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VÎNT DE LIBERTATE 
în divizia „A“ la fotbal

REZULTATE TEHNICE ; ASA Electromureș Tg. Mureș — 
FC* Bacău 0—0; Dacia Unirea Brăila — Dinamo 1—1; Rapid — 
Cor vinul 0—0; Oțelul — Electroputere 1—0; FC Argeș — Sportul 
Studențesc 3—1; FC BRAȘOV — Petrolul Ploiești 2—0; Gloria Bis
trița — Poli Timișoara 0—1; Universitatea Craiova — FC Farul 
1—1, Steaua — FC Inter 2—0;

CLASAMENTUL

1. Dinamo 28 18 10 0 64—18 46
2. Steaua 28 17 7 4 49—21 41
3. Universitatea Craiova 28 11 10 7 30—19 32
4. Petrolul Ploiești 28 13 5 10 33—42 31
5. Poli Timișoara 27 12 6 9 31—28 30
6. Oțelul Galați 28 13 4 11 30—34 30
7. Electroputere 28 11 7 10 32—24 29
8. FC Brașov 28 11 7 10 46—41 29
9. Rapid 28 11 7 10 28—30 29

1 1 Farul Constanța 27 12 4 11 31—26 28
11. Dacia—Unirea Brăila 28 10 6 12 29—32 2G
12. Gloria Bistrița 27 10 5 12 35—32 25
13. FC Inter Sibiu 25 9 7 9 28—31 25
14. FC Bacău 28 9 6 13 28—44 24
15. FC Argeș 28 7 7 14 32—40 21
16. Sportul studențesc 28 7 7 14 26—40 21
17, ASA Electromureș 28 6 5 17 25—45 17
18. Corvinul Hunedoara 28 4 6 18 27—57 14

ETAPA VIITOARE — 24 mai 1992. Sportul Studențesc ■- FC
Brașov; Corvinul — Dacia Unirea Brăila; Petrolul — Rapid; Di-
namo — ASA; I'C Bacău — Oțelul; FC Inter ■ l’C Argeș; Elcc-
troputere — Gloria Bistrița, I’oll Timișoara — Universitatea Cra- 
iova; FC Farul Constanța — Steaua.
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ZORI NOI publicitate
Doriți să xă faceți cunoscuți publicului și 

parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

știrea.
piioea cotidianului

ADLVARUL E DOAR UNJL
Toată lumea zice, zice!
Exista impresia (falsă) că, în Valea Jiului, nu s-a fă

cut nimic, absolut nimic, in anii de după decembrie 1989.
Săptămina viitoare vom dovedi cu probe (scrise) că 

s-au făcut totuși multe. Și bune, și rele! Primari au fost 
mulți, dar situația exactă ne-o va oferi dl. subprefect 
IONEL BOTOROAGÂ.

JUDEȚUL HUNEDOARA 
are un nou prefect

Intrucît prin alegerea domnului Costel Alic în func
ția de președinte al Consiliului județean, postul de prefect 
al județului Hunedoara rămăsese vacant. Guvernul Ro
mâniei a numit un nou prefect, în persoana domnului 
Gheorghe Ivan, de profesie inginer.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Incepînd de astăzi, timp 
trei zile, „olario-ul“ atit 
drag iubitorilor muntelui 
răsuna din nou pe platoul de la 
Valea de Pești. Studcnți 
toate centrele 
țării vor participa, timp 
trei zile, la Festivalul

din 
universitare ale 

de 
concurs

OLARIOOO...

„ALPO", organizat de Casa de 
cultură a studenților din Petro
șani. Probe interesante, multe 
probe artistice și de cultură ge
nerală, toate cu tematică turis
tică. Tinerețea va fi, din nou, 
la ea acasă. Premiile vor răs
plăti efortul acestor 'împătimiți 
ai muntelui. Să dorim succes 
tuturor concurenților la proba 
de orientare turistică și la ce
lelalte probe. Vă promitem un 
reportaj amplu intr-un viilor 
număr al ziarului nostru.

Calin IIOI.HAN
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VIATA NOASTIlA. INTRE 
AGONIE ȘI EXTAZ

■ Am intilnit uh țigan 
licit.

■ Ne merităm, oa
ta ?

■ Bestialitate* fără
ticni.

NEDEIA VULCĂNEANA
Mîine, la Vulcan, 

„Nedeia vulcâneană“. 
fotografică, artă plastică și ex-libris. Se acordă importante premii. 
Manifestarea va li găzduită de Ciubul din Vulcan. In program fi
gurează, ca sponsori Sindicatul salariaților de la Uzina de pre
parare a cărbunelui — pentru secțiunea artă plastică. Societatea 
comercială „Minodora" S.R.L. — pentru secțiunea artă fotografică, 
aceeași societate sponsorizînd și secțiunea ex-libris. în paralel, con
tinuă întrecerile in competițiile sportive dotate cu trofeul „Nedeia 
vulcăneană** — ediția a XX-a. Iată că manifestările Nedeii sint 
din ce in ce mai multe și mai atractive. După succestfl înregis
trat la deschidere — fapt pentru care administrația publică locală 
și consiliul local merită toate aprecierile, întrucit aceste două 
instituții sint organizatorii „Nedeii** — ne așteptăm și sîmbătă la 
o mare afluență de spectatori. (Al. Horațiu)

o nouă manifestare culturală, sub genericul 
Este vorba de vernisajul expoziției de artă

Nimic nu e mai scump 
decît sănătatea oameni.or 
Valea Jiului 

confruntă cu

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

„Time is money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată in plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi“!

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

zisă, pe bună dreptate, 
cele mai grele condiții

și „Valea plingerii**, care 
de muncă și viață, arese _ .

strictă nevoie de o secție de recuperare, pentru a putea reda să
nătatea oamenilor suferinzi de diferite traumatisme prin acci
dente la locul de muncă, precum și de afecțiuni reumatice ge
nerate de condițiile climaterice.

Secția de recuperare din incinta vechiului Spital și-a sistat 
activitatea în anul 1988, ca urmare a alunecării de teren avind ca 
repercusiuni grava avariere a clădirii care pune in pericol iminent 
viața bolnavilor și a personalului nostru.

Pentru consolidarea terenului și reparația clădirii, in anul 1988 
au fost alocate fonduri, demarîndu-se lucrările necesare, care au 
fost sistate în anul 1990, din lipsă de fonduri, situație care este, 
din nefericire, încă actuală, prin restricțiile bugetare privind să
nătatea. Facem apel la bunăvoință și omenia întregii populații, 
firmelor de stat și particulare, sindicatelor libere, cultelor religioase 
să ne sprijine material, în limita posibilităților, pentru repunerea 
în funcțiune a secției de recuperare.

