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DEMOCRAȚIA BÎTEI |
întrunirea ia vîrf a reprezen

tanților partidelor de opoziție 
coalizate în Convenția Democra
tică s-a încheiat printr-un divorț 
cel puțin la fel de spectaculos ca 
acela din Frontul Salvării Na
ționale. Apele tulburi ale cu
rentului antinațional încep să se 
limpezească. Sesizind la timp că 
se expune la un risc major, dacă 
se mai lasă atras de curent spre 
dreapta, președintele Partidului 
Național Liberal, dl. Radu Cim- 
peanu, a părăsit barca Convenției 
Democratice. Motivele divorțului 
n-au fost ascunse. „Nu putem fi 
de acord să ne menținem în coa- 
lițja Convenției Democratice a- 
lături di' Uniunea Democratică a 
Maghiarilor clin România, a de
clarat cil. Radu Cimpcanu într-o 
conferință de presă. Partidul Li
beral este și un partid național. 
Acesta nu înseamnă că sîntem 
naționaliști. Dar nici nu putem 
face abstracție de interesul na
țional. Nu putem fi de acord cu 
declarațiile făcute de maghiarii 
de peste hotare și de reprezen
tanții UDMR, prin care se afirmă 
concepții antiromânești și se 
fac atacuri la adresa integrității 
și suveranității României. A ce
rut oficial conducerii UDMR să-și fl 
reconsidere aceste atitudini ca o - 
condiție a participării noastre a- I 
lături în Convenția Democratică, f, 
Ni s-a răspuns prin tăcere. In î 
astfel de condiții, nu mai putem !ț 
fi alături de UDMR“. .

Poziția exprimată cu clarita- J 
te, fără nici un echivoc de pic I 
ședințele PNL, atitudinea sa po- * 
litică dc condamnare a jocurilor | 

antiromânești desfășurate cu 
perseverență diabolică .și cu fă
țărnicie de către liderii partidu
lui etnic udemerist, a primit o 
replică neașteptată. Cei ce au de
butat pe scena confruntărilor po-

VIAȚA 
POLITICĂ

litice din ultimii doi ani prin de
mocrația bîtei, cvoluînd spre o 
viață politică civilizată și-au dat 
din nou în petec. Grupuri de 
manifestanți care au participat 
la un miting organizat de Con
venția Democratică, au atacat se
diul central al PNL din Bucu
rești. Intoleranța agresivă, bruta
lă, și-a spus din nou cuvîntul. 
De data aceasta, însă, s-a produs 
o semnificativă mutație. Motivul 
intoleranței nu este: cei ce nu 
sînt cu noi sînt împotriva noastră, 
ci de o cu totul altă natură. De
mocrația bîtei a răbufnit ca o

ZIUA PĂMINTULUI
Ieri, 22 aprilie, s-a sărbătorit 

pe mapamond „Ziua pămintului". 
O odă închinată naturii, care ne 
dă viață și hrană, care ne pri
mește în hotarele ei infinite. Săr
bătorită de peste un veac, „Ziua 
pămintului1' va dăinui atita timp 
cit va dăinui și omenirea. Toate 
statele lumii, partide agrare, or
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mai veche, dar constantă, mani
festare a concepțiilor politice ve
tuste ale celor ce nu-.și asumă 
în mod c'ar obiective și îndato 
riri naționale. Cine crede că mai 
poate face abstracție de necesi
tatea de apărare a intereselor 
naționale in cadrul politicii se 
înșeală. Cei ce vor fi chemați în 
curînd, din nou, în fața urnelor, 
pentru a decide prin vot în ale
gerile generale sînt sătui de e- 
chivocurilc și de greșelile guver
nării feseniste, dar și de dema
gogia manifestată de reprezen
tanții partidelor coalizate în 
Convenția Democratică. Apele 
încep să se limpezească în jurul 
problemei cheie, a necesității 
unirii tuturor ce vor cu adevă
rat binele oropsitului și răbdăto
rului popor român. Adepții de
mocrației bîtei să ia seama la a- 
ccst fapt, măcar cu un ceas mai 
devreme, înainte de a ajunge a- 
colo unde le e locul: la lada de 
gunoi a istoriei unui popor mul
timilenar, care a știut întotdeau
na să supraviețuiască vicisitudi- 
ni'or.

Viorel STRAUȚ

«

!

ganizații neguvernamentale și lu
crători ai pămintului, legați su
fletește de brazdă, cinstesc cum 
se cuvine, prin măsuri ecologice 
și legi organice, planeta I’ămînt, 
în care, în fiecare zi, ne punem 
toate speranțele noastre. Pinii 
mai există „pămint"!
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AZI E FOIA MARE 
„SE GHEORGHE" 

SE A MINĂ !
Sărbătoarea Sf. Paști, stabilită în fiecare an după echinocțiuj 

de primăvară, în prima duminică după faza de „lună plina , ’a 
adus cu sine, în acest an, o surpriză: Joia Mare din Săptămțna Pa
timilor coincide cu pră/nuirca Sf. Gheorghe. In Săptămîna Pati. 
milor însă, creștinătatea ortodoxă trăiește o rînduială de 'cucer
nicie, post și doliu, de aceea in Joia Mare, numită Joia Neagră, 
cea mai îndurerată zi. cînd Domnul Isus a fost răstignit, nu poa
te fi prăznuit Sf. Gheorghe. Patriarhia Biseric i Ortodoxe Româ
ne, Biroul de presă, anunță pe credincioșii săi asupra decalării 
sărbătorii Sf. Gheorghe a doua zi de Paști, luni, 27 aprilie, intr-o 
perioadă de bucurie duhovnicească. Această aminarc s-a stabilit 
după Cartea Triodului (conform îndrumărilor tipiconale), după 
care se oficiază slujbele religioase în perioada Postului M ire. Da
că Pastile în acest an ar fi coincis cu data de 23 aprilie, cînd se 
sărbătorește de obicei Sf. Gheorghe, prăz/iuirea s-ar fi amînat 
a doua zi de Paști, pentru că, după învățătura Bisericii Ortodo
xe, învierea este Praznicul Praznicelor, Sărbătoarea Sărbătorilor.
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Două pagini speciale 
dedicate sărbătoririi 
SFINTELOR PAȘTI

Reorganizarea și restructurarea — Ia ordinea zilei
A fost aprobat de curînd programul de reorganizare și res

tructurare a Regiei Autonome a Huilei Petroșani. Pentru a informa 
cititorii despre conținutul acestui piogram, am solicitat pe dl. ing. 
CONSTANTIN IONESCU, consilier în probleme dc management 
al RĂII, să ne răspundă la cîteva întrebări privând prioritățile a- 
cestui proces amplu și complex dc schimbări structurale, deter 
minate de un deziderat hotărîtor pentru destinul mineritului 
Văii Jiului — creșterea eficienței întregii activități extractive.

Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții:
SOARTA MINERITULUI VĂII JIULUI DEPINDE DE NOI!

Interviu cu dl. ing. Constantin IONESCU — consilier în cadrul Ii. A.II.

— In ce constă reorganizarea 
Regiei Autonome a Huilei?

— întreg programul de reorga
nizare și restructurare al RĂII 
este parte componentă a strate
giei restructurării industriei din 
România, elaborat sub condu
cerea directă a Ministerului In
dustriilor. Acest program priveș
te întreaga activitate industrială 
din țară, stabilind transformarea 

industriei în dezvoltare pentru 
industrie (de dragul industriali 
zării), într-o industrie pentru 
consumul populației. Obiectivele 
strategici de rcorientnn a indus
triei românești are trei etape 
distincte, cu obiective specifice 
respectiv, anul 1992 — stabiliza 
rea economiei; anii 1993—1993 — 
restructurarea și reașezarea pe 
baze noi a întregii industrii, i.ir 

anii 1999—2000 perioada de lan
sare a industriei. Dată fiind com
plexitatea problemelor specifice 
zăc uninleh r do lmila, RĂII Pe
troșani a fost obligata, datorită 
și contextului economico-social 
al (urii, sa Iacă prima pasul pri
vind reorganizarea și rcslructu 
rarea spre eficiența a acti vital ii 
ei. Totodată, in conformitate cu 
l.cgea 13/1990, privind reorgani
zarea in societăți și regii auto
nome a economiei naționale, care 
prevede re hii.erca subvențiilor 

alocate de Iu buget astfel ca a- 
cestca să devină minime sau nule, 
conducerea Regiei, împreună cu 
conducerile exploatărilor miniere, 
vor trebui să elaboreze progra
mele de efici nlizare a ă( tiv itații 
proprii.

Reorganizarea constă, pe de > 
parte, in desprinderea din cadrul 
Regiei, sub forma de societăți 
comerciale, a onor imitați cu ac 
tivități auxiliare — 
Ui uRPEI BTAI'S, 1SM și 

ICT’M, urmind ca acestea sa-și 
coreleze și pe mai departe acti
vii ițea cu necesitățile RAH, dar 
cu posibilitate;! de a presta ser
vicii și altor beneficiari. Sc pre
văd. de asemenea, reorgani ari 
in cadrul uzinelor de preparare 
prin corelarea capacităților aces
teia cu producțiile niin lor afe-

Inferviu realizat de
loan DI HEK

Continuare in pa£. a 3-a)
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Ne scrie 
un consilier județean

IIOMNl'LE REDACTOR ȘEF
In conți a >:< ție cu obiceiurile noastre ale tuturor, de a afla 

citit cu cmc s-a r.xai certat și eu tot riscul rezultat din faptul că 
<■ \ or găsi „corcodei" care să interpreteze răuvoitor gestul, vă 
ti.in.mil următoarele:

ILroul ..le coordonare ai organizației FSN Petroșani, nedeZbi- 
nat șt n« impărțit, in care diversitatea de opinii este acceptată in 
mod democratic, vă roagă su ne sprijiniți pentru realizarea unei 
a nu umanitare. I.a ultima intilnire a biroului, s-a născut ideea 
•te a a lue<- o razii de bucurie bătrinilor de la căminul Petrila— 
l.onea, in ziua Învierii Domnului, Poștele Creștin. Cum posibib- 
tăț: e materiale nu ne permit decit o acțiune simbolică, (în mod 
nit. ca va fi interpretată ca acțiune de ci.țtigare a unui credit 
poiitico electoral) considerăm mult mai utilă Lansarea unui apel 
pentru o acțiune mai largă, in primul iir,d înspre membrii .și sim
it itizanții ESM, dar ți spre toți ceilalți concetățeni, dc la Cimpu 
lui Neai la Cimpa și Bănița, unde zilele de după Paști vor fi mar- 
e.He de nedei, cu păsat și tocană de oaie.

Nu-mi daj scama cum poate fi lansat acest ape). Dacă ni se 
va răspunde la el, pentru că nu dorim demagogie, fiecare dintre 
noi vom găsi o bucata d<? friptură, sarmale, prăjituri, cozonac și 
ouă roșii pentru cei carc-și așteaptă, departe de prezumtivele fa
milii, liniștea de după această episodică trecere prin ființă. Do
rim insă ca această idee »ă nu fie doar un g<“>t simbolic, bucuria 
tui puțind fi mărită și prin consistență.

Ca om de bine așa c um vă știu, vu transmit această rugămin
te dc a analiza o formă potrivită de sensibilizare a oamenilor d>n 
aceste orașe miniere, exprimlnju-ne convingerea ca FSN-iil tre
buie să se facă simțit și prin asemenea inițiative.

Nu dorim contribuții In bani, ci In obiecte de îmbrăcăminte, 
contribuții In făină, zahar, ouă, chiar de la agenții comerciali de 
stat au priv'ați, pentru ca, In simbăta dinaintea învierii, să du- 
ri-m aci 'or oameni bucalele de care ne bucurăm cu toții In â- 
c< eti> zile.

Sint convins că dvs veți găsi o formă potrivită de a transmi
te acest jx- (air «peiăm să i concretizăm așa cum se cu
vine Vă mulțumesc.

Cu stimă,
loan — Nicolae CAPRAR

FI R. După i-iii» «a'vede, nm găsit lorina, 
d te consilier.

Incredibil, dar adevărat!
Au soăpat ca prin minune !

• „Am văzut, cu ochii mei, cum de pe geam ieșea uite-așa un 
ghem de foc, care se invirtea“ (dl. Cost ic â S). • Mulțimea aduna
tă a rămas fără glas cînd, pe ușă, au ieșit doi bărbați arși la față 
• „Cred c-a fost concentrație mare de gaz ți câ atomii s-au frecat 
cu cei d« oxigen** • „Venea vîrtej de flacără. Ne-am acoperit fe
țele cu miinile** • „Dacă eram în încăperea de-acolo, nu mai a- 
veați cui lua interviu**. • „Domnule, e chir: au avut zile c-au scă
pat*'.

