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CONDICUȚA...

de la
Mult., Întortocheate p n cercetate sînt Căile Domnului! Dar 

cum Domnul du. Domnul ia, noi, pămintenii trebuie să 
ne supunem.

Distonocalmu) dc Ia acest sfir.șit dc săptămină este destinat 
celor 7 (șapte) lucrători ai Primăriei Petroșani, pentru liniștea 
lor. tulburată de o intim >1 ire ca-n basme. Apropos de basme, 
dacă nc-amintim, era unu' care dărima „șapte dintr-o lovitură"... 
Ei bine, Domnul primar a dat și a băgat în ședință (cu spatele 
la zid) șapte funcționari publici. Toți dintr-o... ridicare dc con
dică. Să detalii m : joi, 6 august (bomba dc la Iliro.șima. vă a- 
mintiți ?), Domn il primar a ridicat condica la ora 7,20, deși 
programul de lucru al funcționarilor publici începe la 7,30. Uite 
așa, șapte „pitici" (la figurat, nu la propriu) au căzut pe bec. 
După care, au fost cerute curțile dc munca (absolut inedit !), pen
tru a se opera nu sc știe ce in ele. Cei șapte au fost trimid a- 
casă (așa ceva se întimplă doar la patroni). Ei s-au încăpățînat și 
n- tu pl-'cat. Uile-a.șa !

Incăpăținarca lor s-a datorat faptului că. pur și simplu, n-an 
intîrziat. Să nu vă mai fierbem, iata lista „nemotivaților nemj- 
tivat" cb 16 Piimăria Petroșani (in ordine alfabetică): C'iocliin.uu 
Lconida ( inj urni reprezentant a] sexului tare), Ciucalau Lumi
nița, Cucu Mihaela, Dobrc Cornelia, I'âgaș Iuliana, T.Ioroșan O- 
limpia și, o veche lucrătoare la primărie, Ponyczky Clara.

Funcționari publici, ascultați sfatul nostru : atenție la... con- 
dicllțll !

Mii cea Bl lOKESCU

— Domnule Cioabă, Maies
tatea Sa a refuzat, dumnea
voastră ce ziceți

Zoltan SZABO
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CINE VA ÎNVINGE
O PREJUDECATA?

La Anina, centru carbonifer de tra '.i i caic a sărbătorit în 
aceste zile'un frumos jubileu, reprezentanți, nun r lor și a : 
taților locale nu au ezitat sa acorde importanța cuv.ni a in.. .1- 
rii a doua secole de exploatare a zăcămintelor d n ac astă 
Astfel, sub simbolul „ANINA—200“ eforturile organi, aton or 1 
fost îndreptate spre o diversitate de activități: editarea unu; 
bum omagial, organizarea unui simpozion, insoțit de o expozi ? 
evocatoare, dezvelirea unui monument, cinstirea minerilor pr n 
depuneri ele coroane și oficierea unor slujbe religioase. Au m 11 
avui loc prezentări de filme documentare, recitaluri muzicale iar 
in final tradiționala serbaTc cimpcncască „atît de îndrăgită de 
mineri" cum au menționat ziarele centrale. Tot din aceste publi- - 
cații am mai aflat că jubileul bicentenar Anina 200 a fost onorat 
de prezența unor prestigioși oameni de știință și cultură și repre
zentanți ai mineritului românesc.

Două sînt motivele pentru care am dorit să consemnăm a- 
ccst eveniment festiv.

Mai dăinuie pe alocuri părerea că manifestările organizate 
pentru cinstirea evenimentelor din trecut sau a unor colectiviști 
nu sint decit o copie a unor acțiuni asemănătoare din perioada 
anterioară revoluției din decembrie. Că ele sînt o prelungire in 
timp a unor obiceiuri festiviste din anii defunctului regim comu
nist. Această optică întreține teama de a organiza astfel de ma
nifestări și este cil se poate de dăunătoare. La Anina, organizatorii 
au știut să se elibereze de această spaimă și să învingă „teoriile" 
mai noi, apărute de doi ani încoace, cate s-au adăugat la cele 
vechi, făcînd atit de greu „carul nostru cu prejudecăți".

Pentru cel de-al doilea motiv, revenim de la Anin 1 in Valea 
Jiului. Nu ne propunem să comentăm anonimatul in care a avut 
Joc în acest an „Ziua minerului". In schimb, punem in discuție 
pentru același eveniment, „anul următor". In 1993 se vor împlini 
125 de ani de exploatare industrială a cărbunelui in municipiul 
nostru, eveniment căruia i se cuvine o cinstire cu o gamă cit 
mai largă de activități. Dacă pentru pregătii ea unoi acțiuni este 
suficientă o săptămină, două, pentru altele se cer efort 11 i mult 
mai îndelungate iar timpul nefolosit trece în defavoarea reușitei 
unei manifestări de amnloare.

Întrebarea este: dorește cineva sa organizeze o asemenea 
manifestare evocatoare, sau ca va trebui amînată piuă la următo
rul prilej jubiliar, cind evenimentul va fi aniversat la... 150 dc ani?

Ion MUSTAȚA

SCURT
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Restricție
In zona carlici ului Aeroport 

din reședința municipiului se 
lucrează li schimbarea liniei de 
calc ferată și ref.ncciea terasa- 
mentului. Lucrarea e'.le coordona
tă dc specialiști ai Iicgionalei 
CF Timișoaia și dispune dc o 
dotare tehnică corespunzătoare.

Tot din această zonă dar pen
tru automobil. ;ti: a fost intro
dusă o restricție dc circulație (10 
l<m/h) de la intersecția Livezeni 
(fostul post dc eonii i i) i pînă 
la terminarea cartierul, i Aero
port (Ini. rsccțij pentm Stadion)!

O pîîne bună
Nu găsești întotdeauna bcn'inâ 

la PEC’O Liiczcni dar merită să 
Taci drumul, căci peste d.um de 
stație găsești mereu o piine bună 
și proaspătă. Bine aprovizionat, 
magazinul vine în inlîmpinirea 
cumpărătorilor ofciimiu le piinea 
„in fața n-ii", soluție prin care 
este ev lata aglomerația.

Am fost prezent, intr-un cerc 
de prieteni, acasă la cine va, cind 
unuia dintre musafiii, suferind, 
i-a venit râu, făcînd o criză dc 
hipogliccmic. Mai cu jenă, m ii 
de nevoie, omul s-a adresat gaz
el ., solicitindu-i o linguriță de 
zahăr. Peplica acestuia, capul 
unei familii cu doi copii, a fost 
promptă, dar pentru toți peni
bila. „birtă-mă, domnule, dar 
ric o Jună nn mai avem un stiop 
dj zahăr in casă...".

...In piață, un pensionar, fost 
inginer minier, tot tată a doi a- 
dol‘ scenți, mă întreabă precipi- 
♦ if „Spune-mi, domnule de un
de fac rost de niște zahăr. Cinei 
kilograme am găsit cu 281), dar 
e prea puțin. E vremea fructelor, 
și am punt. ceva p. n'ru la ie
ri 1 Ce, și z Ihărul a ajuns ar- 
tn ol Ic lux ??“.

