place să muncesc", lată 
in citcva cuvinte, profesiunea 
de credință, lăudabilă, de alt
fel, a ținui om al muncii, adu
lat și contestat deopotrivă, a 
unui om ce a avut in mină des
tine si vieți, care, luate de val, 
s-au frint uneori, zvircolindu-sc, 
la răspintic...

Păcat irră (pătat pentru cil 
în cauză) că aceste a^rmații, 
făcute poate cu prea multă 
ușurință, tu momente de extaz 
pricinuite de rinjctul (luat drept 
suris) zeiței-cățea a succesului, 
au fort dezmințite de faptele 

ce au urmat. Realesul din -t 
aprilie de la Vulcan, urcat pe 
podium in ropot de aplauze si 
in lumina reflectoarelor, și-a 
ținut cut intui cit ține... zăpada 
mieilor. Alta va s-a dovedit a 
fi mai tare dci it prima dragoste. 
Cel ce a fost gitul acestui or
gan m clădit pe sudoarea tru
ditorului anonim subpămintean 
devine, astfel, capul — e drept, 
un alt fel dc cap. L’.i tragerea 
radicalului din P2 s-a făcut

k____________________  

brusc, dar discret. In a treia 
zi de Paști s'e vor extrage și 
alte rădăcini, se vor da, poate, 
răspunsuri și la întrebări care 
nu s-au pus...

In ce ne privește, salutăm 
modul mai mult dccît democra
tic și original in care s-au des
fășurat alegerile de la Ligă. 
Mai democratic chiar dccît pe 
vremea odiosului, cind masca
rada pornea de jos în sus, acum 
s-a pus intii capul, undeva dea
supra, apoi, sindicatele com

ponente, in spiritul autonomiei, 
și-au supus propriii lideri unor 
„moțiuni de neîncredere". Ce 
mai contează dacă unii dintre 
cei cure au fost cu mîinile pe 
sus la Vulcan, au căzut la acest 
e.iamcn post-feslum? Celor 

„promovați" le-au luat locul ur
mătorii in ordinea numărului 
de voturi, dar se cunosc și ca
zuri unde actualii lideri spun 
„am considerat că alegerile au 
fo.t făcute"... Știți dt’„ ce-și 
face omul cu mina lui'...

Domnul Torsan pn ia, deci, 
timona navei amiral a mișcării 
sindicale din mineritul Văii Jiu
lui, in timp ce domnul „prezi
dent'', fost P7, det’inc un sim
plu ,.p", lider național al unei 
Confederații miniere cu încur
cătură incompleta si inculpat 
in două procese.

/{amine dc văzut cit se va 
menține pe. linia de plutiră.

Ștefan CIMPOI

__________ J

(Urmare din pag l)

democrate, unele asociații cu ca- 
raclur cultural și chiar sindica
tele. Desigur, e vorba și de mem
brii ți snnpal./.anții Partidului 
România Mare.

— Va prezenta l’.R.M. un can
didat propriu la alegerile pentru 
Președinte al României? Sau are 
in vedere susținerea altei candi
daturi?

— A fost supus dezbaterii su
biectul in Comitetul Director al 
P.R.M. in urma deliberărilor s_a 
stabilii să nu prezentam un can
didat propriu. Susținem, in

Partida națională
schimb, în cazul că va fj pre
zentata, candidatura domnului 
Ion Iliescu. Considerăm că, ast
fel, Partidul România Mare î.și 
poate aduce contribuția fa con
tracararea pericolului de a avea 
ciștig de cauză o eventuală coali
ție de dreapta.

— Sînt unii care acuză P.R (VI. 
de extremism. Este Partidul Ro
mânia Mare un partid extremist?

— Nicidecum! Noi ne situăm 
undeva la centru-slînga. Afirma

! Poate că... se poate
l I

I Toată lumea* de a. ord- ’e'Kl 
în Valea Jiuluțj cel puțin, IrU

Icuințele, locurile de mumii'* sil 
buteliile de aragaz reprezint.?