Depunerile se pot face în contul nostru nr. 645100210, deschis la 
B anca Comercială Petroșani, cu specificarea pentru „Secția de re
cuperare" Spitalul Municipal Petroșani.

dr. Gheorghe DAVII), 
Directorul Spitalului municipal 

Petroșani
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Con.sidcrînd că nu toata lumea 
cunoaște motivul neparticipării 
l’SM la alegerile locale, dl. Ver- 
deț oferă amănunte: „In fața a- 
legciilor, ni s-a venit cu anumi
te vicii de formă juridică. Viciile 
de formă juridica erau cele pe 
care justiția trebuia sa le splina 
la prima strigări.*, cum se spune, 
conform legii partidului, în 
zile de la prezentare trebuia 
ne prezinte aceste observații 
s .1 prezentat, nu în cinci 
nici in cinei luni. S a așt 
dala de două săptamini in 
d.. fflrgcri pi rdru a laie o 
inși icre, pentru a da de 
ori cile cinci zile termen, I 
și zilele m lucrătoare, ne-a 
și nr a d.it autorizația, cum 
spune, o Doliu liota) ne jildc 
l i ,is< ă, exact pe ziua de 9 
bl darie, t ind se vot i i ..*". 
la ar'nn tic I ă, tia, nume de

fft
Tui i 
zis '

„Dorim să menținem stingă. Cu 
România Mare am colaborat «les
tul de bine piuă acum. Daca vă 
uitați atent, discutam aici în fața 
unui activ politic, veți vedea ca 
programele 
HO la sută, 
ideologic, 
și același partid 
Nu sint contradicții 
dar există un alt punct ck 
re de abordare ideologii 11...
ce privește 
președintele 
nostru lin 
clară. Noi 
in luna ina' 
propunere a 
triiliii-.sling.i 
candidatură 
piață

Cu formula .,( ri d cu la o par 
le din probleme am rai’.pnns**, (-;i 
no.cu'a milltoi., dintre dv., <11. 
Veidoț a imlb'i.it discilislll in-

noastre seamănă — 
Din punct de vedere 

noi nu sintem * unul 
Sint diferențe, 

antagoniste, 
vede- 

ln 
pentru 

partidul 
p irere 
loriim

Cil "
< >n

o 
apr<»'

candidatura 
României.

și a formal o 
vom avea un 

și vom veni 
stingii sau a 
viii vom susține 
c.ne este in ii 

de pio.gr.imul no .lrii“ 
l'ormul i .,< ri d

trodiictiv (aplauze puternice). Din 
aci st moment, ritmul a devenit I 
mai alert: „M-am interesat de 
perspectiva acestui bazin (Valea, 
Jiului — n.n.) și să știți că este 
sumbră, în coca ce privește pers
pectiva peste 5—G ani“, după 
care trece la scară planetară I 
„s-a pus o tnai'e în est și o ma- i 
re în vest, caic este binele și ca
re este răul ? Amîndouă au fost 
și vor răinînc rele. Una a dispă
rut, dar cea care a rămas (Amc- 
iiia — n.n.) luptă să-și mențină 
cu dinții rolul de jandarm unic 
in toată lumea. A’ta este adevă- 
rul !**. Mă rog, fiecare cu adevă
rul lui, dar, judecind după 3- 
pl.uizi le cai'e au urmat, s-ar pă
rea ca alic adevărul I.OR. „Am

Ștefan CIMPOI

(Contmuaic iu pag. a 2-a)
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Policlinica Uricani, tot sub semnul incertitudinii
Revenim, după doi ani, la o întrebare. De 

astă dată, întrebarea s-a adresat in sens „invers". 
De cei care erau în măsură și trebuiau să dea 
un răspuns, către cei care au pus, în acest răs
timp, întrebarea. Obiectul tergiversărilor este 
clădirea ridicată cu vreo trei ani în urmă, și 
finisata în 1990, cu destinația de a fi o policli
nică cu staționar a orașului Uricani, iar parte
nerii de dialog sînt, continuă să fie, Ministerul 
Sănătății și administrația locală, adică Primăria 
orașului.

Dacă de doi ani Primăria a tot insistat prin 
intervenții, la toate nivelele, pentru elucidarea 
destinului clădirii, de astă dată am nimerit la 
un dialog între reprezentanții cei mai autorizați 
ai Ministerului, sosiți la Uricani, pentru a pune' 
punct tergiversărilor și a oferi o destinație a- 
cestui edificiu controversat în beneficiul oame
nilor din zonă. O moștenire din anii cînd, vorba 
cuiva, întii s-a construit obiectivul și apoi s-a 
pus problema destinației sale.

— Domnule primar ce facem cu policlinica 7
Și noul primar al Uricaniului care, pe lingă 

alte „moșteniri" care ii dau dureri de cap, are 
și această clădire ridicată din megalomanie, un 
edificiu elegant, de mare capacitate, a fost soli
citat să dea răspuns întrebării reprezentantului 
Ministerului Sănătății.

Da. e mai bine mai tîrziu decît niciodată... D>> 
astă dată, la Primăria Uricaniului, s-a prezentat 
o delegație întreagă — patru directori și inspec
tori din Ministerul Sănătății, inclusiv noul direc
tor al Direcției județene de specialitate. Colec
tivul a vizitat clădirea policlinicii, terminată 
de doi ani dar nerecepționată nici acum. Viitoa
rea policlinică, prevăzută să asigure 1200 
sultații medicale p° zi la o populație de... 
14 mii de locuitori, n-a fost utilizată în t 
rfi timp decît într-o măsură infimă. Adică, 
măsura cerințelor și a posibilităților locale — 
funcție de numărul de cadre medicale si do’are. 
Aici funcționează două cabinete de consultații 
pentru adulți două cabinete de pediatrie, unul 
de stomatologie și un serviciu de urgență. In

COD* 
vreo 

acest 
. pe

rest, respectiv 2/3 din clădire a stat izolată 
supusă degradărilor, datorită intemperiilor, 
infiltrațiilor de apă prin terasa clădirii etc.

Dar, semn bun. Să fim, adică, optimiști și să 
catalogăm ca atare descinderea colectivului Mi
nisterului Sănătății la Uricani. Pentru că în 
urma vizitării edificiului, a dialogului cu repre
zentanții Primăriei, cu cadrele medicale din 
zonă (unitatea sanitară din Uricani, aparține de 
Spitalul Lupeni), s-a ajuns la următoarea con
cluzie: în cadrul clădirii, să funcționeze în con
tinuare cabinetele ambulatorii, iar în partea ne
folosită pînă acum să fie amenajate cabinete de 
fizioterapie pentru tratamente recuperatorii, tot 
în regim ambulatoriu, pentru populația din zona 
vestică a Văii Jiului, precum și un staționar de 
pneumoconioze, reclamat de starea de morbidi
tate specifică zonei noastre industriale.