Mai are rost intr.barei cind 
dm luna aprilie comei țul no
tiu nu 1 mai reușit să m- ono- 
1 1 nici vii cota... rizibil <1- mi
nimă de zahăr ?! Pai, dai a e 
m'i ii dc Im:...

A Ic1 arul e ca unei din pro- 
dn le dc consum rotirii m sînt 
pe calc să devină articole de lux. 

Biinăo iră, cafeaua. Importul a

cesteia urniind sa fie impozitat, 
după vremea guvernanților cu 
70 la suta... Vom ajungi- să bem 
ccșcuța matinală dc cafea, care 

ne mai trezește din letargia apă
sătoare a grijilor cotidiene, doar

Articole de lux ?
la zile muri. Pentru că așa vrea 
guvi rnul, pentru că in viziun - 1 
sa, cafeaua o articol fie lux Deși...

La o recenta conferința de 
presă organizată tic Anal asudă 
columbiană la Bncni ești, invita
ții l.i o flcjțufitarc fie cafea 
•jurnaliști și oameni fie af.i-cri, 
p '.ni care strălucea și dl. N 1
po’.- i n Pop. ministrul s<- -el m 
(|v stat in Ministerul Corn rț dui 
i Tui Anuilui — au avut prilejul 

s . I a-a uite și pe reprczi-nl intiil 
lid-'ațlii Producătorilor rle Ca
lei fi n Columbia, dr. E nillo 
E< heveri. Itcfc ritor li impozita
re cu 70 la suta a importului do 
cafea, dar mai ales la calil.il. .1 
prcca a a unor soilimentc d 1 1 
I a, fl ir ambalat'’ strălucitor, > 2 

se desfac in România, musafirul 
columbian a lacul o precizare pe 
care dl. nostru ministru — se
cretar fie st it era bine să o reți
nă. .Și anume faptul ca acest 
produs — cafeaua •— declarat di 

ministerul nu: tril dc' specialita
te articol de lux nu este de loc 
dc... Iu::, ci face parte din coșul 
zilnic al li-cărei lamilii. O fi 
avut dl n< s'ru ministru sec ret ir 
rle stat urechi sa aild.i aci t 
„amănunt".'! Sm. grijuliu să n i 
ne in 11 amărască viața cu ca 
le.uri care c tot am.ua, ministe
rul nostru pi. |er să o de< 1 j-tcz.e 
articol de lux. Și Zahărul. fale 
nu csl. d-- |..r a mir, rlimi oti ivă, 
1 f' 1 Alt|. 1 na '. • i xpli; ă in 
di f -rr fii 1 gnvi rn.iim nl 1I.1 I iță 
d<‘ criz.i aeilt.i de zaliar, I 'a de 
pi'țiuil'’ d lux pr.uliiale de 
i oînri 1 i.mții pârtii olari c ire m ii 
vani zahărul cind ii vilul — 

pe I e dud pi -ți lor, ca 2 III—-3lhl

b i Să ne fie de bine, dacă sîn- ’ 
tem ahtiați după articole di ... 1 
lux. Dar. cu plinea se intimpiă I 
la lei. Cind rafliu le aliment ire- I 
lor ml goale, oamenii comp n a | 
„piine turcească", tot la prețuri ■ 
rle lux. I

Și, 111 timp ce inflația sfiita | 
vertiginos, iar calitatea vieții • 
coboaiă pe toboganul „tranziției" j 
spre ■ociel.itca bunăstării in a- 
cel.i i ritm, guvernul mm ia u- | 
nele m.ismi care să îndulcească* 
toboganul. Este voib.i. bunăoară. | 
dc legea impozitului De venituri- | 
le adaii' ale. In ședința sa sftp- • 
f unin d.i. guveinul a avut la or- I 
rlin.si dc zi apll> arra noilor r< ! 
duceri de subvenții la un;'- I 
produse dc b.iZ„i D -ci. un nou ’ 
al' nl il la bn unui. 1L noastre }i J 
așa v 1 A; 11 ito.'

A ...idai, i'iiv, rnul nu doarm ■. ( 
bir noi în.liniam și n biimr.Yn | 
dc binefacerile etir ii si cehi’..-'.'ii 
dc li tizițic. de înmiilțiiia roti- | 
cob |oi ti.. Iu-:, la < arc, aliti r 1 
efi sinii m. nu vom 1 i nimța. i 
.iști.plăm cu im îi li re iioih 1 
n faceri nl ■ programului de ie j 
lorm și alegerile ..

luau DUBI K •

( iîni morți
Ieri rlim n xlUi. dl. l’onlclimon 

Sehmroiii. p. n-ionar, nr-a sesi
zat f.xpiui că llmră containerele 
silu.de m i'n .'jma Saoli) gen. râ
ie nr. 7 Petroșani, zac. morți, 
vreo 5 mini .Plin ciu or mai fi 
in cfintalnei6. a m-f zis flumnea 
lip. E blm c* s i pus c.-v.l dc 
i .1 stlrplt, c* fâa«-itu o gălA^ie de 
nu puteai dormi, dar acum si 
vină '.1 1 *a fin nrolo ! Că deja 
umbla muștele pe el și mi:O" 
Mi au m.ii spp* pri.-tenn că -ini 
ciii i morii și pe Salut n. și prin 
a’.tc părți. Daca nu i ia. nici nu ‘i 
mai sin. sa na rd c,i giiia ui b 
ct ntain.'r". ((;h. O )

l\ !• WIN f I X :
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calil.il
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calomniei
Intr-un articol semnat de 

Dumitru Turna, intitulat „un mi
lion de lei pe capul deputatului 
Butulescu" ziarul „Zori noi" 
adus domnului deputat 
acuzații grave pc care ne 
tem sa le recapitulăm: ca 
lai țara, alimilnd ca esle 
minier, ca se intitulează 
președinte al Comisiei 
nientare pentru cultură și 
pleci nu ar fi in realitate): 
vreme de 7 ani a fost șvlul pro
tocolului de la IUMP, perioadă 
în care a avut o atitudine ostila 
fața de sindicatele poloneze „So
lidaritatea" pe care le-ar fi vin- 
dut fostei Securități.

Am primit recent la redacție 
cîteva documente din care 
zultâ că afirmațiile de mai 
sint simple scorneli. Ne 
datoria morala să le publicăm.

— De la Notariatul de Stat al 
municipiului București secția 
traduceri am primit copia lega
lizată a d.p.omei eliberate de 
Academia de Mine si Metalurgie 
din Cracovia (Polonia) din care 
reproducem un fragment : Butu
lescu Valeriu a terminat stu
diile de licență la Facultatea de 
Mine in specialitatea „Tehnica 
exploatării zăcămintelor” cu re
zultatul Foarte bine" și a obțin it 
în ziua de 11 mai 1979 
licențiat inginer minier.

