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Va veni sau nu va veni ?
In cele mai diferite medii po

litice, guvernamentale și adminh- 
traliv-locale, ca sâ nu mai amin
tesc părerile străzii, s-au 1 i it a- 
titudini pro sau contra vizitei în 
țară a regelui Mihai, deși încă nu 
era nici o certitudine, pînă ieri, că 
vine astăzi Li Timișoara. Cit 
privește Guvernul, care l-a tri
mis pe dl. Theodor Mcleșcan'j, 
secretar de stat la Ministerul de 
Cxtcrne, la Vcrsoix, Îngrijorările 
nu sînt dccii de ordinul măsuri
lor speciale de siguranța, ceea 
ce presupune eforturi cu totul 
deosebite astfel incit să nu mai 
intrăm iarăși in vizorul străină
tății care ne examinează pas «u 
pa-..

Unul dintre drepturile omului, 
U'mărita cu atenție în lume, 
c-t- al liberei circulații. Ceea sa 
ti ■ este permis noua, fără opre
liști do doi ani și jumătate, este 
p emis oricărei persoane, în spe- 
cui cind 1 sc face o invitație din 
partea unor ierarhi ai Bisericii 
oi todoxe sau primari, cum este 
c i'ul orașului B'a.ov.

Dac mai sint .și alte temeri, 
Cure au argum-.ntc fragile, anu
me că prezența regelui Miliai ar 
produce tensiuni într-o perioadă 
cind și așa sînt încordări din pri
cina campaniei electorale. Dar 
cursa pentru alegerile din 27 
septembrie se află abia pe pri
mii metri .și este departe de a 
provoca tensiuni in societate. A- 
c-ste tensiuni, dar a există. iu 
alte pricini și provin d ntr-o o-

Colțul microbistului

ÎNCEPE FOTBALUL ’
> a le m-r,?mî Ini; găsim porțile ■tadio.mclor <1 si hi- . Iu. 

pentru ca o num'-, duminică, 16 august, „lacătul" vai mți-i ■, v.(
d i.iia p' ntru încă un sezon ce se vri mai bun, mai dinamic, 
mai cinstit, mai corect cu el însuși. Un sezon ln car. iotli.ilii! 
este de,chi/.itoru) de drumuri lan .ind apelul celorlalte diseiplirv, 
care și ele, intră in concurs, rind p iind, de a sc lansa intr-o 
cm i in care, el, sportul, aci istă invenție și practica nna n ea 
să fi- primul ciștigator.

i i AninoăOn, in modernul și atit d cunoscutul complex 
sportiv „Mim rul" al Tirului cu arcul m< cpe paralel C upa Romii 
nici i Cupa Minerul, c u paitviparea celor mai valoroase ei lupe 
din țară, multe drntre < le foste și actuale lampioane naționale. 
A:itmi de plitei nit a „Minerul" din localitate, unde Vasile T.iiiii. 
va trimit ■ la „ținta" pe Viorel Ilabi iii ,i Gn i Pușca și nu mimai, 
cui tiare, plinire altele, Olimpia Bivuri ști. Voinl.i Iau C. S. l(-i 
d..'i. Voința Satl) Mar , Mol,da S .tu Mar-, Metalul Plopi ni.

Li I’aroșeni, G igu I'onsa debu'as. j din noii in livizi i B. la 
f tb d. intîlriind intr-lin joc greu pe Arsenal Re .ița, șefa de plu
tim din fosta serie a XI-,i banațeana. In campion atill juili-ț. In, 
Minerul Vulcan — Mcttilwplii lira Oia-t.e și Minunii B.irbateui 
■Minerul Aninoasa sint .singurele partide care pol fi urmărit'- Io 
fidelii lor susținători. Cum nimic nil mai poate opri „c i i 
fotbalului, să uram ,.i iv>i. in n im .•Ic <lv,, mult, mult, stic«-s tu
tu or competitoarelor din Valea Jiului.

Umil NI*. Ml I II
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m. nească îngrijorare anume că, 
iata, n-a venit fatidica zî de 1 
septembrie, cînd urmează încă o 
reducere a subvențiilor la numă
rul cunoscut de produse, dar pre
țurile au și crescut, pe ici, pe 
colo, oamenii fiind îngrijorați pe 
drept cnvint. Așa că sosirea re- 
g. lui Miliai in țară, n-are cum să 
amplifice aceste tensiuni. Cum
n. -au fost tensiuni în ocest an 
nici in Rusia, unde a fost ultimul 
vl-.istar din familia Romanov, a 
țarilor, nici in Bulgaria sau Ser
bia, vizitate și ele de foștii Iar 
regi.

Dar ].i noi lucrurile sînt mal 
complicate deoarece sintem încli
nați către amplificarea semnifi
cațiilor unui eveniment înaintj 
ca ol să se petreacă. Îndeosebi 
dacă sc mai ia în considerație și 
faptul că Partidul Național Libe
ral dorea ca regele Miliai să can
did ze la funcția de președinte al 
României, la alegerile din 27 
septembrie. Numai cu s-a decli
nat cu demnitate această invita
ție. Așa câ dacă va veni, totuși, 
acestei vizite 1 se caută 
lot felul de motivații politice a 
cunsc, mergînd chiar piuă la tea
ma restaurării monarhiei, ca și 
cum asemenea gest sc poate petrece 
instantaneu. De aproape un an 
avem o Constituție, aprobată prin 
referendum național, și orice mo
dificare a ei se poate face, așa 
cum expres sc prevede, tot prin 
referendum.

lritr-0 societate democratic.i
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trebuie să existe un spirit tole
rant, și s-a făcut mare risipă de 
vorbe despre acest subiect care 
face totuși parte din cutumele u- 
nci civilizații decantată de-a lun
gul a două mii de ani, astfel in
cit să admitem și puncte de vedere 
diferite de-alc noastre. Unitatea 
națională reală se manifestă față 
de interesele țării, care estompea
ză orice deosebite de culoa-e 
politică.