Important e faptul că pentru lansarea amena
jărilor, mai bine zis, a reamenajărilor, au fost 
alocate de la buget, pe acest an, 10 milioane lei. 
Nu e mult. Mai ales că, amenajările pentru des
tinația asupra căreia s-a optat cer cîteva lucrări 
prealabile — asigurarea sursei de încălzire a 
clădirii, repararea terasei etc. Pentru asigurarea 
agentului termic și micșorarea cheltuielilor, s-a 
făcut propunerea, din partea primarului Petru 
TTanclu, ca. în loc de construirea unei microccn- 
trale proprii, policlinica să fie legată printr-un 
racord de vreo 200 metri, dc o apropiată CT, 
existentă la Școala generală nr. 1.

Desigur, și pentru această soluție e nevoie dc 
documentații, de avizarea acestora, de învinge
rea unor bariere birorratice si, desigur, de im
plicarea responsabilă a Direcției județene, în 
sprijinirea elaborării documentațiilor necesare 
demarării și finalizării lucrărilor.

Altfel, sarabanda tergiversărilor privind utili
zarea policlinicii din Uricani va continua... în 
detrimentul obiectivului, dar mai ales al asis
tenței medicale pentru populația Văii Jiului.

Și 
a

Ioan DUBEK
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„ȘI DĂ-I, ȘI LUPTĂ!“(IT)
(Urmare din pag I)

nou 
re- 
din

dv.
In 
ca

avut nu demult o discuție cu un 
grup de profesori din SWA și a 
spus că la noi nu e chiar demo
crație și nu e respectat intru totul 
drepturile omului" (de ce și-or 
tot da cu părerea unii care nici 
măcar nu cunosc limba română?), 
dar dl. Verdeț e de alta părere : 
„Eu aș putea foarte bine sa dau 
in guvern, să critic guvernul, că 
slnt partid de opoziție", sugerind, 
involuntar și tacit, ideea unei 
„opoziții unite', avînd ca semn 
electoral „cheia și ciocanul". A- 
poi, revenind la scara planetară, 
„eu cred intr-o evoluție către 
socialism. Dacă vrem să învin
gem, să mergem mai departe, tre- 
buTe SA FACEM TOTUL sfi 
transpunem in fapt principiul re
concilierii istorice a poporului 
nostru". (Aici au urmat din 
aplauze puternice, publicul 
cunoscînd, se pare, citate
„Tezele din iunie"). O întrebare 
directă a mai descrețit frunțile : 
„Care este poziția partidului 
dv., față de religie și dacă 
personal credeți in religie", 
răspuns, dl. Verdeț s-a ferit,
dracul de tămîie, de cuvintul 
Dumnezeu, preferind expresia „o- 
Tice membru este liber să creadă 
în religie. Eu nu cred în prosti
ile astea care se dau la televizor. 
Asta nu înseamnă efi 
Împotriva religiei. Ne 
țăm însă pentru un 
laic". Referindu-se la 
Basarabiei, dl. Verdeț 
trenul pericolului
„noi niciodată nu nr-am luptat 
eu moldovenii, însă în Vest tot
deauna a fost un pericol". Propa
ganda unionistă I se pare „ames
tec In treburile interne ale unui 
rtat suveran". In ce privește pro
tecția socială, dl. Verdeț se do
vedește puțin „pe lîngă", pier- 
«în iu-se în generalități, critici la 
•dresa reformei (este aplaudat) 
Insă cînd e vorba de aoluții 
concrete, le dă ca și cum ar fi 
efizut acum din lună: „vom re
deschide toate capacitățile închi
se, >n 8—3 ani vom reveni la 
venitul național din ’89, urmînd 
ca, în 5—6 ani, sfi-1 dublăm". 
Cum se vor face toate astea? Pro
babil pe hlrtie, ca și aîtădatfi...
. Dl, primar Stoicul» îi aminteș
te trecutul personal. „Recunoaș
teți efi dv. nțl fost alături de 
Ghcorghe Pană, de Tostclnicu, de 
Maci i ți de alții, Inclusiv de pro-

vom lupta 
pronun- 

învfițfimînt 
problema 

reia re- 
imperialist : 

luptat

ÎNTREBĂRI AMARE
Am scris, cu mîndrie în suflet, 

despre sărbătorirea zilei de 0 
Mai în Valea Jiului. A fost de-a 
dreptul emoținoant. In pofida a- 
cestui lucru, din nefericire, s-au 
iscat și întrebări. Fiecare între
bare a însemnat o pilulă amară. 
Și aceasta în contextul în care, 
la monumentele din Valea Jiului 
au fost prezenți sute și mii de 
oameni. Numai la Vulcan au 
asistat la ceremonie peste 2000. 
de persoane, îar la retragerea 
cu torțe — Inedită în Vale — 
peste 10 000. Oameni care gîn- 
desc și simt românește. Numai 
că, alături de ostași, ne aștep
tam să vedem și pe alții. Au fost 
reprezentate primăriile orașelor 
Petroșani, Vulcan și Pctrila. In 
Petrila au fost și vreo două-trel 
unități economice mai mici. Pre
oții și-au făcut datoria
nească. Ne așteptam însă ca 
ceremonii să fie prezente unită
țile economice ale RAM și alte 
mari unități din Vale. Au lipsit 
total sindicatele. Unde au fost 
reprezentanții Ligii sindicatelor 
miniere ? Dar ai Confederației 7 
Numărul mare de participanți, 
oralele spontane care au însoțit, 
seara, retragerea cu torțe, ne 
fac să credem că adevărații mi
neri au venit 
Conducătorii 
domniile lor
simt românește?

Au lipsit CU 
PARTIDELE POLITICE, 
și acelea care 
„istorice" sau
credibil I Cei care fac atîta

radă de patriotism în ședințe șl 
convenții sforăitoare, uită să 
fie prezenți la ceremoniile care 
cinstesc memoria adevărațilov 
martiri ai neamului. „Martirii 
noștri de catifea" confundă latf
— vai, Doamne, de biata țară I
— patriotismul cu demagogia. 
„Trădare să fie, dacă o cer In- 
(erele partidului, dar să știm șl 
noi !“. „Gă eu, cu familia mea 
de la patusopt’ și luptă... și lup- 
tă... pac la Războiul !‘*. Actuali
tatea marelui Garagiale este a- 
videntă. Gînd vine o campanie 
electorală, îi găsești pe toți 
la poarta unităților militare