Bubuitui a s-a auzit in tot car
tierul. Ba chiar și mai departe. 
Martori oculari afirmă că au 
văzut cum, de pe mica fereastră 
a Încăperii, a ieșit un bulgăre 
de foc. O vilvătaie. Și era mult, 
mult praf. Asta se petrecea vi
neri, 17 aprilie, după ora 11, la 
atelierul dc vulcanizare de pe 
strada Nicolae Trtulescu, din cen
trul vechi al Vulcanului. Lumea 
adunată buluc a rămas uimită 
cînd, pe ușă, au ieșit doi băr
bați. Bănuiau că nimeni dinăun
tru nu scăpase cu viață...

In salonul nr. 2 al secției de 
chirurgie ii găsesc pe protago
niștii nefericitului eveniment. Au 
fețele și miinile arse. Le-a fost 
pirlit și părul. De aceea a fost 
nevoie să se tundă de tot. In 
rest mai nimic. 11 rog pe Mihai 
M., patronul atelierului, să-mi 
relateze cum s-a intîmplat. „Am 
luat o butelie. Am observat ca 
era foarte defectă. Nu stringea 
robinetul ca lumea. Scăpa gaz. 
Joi, am transferat o parte din 
gazul din ca tntr-o butelie din 
acec.a mică, poloneză. Apoi am 
lăsat butelia acolo și mi-am vă

zut de treabă. Vineri, am venit 
la lucru mai tîrziu. Am intrat în 
atelier și am simțit că, din mica 
încăpere alăturată — unde a 
chiuveta șl un fel de magazie — 
vine miros de gaz. M-am dus, 
am luat butelia și am adus-o In 
camera în care vulcanizez. I-am 
zis la prietenul âșta al meu, 
bai afară, să mergem să ndncăm 
o gogoașă și să fumăm o țigară 
pînă se aerisește aici. N-am 
apucat să ieșim, pe ușă, că s-a 
produs explozia. De la ce, nu 
știu. N-am aprins becul, n-am 
aprins țigara. Cred c-a fost con
centrația mare de gaz, s-qu fre
cat atomii de gaz cu cei de oxi
gen șl... asta o fi fost. Dinspre 
cămăruță a venit foc. Ușa era 
întredeschisă, suflul a închis-o 
și doar puțin foc ce-a scăpat a 
venit spre noi**. „Venea așa vir- 
tej de flacără, Iți amintește și

Nați G. Ne-am acoperit fețelQ 
cu miinile. Am ieșit afară și 
l-am întrebat pe Mihai <Jac-a 
pățit ceva Mi-a spus că n-ara 
nimic". „După aia, am intrai 
iarăși — îmi relatează din nou 
Mihai M — ți-am Luat stingăto- 
rul. Acolo în baia aia n-avea ce 
să ardă. Luase foc ușa și per
deaua. Și ijteva acte ale lui Nați, 
care erau măsuță. Am decu
plat 380-ul și am venit la spi
tal. Cred că, dacă eram acolo In 
baie, cînd s-a produs explozia, 
nu mai scăpăm *. „Nu mai aveați 
cui să-j luați acum interviu", 
adaugă dl. Nați G. „Noroc e că 
n a bubuit și butelia, zice Mihai. 
Așa a explodat doar emanația 
aia de gaz". „Domnule, un lucru 
e clar, ce mai — zice un bolnavi 
întins pe patul de alături. Au 
avut zile c-au scăpat. Că, de nu, 
acum erau deja ingropațl". „Vă 
rog, scrieți acolo că sintem fcș- 
grijiți bine, îmi spune la plecare 
Mihai. Că. imediat ce-am ajuna 
aici, am fost puși la trata
ment, Nu ne-au purtat pe dru
muri. Poate că, pe vineri, ne dă 
drumul acasă. Să fim acolo de 
Paști. Bine că s-a terminat așa. 
Putea fi mai rău**.

Ghcorghe OLTEANU

SOARTA MINERITULUI VĂII JIULUI DEPINDE DE NOI I Derby-ul... județean la fotbal
(Urmare din pag I)

rente, reducerea unor perimetre 
miniere artificiul constituite și 
concentrarea unor exploatări — 
J-onea Pilier, Iscroni —, oprirea 
lucrărilor de investiții la Cimpu 
iui N'eug fi continuarea exploa
tării rezervelor deschise și pre
gătite pina ia epuizarea acestora. 
Zona lenea Pilier tace parte, 
bunuoaru, din perimetrul clinpu- 
iui minier l.onea, deci a fost 
despărțită in mod artificial, iar 
ia ht -uni, rezervele de zacâ- 
n>mt, pe lingă faptul ea prezintă 
multe incertitudini, sint foarte 
tectonizate și, aflindu-sc la mare 
adincime, exploatarea lor in
cumba multe pericole.

— Ce atribuții au exploatările 
miniere și care sint atribuțiile 
Regiei?

— Realizarea producției, pla
nificarea și organizarea ncmijlo 
cita a acesteia, evidența indica
torilor de sinteză financiar-ren
tabilă. ca ți activitatea de per
sonal revin direct conducerii ex
ploatărilor miniere, iar Regiei 

care cete, prin lege, proprietarul 
rezervelor ți al întregului patri
moniu, ii revine obliguția să a- 
t'giire coordonarea ți controlul 
activității de administrare efi
cienta a patrimoniului, să urmă
rească modul de menținere ți 
dezvoltare a capacităților de pro
ducție, protecția zăcâmintului ți 
a personalului, promovarea teh
nicii și tehnologiilor noi etc. Ac
tivitatea de concepție, coordona
re ți control, acestea sfnt atri
buțiile Rceiei, ea avlnd In acest 
scop compartimente spe- îalizate 
adecvate.

— Pentru că sint discuții care 
Privesc numărul de personal din 
HA li, vă rog, referiți-vă in cite- 
w cuvinte la structura persona
lului din cadrul Regiei...