Mult mai interesant mi sc pare 
a fi un alt aspect, foarte ciudat. 
Vizita familiei regale de Paște 
S-a efectuat la invitația ll’S Pi- 
men, mitropolitul Sucevei și Bu
covinei. Iar acum va avea loc 
dacă va veni (formalitățile pen
tru acordarea vizei diplomatice 
pot fi făcute în cîteva ore), la 
invitația mitropolitului Banatului. 
S-ar puica face oarecari specu
lații in ce privește o anume ne
înțelegere intre Biserica ortodoxă 
și executiv. Cum și primarul Bra
șovului a emis o invitație fără ă 
se consulta în prealabil cu con 
siliul, ceea ce demonstrează încă 
o data, daca mai era cumva ne
voie, ncclarificarea de facto a 
competențelor, că de jure parcă 
ac fi limpezi. Abia acum, cind 
este posibilă, chiar iminentă, a 
doua vizită a regelui Miliai I al 
României, ir s la iveala conflicte 
care au mocnit citeva luni și este 
improbabil că se vor soluționa 
prea lesne.

Tiberiil SPĂTARU

- Astăzi, toți creștinii 
sărbătoresc

j Sl înhi Marin
I „La mulți ani, 
I tuturor ceior ce
J poartă
i acest nume!"

* O sa cr ■ li ți sau nil, du orga- 
Ini/ația muni i ip.il.i a 1' SN ari in 

slu il un si . lin. Nu pi ntru ea

!m lep ndi nța primăriei a ced il 
spi e c nlr11 .lingă, ci p. nti ii < i

I la I lotului | >, ti o,ani s a găsit 
" Înțelegeri a neei vira și s a avor- 
| dat și lept z< nlanțil"! in l'rit >

Varianta dură a preturilor
A fost în anii trecuți, la Lo- 

nva, un vinator batrin si simpa
tic, care a devenit aproape le
gendar tocmai prin poveștile sale 
vjnătorești. Pentru a.i trezi din 
stupefacție pe ascultători, blu- 
cați de fascinantele sale baliver
ne. Golița-baci, avea o vorbă 
„încurajatoare"; „No, apoi ori 
crezi, ori nu crezi, musai să 
crezi..." Și-și continua cu nonșalan
ță povestirea: „Apoi, io, cînd am 
văzut că ursu’ vine spre mine..." 
Și dăi, mai departe, spre haz-jl 
asistenței.

Și noi am vrea să facem haz 
de demersurile guvernului, dacii 
ar fi baliverne, dar, se pare că. 
oricît ar părea de necrezut, nu 
mai e vorba de baliverne, nioi 
de ursul din povestea Iui Goli
ța-baci, cl de o realitate care 
vine spre noi, ca un val amenin
țător: majorarea prețurilor la pro
duse do strictă necesitate. Este 
efectul reducerii subvențiilor de 
La 1 septembrie. Guvernul are Re 
masă cinci variante pentru a- 
ceastă majorare. Una dintre de, 
cea mai dură, prevede, printre 
altele, creșteri de prețuri ame
țitoare (vezi lista alăturată), creș
teri dramatice, un adevărat aten
tat la adresa traiului populației, 
degradat sub niveluț minim al să
răciei, ln ultimii doi ani. Speran
ța ar fi negocierile între guvern 
și sindicate, desfășurate la... cea 
mal înaltă temperatură în aceas
tă săptămînâ în Comisia Națio
nală pentru Indexare.

Ce-o să fie? Ce-o să fie?! Ve
dem după alegeri. Sau, cine Știe, 
poato mai repede... (I.D.)

v1 !

Taxe de studii 
în învățămîntul universitar

In anul universitar 1992—1993 sc vor introduce taxe de studii 
DAR NUMAI PENTRU STUDENȚII ADMIȘI PESTE NUMĂRUL 
DE ȘCOLARIZARE (care este de 44 000). Insă care au obținut 
peste 5,00 la concursul de admitere din septembrie. Numărul do / 
studenți admiși peste cifra de școlarizare și cuantumul taxei se 
vor stabili de senatul fiecărei universități. Invățumintul univer
sitar de slut din România nu iși pierde una din trăsăturile prin
cipale : rămine gratuit.

Vu vom informa in timp utiț despre decizia senatului Uni
versității 'Tehnice Petroșani, la care sint 550 locuri pentru con
cursul dc admitere din septembrie (Tiberiu SPATARU).

Noi și prunele
Nu stăm noi prea sli tlu< t la spoituri olimpii • la bărbați | 

dar avem uncie ii ilizari in compensare. A jGI m timp ce aten
ția gi noroi.i era îndreptată spre IIarcelon.i. in judi țu; Olt a fost 
organizații prima „Olimpiada a prunului" nn I.' ■ an auird.it < irc.i 
o suta di- medalii (am , argint, bronz) pint.u n ște soiuri sap i be, 
după cum an remarcat di gU' lalorii.

Din Valea Jiului, desigur nil a participat ni un producă- '
tor |> litru că la noi, <le i ne .ill.nn inti-u zona pi 'o. . n.i se 
cultiia pruna, pe cit s' consuma. Și, tolu i. i i • i ne fa m iveai, 
o pro Im atoarc pârlii uhu a a losl modali. Jâ i a a'ar „pentru un 
soi cai'i >al i n". I)e<i, tot lenvilo sir.l in frunte, ca la a"eti .m.