creștl-
la

cu 
lor 
nu

inima deschisă, 
însă?... Oare 
gîndesc și nu

și de 
locale, 

a 
re-

curorul genera) al RSR 
autoritățile județene și 
trimiși de Ceaușescu pentru 
reprima minerii care s-au 
voltat pentju condițiile de viață 
mizerabile din Valea Jiului in 
1977 7 R< cunoașteți că, pentru 
dv. personal, in zona Rotunda, 
s-a construit o vilă care a costat 
2,8 milioane lei, executată de 
TCH Hunedoara, din fonduri ne
nominalizate 7 Sinteți susținuți 
de PC Chinez 7". Răspunsul este, 
bineînțeles, negativ. „Mie nu-mi 
este rușine de trecutul meu... Am 
avut dosar (la Securitate — n.n.) 
pentru că am sprijinit greva și 
toate revindecările au fost bătu
te la comitetul orășenesc al par
tidului din Luprni". „Să înțele
gem că ați fost dizident ?“. „Nu-i 
vorba de imprudență (sic 1). Nu, 
nu, am fost împotriva lui Ceau
șescu, dovadă că am ajuns să-mi 
dau demisia din funcția de prim 
ministru. Nu a fost Postelnicu 
in nici o echipă cu mine în Va
lea Jiului. In ce-1 privește pe 
Macri, este adevărat că, in toate 
cazurile, Macri a făcut aceste do
sare. Eu n-am lucrat însă cu el. 
Pană a fost, dar la Petrila". Sin- 
tetizînd, dl. Verdeț afirmă că 
tot ce-a fost râu a fost „manevră 
securislă" iar „in ce privește Ro
tunda, să știți, domnule Stăncu- 
ța. știu unde este Rotunda, ăă, 
Stoichița, știu, am fost acolo cred 
că dc vreo două ort în viața 
mea... Nu știu nimic, știu că era 
o casă pastorală, care mai tîrziu 
s-a transformat intr-o casfi. așa- 
zis „de primire", de vînfitoare, 
cum era nu numai Rotunda, au 
fost și la Bistrița și Covasna și, 
mă rog, în toate ȚARÎLF, au 
fost, dar astea au fost făcute pen
tru vînătoare nu pentru mine, 
iar eu vfi jur, dacă se găsește un 
net semnat de mine pentru 
ba asta, cer judecarea mea. 
o minciunfi sfruntată

Vedeți dv., unii au lucrat 
mîlnile curate, dar asta nu 
împiedicat să-și însușească 
și expresiile incorecte ale 
ticului", de care acum se leapădă 
ca Petru de Iisus. Am redat 
amănunt cuvintele acestui 
care promite totul „într-un 
itor", nu pentru că aș fi pro-PSM- 
lst, ci pentru ca ți acel 
au îndoieli să vadă cu 
de-a face. Cine vine șl 
„totul" șl nu-șl poate 
nici mficar limbajul va

trea- 
Este

CU 
l-a 

pînă 
„tă-

in 
om, 
vi-

I 
I

DESAVJRȘIRE, 
Chiar 

se intitulează 
„naționale".

care mal 
cine au 
promite 
scbîmba 
fi ce-a 

fost. Chiar mai mult decît atît.

JLa 
monu- 
memo- 
adevă- 

căzut

prin alte locuri publice, cerșind 
voturi. Și mai ales promitînd... 
Ce ?

încă o întrebare amară. 
Petroșani nu există un 
mont care să cinstească 
ria ostașului român, cu 
rat erou, născut aici și
la vremuri grele, pe cîmpul do 
bătaie, întru apărarea țării. Din 
această cauză, la Petroșni nu au 
loc ceremonii care să cinstească 
adevărații eroi. In Parcul 
trai al orașului nu se poate 
ța un astfel de monument ? 
loc de reculegere în fața 
riei neamului ? întrebările
adresează Primăriei și tuturoo 
celor care pot oferi o soluție ar
tistică sau pot contribui finan
ciar la materializarea unui pro
iect. V-am reamintit azi cîteva 
întrebări amare.

cen- 
inăl-

Uh 
isto- 

se

Ziua bună se cunoaște... 
ziare.
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— protecția ;i ameliorarea 
mediului înconjurător, ca oblec- 

(tiv politic și social fundamental.
— colaborarea cu partidele șl 

organizațiile Care au idei și sco- 
!puri asemănătoare cu ale MER, 

pentru asanarea tuturor formelor 
a comunismului 

, a structuri
lor sale politice, economice 
socialo si a tuturor formelor 
extremism.

| 2. Vom cere parlamentarilor

Comitetul Dirigent al MEII, 
Filiala Petroșani ținind cont de 
audiența la electorat în perioada 
alegerilor locale, cît și de 
tuala situație politică și 
a României, și-a însușit 
toaicle:

1. Va sugera membrilor și sim- 
patizanților sfii ca activitatea lor 
să fie orientală către următoare
le aspirații politice, economice, 
moral-culturale, educaționale și 
științifice: a

Ide manifestare a 
și ncocomunismulul,

5 ’

ac- 
socială 
urmă-

Și 
de

Călin HOLBAM

w w « ia w
Se află la sediul redacției do

uă certificate de naștere, găsită 
de domnul Marin Costacbc, str. 
Independenței 1/12.

Primul este pe numele Mogoș 
Ghcorglie, născut în Petroșani și 
este eliberat de Consiliul popu»

CERLECATE
naștere»

așteaptă
la redacție

«I

Iar Petroșani. Al doilea, pe nu
mele Mogoș Marian-Paul, elibe
rat de Consiliul popular al ora
șului Hațeg. I

Cei în cauză sînt așteptați să 
și le ridice. Dacă mai doresc să 
aibă actul care atc tă <fi s-au 
născut...

MER să solicite urgentarea pune
rii pe rol a legii PROTECȚIEI 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR a 
cărei discutare se amină nejus
tificat. -■ • îl

3. Cerem consilierilor din or
ganele locale ale municipiului 
Petroșani, să acționeze ferm ți 
urgent pentru :

a) asigurarea alimentării cil

Primim de la MER
apă potabila a locuințelor, cu ac
cent prioritar în zilele de sîmbă- 
tă și duminica, prin restructura
rea consumului industrial.

b) deratizarea generală și con
tinuarea acțiunilor recent începu
te pentru eliminarea gunoaielor, 
precum și gospodărirea locurilor 
de depunere a acestora.

c) retragerea autorizațiilor A» 
comerț stradal insalubru și a 
dughenelor care prin modul dft 
amplasare, arhitectură și colo* 
rit afectează aspectul urbaniștii» 
îgiena și comportamentul de mi»

1
d) primăriile orașelor Văii Jitw

lui vor trebui să încurajeze de-» 
clanșarea unei campanii de vala-« 
rificare a potențialului turistic*» 
— tema atit de mult îmbrățișat^ 
în campania electorală și totuși 
acum neglijată. ț

Ne exprimăm convingerea caș 
MER reprezintă o alternativă vU 
guroasă în raport cu alte formă* 
țiuni politice ți apolitice, pen* 
tru realizarea noii societăți 
mâneștl, bazată pe acordul 
tre ființa umana și mediul 
natural, precum șl pe concordant 
ța dintre existență ți gîndire. »

Vicepreședinte
Vențe) Ștefan ROMULUS J

nimă civilizație ți politețe.

ro* 
din** 
sfiit

I
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VIAȚA NOASTRĂ CEA
DE TOATE ZILELE, INTRI

Eforturi care costă milioane |
Și cei mai sceptici recunosc 

că s-a schimbat ceva in Vulcan. 
Străzile și trotuarele sînt curate, 
parcurile Iși etalează oaza de ver
deață fără acele insulițe de gu
noaie sau hirtii. Pe bănci poți 
sta ca omul, ba chiar și cele do
uă fintîni arteziene — amorțite 
cu ani in urmă — și-au dat dru
mul. S-au plantat sute de flori, 
s-a pus la punct, în mare parte, 
iluminatul public, incit — așa 
cum zicea o bătrinică pe care 
am intilnit-o pe stradă pe la zece 
seara — „ți-e mai mare dragu. 
mămică, să umbli pe drum !“.