— Față de un p rsona) de 237 
de oameni, cit a avut Combinatul 
minier Valea Jiului, și 156 de 
oameni în cadrul Combinatului 
minier „Banatul" Anina In urma 
reorganizării, sub forma Regiei, 
In prezent in cadrul acesteia ac
tivează 100 de persoane Acestea 
sint, în majoritate, ingineri mi
nieri șl electromecanici, specia
liști de primă mină, 12—15 eco

nomiști, juriști și cadre din alte 
specialități strict necesare. Știu 
ca se vehiculează ideea că in 
clădirea RAM lucrează foarte 
muite persoane. Să nu se uite, 
Insa, că sediul BAU găzduiește 
și alte instituții: Institutul de 
cercetare și proiectare minieră, 
Centru) de calcul electronic, 
inspei’torati-le geologic ți de pro
tecție a muncii, Atelierul de 
proiectări tehnologice și reteh 
nologizarc, cnre fac parte din 
alte departamente ți ministere 
sau sint unități distincte, cu ges 
tiune economică separații în ca 
drtil RAB

— Care sint prevederile progra
mului de restructurare in cadrul 
exploatărilor miniere?

— Reorganizarea exploatărilor 
vizează concentrarea producției 

de cărbune în sectoare cu o pro
ducție minimă de 350 tone/zi, 
iar a personalului in abataje de 
mare capacitate, reorientarca lu
crărilor de investiții în limita 
fondurilor alocate ți, în primul 
rînd, pentru asigurarea securi
tății minelor, a protecției zăcă- 
inintnlui, menținerii ți dezvoltării 
capacităților de producție prin 
executarea lucrărilor miniere 
strict necesare, in zona câmpu
rilor miniere cu condiții de ex
ploatare eficientă, rcnunțlnd la 
cele izolate ți ineficiente.

Coordonata principală a re
structurai ii este creșterea eficien
ței întregii activități productive. 
Este, dc fapt, condiția de bază 
a menținerii ți chiar a existen
ței mineritului in Valea Jiului, 
in condițiile economiei de piață 
și integrării noastre social-econo- 
mice în comunitatea țărilor dez
voltate ale Europei. I.ocul Româ
niei, cu bogățiile ci naturale, cu 
poporul e, inteligent ți harnic, 
este in rindul țărilor avansate. 
Dar această poziție nu se va pu
tea cuceri fără efortul de maxi- 
mallznrc a eficienței muncii fie
cărui om. In cadrul acestui efort, 
activității noastre, mineritului, 
li revine o sarcină hotarîtoare: de 
a menține, crea și realiza baza 
energetică ți de materii prime 
a industriei. Dar această bază 
nu oricum trebuie crentă, ci în 
condiții de eficiență maximă, de 
prețuri mai reduse decit pe 

piața mondială. Aceasta presu
pune încadrarea în normele de 
consuni, reducerea costurilor, 
creșterea productivității muncii, 
prin reașezarea normelor, în 
funcție de capacitatea abataje
lor, condițiile locurilor de mun
că, dotarea tehnică și, desigur, 
folosirea integrală a timpului de 
lucru. Se cere îmbunătățirea 
climatului de lucru, a disciplinei 
după rigorile tradiționale pe 
care le-a avut mineritul Văii Jiu
lui, tradiții care s-au rupt prin 
politica de personal abuzivă și 
aberantă, promovată mai ales 
in ultimii 20—25 de ani.
- Adică?
— Adică, s au adus militari in 

mină, s-a forțat completarea c- 
fcctiveior cu „deportarea" in 
Valea Jiului a detațaților, negli- 
jindu-se criteriul calitativ la în
cadrarea forței de muncă tinere. 
Și am ajuns unde am ajuns: la 
scăderea pregătirii și răspunderii 
profesionale, la degradarea cli
matului de muncă ți a celui so
cial. In esență, toate acestea au 
dus la devalorizarea dureroasă a 
statutului social al profesiei dc 
miner. Minerul a avut întotdea
una un statut special in ierarhia 
profesiilor industriale. Pentru re- 
innodarca tradiției mineritului 
Văii Jiului ți reabilitarea statu
tului de miner, consiliul dc ad
ministrație al RAH a hotărtt să 
nu mai angajăm personal nou 
decit din localitățile Văii Jiului, 
să nu mal fie reangajați ncadap- 
tații la rigorile disciplinei din 
subteran, cel cărora li s-a des
făcut contractul de muncă. Dnr, 
aceasta nu este totul. Trebuie să 
facem mai mult pentru califica
rea, educarea ți perfecționarea 
moral-profcsională a personalului, 
pentru rcinocularea ir» conști
ința minerilor a respectului pen
tru profesiune, pentru semeni, 
autoritățile ierarhice, n credinței 
In Dumnezeu. Mi am exprimat 
doar opinia, fără să dau lecții 
nimănui. Și sindicatele trebuie 
să facă ceea ce nu de făcut sin
dicatele, iar cadrele de condu
cere, conducătorii producției să 
intre tn utribuțil. Dar despre n- 
cest ultim aspect, poate, cu aii 
prilej...

—- Vă nnilțimiiinl

Joi, la Aninoasa, mcciul-vedeta 
al etapei intermediare dintre Mi
nerul Aninoasa și Metaloplastica 
Orățtie s-a încheiat cu 5—1 In 
favoarea gazdelor. A fost un joc 
la „discreție**, în care oaspeții au 
Jucat cu gtndul la meciul din tur 
(incidente, durități). Au înscris 
Modreanu (min. 6), Fătu, din 11 
m (min. 16), Verde (min. 19) ți 
din nou Fătu (min. 36), tot din 
11 m, In prima repriză. După 
pauză, tot gazdele domină Jocul 
ți înscriu prin Modreanu (min.

REZULTATELE ETAPEI A XXIV-A (16 aprilie): Favior O- 
răștic — Constructorul Hunedoara 1—3; Minerul Bărbateni — 
EGCI. Călan 9—1; Minerul Aninoasa — M ‘aloplastica Orățtie 
5—1; Metalul Criscior — Minerul Teii ut 3—0; Tractorul BărAștl 
— Minerul Ghelari 0—4; Minerul Ccrtej — Jiul Petrila 4—I.

ETAPA A XXV-A (19 aprilie): Minerul Ccrtej — Utilajul 
Petroșani 9—0; Jiul Petrila — Tractorul Bărățti 8—0; Minerul 
Ghelari — Metalul Criscior 5—1; Minerul Teliuc — Minerul Ant. 
noasa 2—0; Metaloplastica Orățtie — MincTii) Bărbăteni •—1| 
EGCI. Culan — Favior Orățtie 9—1.

CLASAMENT

Brazi; Favior Orățtie — Metaloplastica Orățtie; Minerul 'turbă 
teni — Minerul Vulcan Teliuc; Minerul -Aninoasa — Minerul 
Ghelari; Metalul CriMior — Jiul Petrila; Tractorul Bărăști — 
Minerul Ccrtej.