Dincolo di ’ylum i, cnllivii'ia piiinc-lor in zcii.i v.ui Jiului, și 
valorifii irea lor (iui neapăiat pcntiu liant1!' i .. i-oil'' .tui dofa 
■•iirsc de aelisilați economii! |'i’of11aluK'. !>■ Îmi i m. puii ți sc 
.uJMest , iv lipsv.e doar mlrcpi in .atoi ii. Piua alini' i. pot li pi - 
gătile in I i! ma, mc la 11 ib- 1 (I ..XI I.

In sfirșit, sediu 1 
rin ai |i n lidiilm ib guvet nflminl 
o cam i a, in holul 11 cepțioi, c 
con fitiiic s dini a< -l; ' b'i mn 
ținui polița

'Norflc cu această c.imeiă ri 
atll'.-l, domriui Ciuli. Diag. mu u

— Pîinc albă
dc la 12 la 41 Iei

— Câi ne de porc
dc la 1G5 la 565 lci/ky

— Carne pui
de la 165 la 705 lei/kg I

— Piept pui
dc la 270 lei la 1150 lci/kg

— Parizer
de la 215 la 965 lci/kg

— Salam de vară
de la 325 la 1145 lci/kg

— Ulei
de la 57 la 315 lci/litm

— Lapte
dc la 16 la 26 lei/lit.ru

— Unt
de la 50 la 89 leihwhct 200 

grame

— Butelie
dc la 150 la 265 lei/12,5 kg

— Energie electrică
de la 3,70 lei la 7,50 Ifi/k\Vh

—• Lemne foc
dc la 2250 la 3400 lei/to

— Vată medicinală
de la 460 la 1950 lci/kg.
De ieri, un ou costă la livrare 

16 lei.
Să sperăm că o asemenea va- 

riantă nu ne va „ferici" nicio
dată 1

I i r mia lara s -mn:1111ri 1 <• d n \ v 
h a Jiul'.ii iii i ui i pi ■ zni'. nl.i.dă. 
Aeirn firijip m i e i, ..G'..la iaci 
s" liii| i sti dcsclii'. ri me intre <r 
i eb' II I ’ i.ir simbul.. intre 
10 I ’ ii,'rio I ■ in (.ui i indul In 
acordai a semnăturii de susținere 
crește pe zi < ■ trece. ______

auird.it
lei/lit.ru
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Programul TV 
săotâmînal

■

„Dă, Doamne, sănătate, 
câ-i mai bună decît toate”

LUNI, 17 AUGUST
14,00 A..tuahlați,
14.10 Agenda electorală,
14.20 Calendarul zile*.
14.30 Ziua națională a Indoneziei. 
15.00 Austin City Lirruts.
13.40 Tineri muzicieni care ne.au 

vizitat țara.
16,00 Forum.
16.20 Actualități.
16.25 Emisiunea in limba ma

ghiară.
17,4.» Pro Patria. 
•Jo’,30 Tezaur.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 

Michel Vaillant.
20.00 Actualități.
20.30 Festivalul Național de mu

zică ușoară ..Mamaia ’92“.
21.30 Studioul economic.
22,00 Festivalul Național de mu. 

zică ușoară „Mamaia ’92“.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23 20 Sport.

M \RȚI. 18 AI'Gl’ST
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 .Agenda eiectora.ă.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
11,05 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
17.25 Cultura în lume.
17.55 Salut, prieteni!
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 

Michel Vaillant.
20,00 Actualități.
20.30 Festivalul Național de mu

zicii ușoară „Mamaia ’92".
21.30 Studioul economic.
22,00 Festivalul Național de mu

zică ușoară Mamaia ’92“.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

MIEKC t RJ, 1!) Al GUST
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10,40 Film serial. MARC ȘI SO- 

PII1E. Episodul 6.
11.35 I.a Sept.
12,10 Ora d€ muzică.
13,00 femeia in viața socială.
13.30 Audio-vizua] studio.
14.00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14.50 Avanpremiera TV
54.55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualitatea folclorică.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoctpres. 
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
•7,25 15, 16, 17, 18
•7,55 Canțonete celebre la malul 

mării.
18,25 Studioul economic.
18 55 Studioul electoral. 
•9,30 Desene animate 

Michel Vaillant.
20,00 Actualități.
20.30 Festivalul Național <le niu- 

z că ușoară „Mamaia ’92".
21.30 Universul cunoașterii
22,00 Festivalul Național de mu

zică moară Mamaia ’92".
22.30 Studioul electoral.
23.05 Actualități.
23.20 Sport.

JOI. 20 AUGUST
7,00 Progianml Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.40 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
11,05 TV 5 Europe.
12,05 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Cursuri de limbi străine. 
16,00 Agenda muzicală.
16.25 Televiziunea vă ascultă!
16.55 Actualități.
17.00 Forum.
17.20 'l'ele-discul muzicii popu

lare.
17.40 Simpozion
18.25 Studioul econunuc.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animale. 

Miîhel Vaibant.
20.0U Actualități
20,35 Sport
20.40 Film serial. DALLAS. (155).
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Pro mu-sica.
22.30 Studioul electoral.
23.05 Actualități.
23.20 Stadion.

VINERI, 21 AUGUST
7,00 Programul televiziunii Na- 

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Aclualiiăți.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film artistic HO|’ SAU 

SFINT. (SUĂ, 1951).
12,00 Super Channel.
12.40 Descoperirea Planetei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muziea.
14.40 Medicina pentru toți.
Io,10 R'-member.
15.25 Televacanța școlară.
16,00 Forum.
16.20 Lmiba noastra, 
16,oO Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea in hmba germa

na.
18,05 Drumuri in meinoNe.
18,Studioul muzicii ușoare. 
18,oa Studioul electoral.
19.30 D< sene animale. 