I principalele rrobleme, perma
nent prezente pe ordinea de zi 
a administrațiilor locale. Orerile

Isînt mari, posibilitățile limitate. 
E foarte greu de Stabilit o ordine 
Ia priorităților obiectivă, cure să 
mai și mulțumească.pe toată Iu-»

Imca. 4
Ileana Martinlue feste angajatul 

a U.T.P. pe post de femeie dc? 
! serviciu. Are în îngrijire exclu- 
I sivă doi copii minori, plus mama 
Idinsei, care nu beneficiază de 

pensie. Locuiesc împreună înlr-o I garsonieră igrasioasă, pe stradal
Vișinilor, Petroșani. O butelie? de i I aragaz i-ar fi extrem de utilă. 1
atît în ce privește problema co~ 

(piilor, cît și a notei de plată ta 
curentul electric. S-a înscris 1? I 

(primărie pentru a primi o bi>« 
telie de mai bine de doi ani I Odată cu schimbarea primarilor,;
s-au modificat și listele, doamijd' I Martiniuc nereușind pînă acum 
să „prindă" numărul norocos. 

! Avind în vedere situația dinsei, 
( poate că, în limita posibilităților, 
j i se va rezolva cererea. (P.N.)

țiile noastre se bazează pe argu
mente nicidecum pe invectivei 
Este în curs de elaborare o doc
trină politică proprie. Ide,le prin
cipale sumar schițate sîht: Re
dresarea economici prin forțe pro
prii, acceptînd sprijin financiar 
din afară dar fără condiții pon
tice. Asigurarea unei real» pro
tecții sociale, cane să facă su
portabilă pentru popula*ie pe
rioada de tranziție: Acordarea a_ 
tenției cuvenite cultur i, sănătă
ții, învă*ămîntului. apărării și 
altor sectoare vitale ale ^talu
lui de drept.

Salarii
M Ite probleme u frăminta pe 

<fi ,!2 rlc salariați ai lotului din 
1 „,r>>.. m al ^ixiilâții Comerciale 
„Encrgoutilaj" SA M.ntia-Deva. 
Sînt complet derutați. Nn se in
teresează nimeni de ei, sînt lâ- 
.• ați ă se descurce cum pot. 
Oamenii nu știu pentru ce mun
cesc. Salariile le vin prin man
dat poștal de la Deva. Nu tu 
ștat dc plată pe care s i vezi cu 
cit „ai ieșit", lețineri, ajutor de 
șomaj, alocație pentiu copii sau 
una alta. „Muncim și nu știm 
pentru cc — îmi spune” me cani
cul Dan Sucilă — tare dc loc e 
din Hunedoara, dar locuiește la 
baracă Împreună cu familia. 
Și-apoi, nu știi ce sporuri pri
mești. De ce la Energocon ,truc- 
ția sporurile dc șantier și de 
condiții grele de lucru sint de 
25 la sută, iar la noi de 15 la 
sută? în 1991 n-am primit aceste 
sporuri. Interesant este, însă, că, 
la cei care s-au lichidat. în căr
țile de muncă ele apar că s-au 
dat. în plus, tot in cărțile de 
muncă ale celor care au plecat 
salariile negociate apar mai mari 
dccît cele care sau dat". Cristea 
Vasile, mecanic: „O dată e pro
blema ștatului de plată, caro ne 
doare pe toți. Apoi, eu, din 25 
martie, nm rămas fără benefi
ciar (adică utilajul pe care lu
crează n-a mai fost Închiriat 
ni). Nu știu ce-i cu mine: Is 
șomer? Nu-s? Nimeni nu s-a 
interesa^ de asta. Stau In garaj 
și nu știu dacă-s pontat sau nu. 
Și mai e problema alocației pen
tru copii. Eu Iau 1050 lei pentru 
doi copii, iar la uzină — am au
rit — se dă 010 lei pentru un 
copil. O £1 altă lege la aoi? So
ția nu-mi lucrează. Pe luna tre
cută, am luat plată 9017 iei. Clt 
oi iua acum, nu știu". Gabrlel 
Nanu, mecanici „Asta e, ncmul-

superconfidențiale și un sac plin cu necazuri
țumirca cu salariile. I a poștă 
întinzi mina ca milogu, dar nu 
știi pentru ce. Înainte, ne trimi
tea, din vreme, statul de plată. 
Înainte de a se spune ca sala- 
riilc-s confidențiale. Venea un 
extras de pe statul de salarii 
pentru lotul nostru. Ce mai, dom
nule! E dezinteres total. Nu vine 
n.mi ni să vadă daca mai trăim. 
A fost doar anul hj < ut la nego
ciere, dar de atunci... Motorina, 