1 Metaloplastica Orățtie 24 21 1 2 107—25 43
2. Minerul Ccrtej 23 16 4 3 89—28 36
3. Minerul Aninoasa 22 15 2 5 61- 24 32
4. Constructorul Hunedoara 23 14 3 6 85—26 31
5. Minerul Ghelari 24 14 1 9 57—41 29
6. Minerul Valea de Brazi 22 11 3 8 45—27 ts
7. Minerul Bărbuteni 23 11 1 11 39—47 23
8. Metalul Criscior 23 0 4 10 50—40 ta
9. Minerul Teliuc 24 0 2 13 31—50 20

10. Jiul Petrila 23 7 3 13 43—51 17
11. Favior Orățtie 22 7 2 13 32—64 16
12. Utilajul Petroșani 21 6 1 12 33—76 13
13. EGCL Călan 24 6 1 18 36- -74 11
14. Tractorul Bflrflșll 22 4 1 17 30—123 9

ETAPA VIITOARE: Utilajul Petroșani — Minerul Vale» dc

Rugby - Cupa României
UNIVERSITATEA CLUJ — 

MINERUL LUPEN1: 4—17. Par
tidă dominată dc rugbyștii din 
Lupcni, care au fructificat, In 
forță, patru din Cele 7 ocazii 
avute de-a lungul celor 80 dc 
minute, clțtiglnd net In fața 
unul partener care n-a putut ține 
pasul. Pândele, cu două Încer

75) și juniorul Donici (min, 63). 
5—1. S-au mai ratat cel pufni 
4 goluri, prin Chircă, i’ătu, CW- 
fu, Berbece. Cea mai marc vic
torie considerăm că a fost In 

plan organizatoric, unde Primă
ria, Poliția șl gazdele au evitai 
orice incidente (preconizate sau 
posibile) ce ar fi știrbit specta
colul. Și printre cei mai fericiți 
suporteri s-au aflat Hoțea Ro
man și Dumitra*. ultimul fosf 
component al echipei, pe timpul 
eind aici se servea" divizia

cări (una ratată) și o hr. >tură de 
picior căzută, Djvid, cu o încer
care (transformare ratată), ilnt 
an'aii ii celor 17 puncte. ,

"6t
Slmbătă Începe campionatul 

diviziei A2 ți se reia campiona
tul diviziei Al. Știința Petroșani 
joacă la Grivița Roșie, iar Mi
nerul Lupcni la Dacia PitețU.

ti.in.mil
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Ediția jubiliară a Nedeii vulcănene Artă plastică

Luua mai x.’ aa .nțu o „Intui plină" in viața culturală a Vul
canului. Aceasta pentru ca sint programate manifestările cultu
rale .nclusc in cea dc-a douăz.ecea ediție a „Nedeii vulcănene". 
Onoarea de a organiza această ediție jubiliară revine tot Primă, 
riei orașului, ca și in anul trecut. Amănunte nc-a oferit domnul 
Vasile SUFLETU, secretar al Primăriei, el însuși un om de spirit, 
prezent nu o dată pe scenele municipiului, ca interpret amator, 
membru al prestigiosului cor .Freamătul adincului" din păcate 
înghiți* de negura timpurilor, ți de nepăsarea post-rev oluționară 
instaurată pretutindeni in țară față de actul de cultură, față de 
viața noastră spirituală. Tocmai pentru a smu’ge Vulcanul din 
această letargie culturală, Pr.măria ți-a asumat și in acest an 
rolul de principal organizator al Nedeii. Și bine a făcut, pentru 
că. alături de Primărie, s-au adunat, cu mima deschisă. 
Consiliului orășenesc ți numeroși 
tictrlare sau societăți comerciale

de 
mu- 
sint

de

Veșnic tînărul anotimp 
al florilor

r

— Ce va adutc nov ediția ju
biliara a Nedeii?

economică. 
Vulcanului, 

in acest fel 
public con-

— Autoriiâ'ile administrației 
publice locale și-au propus cite 
va manifestări in premieră. Este 
vorba de festivitatea frtminării 
titlului de „Cetățean de onoare 
ai orașului Vulcan" unor perso
nalități ce s-au remarcat în ul
timii ani in viața 
•ociatâ, culturală a 

tSint oameni cărora 
ii se va recunoaște
tributia adusă la propășirea ora
șului. De asemenea va fi decer
nata „Diploma de cetățean a) 
orașului Vulcan” tuturor tinerilor 
nâs.uți în localitate, care împli
nesc vîrsta dc lf) uni. Pentru că 
este o ediție jubiliară, vom de
cerna diplome purtînd însemnul 
„Nedeii" tuturor celor care, de-a 
lungul edițiilor anterioare, au 
fost alături de ruși, și-au adus

O scrisoare redactată in ter- | 
rneni ck.-osebit de duri a sosit pe ’ 
adresa redat ț.ei ziarului. Sem- I 
«uitai ui scrisorii aduce acuzații . 
grave directorului clubului din I 
Uricani, '’omnul Dumitru Săr- | 
bujtă. Pornind pe urmele afir- ’ 
«națiilor din scrisoare, ne-am de- I 
pLa*^t la Uricarii, Incerctnd să . 
pi in dialog cu cel acuzat I
și cu alți cctațuii ai orașului. .

Ceva e tulbure la 
Clubul din Uricani?

pentru a elucida cele scrise. Nu 
am reușit decât parțial, pentru că 
domnul Sârbușcft lipsea dm lo
calitate, Iar in club n-am prea 
găsit mare lucru. Deși era o zi 
de vineri, către orele serii, mul
te, foarte multe uși erau Încuia
te Activitate culturală nulă. Am 
purtat o discuție cu viceprima- 
rul orașului, dommri Florănesc, 
dar răspunsul a fost ambiguu, din 
pre na faptului că domnia sa, 
deși a dat dovadă de multă ama
bilitate și s-a străduit să ne fie 
dc folos înso’indu ne In club și 
ta localul discotecii, nu prea a 
vea cum să cunoască răspunsuri
le la Întrebările puse dc sem 
notarul scrisorii. Am revenit, te
lefonie, Lncerclnd să luăm legă
tura cu domnul SârLușcă Din nou 
eșec. De aceea îi adresăm dom
nului profesor Sărbușcă invitația 
d« a lua dîn-ul Legătura <u noi 
Nn de alta, dar este păcat 
numele unui animator cultural 
valoarea domnului Sărbușta 
fie pătat, In cazul In care nu 
face vinovat de cele sesizate
scrisoarea corespondentului nos
tru. Din motive lesne de înțeles, 
tiu putem da numele oorespon- 
cU utuJui din Uricani.