Michel Vaillant.
20,00 Actualități.
20.30 1-ilin scti.il, DL /UNUL FA

MILIEI 11UVVAIID. Ep. 35.
21.30 R< porter 92.
21,oo Top 10.
22.30 Studioul electoral.
23,0.» /Vctualilați.
23.20 Sport.

SI MB A 1 A, 22 Al Gl ST
9,00 Buna dimineața.
9,30 Șahul de la A ia Z.

10,00 Actualități.
10.10 Universal șotron.
11.10 Alia și Omega.
12,00 Itineiaiij spirituale.
12.. »0 Ora de muzica.
13.. 10 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Ecian de vacanță.
14.45 Selecțiunj d.n spectacolul 

dedicat Zile! Marinei Homâ- 
ne.

15.15 Al dolea lazboi mondial.
15.45 Miri orecilal.
15,j5 Uipism.
16.25 Magazin cinematografic.
17.25 Uipism,
17,33 Concurs ANF.
18,00 Exțx) Sevilla ‘92.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor.
19.15 Teleencielopedio.
20,00 Actualități.
20,35 Film serial. TWIN PEAKS 

Episodul 14.
21.30 Saptămina sportivă.
22,00 Trei din zece pentru un 

show.
22.55 Actualități.
23,05 Film artistic. PROFETUL, 

AURUL ȘI ARDELENII. 
(Români.i, 1977),

0,40 Video discoteca. . ..

ln momentul de față, secția de boli contagi
oase a spitalului din Vulcan — singura, de alt
fel, de acest gen din Vale — găzduiește 28 de 
internați și doi însoțitori. Cei care, vrind-ne 
vrind, trebuie să stea aici izolați timp de două 
sau trei săptămini sini, in special, bolnavii de 
hepatită. Numai in acest an, și numai din Vul
can, au fost internate 38 de persoane care au 
contractat această boală, din acestea douăzeci 
fiind purtătoare ale antigenului 11BS, cel mal 
grav, care se transmite cel mai adesea prin a- 
cele de seringă insuficient sterilizate. Mulți 
bolnavi, care urmează un tratament sau altul 
la domiciliu apelează în vederea administră
rii injecțiilor la surori de cruce roșie, care nu 
pot fi controlate cum lucrează din punct de ve
dere al sterilității instrumentelor. Cu toate că 
policlinica spitalului dispune de un punct de 
tratament steril — care funcționează zilnic — 
inclusiv cîte opt ore, sîmbăta și duminica —, 
unii pacienți, deși pot face deplasarea, apelează 
la serviciile particulare ale acestor surori, iar 
consecințele sint ce'e arătate.

Deși este venită la această secție doar din de
cembrie anul trecut, d-na dr. Vasilica lonescn. 
medic de boli infecțioase, cunoaște deja toate 
neajunsurile cărora trebuie să le facă față. Pri
mul este acela al lecturării antigenului. Deoa
rece nu se mai produce soluție pentru aparatu- 
la care se utiliza pină nu demult, „citirea" an
trenului se face la Deva, unde se apelează la 
o metodă modernă, denumită „Elisa". Neajun
sul este că nu se poate merge oricînd la reșe
dința de Județ, deci in aceste condiții, se strîn- 
ge o cantitate mare de antigen. iar rezultatele 
trebuie așteptate „Noroc cu doamnele de acolo, 
care sint amabile — îmi spune d-na dr. lo- 
nescu — și fac analizele destul de repede, re
zultatele comunicîndu-ni-le, ulterior, telefonic. 
Nici in privința unor medicamente nu se »tă

mai bine. Aceasta deoaiece, in primăvară, *-* 
înregistrat o epidemie de rujeolă cart a nece
sitat un fond mare de antibiotice. De aceeâ 
personalul secției speră să fie suplimentat acest 
gen de medicament.

Multe le este dat să vadă și să trateze celor 
de la contagioase. „Cele mal recente cazuri —- 
îmi relatează d-na asistentă Mariana llea — 
sint cele din iulie, ca urmare a Intoxicării cu 
ciuperci. Un copil de opt ani a decedat. Un alt 
copil, de șase luni, a fost trimis urgent la Ti
mișoara cu diagnosticul de hemoragie digestivă. 
Mama acestuia avea doar 14 ani și a zis că La 
dat și lui să guste. Domnule, ce e mai grav este 
faptul că foarte mulți dintre bolnavii noștri «e 
lasă tăiați sub limbă la Lupeni. După aceeă, 
revin cu recăderi, cu forme severe ale bolii. 
Chiar și aici, în secție, îi auzi discutind între 
ei, „ce zici, mergem să nă tăiem sub limbă 7“. 
Eu sint de părere că trebuie făcută educație 
sanitară mai intensă in acest sens Unde duce 
lispa acestei educații, vă pot spune. A fost un 
caz, al unei fetițe de opt ani din Vulcan, care, 
acum trei-palru luni, era deja cu ciroză. Din 
cauza instrumentarului insuficient sterilizat se 
poate ajunge 3 la ceva mai grav. Un copil de 
trei ani, tot din Vulcan de la nouă luni are 
hepatită cu antigen pozitiv si, mai mult ca si
gur, că de atunci are si HIV. De ce vorb-’s* 
de educație sanitară ? Membri ai familiei vin 
la bolnavi și le aduc mîncare. Duc apoi vasele 
acasă, cei din spital le dau și sticlele in nare 
au avut diferite lichide. Iar vasele respective 
nu sint fierte spre a fi sterilizate. E și firrs* 
atunci că, în asemenea condiții, pleacă un mem
bru al linei familii din spital si se internează 
altul".