„Mai ești ceva de făcut ?“, l-am 
întrebat pe dl. Ovidiu Avrames- 
cu. primarul orașului, după o 
ședință operativă 'avută cu vicc- 
pr.mărul și secretarul primăriei.

— Mai avem, mi-a răspuns 
dumtvalui. Trebuie să continuăm 
oșfalkirea bulevardului, pînă in 
rona betonată. Merge mal greu, 
pentru că este dificil cu aducerea 
asfaltului. Ne gîndim și la car
tierul Schodol. unde nu s-a as
faltat nimic de zeci de ani. Mai 
avem de terminat drumul de la 
barieră — Strada Gării —, Stra
da Abatorului, vine, apoi, la rînd, 
porțiunea de drum cuprinsă în
tre club și barieră, nu am uitat 
nici tronsonul de șosea din fața

Școlii nr. 6. Avem de gind să 
atacăm și noul drum, varianta 
a doua, spre micro 3 dinspre 
„Brazi". E bine dacă anul ăsta 
am reuși să umplem drumul, 
să scoatem panta și să putem 
cilindră, pentru ca la anul, even
tual, să-l putem asfalta. Apoi, 
mai sînt aleile dintre blocuri.

— Ajung bănuții alocați pen
tru treburile astea ?

VULCAN

— Trebuie să ne interesăm de 
unde să-i scoatem.

— I^a ce altceva se mai lucrea
ză ?

— Cu 30 de oameni, organizați 
în echipe, se face desfundarea ca
nalelor subterane. Pe măsură ce 
se termină acest lucru, trecem la 
subsolurile blocurilor. Am ;(juns 
aproape de micro 3. Sînt peste 
2000 de cămine subterane de 
curățat. Următoarea etapă după 
punerea la punct a subsolurilor,

Sesiune științifică la II. T.» J

La Universitatea Ti hnii ă din Petroșani are loc, astăzi și miine, 
o sesiune științifică studențeasca. Este organizată în 9 secțiuni in 
cadrul cărora urmează a se prezenta aproximativ 100 de lucrări 
științifice ale studenților. Valoarea acestei manifestări este aceea 
că se reia, în condiții noi și pe alto principii, o tradiție a invăță- 

minlului univerritar de atragere și formare științifică a studenți
lor. (T.S.)

este reparări i conductelor de 
sub blocuri, pentru ca iarna să 
ne prindă cu apă caldă, rece și 
încălzire. Pe timpul verii, cîrrl 
nu plouă, vom reface acoperișu
rile bloi urilor. Cam 65 la sută 
din tot..Iul acestora au acoperi
șurile uegradatc, prin care curge 
apa. S-a început și repararea 
punctelor termice, a hidrofoare- 
lor, dotarea lor cu utilajele ne
cesare. .

— Nil este cumva o disipare 
prea mare de forțe ?

— Oameni a ' un. Pioblcma e 
insă ca primăria se află intr-tin 
impas financiar, dar sperăm că 
întreprinderile dc pe raza orașu
lui să ne ajute in continuare. în
țelegere mare avem din partea 
EM Vulcan și EM Paroșeni. Cc-aș 
mai vrea să spun e că am făcut 
și niște treburi de organizare. 
Adică șefii dc blocuri și de scări 
au primit împuterniciri — con
form legii — pentru a veghea 
la păstrarea ordinii si curățeniei. 
Ei au inventariate toate proble
mele din zonele dc responsabili
tate, pot da chiar si amenzi ce 
lor care, repetat, sc abat dc la 
normele de conviețuire în blo
curi și tot ci sînt aceia care an
trenează locatarii la a■ țiuni spe
cifice de gospodărire a imo'bile- 
lor și îm'prc.lUTÎnv’or. Trebuie, 
zic eu, să sc înțeleagă că ceea 
ce facem este necesar să fie păs
trat Mă doare pe mir.c cînd mai 
vă 1 copii, însoțiți chiar de pă
rinți, rupînd crengi clin pomi. Aici 
fac un apel la conștiința fiecăruia, 
să ținem la cc facem noi acum, 
pentru că eforturile astea, de a 
înfrumuseța orașul, costă milioa
ne dc lei.

— Va mulțumesc.

Gheorghc Oi TEA NU
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Bestialitate fără precedent
Pe scurt<fapt*le. în seara zilei de 10 aprilie Costau Daniel, 

Popescu Dănuț, Naz.tre Dumitru și Zsogo Dejo din I.upcnl s-au 
deplasat la locuința Juî Florean Alexandru, intrebîndu-1 pe acesta 
dacă nu are în gazdă fete tinere. Jnculpații, băuți fiind, doreau, 
nici mai mult, nici mai puțin, dccit să întrețină cu acestea, rapor
turi sexuale. Florean Alcxnndi u i a alungat cu indignate. * 4

Numai că „eroii" și-au făcut un plan. A fost premeditată ast
fel o infracțiune de o bestialitate ieșită din comun. Au revenit a 
doua zi la locuința lui Florean Alexandru, însoțiți și de minorul 
Manca Cristian, ci avînd cunoștință dc făptui că aici locuiesc in 
gazdă fete. „Oamenii" noștri erau doritori de-o „aventura" și ho- 
tărîți să o aibă, indiferent de mijloace. S-au așezat tub geamul 
locuinței și-au început să strige diferite nume de femei. în locuință 
se aflau tinerele D.f . cazată la această adresă, și H.P. aflată în 
vizită: In jurul orei 22 strigătele s-au accentuat Florean Alexan
dru a ieșit în curte, înarmat cu o rangă și le-a cerut celor cinci 
să plece. Daniel Castan, cu un cuțit în mină s-a apropiat de Flo
rean și, punînd jos arma, i-a cerut acestuia să lasf fierul jos. 
Cum Florean Alexandru a lăsat obiectul, ceilalți p.,tru l-au imobi
lizat prin surprindere. Văzîiid pe fereastră cele intimidate, cele 
două tinere s-au baricadat in casă. Nimic insă n i puteri sta în 
calea derbedeilor. Au forțat ușa, au spart mobilele, au distrus in 
casă tot ce au intilnit și au ajuns la cele două fete. A urmat o 
ploaie de lovituri date bestial victimelor. După care, pe rînd. în 
două camere, istericii indivizi, obsedați sexual sau cine mai știe, 
cu aburi tic băutură in cap, au trecut la violul calificat în grup, 
în acest timp, Florean Alexandru era ținut sub pază, pe rînd, de 
unul din făptași. înlr-o altă cameră. I,a plecare, in jurul orei 3, 
făptașii, nu au uitai să amenințe victimele că dacă sc vor adresa 
poliției, var fi omorâte. „Clasic" procedeu. Din recuzită au mai 
făcut pai te și ciorapi trași pe față, și alte minuni din astea văzute 
la „video". Desigur, instanța va judeca faptele în splriti».’ adevă
rului și al legii.