— De a Secretariatul
ne-a
■ ii® 16
azu: 5:
domnul

i-a 
cîteva 

pernu- 
a inșe- 
inginer 

vice- 
parla- 

arle 
că

re- 
sus 

facem

titlul de

riu Butulescu este deputat !n 
Circumscripția electorală nr. 22 
Hunedoara .și este vicepreședin
te la Comisia pentru cultură, ar
te și mijloace de informare în 
masă. S-a eliberat prezenta pen
tru a-i servi în justiție.

— Societatea Comercială UMI 
ROM (fostă IUMP) în adeverin
ța nr. 820 din 14 aprilie 1992 
scrie următoarele: „Avînd in ve
dere că intre unitatea noastră 
și mai multe firme din Polonia 
au existat (există și in prezent) 
relații de colaborare tehnico-e- 
conomicâ, domnul Butulescu Va
leriu a fost insărcinat de condu
cerea unității pentru a îndeplini 
cu ocazia contractelor între cele 
două părți sarcina de translator. 
Nu a îndeplinit funcția de 
de protocol și nici nu a fost 
semnat cu sarcini specifice 
tivității de protocol.

Cit privește relațiile d-lui depu
tat cu sindicatele Solidaritatea am 
primit xerocopia magazinului li
terar SOLIDARNOSC, adică 
lid iritatea.
poloneză 
numărul 
24 există 
in limba
lescu este poet.

editat de 
Statele Unite, 
din 1989. la

in
4
următorul text 
engleza: Valeriu 

aloi ist si

sef

ac-

So- 
diaspora 

In 
pagina 

scris 
Butu- 

t rad li

câtor al literaturii poloneze, năs
cut în România în 1953. A publi
cat mai multe volume. Cele a- 
proximativ 1500 de aforisme ale 
domniei sale au fost publicate 
în zece limbi. Noua sa carte 
„Oaze de nisip* cuprinde o se
lecție de trei sute de aforisme în 
poloneză și engleză, publicate de 
Editura Language Bridges. O 
altă carte a sa, alcătuită numai 
din aforisme traduse în engleză 
a apărut la aceeași editură, înso
țită de prefața celebrului poet 
Tadeusz Nowak. Noi ne mîndrim 
cu aceste cărți 
pentru creația sa. După 
știți. România este țara 
oprimată dintre statele 
ale Uniunii Sovietice.
români nici nu au voie 
tă scrisori în Vest. De 
strîngerca aforismelor lui 
lescu a durat atît. Ele 
scoase din România de 
tățeni polonezi și apoi 
in America.

Documentele de mai 
intrai in arhiva redacției, 
tru noi lucrurile sint clare. Dom
nul Dumitru Țurnă. abuzînd de 
încrederi a noastra a strecurat in 
articolul sau inexactități și ca
lomnii.

de la
%

POLITIE

nl Parlamentului 
adeverința nr. 77 
1992. care preciz’ 
prin prezenta că

reprezentative 
cum 

cea mai 
satelite 

Cetățenii 
să trimi- 

aceea 
Butu- 

fostau
către ce- 

trimi.se

sus au
Pen-

Pa amintim pe aceasta cale tuturor colaboratorilor 
t> rni ca sintem o publicație independenta. Nu ne 
lupta polili< ă și nu vrem să ne lasam transformați in 
al ■ uptei politice. Sarcina no.istra suprema este aceea 
lorma. . dica de a aduce in fața cititorului ad< varul 
atic. arul.

noștri ex- 
intereseaza 
instrument 
de a in
și numai

Cine și cum păzește 
patrimoniul statului?
In originala noastră democrație, totul este posibil. Nu merită 

să te mai miri de nimic din cele ce se întâmplă în anumite si
tuații ori din cele ce fac unii oameni, la adăpostul indiferenței 
altora și al unei legislații făcută parcă doar să înlesnească fără
delegile altora. Democrația și drepturile omului sint două compo
nente esențiale din viața noastră de după decembrie ’89, dar fie
care le înțelege cum vrea și, bineînțeles, procedează cum crede 
de cuviință. ț

Averea statului, deci a noastră a tuturor, începe să intre în
cet, încet în proprietatea unora mai curajoși și mai certați eu 
viața civilizată, dar nu pe căi cinstite, ci pur și simplu prin furi 
calificat, în dauna bunului public în special, tocmai pentru faptul 
că acesta este de regulă lăsat de izbeliște de cei care trebuie să-l 
păzească .și să-l aibă în grijă. Cum actele de încălcare a legii s-au 
înmulțit în ultimul timp, poliția din Petrila a procedat recent, 
la ample acțiuni de urmărire a făptașilor, reușind să recupereze 
multe din pagubele produse de infractori.

Iată numai cîteva exemple de acest fel, prin care dorim 
atragem atenția celor ce administrează patrimoniul statului 
este mult mai bine să manifeste grijă sporită față de averea 
credințată, dar mai ales față de modul in care își fac datoria 
care păzesc aceste bunuri supuse atenției infractorilor, 
datorită indiferenței celor ce păzesc.

Spre sfîr.șitnl lunii iulie, un echipaj compus din 10 lucrători 
ai poliții-i Petrila au efectuat o descindere în cartierul Fero—Pro
gresul din localitate, verificînd mai multe domicilii ale unor per
soane cunoscute în general pentru faptele lor antisociale

Este vorba despre I.G., V.D N.V., I.G., M.N., M.N. (folosim 
doar inițialele, la sugestia politici), care au sustras în repetate 
rinduri din depozituț EM Petrila, cantități de material lemnos și 
plasă din sîrm;i in valoare totală de 144 195 lei. cu scopul de a le 
valorifica in 
recuperind materiale in 
nu s-a mai găsit dar fiind 
legii.

să 
că 

în
cet 

tocmai

interes personal. Poliția a confiscat materialul găsit, 
valoare de 70 000 lei. Restul materialelor 

prinși făptașii vor suporta consecințele
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Dreptul la replică
.Mai revoltătoare decit poveste^ nai ala 

ne>tnnva 51 nedveu- 
totuși 
limba 
repre- 

sus-
e-

«nentarea domnului, sa-j opunem 
Calm Holban. Revoltătoare este 
in care se scrie și descrie Aluzia 
zinta principa.a documentare, fund 
ținută de expresii bizaie lata cileva 
xemple: „Întărind relatări mai vechi*1 țnu 
ni sr spune n.mic despre relatări). „Spe- 
ciahz.ită in înmormintari*, poate a av it 
ți arc orbul găinilor să vada ca noi am 
cintat și in parc și in nici un caz fals p 
or .care festivitate de ziua minerului — la 
pi niTii care au ieșit la pensie.