Cil ce se poate încheia după toate cele auzite 7 
Cred că sinii ți de acord că doar cu „Dă, Doam
ne, sănătate, că-i mai bună decît toate !“. j

Gheorghe OLTEANU

LUPENI

PENTRU NEX OIAȘI

S-au terminat lucrai ile de re
parații capitule la cantina de a- 
jutor social uin Lupeni. Dat fi- 
wiu ca e vorba de o clădire ve
che, lucrurile au fost complexe, 
cup: inzind repararea acoperișu
lui, refacerea tencuielii, a par
doselii ele. Dar, cu interes și 
strădanii s-a reușit, ceea ce fa e 
ca de funcționarea in condiții 
îmbunătățite a cantinei, ne spu
ne d-na Luinnuța Mana B.ik, 
ur peclor in compartimentul de 
asistență sociala a Primăriei Lu
pi ni, sa beneficieze 60 de oa
meni nevoiași. Mai mulți dr ît 
anul trecut ea urinare directă 

a șomajului, a sala iei. Adevă
rul e că, ■ oiicilanții, fala de cei 
ce ben ficiazâ de serviciile ca i_ 
tinei. sint de doua ori mai mulți 
decît posibilitățile de finanțare 
a cantinei de cutie primăria O- 
rușului (l.D )

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PRIVATIZARE Și 
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII 

— DIRECȚIA TERITORIALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA —

ANUNȚA
anularea următoarelor serii de carnete cu certificate d« 
proprietate; 10620001—10620002; 10620171; 10620176—
10620265; 10620288 -10620300; 10621151 — 10621283,
10621300; 10621601- 10621800; 10622001 — 10622100;
10622201—1O622300 ; 10622501—10622600 ; 10622801—
10623000; 10626^01 -10626600; 10626801 — 10626500 ; 
10627001—10627100 ; .10627201 — 10627400; 10628501 —
10628650; 10629701- 10629726.

PUZZLE DISCO - ROCK
CLASAMENT: 1 It’s My Lile — DR. Al,BAN; 

2. Klpllini Îs A Duiicer — SNAP ; 3. Hazard — 
KKHARD MAHX; 4. Blac Or White — Ml- 
CHAEL JACKSON ; 5. Twillight Zone — 2
UNLIMTTED ; 6. Romeo Aiul Juliet — BLIJE 
SYS'TEM ; 7. Soleado — RICCHI E POVERI) 
8. 1 Want To Break Frec- — QEEN ; 9. To Bc 
V/illi You — MR. BIG ; 10. Banii vorbesc — 
HOLOGRAF.

ȘTIRI, INFORMAȚII: • Neurotica, Pro Mu- 
sica, ambele din Timișoara. Celelalte cuvinte 
din Oradea, Holograf, din București, Mircca 
Vintila, Mircea Bunic-u au fost cei caic ne-a» 
bucurat sufletele la prima ediție de folk-rock 
Petroșani ’92. • Mugurel V rabde (bas, Holo- 
graf) : „Nc-am simțit excelent, la Petroșani. După 
festivalul d»> la Mamaia și înaintea plecări) 
pentru patru luni in Olanda, în septembrie vom 
veni din nou • Grupul Holograf cintă într-un 
club-disco in Olanda, cu un angajament de 1 000 
dolari pe lună, bineînțeles, pentru fiecare com
ponent • ln această vară, grupul va mai ciuta 
doar la Mamaia și Costinești. Deci, sinleni 
tari ’ * Se vorbește despre prezența grupului
Uriah Heap ia București. Așteptăm...

RĂSPUNSURI LA SC RISORI. Itiliana Groz.a, 
Tg. Jiu : Ne bucură că citești regulat „Zori noi", 
deci și rubrica de față. Bla< k Sabbath este un 
puternic grop englez de heavy-mctal, înființat 
in 1969 la Birmln"ham. John Michael „Ozzy" 
Osborne a activai de la început, care a părăsii 
grupul ln 1979. Au mai cîntal In trupă Ri- k 
Wakcman Bill Warrl (lob-), fîlrnn Hughis. Don 
Ardcn. Au La activ 17 discuri Li', primul, „Black

v 
O 
oO,

I 
O 
u 
£2 
o
i-M

FM
scr, Paulo Junior) au avut ca 
țiv j'c Metallica și Venom.

Sabbath" in 1970, ultimul „Dehuinaniz. r" in 1992, 
Componența actuala ; Ronnie Jamcs Dio — voce, 
Tony lomnu — chitara, Geezer Rutier — bas, 
Vinnic Appice — tobe, Pipe Dino: Exact, la 
Petroșani funcționează (deocamdată) trei disco
teci : „Magic Club" la complexul Minerul (pre
dominant pe lleavy metal), intrarea 90 Ici, „NighI 
Club" la Universitatea 'Tehnică, 50 Ie) intrarea 
ți „Vox Montis" la Casa de cultură, 200 lei In
trarea. Livia Harș, Petroșani : 1) Bazele grupVH 
Iul Dcpeche Mode, exponenți a necv-v ave-uluk 
au fost puse in 1979. Componența grupului 1 
Dave Graham, voce. 25 ani, Martin Ger*, 
vocemclapc, 31 «ini, Andrew Fletcher, clape, 30 
ani, Alan VVilder, clape, 33 ani. Cel mai cotai 
album este „Violator" (1990), cu celebrele JPoli- 
thy Of Trufii", „Personal Jesus", „Wnrld în Youv 
E.ves", „Enjoy The Silencc". 2) Mnriah Carey 
este fiica unei cintărețe de opera. Primul ei hii 
a fast „Vision Of Love" in 1990. Primul albunx 
„Mariah Carey" s-a vindut in .șase milioane *s 
xcmplare, al doilea, „Emotions", în două mlIN 
oane. La începuturi a fost chelnăriță fntr-U*
restaurant din New York... 3) Dana Dawson ar* 
acum 17 ani, deci „Romantic World" a fost lan
sată la 16 ani ! Doru, Rada. Lupeni : Se spun*
despre grupul brazilian de death-metai Sepul
tura (de la franțuzescul sepulture — mormlnt) 
că este un zgomot -Ț răget = ceva de calilat*.
Cei patru (Max ți Igor Cavalera, Andrea» Kis-

surse de ispira*<
I

Gemi TU'I'U j

scti.il
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WEEK • END WEEK-END
o, nu e, Europa!