Din nefericire acest caz deosebit de violent scoate i.. inminâ 
cauze deosebit dc grave care l-au generat Prima: probă-: ir. a 
cîrciumilor de tot felul, autorizate sau nu inclusiv v’n.ai.-a de 
băuturi alcoolice in piețele agrcaliinenlai e Fără ni<’[ ui c'i ol. 
Cine le-o fi dat autorizații de funcționarei Toți biștd; .r,|. toți 
derbedeii au ajuns mari „comercianți *. Clienți: •• ci'- lot.Ir.aina — 
„colegii" de breaslă. AJnt aiț: berbeci, i J)i ce primă' uh- nj „ca- 
răță“ piețele dc vin. alo.' ii ambulan ,i de ulmul 1 O a .lauj c-uză: 
fenomenul video și exacerbai e« vioicnii-: prin filme pivzen ..te. 
Nu e o circiumă „cu pretenții" fără vidre.. Clipuri oi ibii.' f 1-r.e 
dc duzină, violența, desfribl sex, -unge,- moarte, toi <_. i- ale fi 
mai lud. Urinari*, minții? uoiiujve pornesc inui pe pa»ta
infracțiunii. Cazul nu singular. Legea se va ap'ic . 8.lintea
celor doliu tinere și tra iinc’e morale nu mai pot fi bisa întoarse 
inapoi. Cine iși a,urna răspunderea să lichideze orLdă cauzale 
care conduc la astfel dc fapte? (Calin I1ULBAN)

Am întîlnit un țigan fericit
De două luni e șomer. După 20 de uni dc lucru, ciți are tre- 

cuț in cartea dc muncă. Ultima întreprindere de la care a capotat 
leafa a fost IACMM-u). Acolo a lucrat ca zidar. în aprilie, a 
primit primul ajutor de șomaj. Vreo 14 mii și ceva de hi. „Cu 
banii copiilor, cu tot", ține el să-mi jirccizeze.

Și totuși, Vasilc Vas.s nu parc așa de abătut, cum mă așteptam 
sa 1 văd. Ce-1 doare mai mult e escalada prețurile». în pimcipal 
la carne. „Păi, zi, de cite ori pe săptămină poți sa ți permiți aâ 
cumperi carne pentru zece persoane, cit sintem noi ? Adică eu, 
femeia și opt copii". Și tot el răspunde: „Cel puțin o dată. Dar 
numai pentru o masă".

Chiar dacă prețul la carne in măcelări) este format acum din 
patru cifre, Loți nu prea se uită la bani cînd e vorba sa-și satis
fac. damblaua lui. Pentru că are și el una, ca tot omul. Lingă 
poar.a casei din colonia de Jos a Vulcanului și-a făcut un fel de 
copertină. Iși aduce un butoi de bere. îl pune pe bancă, iar ccl 
mai mare dintre puștii săi trage cu furtunul și ii umple halba. 
Atunci sc simte el fericit. „Un șomer-rom fericit", mă corectează 
prompt. /X lui îl mai bodogănește că dă aproape nouă mii pe bu
toi — adică alocația copiilor —, dar pe el chestia asta nu-l atinge. 
Trage din halbfi și se uită la cei patru purceluși care aleargă d.ipă 
scroafă. „Au fost cinci, dar unul a crăpat", filozofează el. Bcrea-i 
ține ți de foame, și de sete. înspre după amiază apar prietenii. în 
grupuri de cite doi trei. înzestrați cu ochi de șoim, aceștia zăresc 
de la 200 de metri cilindrul dc aluminiu. „Dă, bă, ți tu o halbă". 
Una le dă. Să nn 1 vadă crăpind de sete sau de poftă la el în 
bătătură. C5nd vine vorba de a doua, îi pune să se caute și ci prin 
buzunare. Cum însă acestora le cam adie, pe-acolo, mai tot timpul 
un vînt de primăvară, trebuie — în cele din urmă — să se mulțu
mească cu cc-au primit. „Trag ăștia la butoiul meu ca albinele la 
miere", zice Loți, mîngîindu-și plnlecelc alburiu. Dai -ar fi după 
•*. nu m-ar ține nici două zile".

încă n-a făcut socoteala butoaielor necesare în cele 18 luni 
de șomaj. S-a gândit, In schimb, cam cc meserie să mai învețe 
dacă o f] nevoie. „O am pe asta de fierar-betonist, do zidar și să 
mal învăț sudoria. Cu una din ele găsesc eu ceva de lucru după 
posl-natală. îmi plzice mic berea, dar ți pe ăștia micii vreau sfi 1 
Văd hrăniți ți îmbrăcați. Că pînă acuma n-am cerut do In nimeni 
de pomană".
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Gheorglic OLTEANII

Pe Ion.Iul unei posibilități de 
nilormaie plivind evoluția iu- 
na.nai Cierniaoii-i după unificaiv, 
an.ia. 'c afcpaiie Uc aclualilali- 
ate iiuiioiiun roinuiivșli n> au 
pus pe gindui 1.

Se cunosc acțiunile grivislc 
aie sindicalului lucrătorilor din 
donienml public, care aicctcuza 
mai ales orașele părții vestice a 
acestui nou colos european. Di
ferendul cu patronatul iste de
natură economica, salar,ală, gre
viștii solicilind o creștere dc
circa t) la sula, iar patronatul re
prezentat in acest ilominiu de 
stat, oferind doar 4 la suta. Și 
asta in condițiile in care munci
torii germani au salarii cu circa 
t>0 la suta inul mari decil cei ia- 
ponezi și chiar americani. Este 
toarte posibil insa ca toata a- 
ccasla neliniște sociala in dome
niul public să evidențieze, in 
linul, ca nu muncitorii germani 
au cauz.it-o, ci străinii, inclusiv 
nemții din est, angajați in prin
cipal în activitățile acestor .ser
vicii. Aș dori insă il menționez 
că întreg costul muncii germani 
lor este acoperit tic productivita
tea realizata și scăderea cheltuie
lilor aferente producției, iar cele 
4 la sulf, oferite, slut bine calcu
late.