Bineînțeles că in articol se pot intilni 
ți expresii precum domnii fanfaragu, nu-1 
mai satura mm- ni de bani și jupoaie fără 
milă, fanfaroni. Dar care sint laptele. Cu 
eirca 2 luni fn urma la înmormi 
<i-lui dolofan, am ocolit cu carul 
• «ir unde nu s-a avut pretenție la 
cu toate ca ne-au promis dp către 
•cesteia dar a uitat să mai dea în

ntare.i 
mor- 

nimic 
soțul 
ziua

Se fură... și z!ui, 
și noaptea

fii ră. 
Piața 
unui
m ii

Ziua, in sini za mare, sc 
In s.n/oleal.i slinoasa din 
agroali meni ara, specifica 

talcioc oriental, care denota 
elocvent clecit ar fi cazul ca Pe-
troșaniul a saltal cu certitudine 
in economia de piață, se fura 
zilnic. Și nu numai de către țigă
nuși... (blo un mar, o para, o 
piersica, o... ro ie. S< lură și de 
handral.ii mai mari și lucruri 
mai de valoare.

De pc taraba magazinului ali
mentar un vlăjgan a șterpelit o 
culie inlicagiî cu guma de mes
tecat. Unui moștilica, venii in 
piața sa 7i vmda malurile făcute 
de mina lui, un hlizit de balaoa- 
clieș. după ce s-a toi lirguil, i-a 
lural două mături. Si exemple 
li -s multe...

Dar, sc fura și noaptea. După 
cum sintem infoi mâți, grădinile 
de cai ton care iiv a nici nj s-au 
maturizat ca lumea din zona ru 
raia a Văii Jiului, prin Iscroni 
și Urii ani, au devenii ținla trin 
lordur, a hirciogilor. Ei ataca 
noaptea Scormon sc cu ce apuca 
panunlul semănat și lucrai de 
oamenii cinstiți șj gospodari... și 

>ar cu sacii umpluți cu rodul 
muncii altora Raraziții I 

Ce fac păgubiții .’ Reclama. Și ? 
Și... rărmn iu reclamația. Și eu 
paguba. Dar. probabail, nu la 

| infinit... (1. URAGAN).

Fanfara si înmormîntările
in care a trebuii sa-1 conducem pe ultimul 
diurn pe dl. Ciololun. Am mai avui o în
moi minlare inui înainte și alta dup.» ace
ea. Bonurile ni sc elibeicaza penii u pr* 
zentaie la înmorminlare (cind sini mal 
multe intr-o zi) după distanța l._> >a cjsa 
decedatului la cimitir — (Jr noj dacu am 
fi făcui ace.sl ocol nu mai aveam timp Ja 
cealalta OioluJ se stabilește in statul pe 

< ei mai scurt drum. Cine dorește su Iacă 
parada asta esle altă treabă. Membi ii fan
farei au fost prezenți, au cintat o roman
ță in momentul punerii in carul mortuar 
după cari- urma sa plecăm pe drumul cel 
mai scurt la cimitir. Familia decedatului 
nu a vrut să o ia după fanfara, la cure 
doua femei au venit și spunind efl ne o- 
feră 3000 lei a plecat și unde a plecat cu 
inmormintarea spre a ocoli. Este clar bani 
nu am luat cum bine a scris în articol. 
Pentru abatere do 5—6 ori distanța nor
mală sigur că pretenția este mai mare.

li

în flagrant
In noaptea de 17—18 iulie 

a.c.. o razie efectuată de poliția 
Petrila i) surprinde pe Dumitru 
Pagu, domiciliat in strada Pro
gresul 8/IU, in timp cc sustrageri 
din depozit»! de lemne al 
Petrila, dulapi de scindară, 
ocazia percheziției la 
acestuia, s -au găsit

EM 
Cu 

domiciliul 
matei 'ale 

lemnoase in valoare de 1 I 688 lei.
In după amiaza zil< i de 19 Iu 

lie Rasei Banc, str. Muncii, 
12/2 ș> JJie Ungureanu, str.
nr. ‘

>ii 
bl. 

'•'■'ii
40 au fost depistați sustragind 

plasă din sirmă din incinta EM 
Don ea, în valoare de 21 000 lei 
pe care intenționau să o valori
fice unor persoane inleresatc 
Bineînțeles și t.i vor suporta con
secințele legii, dar faptul <«i se 
poate fma , *m..i/<i

niare clin niște depozite 
trebuie să dea de gind'.t 
ce răspund de patrimoniul 
tului.

Efectul raziei politici lin 
trila a fost că a doua zi, 
mulți cetățeni din zona au 
la poarta depozitului din 
o cantitate dublă de in.i.'riaw, 
față de cea recuperată de poliție, 
semn că pe parcurs s-a furat 
ca n codru.

In concluzie, poliția din Petri*» 
la atrage atenția celor ce admi
nistrează averea statului să 
mai exigenli și să 
posibilitate de furt 
ti imoiiiu.

păzMe 
celor 

Sta
Po
ntai 
dus 

Ixtnea 
ma terială,

fie
el;mine orice 
cl i n acest pa-

Rubrică realizată
Poliției orașului Pelrila

<11 sprijinul

D-le Calin llolban, le roj; intereseazațe 
pentru «ți lei un luciii 2 înmorminlâri. 
Să le informez 3—400 lei și nu cum ați 
spus la ani de cotizație. Deci nici 3000 1< i 
șl nici 5000 lei n a cerul și nu s-a primit. 
Să mai știți că bani încasați direct sint 
luați pe baza de chitanță și contabilizați 
penii u că fanfaia este acum o pcrsonali- 
tale juridică in Asociația fanfarei Petro 
șani. Nu știm din burla cui a mai scris o 
ca oamenii lanlarei participă la slujbele 
bisericești, ninuc rau daca ar fi așa. f ra 
chiar așa de greu domnule Jlorațiu Alc- 
xandrcscu (de ce să ne ascundem după 
Călin Holban) să vă informați, să prezen
tați faptele corect ? Ați foat prezent Im 
înmorminlarc Părei ile dv. despre muzică 
ncliind intr-un limbaj deloc civilizat, ex
primate, dar asta nu ne Interesează. Nu 
este nevoie sn plingețl dv. tradțla cultu
rală a Vilii Jiului pe care dv. ați terfelit o. 
In prezent ajuta și cenaclul Boema. V-am

ruga inteicsdți de ce lanf.tr,)
„redusa uumericește* la minimum 
oare poate fi redusa la maximum ? Vț 
întreb cine oare a cintat la ln mor mintă- 
rde victimelor exploziilor Uricaiu — Pa» 
roșeai — Vulcan — Petroșani. Cine a cift- 
lat și cintat gratuit de ziua minerului O 
și alte sărbători, in parc ? Noi am cintat 
in corul pc care l-ați distrus. Îmi adtlft 
bine aminte cind fanfara la solicitară* 
dv. s-a prezentat la o manifestare spon
sorizata de a dv. fără pretenții.

Deci în concluzie pentru limbajul 
nibiin pentru dezinformarea celor 
citesc Zori Noi Și că voit fără sa ne 
mâți și pe noi fanfara de față ați 
interesele fanfarei Iar pentru acest 
așteptam dezmințirile de rigoare*.