(cionică rimată)

înțelepții printre noi

Itlpsurile de-orice fel 
iși au totuși un remediu.
Cei ce n-au bani stau acasă,

cei ce au, merg In concediu.
Ieri îmi zice-un prieten ; Hopa, 
fac sejurul în Bahamas, 
cînd intrăm în Europa I

Străzile abundă-n gropi, 
mai ales cind n-au lumină, 
tot mai mulți iți taie caie 
ca să-ți ceaute pricină. 
Polițiștii strigă : Hopa, 
cu atâția delincvenți 
am trecut de Europa !

Griul nu s-a prea făcut, 
zice unuț printre dinți, 
și Ia toamnă-n loc de piine 
avem cin’șpe președinți. 
„Dreapta" strigă „Stângii" : Hopa, 
s-o luăm cu toți „pi șentru" 
cii intrăm în Europa I

Cărțile sint tot mai scumpe, 
cite-o crimă, vreun amor... 
de ai bani citești pe rupte, 
dacă nu, oftezi cu dor.
La WC se strigă : Hopa, 
nu mai folosiți hîrtia. 
că ne trăbâ-n Europa L

La spu.de se mai moare, 
ppsă-i de medicamente.
Tot mai scumpă e o floare. 
Laturii tot mai curente.
Ni se strigă totu i : Hopa, 
mai reduceți din pretenții, 
n-am ajuns în Europa !

N-avem presă literară
Ei, și dc-asta-n cot ne doare, 
fie piinea cit dc-amară 
presa „sexy" e în floart.
Vreun primar mai strigă : Hopa, 
cu astfel de publicații 
prea intrăm în Europa 1

Oițe unii își iau valea 
peste nonă mări și țări.
1 a TV ni se prezintă 
doar reclame la țigări. 
Cite unii strigă : Hopa, 
nu fugiți, venim și noi, 
după voj. în Europa !

Soarele-n această vară, 
doar el nu e diluat.
H'rea chiar de nu-i amară 
are prețul „piperat".
t.'îtc unul strigă : Hopa, 
vom bea bere la chiuvetă, 
cind dăm colțu-n Europa 1

Moda „cozilor" și-acuma 
e frecventă orișiunde 
Prețurile cresc într-una. 
Adevărul se ascunde. 
Ala micu’ strică : Hopa, 
au adus de ieri tetine, 
dulce zvon de Europa I

Mai nutini îsi ian ma~ină. 
supralicitând curajul. 
Nu mi ina-i o problemă, 
ci problem-' e garajul. 
Și chiar zice imul : Hopa, 
dacă mai aveți răbdare 
le parăm în F'trop.a *

Tocmai sună telefonul, 
cu acorduri grave, pline, 
mă 
c-a 
Eu 
nu
c-afia toată Europa, 
și se face coadă mare 1

anunță o vecină 
băgat, in fine, pîine». 
ii zic pe dală : Hopa, 
striga atât de tare,

JWircea ANDHAȘ

Pifitiu pace *c Iuțită. Războiul se laic în tăiere.
(din lokloiul... popoarelor)

ROCKERI DE SOI
Tară îndoială, Florian Pitiș ră- 

mine unul dintre fanii absoluțl 
ai muzicii rock din România. A- 
flat la o vîrstă la care alți ase* 
menea fani se îndreaptă cu gri
ja spre zonele colaterale ale a- 
cestui gen de muzică, Florian Pi
tiș, mereu tînar, se regăsește cn 
aceeași vigoare printre cei mal 
entuziaști rockerj,

Hecent cunoscuttrf om de mu
ză ă a participat la festivalul da 
muzică rock de la Petroșani, un
de a reușit din nou să mențină 
trează atenția iubitorilor de rock, 
printr-o prezentare bine pusă la 
scenă și o cunoaștere profdr.dă a 
genului.

Semințe la ANECDOTE

cu

nil

*

să-ți

1 I J20 dobifj.

Ionele, ar trebui să 
vara nu este zăpada I 
eu știu, dar Gigei

ala de 
Inghe-

,tii

La 
cum- 
vin-

marc biblioteca din lume 
fondatjț la

A; alba 
<le exi mplare

in arabă 70 OHO rlr cuvinte, 
72 de ore, in anu) 1980.

meu de muzică 
cu ser antirabia. 
vreun ciine 1 
cîte ori mă an

să urle.
i 

din Pa

Saliin Wakim a tradus din engl< z. 
adică 210 de pagini dactilogi diate, m

e.hai'd Dood a adus 
(SUA o căite împrumut.0a 
s ut.t ,e amendă, <are s-ar

■ste „Unitei! St.iti Ș Library
24 aprilie 1800. Conține in priz.int ța >tc 

liec-
prin
Sa in

înălțime

KISUL LUMII ><>

EDILITARĂ ;

aminliți-vă 
Magazinul

cor. 9.
plin centru.