<« 
dc 
să 
sc
In

membrii 
sponsori — sindicate, firme par
co capital majoritar de stat.

o contribuție deosebită in orga
nizarea și desfășttrai-ea manifes
tărilor — artiști fotografi, plas- 
licieni, interpreți de muzică popu
lară și ușoară, actori, dansatori, 
animatori culturali.

Joc mult așteptatul concurs 
interpretare a folclorului 
zica.1 și coregrafie, la care 
invitate urate așezăminlele 
cultura din Valea Jiului să par
ticipe cu formații și interpreți. 
D<? asemenea au fost invitați și 
an confirmat participarea inter
preți din județele Hunedoara, 
AJba, Gorj. Viicca șa. Nu vor 
lipsi nici „capetele de afiș“, in
terpreți de marcă ai cîntecului 
românesc. Nicolae Furdui fancu 
ți formația sa au confirmat par
ticipare; De asemenea au fost 
invitați Dumitru Făreaș, Mariana 
Angliei, Drăgan Munteanu și alții. 
Sperăm că vor putea onora in
vitația. Cit despre competiție, 
premiile sint mai mult decît a- 
trăgătoare, ridieindu-se pină La 
30 0O0 de Lei, In funcție de cate
goria de concurs. Sponsorii ne-am 
promis tot sprijinul.

Iată cum se poate intitula expoziția de pictură a Mi
rean, plastici.ma din Petroșani, expoziție încă deschisă la Mux-jl. 
Mineritului. Deși creatoarea nu se află la anii copilăriei, șj-a pă-s. 
trat nealtcrată candoarea Tn expresia plastică. Și ce poate fi mai 
frumos! Aceste rînduri, deși nu reprezintă o cronică plastică fn 
sensul pur al cuvîntului, sperăm să vă trezească interesul de a 
vizita expoziția. Elîza Hirean ne „surprinde" din nou. In pictură, 
ca și în desen, și-a făurit un stil aparte. Lucrările sale degajă o 
atmosferă senină, liniștita. Sint teme optimiste. O adevărată bu
curie de a retrăi primăvara și tinerețea. Chiar dacă unele tablouri 
expuse pot genera discuții sau păreri diferite, trebuie să recunoaș
tem și să apreciem strădaniile și meritul artistic al doamnei Hireaa. 
In fond, care operă de artă nu stîrnește discuții sau critici? A- 
vem însă convingerea că această nonă expoziție personală a Eliaeij 
Hirean este un succes. Merită să fie văzută'

— Care sînt manifestările 
scrise pe afișul Nedeii? — O zi plină, deci.

arta 
e» 
de

— Trei expoziții — dc 
plastică, artă fotografica ți 
libris — oe vor fi găzduite 
clubul sindicatelor. Vernisajele 
vor avea loc, probabil, în zilele 
de 26 și 27 mai. Am programat 
o întilnire sportivă pe stadionul 
din Vulcan, între foști șj actuali 
jucători ai echipelor de fotbal 
din oraș, urmată de un specta
col muzical, iar în ultima zi, 31 
mai, tîrgul cooperației meșteșu
gărești și al producătorilor par
ticulari, la care vor fi prezenți 
meșteșugari o in județ și din a- 
fara lui. In aceeași zi va jvea

vor lipsi unitățile 
cu mici, grătare, bene

— Nu 
merciale 

și alte delicatese. Sperăm ca timpul 
să fie favorabil, să țină cu noi. 
Mai sînt și alte surprize pe cane 
insă organizatorii le vor dezvă
lui doar in ziua Nedeii.

— De ce ați ales aceasta pe
rioadă?

— Este perioada cirul oamenii 
kx-ului purced la măsuratul 
oilor, înainte de urcarea lor la 
munte. Acum se organizează, 
tradițional, nedei:

— Nu rănii ne decit sa vă do
rim succes și vreme însorită !

Dramatism la teatru
Da, este vorba de Teatrul dramatic „J D. 

Pe vremea tind teatrul se numea .de stat” 
artă dramatică. Este drept, ți atunci erau ceva 
mult sau mai puțin dramatice prin „culise". Aplanate în»â. Acmn 
teatrul se numește dramatic și după câteva manifestări artistice 
de bună valoare pe care le-am semnalat la timpul potrivit, 
a devenit chiar Teatru de „stut'L Mai prcc.s, se repetă la două spec. 
tacole, intre care unul constituie o premieră absolută — piesă scr i
să de Valeriu Bntulest u af'at în fața debutului artistic ca dra
maturg — dar de jucat nu se joacă. Bl nu „a pornit" autobuzul 
și spectacolul de la Vulcan a fost contram indat. ba Dumnezeu ști. 
ce se mai Intlmpla De fapt, de intimplat se intîmpla multe. Se 
anunță bunăoară Un concurs pentru ocuparea postului de contabil 
șef apoi se anulează concursul, se mai ridică și pumnul sau vocea, 
te miri din ce tabără, că și astea sint două — trei... Adică una 
pro Dumitru Vc’ea, directorul, alta contra și una a nehotărîților 
care .votează" cu âl mai tare din parcare, după cum bate vîntul. 
S-a ajuns 
se spală 
„Teatru" 
mormînt.
cire alimentată d< zvonuri, birfe, ton ridicat sau șoptit, și apelați 
Ja lrixpeto râtul dc cultură, la „mai marii zilei", la oricine 
dispus sa asculte plîngiTÎ, acuze ți a.le palavre? FeboșaniuJ 
nevoie ca dc Mf de cultură, de teatru aiievărat ajj zk* ^irc" 
Teatrul nostru.

Sir.bu“ din Petroșani, 
pe scena lui se lucea 

momente mai

și prin presa centrată, și prin sălile tribunalelor. „Rufele 
!n văzul lumii. A mai venit șl un control financiar.. 
In Teatru. De-ar ști, Ana Coida. s-ar răsuci In 

Chi.ir să nu existe cale dc reveniri; din această rătâ-

ca

<

este
MV

In

IXf

<
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Dincol
In fața noastră apare prima 

uniformă românească. Grănicerul 
ne face semn să înaintăm. Aite 
capote kaki se apropie. După pri
mele formalități și stringeri de 
mină, ne ajută să manevrum.