Comitetul fanfarei '
N H. Am respectat întocmai ortografia 

autorilor wai.soiii. Dumneavoastră, cititorii 
ânț< legeți ce vreți 1 -■*

cate 
dat

sub» 
car* 
che- 
lez-tfi 
fap»

trimi.se
lanf.tr
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WtEK-END
70 de ani de la nașterea lui Marin Preda Vă propunem un test

Cel mai iubit dintre păminteni
Dacă ar fi trăit, ar ti avut acum 70 de ani. Deși născut — la 

5 august 1922 — in locul unde „timpul părea răbdător cu oamenii". 
Marin Preda, nu a avut destulă răbdare, pentru a rezista d lirului 
comunist.

Trăind in destinul scriitorului mereu preocupat de creația 
Marin Preda a fost poate cel mai adulat, criticat, contestat ori 
apreciat scriitor al acestui final de secol XX. Lucru ce denotă, 
dincolo de orice altă apreciere, faptul că a fost citit. Și cine oare 
a rezistat tentației de a pătrunde in complicata, dar fascinanta 
lume a „Moromeților" sau in „Delirul" epocii interbelice și post
belice, descrise cu atîta măiestrie de condeiul creator al „ultimu
lui clasic contemporan al literaturii noastre" ?

Maestrul Marin Preda ar fi împlinit acum 70 de ani. Și cu 
toate că nu mai este printre noi, acum la aniversare, vom spune 
doar că — prin spiritul creației sale — r.imine pentru toți iubito
rii literaturii și pentru totdeauna, „cel mai iubit dintre păminteni".

Tiberiu V INȚAN

Cine a ucis-o pe Laura Palmer?

Remember
Omenirea a plms din nou, zi

lele trecute. I'rintr-o ironie a 
soart t, marca sarbatoare orlo- 

„schimbarea la fața", fi
xata ra dala de calendar m li 
august, coincide eu data celui 
mai marc dezastru pe rare l a 
cunoscut omenirea creodala: ia
tac lism nl nn< Ic.-ir de la lliroshi- 
ma și Nagasaki.

Și anul acesta, la fel ca ia 
l»e< are an, ziua de șase august a 
lo.t zi de doliu in Japonia.

I a lliroshima și Nagasaki se 
mai suferă inia. Oamenii se nasc 
trăiesc și se chinuie inia, supor- 
imd consecințele nesăbuinței a- 
•w-ricane.

După 17 de ani de la acel S 
august 1915 la lliroshima și Na
gasaki efeitclc ucigătoare ale 
bombelor nucleare americane

Din toata inițiativa fâmitoru- 
bii trebuie sa rccnnoațt m ca

'• ul a fo't cil mai n'dreptății.
Bulimia (bo.da nesătulului) l-a 

urmărit de milenii mai acut de- 
cit bulimia omului.

Circuitele lui, integrate pe ca
lendarul vechi de la un gunoi la 
altul, in noile epor i alternante 
luminâ-întuneric s-au adaptat _
reprofilat pe containere. l n 
fel de recipiente apte de import- 
expoTt, plus surorile lor m ii mi
nuscule n care joaca d<- bucurie 
șobolanii.

Străbunii noștri polițiști )n 
lipsa de bănci cu amprente di
gitale, acționau (fie vorba-nlre 
noi) mult mai practic in privin
ța porcinelor. Exemple din ne- 
muritoarele arhive: „Mai porc 
de ciine” o vorbă aruncata de 
șef la o vînătoare de scroafă 
mistreață, surprinsă in flagrant

Remember .t

se resimt im ă. Se moare, inel, 
se distrug vii-li și japonezii suit 
cei ce nu uita niciodată ca iii 
cilcva secunde două mari orașe 
ale lor au fost înghițite de vifo
rul nuclear. Și ui acest an, la fel 
ca in fiecare cr a trecui de a- 
tunci. poporul japonez și-a plins 
morlii, uciși de americani, așa 
i um o fac de 17 de ani încoace, 
ei singuri, in suferința lor și in 
spaima ancestrală a perspecti
vei unui nou cataclism devasta
tor, I airimilc lor se sc urg in 
taiere, pe pa rum tul bolnav și 
pirjolit, peste țarina plina de
suflul vieților curmate brusc- A 
vieților celor ce s-atl trezit in 
mijlotiil uraganului nuclear, iii 
mea falitlii.i dimineață a mile
niului doi.

Japonezii Jllmg. Omenirea plin-

Candidatul nostru
delict cu un ciine de vinatoarc, 
'au, mai popular „Ba porcule, in
clusiv ma-ta, scoate cauțiunea po 
șest, ca altfel cotețul te imininca”. 
Ca sa nu mai vorbesc de detec
tivii p.u tii'ul.u i angajați dc 
toaletele publice intru găsirea 
tilharilor care sriilptrază in I1<’A 
reclame .sexy-porcoaso.

Cur ila porcărie. I'lus 
pățit cu.

Inlr-o zi, chiar iliipa 
pate nevastă mea numai

— La a sticla, porcule, avem 
un bebeluș. N-o las sticla, ca 
altfel pir un |os, dar recepționez 
bebelușul. Tntii din auzite, apoi 
mi se suie in brațe, guițind.

„< licntul no-ăiii, stâpînul nos
tru" așa m-ain pricopsit, ru un 
godac de doua luni ținut lot pe 
trufandale stropite m bere plus 
p. rina ■ ejiarata, ia Iu bloc tie 
buie curățenie.

ce am

filatii, a.
/.îmbete

Deși, in nr. 21 al „României 
literare”, la rubrica intitulată 
„Cinema”, dl. Radu Cosașii spu
ne despre filmul „Twin Pcak.s” 

ca este „o admirabilă aiureală", 
serialul de simbată seara reține 
pe mulți dintre noi in fața tele
vizoarelor. Aceasta deoarece, de 
la episod la episod, lucrurile de
vin tot mai complicate, iar din 
hățișul de situații iscat iți vine 
tot mai greu să-l dibuiești pe a- 
sasinul I.aurei Palmer. G'u toate 
ca, pinâ acum, au fost prezenta
te doar treisprezece episoade din 
cele treizeci cîte are serialul, te
lespectatorul dă cu presupusul 
in privința criminalului. In son
dajul de opinie pe care l-am 
întreprins în aceste zile am pus 
celor chestionați tocmai aceas
ta întrebare : „Bănuilj cine a 
omorît-o pe Laura Palmer ? Iată 
răspunsurile primite : ■ Marcel 
Niță, miner : „Doctorul, pentru 
că s-a adeverit și după caseta 
aia”. ■ Vasile Beldie, lider sin
dical : „Lasă-mă, domnule, in 
pace I Am eu alte probleme pe 
cap decît să mă gîndcsc cine-a 
omorit-o pe aia. D-le redactor,

Bebeluș și... la 80 de ani
O uitimplare dimna de Cartea recordurilor. Cu mențiunea că, • 

atunci cmd se întimpla evenimentul — in urmă cu aproximativ 
8U de ani — respectiva instituție (Cartea recordurilor, adică), nu 
ex.sta. I n cetățean se prezintă la primărie pentru a i se elibera 
certificatul de naștere al nou nouțului sau copil.- (Primăria fiind 
localizata intr-o comună undeva prin Moldova). Plictisitul func
ției» ir cere părintelui datele necesare pe care le și trece, ca un 
automat, in document. Cind ajunge la data nașterii copilului, ta
tăl, puțin dezorii ntat. spune „alaltmeri". in timp ce funcționarul 
notează mot-a-mol, cu conștiinciozitate și negru pe alb ALALTĂ
IERI. După caic trece data la care s-a întocmit documentul și cu 
asta, basta ț la‘â cum timp de aproximativ 80 de ani o persoană 
a fost in permanența bebeluș, in acte figurind născuta doar .. 
alaltâit ri. (P.N )

Remember
gc. l icuire om are ceva de jelit. 
Iar cei ni.ui și puternici nu as
culta vaietele mulțimii înfricoșa
te. 1 ecția lliroshima nu a folo
sit la nimic, intr-o structura po
litică mondiala bazata pe lupta 
pentru puicii-, pe goana după 
teritorii și pe pofta de a fi stă- 
pin.