Au reapărut hancui ile politice. 
Simn bun 1 Uri cintic la molâ 
are următorul text ; „.Stolojeno, 
Stolojene, ne-aj iiieat fără iz...“, 
•iitonclfa, e după alegeri.

i ri'jâ. 2. 
• — Hiu 
Hocd —

trinii — Fluviu. 5. Ușș ! 
Curge sau sta pe loo. 7 
mu»ulmn!i 8. Stal — Pe 
logic — Orașul Anina in 
v in- ie otomană — Prețuit.

1 Anunl ți V;( 
produse de 11 u\

ERTICAL : 
docili mrlri) • 
buneilor' an. 
— Advei b. 5. 
<;«>!, goluț. 7 
ni'ilin di fier, 
f, .ml uz ’.isi a — Magazin în Orâștir, 10 O ch. s 

ti> |>> i fertilă.

cea mai
LITERARE

Ce) mai in virstă autor din lume : Maurice Genevoix. tși-« 
terminal dc scris memoriile la virsta de 90 de ani. l illul ; ..IU de 
mii de z le". Alexandru tiirludeanu și Cornelii! Coposu mai 
mult i-ina .i-l depuși.

Ci 1 mai proilfic autor : Lupe de Voga. A scris 1 HUO de 
medii. Scriitorul englez Cliarh-s llamiltun scria circa 80 000 
cuvinte pe saptanuiiu. In viața sa a scris cina J00 milioane 
«.uv.nte. Victor Hugo a scris țn-tc 100 000 de versuri. Alexandie 
Oumus — fatal a publicat 260 de volume. S i.nt Simon a descris 
fa a00 de personalități ale timpului sau, Zola a im.igin.il 1200 de 
P' r on.ijc, iar Bulzac 2 000.

Fe-ni ia scriitor cu celi 
Chri -ti
•_i I .1 m;,i. Kom.ini d „Valea 
de .laquilim Susan, .i atins 
I op'il.i’ia Itomăniei. Aceasta 
vin li se pina in anul 1981 I

mai nril:-- ca' ți v indute :
, 87 de romane Jiolițistc iri 300 dc milio.-.n-

l’apuplor" publi-at in martie 1966 
tirajul di- 23 686 1100 
numai lumd in ca

C-a m li rapida ediție este cea obținută dc editura N'i.-W York 
fj'imvs care a puPIc at o căite in 16 de ore și 30 dc min itc h 
la r 11 pția materialului in tipografe . Cartea .'îre 96 de pagini și 
se intitulează „Mirai olul Ic gbiață". Plibluaua a avut loc 
anii 1980.

Cea mai 
of Congres", 
80 000 000 li,, rari. Clădirea se întinde pe o suprafața de 26 
tare. Să fie, oare, pamint expropriat abuziv sau teren atribuit
Iii .t.iție, d<> primăria orașului — capitalii a lui „Unchiul 

and i o".
Publică realizata <!«■ 

lloiatiii ALEXAM)KI-„SCU

IN TI KVIU :
— Domnule Alinând La Qner- 

r», sintoți secretarul Soi ietații 
Mondiale pentru Dezarmări-. Unni 
vedeți ci ir-i iugoslava 7

— Vor continua • negociei ile 
«ondine de Lordul C’arringlon, 
pmă ia ultimul iugoslav I

PIIHI.JCITARA :
Patronul hotelului :
— N i fumați, 

incendiul de la 
Jolm lfill I

(’oiisiim.-itorul :
— N i scuipați 

inund,. ț i i L- 
Jvlissis-.ippi I

! 
îFK*’- 

r'.i'X'z?

— Profesorul 
trebuie vaccinat

— L-a mușcat
— Nu, dar de

de cîntind, zice că ii vine

— Al auzit de comuna 
ris ?

— Da, dar nu mai știu In 
județ se află.

_ * _
— Mâmico, este adevărat 

pisica este din aceeași familie 
leul ?

— Da. Este adevărat
— Atunci, de ce tanti 

l.i cofetărie nu-mi vinde 
ț.ita pe pisici ?

__ ♦ _

ce
i

i
«ă
•t»
-i

.1

— Planeta Saturn, arc degete f
— Nu. Cum poți crede așa 

ceva ?
— Păi, atunci cum poartă inel 7.

_ * _

— Mănuco, Gigei m-a bătut 
zăpadă 1

— Vai 
și tu că

— Păi 
știe !

— Gigele, tc rog mergi 
schimbi ciorapii imediat I

— Nu se poate mamico • 
magazinul de unde mi >-ai 
parat, scrie : „Marfa odată 
-Iuta, nu se mai schimba".

_  * __
Tăticule, matale Iii că pa

ralela de 45 de grade trece Drii» 
t.ij a noastră ?

La ce oră ?
Gh. NICIT.ESCU

Ui icani

Ptincie ne^re

Este vorba de poezia dedrcala 
drumului de lranz.it din Petro
șani- Text : „Pe drumul de cos
tișă/ Ce duce la Vaslui,/ Trecea 
un om, cu jale/ Zi< ind in gindul 
tui ;/ „Cînd au ăștia de gind sa 1 

termine 7".

• • h r c 0 40

ss K

- -s s
X

L 1 L 1

(/) 
O 
CQ 
Uu 
O:

co
OQ m ce

ORIZONTAL: I. Una pusă la u > 2. Iau aera
- Muzical. 3. Radu Boureanu — Trai. 4. Bă-.