In contrast cu aceste aspecte, 
am nsistnt în zilele care au tre
cut, la forme evidente de sindi
calism primitiv, dc populism ca
ic o poate conduce pe calea 
continuul ii distrugerii economi
ce lai nu a rcvitalizării econo
mii i.

z\m cunoscut subtilități infan
tile de menținere a pozițiilor 
unor „leadi-ri”, acum „președinți- 
<lc sindicat. Dacă n-au fost aleși 
în < electivele proprii de lucru,

au inventat un consiliu de coor
donare, m c...e au alvs 'cftiar 
iu condițiile luia.car.i statutului 
proaspăt amu- i.-l, Dar cc ;uuex»- 
damente 1 Diu 20 <!c aie luiaă- 
toare, hai nii/i ,și pi icepuții con
ducători, solicită, peniiu activi
tatea lor .indica'.J, mei ruai înalt, 
nici mai puț.n dectt pîna la 5 
zile pe lună, în care ei active^ou 
iar dț i muaccsc și pentru ei. 
Ce ziceți, curată reînviere a acil- 
viștilar — ici care au ridicat 
munca atit de sus să nil mai a- 
jung.î ninK-nl la ea I

Ne merităm
oare soarta?

Și cum să nu fie aleși aoțtj 
vajnici nostalgici, caic n-»u ft,st 
niciodată activiști, d»r au pre
luat metodele și mijloacele, cînd 
afirma că tonte clșUgu»4ie .-raia- 
rialc, ci ic-au dat, ui ti nu că <«•!- 
ce oră de nemuncă er»e rupt® 
din munca altuia, pe căi acclns- 
tite.

Cum credeți, oameni buni, că 
putem slâpîni această bmr.etică 
goană a prețurilor, dacă, printre 
alte măsuri ccrrnomicc mejorc, 
nu stăvilim și această nedreaptă 
proliferare a nemuncii încuraja
te de inconștienți care-și apără, 
tn primul rînd, incompetența și 
inactivitatea lor 7 Vă asigur că, 
în lozincile lor, aparent roze, se 
ascunde exact morbul care ne-a 
distrus : minciuna.

Forța de muncă este amenința
tă dc șomai, dar nu sc face ni
mic p.nlru o reOiganizaic, rvo- 
nentarc, recalificare, așjlri .nul 
să lucreze, producă și s.> câș
tige ficca:e, iar societatea sa 
prospei c*.

Pe dc aitî. par'. •, mișcai ea s;n- 
dica.â este in peru o! să se li.i.s- 
forme. dini: o forma organ.iută 
de mișcare ?c>cialr. iu unic scop, 
apăiarca bunăstăm membrilor 
muncitori bi societății, înti-o for
mă mascată de diseminare a i- 
deii că poți lui a societatea prin 
ncinunra, indiferență, risipă, a- 
dică o forță a celor care nu au 
vrut și nu vor să muncea^ a.

Rezultatul ideii nor c® toți tre
buie <4 fVn ineie» nuu 
indiforant cit muncim, d.u ci 
trebuia să-și păstreze pozițiile și 
privUegiO, e*»e Jezaal'tH'S și 
inacccplabth sacro ;i slut umIig» 
nari, iaz rxattamii muncitori, cins
tiți și modețTt '4»i oii epționați și 
mereu mai y .mi

Ace^tcn OHrieni . "5141*, tru
ditori, le aiii«»*z pa d -*• a sto-1 
pa accesul cm .eri'.Uh r la lunc- 
țiile de condu' cir. SuiLem apăsați?, 
de intensificai** i mucii, în nia-* 
re parte neplăți» Printre cauzcJ 
aflăm și Bceste lipitori care niT* 
vor să muncească, dar vcn sala-4 
Tii cSt mai miri, precum și spe-, 
culanțil care prciLtA dc aberanta^ 
liberalizară » prețurilor.

Nu ne meritam, soarta și di a-r 
ceea trebuie să avem sindir ite 
ale celoi cruc au doresc un leu 
nannacit, daa v« plata inte, “ala 
a munca lor, var condiții «io 
muncă și de viață mai bune, iac 
nu renașterea unui ncu grup do 
activiști de carieră, cjjc se lao 
că muncesc.

Ing. Inan-Nîeulao CAVRAR
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PUBLICITATE MICA PUBLICITATE
VINZAR1 CUMPĂRĂRI

Antrepriza construcții 
căi ferate 

PETROȘANI
Datorită unor lucrări la pod cale ferată pe linia Vul

can — LuPeni, circulația pe calea ferată este întreruptă 
din data de 17 mai 1992, orele 7, până în data de 18 mai 
1992, orele 18.

Trenurile de călători se vor limita la stația Vulcan.

VlND mobilă pentru tineret, televizor „Sport", Slătinioara, 
bloc 1, ap. 1, Petroșani. (2082)

VlND casă cu garaj, in Petroșani, str. Avram Iancu, bloc 10, 
ap. 10. Informații, între orele 17—20. (2089)

VlND apartament 2 camere, zona Dimitrov. Informații, Pe
troșani, str. 9 Mai, bloc 4, sc. 7, ap. 3. (2091)

VlND urgent, la preț convenabil, video Profex-recorder, Japo
nez, nou. Petroșani str. 9 Mai, bloc 2 A, sc. 6, ap. 71. (2096)

VlND Dacia 1300 și cabană lemn (Straja) Lupeni. Informații 
la telefon 45125, după ora 16. (2101)

VlND sufragerie curbată, din panel, cu furnir de nuc. Telefon 
43852. (2108)

VlND urgent Mercodes 190 E, comandă specială patru uși, preț 
avantajos. Telefon 956/61316. (2110)

Societatea comercială 
„VINALCOOL" 

SA Petroșani

CUMPĂR vioară de marcă — eventual șî copii — Lupeni, 
telefon 60282. (2087)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră cu apartament ' 2—3 camere, Petrila, str. 

Tudor Vladimirescu, bloc 86, ap. 62. (2092)
SCHIMB garsonieră. Unirii 4/3/7, cu apartament (exclus Șer

părie). (2107)

DESCHIDE
înicpînd cu dala de 20 mai 1992, un DEPOZIT DE LIVRA
RE BĂUTURI ALCOOLICE, în str. Oltului nr. 5 (fosta 
secție de îmbuteliere băuturi spirtoase), Petroșani-

Livrarea en-gros, adaos comercial — 8 Ia sută.
Relații la sediul societății, din Deva, sau Ia telefoa

nele 25882 și 16515.