Americanii, ajunși, la ora ac
tuala in postura »|r jandarmi ai 
luinii, singurii și profund vino
vății masacrului din (> august nu 
au timp sa plmga viețile spul
berate.

Goana lor ilupa iitarniare, pof
ta de stapinire și toate relele |>a- 
ninitiilui pe care Ic- fac in nume
le nației lor nu țin cont de su
ferințele omenirii. S-au scurs 17 
de ani ți din lecția lliroshima.
americanii n-ab intațal nimic.

porcul!
Eu nu Ic- pro i am cu politii a, 

il.u am in jur o j;ramada de po
liticieni. Șefa, nevasta-mea.

— Dragule, trebuie sa fin i îl 
mai originali. Am o propune ■■ 
Ce zici dc copilașul .....................
did.it independent ?

„Copilaș ? Draci ț Și totuși 
zimbosc :

O.l-l. Madam.
Cu acordul tuturor părților, a 

doua zi au și avut loc alegerile: 
Goili Clocii, supere andidat inle- 
pindrnl l.i președinți,i animalilor 
din zona.

Per-finalitatea «oți<-> melc a 
anulai toți conlrai inilidații șl 
șefia lui Godi a (ost accept ită 
in un miinitate j>e o perioada nc- 
«Ictcrminal a.

Nu am prea avut nimic de r<i- 
pro' .ii podn' ului, treaba mergea 
Driin.i, doar plinire picături ci
ti-n grevă, au cite-Un porc inii 

mai bine m-ai întreba cine ne 
omoară cu prețurile astea exor
bitante și ai face un sondaj cu 
privire la nivelul de trai al o- 
inului de rînrl". B Cristof I ’ >- 
mokoș, lăcătuș : „Gelu Voican 
Voiculescu. Asta pentru ca, in 
1989 iarna, după lovitură, a mai 
făcut o alta dublă crimă, în 
afara de solii Ceau.șeseu” (?!). 
B Marcela Andrecscu, bucătă
reasă : „Eu am pierdut din epi
soade și nu pot să-mi dau cu 
părerea”. B Georgeta Coșeru, 
(tot bucătăreasă) : „Am pierdut 
doua-trei episoade, dar părerea 
mea e că asasinul e chiar tatăl 
fetei. Pentru asta l-a sufocat cu 
perna, in spital, pe unul dintre 
frații aia Renault, nu-mi aduc 
aminte exact cum îi zicea pe 
numele mic”. Q F.ucia Cișlariu, 
tipograf: „Gred că Jaques Re
nault, cel care a râpit-o pe fata 
proprietarului cazinoului acela”. 
■ Silvia 1 îciu, casieră. „Sint 
multe chestii acolo. La un mo
ment dat îmi venea să cred că 
Nadine. Da’ nu-i aia !“. B Genii 
Tuțu, prezentator disco: „Nu ur
măresc serialul de sîmbătă pen-

ll’ale birocrației
btâleain la rind la o sucursala 

CEC din Deva pentru a plăti o 
taxa dc timbru. Eram cam al 
douăzecilea și în urma mea 
„coada" se ingroș„a. Se pkiteau 
bilete de tratament in stațiuni, 
taxe pentru compararea apar
tamentelor și altele. 1.0 doua 
ghișee specializate in aceșt 
sens o singură funcționara se 
foia de colo-colo. Primul client 
a fost servit abia după un sfert 
de ora dc așteptare. Daca oa
menii n ar fi dat senine evi
dente de pierdere a răbdării, 
probabil ca așteptarea ar 1'i 
durat mai mult. Ritmul dc lu
cru era foarte lent. Pentru re
zolvarea unui client funcționa
rei ii erau necesare cam cinci 
minute. In ritmul asta ar li tre- 

in.u'e i .ue lăi i a tali-ntc.
Totuși venise un Crăciun și fi

ind carnea mai mult spre zero, 
ma adiesi-z președintelui:

— My l'ricnil, pe bune, prie
tenul la nevoie se cunoaște. N-ai 
ceva neamuri la Ierusalim ? Și 
iiindia guița afirmativ am ru
jat o pe 'oțic, sa-mi dea voii 
sa n a conducă prietenul spre 
Orientul Mijlociu dotat cu nea
muri guilatnarc. Sub primul pmi 
l-am aranjat. L-am adus înapoi 
gata pirjolit. Aveam și iihi'ivii- 
ție :

— Vai, iubito, în- liipui<--.1c ți 
prietenul nostru pur. u! . lusl 
pus președinte undeva in Asia. 
Ne-a trimis, prin mine, un hipo
potam fript, pentru dineul de 
adio.

Porcul a murit, tiaiască can 
didatul nostru l’GRt UT. ț

Ungeți CUCU

tm că, prin natura profesiei, 
sint ocupat. Ajung lingă familie 
pe la unu noaptea, ața ca...”. 

EB C. P„ ofițer de poliție: „Din 
discuțiile purtate *u prietenii, 
am aflat ca autorul crimei este... 
(spațiu alb lasat de redactor), 
fapt pentru care, în ee mă pri
vește, filmul nu mal prezintă 
interes. Asta pentru eâ are • 
distribuție imensă, este un filnț 
greoi și atunci prefer ca sîmbâ- 
tă seara să vizionez ceva mal 
distractiv". »■

Mărturisesc că am aflat dez- 
nodâmîntul serialului de la ci

neva care a văzut ultimele epi
soade la televiziunea ungară. 
Intr-adevăr, asasinul este tocmai 
cel indicat de domnul ofițer de 
poliție. Dar, pentru a nu-mi a- 
trage reproșurile altora, care, 
simbăta, așteaptă cu sufletul la 
gură „Twin Peaks", mi-am per
mis să nu-1 desconspir. 0 va 
face el însuși peste cîteva săptă- 
mini.

Gheorghe OLTEANU

Schimbarea la față
...Și a fost schimbarea la față, 
frunzele au început să îngăl

benească, iarba să pălească, via 
sa ruginească, vinul să se pregă
tească și campania (agricolă I) 
sa pornească. Ziua a-nceput să 
scadă, lumea a-nceput să vadă, 
ploaia — iată ! — stă să cadă. 
Partidele se schimbară, că-i 
campanie electorală. Cozma se 
făcu miel blind, Iliescu mai plâ- 
pind. Produsele alimentare de
veni ra foarte rare. Grație iui 
Stolojan, c-a scumpit iar la sa
lam.