Noaptea, ceața și slabele ln< iri 
ale felinarelor nu permiteau să 
se vadă decit primele vehicule și 
pe măsură ce ele apăreau din 
nou, pe fețele lor se vedea des
cind mirarea. Două faruri galbe
ne veneau spre noi. O Tpyota 
mare de teren se opri la Înălți
mea noastră. Dai oameni cobo- 
rlră din ea. Aveau figuiilc tra
se, ca după o mare oboseală seu 
0 mare emoție.

—• Fiți cu băgare de seamî 1 
tocmai «-a ti»- «'.‘pi a naartiă

o d e zidul durerilor
Și cu mina, arata parbriz.nl ins- 
V,Jat in partea dre ipi ■ >n mi: le 
fisuri. Noi fixarăm zentrul, ro
tund și negru și ceea ci rcpii 
zej.tz mergea dincolo ri« reper-

Acum la trecei i a acestei fi oo- 
licie, era mai mult decit un glonț 
care, travcrsînd par-brizul pe care 
ne aplecasem, ii dădea acest 
aspect de pînza de păianjen pe

O carte despre România
tnjelc dinaintea plecării, la fel 
di ml rit urătoare ca ți punerea 
Iu gaj dii a Însoțitorilor intalieni 
Intd/iiți cu citcva ore mai de 
vreme

Fină atunci, efectul gloanțelor 
|> care ni le evocaseră erau obș
ti uc1 ii cart bîuluiau imaginați* 
nrweUă.

care nici un suilu nu le-ar fi 
mișcat și ale căror ochiuri ne 
înghețau reflexele.

Corsicanii oferfi țigări și cioco
lată și sg pozează 
fotografia-amintire. 
va ciipe soldat ii le 
kovurile, stupefiați 
p-te iui Toni șl a

cu ei pentru 
Pentru cîtc 
dau kalașni- 
de cunoștin 
încu do» trei.

care in termeni inipați, exami
nează, comentează, scot Încărcă
tura, demontează chiuloasa OM 
și cum ei le-ar fi inventat.

Avlnd aerul de a se acuza, c# 
de un demers necuviincios, un o- 
fițer ne cere, dacă le putem da, 
pașapoartele pentru a pun* viza. 
El are aerul In același timp fe
ricit, emoționat și buimăcit 1â 
vederea revărsări acestei maree 
dc vehicule și de drapele Impic-1 
sionante Cu figurile negre șl se
mețe care se potriveau atît de 
bine cu acești diavoli de oameni, 
ieșițl din cutiile lor rulante ta 
tr-o tui bubuită dezordne.

Jenn-Claudc Rogliano 
Versiune românească. 

Pr»f. ’l’atiana BLENDEA

parbriz.nl
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Societatea comercială 
„VOIEVODUL" COM-SRL 

Petrila
OIERÂ

spre vînzare o gamă variată de produse textile-confecții, 
încălțăminte, dulciuri și produse industriale la prețuri deo
sebit de avantajoase.

Cu ocazia „SFINTELOR PAȘTI", Societatea Comercia
lă ,,Voievodul" urează tuturor clienților și personalului an
gajat „sărbători fericite".

Vă așteptăm cu plăcere. Cimpa — Căminul cultural. 
(1772)

-MICA PUBLICITATE-
ANIVERSARI

ASTAZI, cind în buchetul vieții prinzi cel de-al 18-lea tran
dafir, dragul nostru Chiriac Narcis, părinții, bunicii, frații Ovldiu 
și Corina îți doresc, din suflet, un călduros „La mulți ani“l (1777)

SOȚUL și copiii urează scumpei lor Moldovan Ela multă să
nătate, fericire și „La mulți ani“, cu ocazia aniversării zilei de 
naștere. (1774)

PENTRU Dănuț Andrițoiu „La mulți ani“! din partea prie
tenilor Nicușor, Gyony, Aurică, Sorin, Călin, Bogdan și Mitică 
la împlinirea celor 23 de ani, (1785)

VINZARI

Societatea comercială 
„NOVA" SA Lupeni

VINDE
la prețuri avantajoase

— televizoare color „Orion", „Kitt" și „Ilerman"
— combine muzicale și video

prin magazinul 33 „Radio-TV“, din str. Aleea Plopilor nr. 1, 
telefon 60913. (1771)

VIND urgent televizor color excepțional, diagonala 68 cm, 
preț 65 mii lei. Telefon 43375. (1778)

VIND Dacia 1300, în stare bună, preț convenabil. Telefon 
44454. (1775)

VIND livadă cu casa și fîneață, Părăul Iovănești. Relații, te
lefon 956/21645, Deva. (1763).

VIND oi, preț convenabil, Petroșani, telefon 43017 după ora 
19. (1750)

DIVERSE

C.S.C. OZARC1IIEVICI — „Nova — Trans" — str. Aviatorilor 
nr. 19 B, ap. 6, asigură transport pentru cei ce vor să participe la 
slujba de duminică, la mănăstirea Lainici. Plecarea, duminică, 
ora 7. înscrierile se fac pînă sîmbătă, ora 12, la sediul societății. 
Locurile sint limitate, iar taxa este de numai 200 lei persoană. 
(1768)

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă VULCAN

ANG XJEAZĂ 
direct sau prin transfer

— strungar

încadrarea se face conform legislației in vigoare. 
Infoimatii suplimentare la telefon 70 111.

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursii Istan- 
bul — Polonia săptămînal, joia, cu plecare la ora 8 din fața ci
nematografului „Luceafărul", in condiții de călătorie occidentale, 
cu autocarul „1VECO". Informații telefon 70854, zilnic între orele 
15—22. (1784)

Regia autonomă 
a huilei din România

cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr 2, 
județul Hunedoara,

ANGAJEAZĂ
— muncitor calificat in meseria de zugrav-vopsitor. 
Informații suplimentare la serviciul personal, invăță-

mînt. social, administrativ, telefon 11160, 11161 int. 203.