uleiul și picsr le dc schimb le 
cumpăram noi. Margincanu a 
stat o săptămina fără ulei. Dl. 
inginer l-a trimis la l’ECO să 
cumpere. I-a zis că, da< ă vrei 
să muncești, cumpără! Nici nu 
știu dac-a fost plătit în săptă- 
mîna aia". Vasile Mărascu, me
canic: „Unu: statul de plată. 
Doi: piesele de schimb. 11 întreb, 
uitați aici, pe domnul maistru 

să spună cile piese a adus pen
tru Wolla mea. (cel vizat răspunde;
„nici o piesă"). De cinci ani am 
primit doar trei curele. îți tre
buie un șurub, mergi la atelier, 
la uzină, scoți suta. Stntcm ca 
vai de noi. Nu ne întreabă ni
meni, mă, mal trflițl acolo?" 
Dumitru Mărascu, mecanic: „De 

16 ani lucrez aici. Sa zicem că 
de miinc râmin fără beneficiar. 
Nu știu ce se-ntîmpla cu mine. 
Despre piese de schimb ce să 
spun. Cind întrebi, ți se răspunde 
ca nu silit. De vreo trei ori s-au 
dat premii. Silit oameni care 
n-au luat niciodată, deși n-.aj 
avut o zi dc garaj. Vă spun drept, 
nu știe nici dracii’ cum sintem 
noi plătiți! Cel de pe utilajul

greu it'e cu cocii<-i< nlni cel mai 
mii ”

Asta vorbesc oamenii. Si tre
buie crezuți, pentru vă le-a a- 
Jun:; pină peste cap. Sub preci
zarea legală cum că salariile sint 
confidențiale, s-a ajuns la o 

superconfidcnțialitatc: ei înșiși 
nu-,i cunosc lefurile. Ca tot sa- 
Inriaful rare prestează o activi
tate la stat, ar vrea să vadă, și 
ei. negru pe alb, pentru cc mun
cesc. Ața cum se proceda pină 
mii acum un an. Pentru că ul
timul extias de pe un stat de 
snlarli, care a ajuns la lot, da
tează din martie 1991. 11 Întreb 
pe domnul maistru Ioan Clrja, 
coordonatorul lotului, care este 
părerea dumnealui vis a-vis de 

«hestiunoa pusă în discuție: „Luni 

(13 aprilie n.r.) cind am fost la 
Deva — relatează domnla-sa — 
norinatorul mi-a spus c& nu se 
lace copie după statul de plată. 
Înainte de negocieri venea, 11 
aduceam chiar eu de la Deva. 
Despre piese, asta e criză mare 
peste tot. Nu se mai dau piese 
pe comanda".

Intre timp, dl. maistru e che
mat la telefon, așa că discut în 
continuare cu cei din Jur. I.icâ

Ștefan, nutomai aragiu: „Maistrul, 
nu zic, ni -ar servi el, dar c mic. 
('rid ca i e lina de șefi. /\m 
văzut cil cum l-a dat afară din 
birou. Cred că de om dc ăsta au 
ei nevoie", l-'entnți în fel și chip 
— ba de-ai lor, ba dc beneficiar 
—, mecanicii nici nu mai știu 
cui să ceară sprijin. Urechile ce
lor care ar trebui să le asculte 
păsurile sînt înfundate. Șoferul 
Nicolae Oniga, de pe autobascu
lanta 31—1ID—5312, este disperat. 
Dc o lună, dc cind c detașat aici, 
doarme în cabină, cu toate că 
beneficiarul trebuie să-i as gnre 
cazarea. Deși toată ziua stă cil 
mașina la dispoziția celui care a 
închiriat-o, pe foaia de parcurs 
dacu i se consemnează o cui:a 

sau două. Și asta de 1, kilometrul 
Mai e. oare, de mirare că, în 
martie, a primit doar 2560 lei? 
Colegii săi sînt de părere că se 
putea trece pe foaie mențiunea 
„stat la dispoziție", iar omul era 
plătit ca lumea. Pentru că, in 
definitiv, asta a făcut. „Nu avem 
șefi să se intereseze — e con
cluzia generală. Și în șomaj lua 
mai mult".