Ce mai una-alta, iata I toată 
lumea sare-n față. C-a fost... 
schimbarea la față.

Tiberiu VINȚAN

buit să aștcpl cel puțin o oră 
și jumătate- Pentru serviciile de 
depuneri și restituiri de buni e- 
xistau doua ghișee. Două func
ționare la patru clienți. Căldură 
mare. Un cetățean de la coada 
cozii propune sa vina cineva din 
personalul sucursalei sa-i dea 

o mina dl ajutor funcționarei 
care era depășit.i, practic, de 
solicitări. După vreo 10 minute 
de parlamentari, insași șefa 
sucursalei ia loc in spatele tej
ghelei. Precizarea dinsei ne-a 
pus insă in fața unei dileme. 
„Eu încasez doar taxele pentru 
apartamente proprietate și plata 
biletelor de tratament, ccieialte 
la colega, dar va rog să nu 
faceți doua rinduri" (?!). Și uite- 
așa unii erau invitați sa sc bage 
in ‘ața, în timp ce alții așteptau 
să le vină rinilul la „colega”. 
Expeditiv stil de munca, nu-i 
așa ? Alta ciudățenie Șefa epu
izase banii mărunți și nu aveă 
sa dea rest O ix-raianâ din rind 
s-a oferit să-i schimbe vico 3011 
lei in moneda măruntă. Găsind, 
inii-un liiziti, la o colegă mă
runțișul necesar, respinge oferta 
cetățeanului. Cineva n marca: 

, Luați-i, poate o sa m.- av ț» 
nevoie Șefa nu catadicsește 
sa răspundă. Uineințeles că la 
urm.ilarul client iar nu aven s.i-i 
dea rest. Și iar stai ș.i caula. I.» 
insistențele cetățenilor a ac
ceptat pînă la urma «ă srhimbo 
suma propusa. Ne apăruse clar, 
încă o dală, că dumnealor tuni 
ționarelc oii cr u cam sarace < u 
duhul oi , pur și simplu, prost 
intenționate. Uitc-așa pierd oa
menii ore și zile prețioase, l<< 
vindu-se de un aparat birocra
tic multilateral dezvolți! >.• ;u< •
ori mai ind k-nt decit f vrem. ,i 

„împușca! uliii”.., (l’N.)
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PROGRAMUL TV
LUNI, 10 AUGUST 

Actualități. 
Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Worldnct Usia. 
Copiii noștri — viitori 
zicieni.

S.O.S. natura! 
Actualități.
Emisiunea în limba 
ghiară. 
Pro Patria.
Tezaur, 
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.
Studioul economic.
Stagiune estivala de teatru 
TV — Chirița in provincie 
Studioul electoral.
Actualități.
Sport.

MARȚI, 11 AUGUST 
Programul Televiziunii
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală.

16,25
16,55
17.00
17,30

mu-

m;i-

N i-

10,00
10,20
10.30 Calendarul zilei.
10,40
11,05
12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.55
15.30
16 00
16.30 
17,00 
17,05
17.35
18,00
19.00
19.30
20,00
20.36
20.55

Ecran ele vacanță.
TV 5 Europe. 
Ora de muzică.
Interferențe.

Muzică pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții.
Preunivcrsltaria.
Cursuri de limbi străine. 

Muzica pentru toți. 
Conviețuiri.
Actualități.
Ca un hrisov, ca o baladă... 
Cultura in lume.
Salut, prieteni!
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități.
Studioul economic. 
Telccincmatcca.
GREU SE AJUNGE ACA- 
SA. (Japonia, 1977).
Studioul electoral.
Actualități.

22.30 
23,00 
23,15 Sport.

MIERCURI, 12 AUGUST 
Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Fdm serial: MARC ȘI 
PUIE. (Episodul 5). 
La Sept.
Ora de muzică. 
Virsta o treia. 
Mondo-muzica. 
Actualități. 
Magazin agricol. 
Televacanța școlară. 
Cursuri de ]imbi străine. 
Codrule, codruțule.

7,00

10,00
10,20
10,30
10,40 SO-

17,50
18.30
19.00
19.30
20,00
20,35
20.45
21.45
22,00
22.30
23.00
23,15

7 00

10.00
10,20
10.30
10,40

12.00
12,30
13,00
14.00
14,40
15,10
15 25
16.00
16,20
16,50
17.00
17,05

18,05
18,35
19,00
19.30
20,00
20.30

11.35
12,10
13.10
13,40
14.00
14 20
14,55
15.30
16,00
15.20 Lumea sportului.
16 50
17,00
17,05
17.30
18,00

1IV>
19,3 
•>t| ».*'

1

<2 3 •,5 ..
23 J

7,00

Tragerea pronoexpres. 
Actualități.
Arte vizuale.
15. 16, 17. 18.
Caleidoscop muzical-core- 
grafic.
Studioul economic. 
S: :d c u! electoral. 
D»s«ie animate. 
A: tuaiităț:.
?.h-mcr.ai'il durerii. 
Universul cunoașterii.

Studioul electoral. 
Actualități. 
Sport.

JOI. 13 AUGUST 
Programul Telc viziunii
ționale din Republica Mol
dova.

Actualități.
Agenda electorală. 
Cal •ndartil zii i. 
Ecran de vacanță, 
worldnet Usia. 
Ora dc muzică.
Oameni de lingă noi 
Jazz-Magnzin.
Actuali*iii.

Ni-

13,00
10.20
10,30
10,40
11.05
12.05
13.00
13 30
14.00
1 1,20 Conviețuiri.
1 1 50 Pretini’. cr sitari.i.
15.3O Cursuri de limbi străine.
16,00 A"cnda muzicală.

M I C A PUBLIC I T A T E

Na-

ANIVERSARE

DE ZIUA TA, dragă Luminița 
Bodan, părinții, sora, fratele și 
unchiul îți doresc ce e mai fru
mos pe lume, noroc și „La mulți 
ani !“. (3795).

V1ND apartament două camere 
Petroșani, Republicii, 59/22, etaj 
II. (3759).

muncă și protecție socială 
troșanî. O declar nulă.

Pe- 
(3762).

VINZARI

V1ND Dacia 
ciabil. Telefon 
15. (3808).

1 300, preț nego-
542169, după ora

VÎND apartament două came
re, Petroșani, Republicii 59/22, 
etaj II. (3759).

DIVERSE
PREDAU cursuri intensive 

orgă, chitară, acordeon. Informa
ții : telefon 555246, după ora 
(3803).

PIERDUT diploma 8 
numele Rotundu Ioan, 
de Școala generală nr. 4 
O declar nulă. (3822).

clase pe 
eliberată 
Vulcan.

16.

PIERDUT certificat 
tatc scria 00973184 
Popescu Gheorghe. îl

proprie-
numele

de
Pe 
declar nul.