SOCIETATEA COMERCIALA Mondo-Turism SRL Deva — 
Filiala Petroșani, reprezentată prin Kovacs Ecaterina (fostă sala
riată OJT Petroșani) organizează: excursii interne, de studii, docu
mentare și cu tematică. Asigură servicii de cazare, masă, tran
sport pentru cluburi sportive. Organizează cantonamente, tabere 
școlare și studențești, la munte și la mare. Asigură transporturi 
săptămînale cu autocarul în Germania (Nurnberg — 11 mii lei, 
Munchen — 13 200 lei și Stuttgart — 15 400 lei) pentru cei cu viză. 
SAPTAMINAL, organizează excursii externe: Baja Pecs — 3 zile
— 3 500 lei; Budapesta — 3 zile — 3 500 lei; Banska — Bystrica
— 4 zile — 5 500 lei + 20 DM; Varșovia — 4 zile — 9 500 lei + 25 
DM; Islanbul — 6 zile — 10 700 lei 4- 15 DM; Iugoslavia — 2 zile
— 3500 lei. BILUNAR, organizează: Franța — avion — 7 zile —
168 mii lei; China — avion — 10 zile — 217 500 lei; Siria — a. 
vion — 7 zile — 125 mii lei; Grecia — autocar — 7 zile — 70 mii 
lei. Filiala Mondo Turism pune în vînzare BILETE DE TRATAMENT 
în stațiunile: Bazna, Buziaș, Covasna, Călimănești, Căciu-
lata, Fclix, Gcoagiu-Băi, Govora, Hcrculane, Mangalia, Sovata, 
Singcorgiu, Slănic-Moldova, Sinaia, Tușnad, Vatra-Dornei, cu pla
ta integralii sau în trei rate. Vă oferim bilete de odihnă la mun
te: Bușteni, Sinaia, Poiana Brașov, și la marc: Eforie Nord, Cap 
Aurora, Mamaia, Neptun, cu plata integrală sau două rate.

Informații, zilnic, între orele 7—10 și 17—21, la telefon 4191 >
— Petroșani, str. General Vasile Milea, bloc 21/10 (Mnleia, al 
3-lea bloc după Comisariat). (1729)

PIERDERI

Societatea comercială 
„ANDREXIM" SRL

cu sediul in Tg. Jiu,

OFERĂ

agenților economici, băuturi răcoritoare îmbuteliate la 
sticle de 1,5 litri, producție Franța, garanție septembrie 
1993.

Prețul de liv rare eu gros — 330 lei, care include adaos
5 la sută, diferența de 25 la sută rămine pentru cumpărător.

Relații la tdlefon 929/12221 sau la magazinul ANDRA, 
str. 9 Mai, zona Abator, Tg. Jiu.

ECHIPĂ DE SERVICIU

Responsabil de număr : 
loan DI IJI K

Coreclura :
Emilia ĂI Illltin și Viorica F1RTULESCU

PIERDUT ticlui butelie nr. 2304, pe numele Cizmașu, elibe
rat do centrul de preschimbau? a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. 
(1759)

PIERDUT carnet șomaj, pe numele Blag Simona, eliberat de 
Oficiul de Muncă și protecție socială Petroșani. 11 declar nul. 
(1776)

PIERDUT carnet student, pe numele Caranda Cristian, eli
berat de UT Petroșani. 11 declar nul. (1769)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice, pe numele Gheor- 
ghe Miliail, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă- (1761)

DECES

SOȚI/X Elisalxla, copiii Valentin și Valentina mulțumesc 
din suflet tuturor celor care au fost alătuii de ei in momentele 
grele, prilejuite de trecerea in neființă a iubitului lor soț și tată

FURDUI TRAIAN
Nu te vom uita niciodată. (1762) '

COMEMORĂRI
SOȚIA amintește împlinirea a trei ani de la despărțirea pen

tru totdeauna <le neuitatul soț
RACZEK CAROL (OCSI)

li vom păstra veșnic amintirea. Dumnezeu .să-l odihnească 1
CU ACEEAȘI adine u durere, comemorăm 7 ani de cind nc-a 

părăsit, pentru totdeauna, scumpul nostru soț și tată
NEGUȚI PETRU

I acrim! și flori pe tristul său mormint. (1754)

Cotidianul de opinie și Informație al 
V âii Jiului „ZORI NOI” este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S A. 

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

Director 
M1RCEA BIIJORESCU

Materialele necomandate și nepublicate 
iui se restituie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinso în articole aparține. în exclusi
vitate, autorilor.
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Programul TV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 WORLDNET USIA.
12,10 *
13,00
13.30
14,00
14.20

Ora de muzică. 
Oameni de lingă noi. 
Jazz-magazin.
Actualități.
întemeieri de cultură româ
nească.
Preuniversitaria.14,50

15.30 Teleșcoală. Curs de limba 
engleză.

16,00 Muzica pentru toți.
16.30
17,00
17,05

Forum.
Actualități.
Repere moldave. Emisiune 
realizată de Studioul de 
Radioteleviziune Iași. 
Drumuri în memorie.17,35

18,00 Tele-discul muzicii popu
lare.

18,20 Vîrstele peliculei.
19,00 _
19,30

Studioul economic.
Desene animate. Casa zbu
rătoare.
Actualități.
Sport.
Film serial. Dallas. Ep. 121.

20,00
20,35
20.45
21.45 In fața națiunii.
22,10
22,25

Reflecții rutiere.
Cîntărețul inimilor noastre: 
Dumitru Fărcaș.

Reporter ’92.
Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,40 Stadion.

0 05 Gong!
0,35 închiderea programului.

HOROSCOP ‘

22,40
23,10

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Antrenament la aruncarea 
„greutății".

GEMENI
(21 maj — 21 iunie) 
fondul unei iritabilitățiTe 

crescute se grefează un conflict 
major cu tin superior.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Aveți ocazia de a vă afirma pu
blic, dar 
tact.

o faceți cu prea puțin

LEU 
iulie — 22 augusî)(23

'intre muncă și satisfacție so 
stabilește astăzi o ciudată relație 
de proporționalitate inversă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Indispoziție trecătoare legată de 
pierderea unei zone de influență.

, BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

O întîmplare petrecută în ve
cini va amintește de „cele sfinte".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Cu toate insistențele, esenția
lul rămîne... uitat.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

O persoană care vă cunoașto 
slăbiciunile vă amețește cu pro
misiuni. Trezirea poate fi dure
roasă.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Avansuri periculoase prin im
plicații, din partea unui perso
naj obscur

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Prin intoleranță, pierdeți lup
ta cu inerția.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Fără întiebări și speranțe, fă- 
efort, ajungeți în fața mare- 
pas...

ru 
lui

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Mcnajați-vă forțele și nervii 
pentru ceasul înserării.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2075
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 41002 (dircclor-redactor șcf)l 
41603, 12101 (secții).

★

TIPARUL j Tipografia Petroșani, str, 
Nicolae Băicescu nr. 2. Telefon 41305.