Societatea comercială
transport local Valea Jiului 

SA Petroșani♦
I

DIVERSE
ENGLEZA — traduceri autorizate de diplome "de studii, certi

ficate de calificare, certificate de naștere, de căsătorie, carnete 
de muncă, completări de formulare pentru plecări în străinătate, 
precum și traduceri tehnice, din orice domeniu, vă oferă biroul 
de traduceri din Petroșani, str. Republicii, bloc 96, sc. 2, parter 
(vis-a-vis de stația de autobuz de la Hermes). Program luni, 
miercuri și joi, de la 17 la 19. (2099)

ICPM PETROȘANI, din str. Mihai Viteazul, nr. 3, scoate la 
licitație publică mașini electrostatice de copiat tip MEC 1 M. Li
citația va avea loc în data de 29 mai 1992, ora 8, la sediul unității, 
iar înscrierile pentru participare se fac pînă la data de 27 mai 1992.

Relații suplimentare se pot obține la serviciul administrativ 
al unității noastre, sau la telefon 42158.

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Meleru Petre, eli

berată de EM Vulcan. O declar nulă. (2095)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Zub Sofia, eliberată 

do Astra SA Lupeni. O declar nulă. (2097)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Mihăeșcu Marinei 

loan, eliberată de UPC Corocștl. O declar nulă. (2103)
PIERDUT contract închiriere, pe numele Berchi Iulian, eli

berat de RAGCE Vulcan. Il declar nul. (2I0G)

DECESE

luni,

INCADREAZA
— conducători auto

cu gradele C — D. pentru transportul în comun și tehno
logic.

Relații, la sediul unității, telefon 13622 sau 13328.

CU PROFUNDA durere, familiile Kiss anunță decesul celui 
care a fost sprijin la greu si mîngîierc la suferință

KISS CSABA-GYULA (21 ani)
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu, din slr. Indepen

denței, bl. 24, sîmbălă, ora 15.
Odihnească.sc in pace. (2119)

Societatea comercială „SPICUL" 
VALEA JIULUI SA PETROȘANI

Cil sediul în str. Oltului nr. 30,
OIIGAN1ZEAZA

licitație, in data
unor materiale și piese de schimb rezultate din casări.

Lista cu materialele și piesele de schimb se găsește 
la sediul societății.

de 29 mai 1992, ora 10, pentru vânzarea

A CI Valea Jiului S A Petroșani

CADRELE didactice și elevii de la Școala generală nr. G 
Petroșani sint alături de colega lor, învățătoarea Kiss Agnes, la 
pierderea suferită prin decesul prematur al fiului ci

CSABI (21 ani) (2101)

COLECTIVUL atelierului mecanic al Exploatării miniere Li- 
vezeni este alături de colegii] lor Kiss Ladislau, în greaua sule, 
rință pricinuită de moartea fratelui său

KISS CSABI
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2105)

PROFUND îndurerați de trecerea în neființă a minunatului 
nostru prieten

KISS CSABA (CSOBI) 
colegii Cristi, Andrei, Bujor, Cătălin și Rom;/ sint alături de 
familia îndurerată. Adio, drag prieten ! (2109)

CU ADINC regret, anunțăm dispariția fulgerătoare a scum
pului nostru prieten

KISS CSABA (GYULA)
Prietenii Rudi, Monica, Nuța, Anca. Nu te vom uita niciodată! 

(2119)

—» muncitori
— betoniști 
Informații la 

nr. 12/13 C.

ANGAJEAZA 
necalificați

sediul societății din

ELEVI] clasei a VlII.a C, ni școlii generale nr, G Petroșani, 
sint alături de fosta lor învățătoare Kis$ Agnes, în momentele 
cele mai grele, pricinuite de pierderea fiului său

CSOBI
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2122)

PUBLICITATE
ECIHPA DE SERVICIU

Responsabil de număr 1 
Tibcriu SPĂTĂRII

Corectura :
Emilia ACHIREI și Viorica riRTULESCU

SOȚIA și copiii mulțumim rudelor și tuturor celor care au 
fosl aproape de noi, prin sprijinii] acordat, prin prezență și flori, 
la greaua despărțire de iubitul nostru

STOICA ANDREI
Dumnezeu să-l ierte ! (2120)

Cotidianul de opinie șl Informație
I ' •’’> ‘ 1 ' " ..ZOR] NO1U este realizat 

1TATEA COMERCIALA

nl 
de

„ZORI NOI" S A. 
înființată conform 
ciziei nr. 208/12.0G 1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJOIIESCU

De-
Materialele necomandate $1 nepublicate 

nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, în excluși, 
vitale, autorilor.
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Programul TV
Tele-matinal.
Actualități.
Calendarul zilei, 
Film artistic. Bătaia Inimii.

Actualități. 
Mondo-muzica. 
Medicina pentru toți. 
Recital de operetă. 
Preuniversitaria.

7,00
10,00
10,20
10.30
12,05 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00
14,20
14,40
15,10
15,25
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzică pentru toți.
16,45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germa

nă.
Pro Patria.
Video-ghid.
Viața parlamentară. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Film serial. Familia Chis- 

holm. Episodul 12.
Rapsodii de primăvară. 
Simpozion.
Top 10.
Actualități.
Revista presei. 
Gongl
Magazinul de Ia miezul 

nopții.

18,00
18.45
19,05
19,30 
20,00 
20,35
20.45

21,45
22,15
23,00
23,35
23,50
0,05
0,35

HOROSCOP '
Taur

(21 aprilie — 20 mai)
Intuiția genială și tactul în 

relațiile interumane vă ajută să 
depășiți un moment dificil.

GEMENI 
(21 ma] — 21 ionic)

Claustrarea între patru pereți 
v-ar putea cauza o stare depresi
vă.

RAG
(22 iunie — 22 Iulie)

N-aveți nevoie de un psihiatru, 
c! de o ieșire în mijlocul naturii, 
cu mult consum de energie.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Norocul dv. că aveți de-a faca 
cu un negustor cinstit i

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Conturile dv. încep să se e- 
chilibreze, tinzînd spre exce
dent.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombr

Nu e momentul să spargeți 
tăcerea — persoana vizată ara 
alte probleme.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Orice schimbare presupune 
sacrificii. I.uați în calcul doar 
ceea ce rămînc și veți vedea că 
e puțin.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Natura dv. independentă in- 
în conflict cu pactul pe ca- 
inchciați astăzi.

CAPRICORN 
decembrie — 19 ianuarie)

Dispoziția excelentă in care vă 
abați are darul de a ridica mo
ralul celor „căzuți".

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Mesajul pe care-1 așteptați vi. 
ne după... ceasul al doisprezece
lea.

trâ 
re I

(21

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Renunțarea la micile favoruri 
vă scutește de noi umilințe.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

0 mare schimbare e pe caii 
se petrece în sufletul partene-

mlui dv. conjugal. Căutați să-l 
f:|i aproape I

a
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