(3813)

21.30
22.30
23,00
23,15

12.30
13.30
14.00
11,10
14,20
H.15

18,30
19,00
19.15
20,00
20,35
21.40
22.10
23.00
23.15
23,50

8.30
9.30

10.50
11.00
12.00
13,30
14,00
I 110
1 1.30
18. 10
19.10
20 00
20,35
20.50

22. 15
23,00

2 1.00

Reflector.
Actualități.
TV vă asculta!
Tele-discul muzicii popu
lare.

Simpozion.
Studioul economic.
Studioul electoral.
Desene animate.
Actualități.
Sport.
Film serial: „DALLAS". 

Reflecții rutiere. 
Pro Muși ca. 
Studioul electoral. 
Actualități. 
Stadion.
VINERI. 14 AUGUST 

Programul Telcvi: mii
ționale din IL pu >lica Mol
dova.
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei.
Film artistic: TENTATIA 
(SUA, 1950).

Super Channcl.
Descoperirea planetei. 

Ora de muzică.
Actualități.
Medicina pentru toți.
Kathak — dansuri indiene. 
Tclevacanța școlară.
Muzica pentru toți. 
Limba noastră.
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiune în limba germa
nă.

Reporter ’92.
Studioul muzicii ușoare. 
Studioul electoral.
Desene animate.
Actualități.
Film serial: DESTINUL FA
MILIEI HOVVARD (Ep. 34).

Averea dracului.
Studioul electoral. 
Actualități.
Sport.
SIMBATA, 15 AUGUST 
Bună dimineața!
Șahul de la A la Z. 
Actualități.
Ecran de vacanță.
Transmisiune directă a sluj
bei dc canonizare a lui 
Constantin Brâncoveanu de 
la biserica Sf. Gheorghe 
Nou din București.

Ora de muzică.
7x7.
Actualități.
Reflecții rutiere.
Ecran de vacanță.
Ziua Naționala a Republi
cii Coreea.
Magazin cinematografic. 
Concurs ANF.
Muzica.
Expo Sevilla ’92.
Al doilea război mondial.
Studioul șlagărelor.
Români deportați in ghe

țurile Siberiei.
Mapamond.

I Mărie și Mărioarâ.
> Teleenciclopcdia.
I Actualități.
> Film serial: TW1N PEAKS,
i Săptămîna sportivă.
i Bună seara, amintiri!
I Actualități.
i Top 10.
I Film artistic: STRADA 

MONTMARTRE NR. 125.
DUMINICA, 16 AUGUST

i Bună dimineața!
1 Ecran dc vacanță.
1 Actualități.

Lumină din lumină.
Viața satului.
A secării dc pe Lâpuș.
Ar tlialituți.
Atlas.
Video Magazin.
Convorbiri do duminică.
Film serial: DAI.LAS.

Actualități.
Duminica sportivă.
Festivalul Național do mu
zică ușoara ..Mamaia ’92".

' Actualități.
1 Fost.valul Național dc mu

zică Ușoară „Mamaia '92". 
Maeștrii teatrului române.c,

VÎND Lancia
sel, an fabricație 1987, preț 7 000 
DM, negociabil. Informații, Vul
can, M. Viteazul, bloc B 1, 20, te
lefon 570041. (3800).

Prisma-turbo Dic- PIERDERI

VÎND apartament două camere, 
str. Unirii, bloc 2, ap. 6, Petro
șani. (3820).

PIERDUT permis pescuit 
numele Czako Ștefan, eliberat 
AGVPS Petroșani. Îj declar nul. 
(3748).

pe 
de

PIERDUT contract 
pe numele Mitrache 
berat de RAGCL Petrila. 11 de
clar nul, (3821).

închiriere 
Victor, eli-

COMEMORĂRI
PIERDUT decizie pensionare nr. 

52749, eliberată de Oficiul de

SENZAȚIONAL!
NIGHT BAR „DISCRET" 

(B raseria JIUL) 
Duminică, marți, miercuri și joi — orele 20—1.

Muzică — dans — ambianță plăcută, băuturi fine și pro
duse culinare.

TAXA DE INTRARE numai 150 lei. (3825)

Circuit financiar
GARANT 

de ajutor social
Singurul care vă înmulțește economiile de șase ori :

DEPUI PRIMEȘTI

5 000 30 000
10 000 60 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri, vă așteptăm 
la sediul nostru din Petrila, str. Minei 10/33.

ÎNCREDERE = CIȘTIG (3719)

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă 
Petroșani—Aninoasa

Anunță pe cei interesați că se mai pot face înscrieri 
pentru construcția de apartamente proprietate personală 
in Blocul B Spital.

Prețul informativ este de:
2,0 mii lei — apartament 2 camere
2,7
3,2
Solicitanții pot beneficia de credit C.'EC pe <» perioada 

de 15 ani cu 47o dobîndă pentru completarea sumei de mai 
sus.

mii. Ici — apartament 3 camere 
mii. lei — apartament 1 camere

I 
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COLECTIVUL secției Radi
ologie din Spitalul municipal 
Petroșani amintește că a tre
cut un an de la trecerea in 
neființa a celui care a fost 

Dr. MARILA AUREL
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace ! (3784).

AU TRECUT patru ani de 
cînd l-am pierdut pe cel mai 
bun om din lume

GRIGORESCU IOAN
Soția Maria, fiul Ion și nora 

Mariana îi păstrează o vie a- 
mintire.

Dumnezeu să-1 odihnească ’ 
(3823)

HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Faceți tot posibilul să deveniți 

un partener de discuție model.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Astăzi, lăsați afacerile I

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Echilibrul dv. caracteristic... 
sc observă

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Nu disperați ! Banii n-aduc fe
ricirea.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie

E posibil să primiți azi un 
telefon cu... tilc.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Pclrcceți acest vveek-cnd ir> 

mijlocul naturii.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Uitați, măcar astăzi de toate 

problemele de afaceri.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Inotați în ape cam... tulburi.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Aprecieri unanime.
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Ocupați-vu mai mult de 

Icni.
prir-

GEMENI
(21 tnai — 21 iunie)

succes în dragoste vaUn
tc duce in situația de a vă 
de capul.

tivi.

poa- T
picr-

ECIHI’A DE SERVICIU
Secretar de redacție
Ștefan CIMPOI 

Responsabil do număr 
Gheorghe OLTEANU 

Corectura !
Emilia Af HIREI și Viorica I IRȚULESCU

Colirlianul de opinii și informații al 
Jiului „ZOIII NOI" csfc realizat do 
SOCI ETATEA COMERCI AIA 

„ZORI NOI" S.A.
înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
o Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA HU.IOltESCU

Materialele Decomandate și nci'u- 
blicatc nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

REDACȚIA ȘI ADMINU I RAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nîcolac Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 511662 (director-rcdactor șef)î 
515972 (director cxeclltiv-administrativ di
fuzare): 511663, 512161 (secții).
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TIPARUL : Tipografia Petroșani, str.
Nicolac Bălcescu nr. 2, Telefon 511.365.