Oamenii m-au rugat să scriu 
toate astea „la ziar". Că altcuiva 
n-au cui să se piînga. Cind au 
mai fost pe aici — de vreo două 
ori — șefii lor au intrat in uzi
nă pe poarta principală, iar pe 
la ei nici n-au dat. Nu este greu 
dc bănuit de ce au preferat să-i 
ocolească. O forma legală de 
protest — greva, de exemplu — 
n-o pot aborda deoarece nu sini 
membri de sindicat. La Societatea 
„Encrgoutilaj" exista două sin
dicate, „TESA al șefilor și altul 
cu noi" Dintre salariații din lot, 
doar cei doi Mărascu sint sindi
caliști. De rapt. îmi spun ei, s-au 
trezit, așa, înscriși. Vasile Mă-j 
ruscu la TESA („cred c-am fost: 
pus acolo țle-aiuri i“). iar fratelrd 
său Dumitru In c<d al miincito 
nlor. „Ba. la un moment dat 
eram trecut în amindouă", rtdej 
cu amărăciune, Vasile. x

De ce sintem lăsați dc 'Izbe-» 
}i.ștc? O întrebare la caTe anga-i 
jațli lotului din Paroșcni așteaptă 
(încă) răbdători să li se r&spumlA»' 
Pînă acum, cei datori să dea o® 
răspuns au preferat să păstrez^ 
tăcerea. Oamenii așteaptă și voa 
un dialog. Dacă acestn va fi ta 
continuare refuzat, se vor credfej 
cu adevărat, abandonați, pe posi 
de marionete în muia altora, da 
la vîrf, care fac și desfac lelit* 
rite interese.

• *1
Gheorglic Ol.TfeiANU I
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S.C. „ROXA - PREST" 
SRL Petroșani

Oferă la prețuri foarte avantajoase:
— țigări
— cafea
— dulciuri
— băuturi alcoolice
— produse cosmetice
en-gros și en detaille.

Relații — boutique „ROXA“ sau telefon 45098.

Societatea comercială 
„DEGEKA“ IMPEX SRL 

Petroșani
vinde en gros la prețuri deosebit de avantajoase următoa
rele produse:

— țigări import;
— dulciuri;
— cafea
Relații, str. Slătinioara nr. 9 Petroșani. (1591)

Exploatarea minieră 
P e t r i 1 a

organizează concurs în data de 24 aprilie 1992 pentru ocu
parea a două posturi de

— MAISTRU PROFIL MECANIC
Condiții:

a) studii: — liceul de spec'al'tate;
— școală de maiștri de spec>al>tate;
— superioare de specialitate.

b) vechime: — minim 5 ani în specialitate. 
Informații suplimentare Ia sed'ul exploatării.

ZORI NOI publicitate
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

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

„Titne îs 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“ I

NU UITAȚI!
Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere !

ANIVERSARI

„LA MULȚI ANI !“ Emiliei Stan. Cu dragoste, Dqru. (1651)
O VEȘNICA PRIMAVARA să-i fie viața Cristinei Șool Iată 

urarea pe care i-o adresează părinții și prietenul Dorel, acum la 
împlinirea a 19 ani. „La mulți ani l“. (1654)

• VINZAR1

VlND Fiat 1800 și garaj zidărie, preț 600 mii lei. Telefon 
42364, după ora 20. (1641)

VlND Dacia 1100, Vulcan, str. Jiului, bloo A (intervenție, so. 
2, ap. 14, Bîrlea). (1633)

VlND Dacia 1100, stare bună. Relații la telefon 44212. (1643)
VlND mobilă cameră zi, stare perfectă. Telefon 43893, după 

ora 18 (1646)
VlND Dacia 1300. Relații, Petroșani, str. Gh. Barițiu, nr. 22. 

(1647)
VlND urgent țuică de prună, preț convenabil. Relații la do

miciliu, pînă la ora 16, str. 9 Mai, bloc 2A, se. 6, ap. 71, Petro
șani (intrare in piață). (1650)

VlND urgent casă, preț »egociabil, str. Parcului nr. 23, Lo- 
nea. (1653)

VlND urgent oi, preț negociabil, Lupeni, str. Stadionului nr. 
134. (1161)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, plus casă colonie, contra a- 
partament 3 sau 4 camere. Telefon 43529. (1642)

DIVERSE

INSPECTORATUL pentru cultură al județului Hunedoara a. 
nulează concursul pentru ocuparea postului de contabil șef, pu
blicat în ziarul „Zori noi“, din data de 2 aprilie 1992, (1637)

•ie
SOCIETATEA Comercială „MORAC 8 MTS“ SNC Petroșani, 

prestează servicii de transport marfă. Relații, la telefon 45039, 
după ora 16. (1644)

☆
„ROG PE băiatul acela care mi-a furat bicicleta mea, verde 

deschis, semicursieră, dacă mai are puțin bun simț, să_mi restituio 
prin poștă, măcar actele personale, care se găsesc în servietă, pe 
ghidon. Adresa: Horvath Desideriu, Petroșani, str. 6 Martie, bloc 
I/l“. (1660)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Purda- Angela, 
eliberată de IACCVJ Petroșani. O declar nulă. (1657)

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Purda Gheorghc, 
eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (1658)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Adiaconiței Ma- 
ria, eliberată de secția de mobilă Pctrila. O declar nulă. (1659)

PIERDUT tichet butelie nr. 809, eliberat de centrul de pre
schimbare a buteliilor Aeroport. 11 declar nul.

DECES

f

I 
I

FIICA Viorica Armcanu, ginerele Dumitru și nepoata Adria
na, cit durere, anunță trecerea în neființă a cele; care a fost o 
minunată mamă, soacră și bunică

RACOȚI VALERIA
O<lihneaseă-se_n pace ! (1610)

COMEMORĂRI

UN G1ND PIOS de aducere aminte, pentru fosta noastră colegă 
BOSOANCĂ CONSTANTINA, 

acum, la trecerea unui an, de la tragica dispariție. Nu o va uita 
niciodată colectivul CT Vulcan — I’E Paroșcni. (1627)

S-AU SCURS șase luni de cînd Inima caldă, zîmbotul șl su
fletul bun al scumpei noastre fiică și soră

CIUVAȚ AURELIA-RODICA
ne-a părăsit fulgerător, pierind pe drumul fără întoarcere. Contrar 
legilor firii, timpul mărește durerea și dorul de tine. Lacrimi fier
binți îți vor uda veșnic mormîntul. Maria, mamă, Maria-Cristina, 
soră și Doru, frate. (1648)

M-AM DESPĂRȚIT acum 6 Juni fulgerător și tragic de buna 
și scumpa mea mamă

RODIC/X CIUVAȚ
In veci te voi plîngc. Fiul Dăniel-Sorin. (1648)

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I

CU DURERE în suflet amintesc că se împlinesc 3 luni de la 
dispariția fratelui

ȘERBAN CO.STET,
Familia. (1666)

I

Programul TV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,3Q Film artistic. Noaptea ne 

privește.
11.50 Super Channel.
12.50 Siria Documentar.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-musica.
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 germană.
18,00 Pro patria.
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața Parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. Familia Chis- 

holm Episodul 10.
21.35 Campionatele mondiale In

dividuale de gimnastică.
22.40 Simpozion.
23.30 Actualități.
23.45 Campionatele mondiale In

dividuale de gimnastică.
0,45 Gongl
1,15 Top 10.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martio — 20 aprilie)
Se poartă lovitura sub... cen

tura de castitate,

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Orice așteptare are un sfir-jit.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

De Ia o îmbrățișare puțin prea 
pătimașă pornesc un cortegiu do 
bîrfe.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

O vizită neașteptată vă răsco
lește amintirile...

LEU
(23 iulio — 22 august)

Un amic vă vinde un pont, iar 
dv. îj dați pe nimic.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Iluzia fericirii e bine întreținu
tă de anturajul care vă „perie*1

BALANȚA
(23 septembrie —• 22 octombrie)

La sugestia indirectă a unui co
leg, faceți o achiziție vestimen
tară prețioasă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Folosiți-vă inteligența proprie 
și renunțați In serviciile celor 
care nu-și definesc poziția.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Bucuria revederii e mai tare 
decît amărăciunea iscată de ma_ 
sinațiuni sterile.

I
CAPRICORN

(21 decembrie — <9 ianuarie)
Cine a de aceeași părere cu 

dv. spune „nu".

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Lacrimi înecate în alcool.

PEȘTI
(19 februarie — 20 tnarlic)

Compania unei persoane de 
sex opus vă expune invidiei.

ECHIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr 
Ilorajiu ALEXANDRESCU

Corectura :
Emilia ACHIREI și Viorica FIRTI'LESCU

Cotidianul tio opinie și Informatic nl 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOI H.TATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1991 
n Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRI FA BUJORESCU

Șlillțpiciiiiti

Materialele nccomandalc șl ncpublicate 
nu so restituie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articolo aparține, în exclusi
vitate, autorilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str, Nicolac Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 41662 (dircctor-redactor ?cf): 
41663, 42161 (secții). . _
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TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str, 
Nicolac Bălccscu nr. 2. Telefon 41365.