— Drept, o. Ață — 
Articol (pi.) -• Pr«o» 

Personal mito-
Pr<>-

1. Are alimentare.i in 
Din loc în loc. 3. Ere

4. Frumoasa lui Rubin
il — Scut. 6. Bara de fier —•

Unul de la război. 8. Patul «bu
fi. A se învirti intr-o Iripttiră

■ c

JI. ALEXAXIJHFyCU

careului „nulerardixte". ORIZON- 
TAI : ifesluurunt — Mai — Saleu — Eiiraș — 
’/'ile — Enertflc — Ui — Ru — A — Ouat — f-l 
— lur — i t — N — Ar<le/u U — Ct-’h’l — 
i ul — 7.il. — 1 — Rot i — llie — O- -is.

spu.de
im.igin.il
lranz.it
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BUNICII, mama, tatid și sora Liana urează 
„Casă de piatră" tinerei perechi Vona și Adrian

ANIVERSARI
DRAGA Mariana Băltcanu. iți doresc umeri 

toată fericirea lumii, să fii „nebună și iubită". 
Ileana. (3975).

ANGAJAȚII fii mei „Minodora" Vulcan urează patronului Tă- 
Lărdău Constantin, la aniversarea zilei de 
succes în afaceri și „La mulți ani !“. (3939).

DIN PARTEA mamei „La mulți ani", 
prosperitate, fiului Constantin Tăbărdău, 
tcrc. (3987).

SOȚIA Geta, fiii Marius și Cosmin urează scumpului lor soț 
si tată Constantin Tăbărdău „La mulți ani" cu ocazia celei dc-a 
32-a aniversări a zilei de naștere. (3987).

DRAGULUI nostru Constantin Tăbărdău cu ocazia zilei de 
naștere îi urăm noroc, sănătate, fericire și „La mulți ani !“. Sora 
An'gela, cumnatul Viorcl și nepoții. (3987).

CUMNATA Doina, fratele Marcel și nepoții urează d-lui Con
stantin Tăbărdău un drum presărat numai cu flori și „La mulți 
ani !“, cu ocazia zilei de naștere. (3987).

LA CEA de-a 32-a aniversare a zilei dc naștere,^ cumnata 1- 
rîna, fratele Ion și nepoții, urează lui Constantin Tăbărdău, pa
tronul firmei „Minodora" Vulcan „La mulți ani I". (3987).

„LA MULȚI ANI 1“ și malta fericire cu ocazia zilei de naș
tere pentru Constantin Tăbărdău din Vulcan. Verișorii Violeta 

Gigi. (3987).
FAMILIA Cojocaru Mihai și luliana urează d-lui Constantin 

Tăbărdău din Vulcan, fericire, noroc, viață lungă și „La mulți 
ani !“, cu ocazia zilei de naștere (3987).

LA ANIVERSAREA zilei de naștere. Asociația 
itorul urează patronului firmei „Minodora" S.R.L. 
sănătate, succes în afaceri și „La mulți ani !“. (3925).

SOȚUL Marcel și fiul Alin urează dragei lor

multă fericire și 
Prisecaru. (3953).

SOCIETATEA Comercială Disco-Bar „Parîngul" angajează 
persoane tinere, prezentabile pentru postul de ospătar. Relații la 
sediul societății. (3935)._______________

puternici 
„La mulți

pentru 
ani !“.

naștere, multă sănătate,

multă sănătate, fericire, 
cu ocazia zilei de naș-

Familială „VI- 
Vulcan multă

SOȚUL Marcel și fiul Alin urează dragei lor soție și mamă 
Pocu Maria, cu ocazia zilei onomastice, multă sănătate, fericire. 
„La mulți ani1* și toate florile din lume. Te iubim. (3971).

LA ANIVERSAREA zilei de naștere, nașii și verișorii urează 
finilor Han1; Krautncr și Mariana multă sănătate și „La mulți 
ani !“. (3945).

PENTRU Alina-Maria Suciți, cu ocazia aniversării zilei de 
naștere, toată fericirea lumii și toată dragostea noastră. „La mulți 
ani !“. Părinții și bunicii. (3948).

SOȚIA Mioara și copiii Lili. Nadia, Cosmin, Simona și Ale
xandra urează iubitului lor soț și tată, Cătălin Mircea, cu ocazia 
zilei de naștere, sănătate, noroc, fericire și „La mulți ani !“. (3973).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, dragul nostru Radics 
Vasile, soția și fiica îti urează mult noroc, sănătate și „La mulți 
ani !“. (3979).

Dt VERSE

„O INIMA cc-a vrut s-apună
La doar patruștrei de ani
Este astăzi din nou bună

Pentru tot atîția ani“.
Recunoștință și mulțumire d-lui dr. Radu V. Radu și între

gului personal medical de la secția cardiologie a Spitalului din 
Petroșani. Fetru Ababci. (3964).

PUBLICITATE
GARANT

Circuit financiar
de ajutor socia I

Singurul care vă înmulțește economiile de șase oii.
Regulament complex. Riscul 0 (zero). In\csliții (in\.) 

minime — cîștig maxim.

inv. ciștig inv. cistig

5 000
J 0 090

.........

30 000
60 000

..... V.........

95 000
100 000

570 000
600 000

j emiu iei iții supliment.ue și înscrieri ui aștcpi.iin 
la sediul nostru din Petrila, str. Minei, 10'33.

ECHIPĂ de servk «u
Sccrclar de redacție 

Glieoighe CHIRV ASĂ 
Responsabil dc număr 

Tibcriu SPĂTARU
Corectura 1

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează, în 19 august, 
excursie ia Iștanbul cu plecare din Vulcan. înscrieri si relații, la 
telefon 570854 sau la sediul agenției, vizavi de Liceul din Vulcan. 
Prețul excursiei — 10 000 lei. (3933).

OFERTE SERVICII
FAMILIE, caut femeie pentru menaj și supraveghere copii 

"--r - r ’ O. Iosif, bloc 2C, sc. V,școlari. Prefer femeie singură. Strada Șt. 
ap. 66, telefon 543371. (3959).

VINZARI
V1ND Lancia Prisma-turbo Diesel,

7 000 DM. negociabil. Informații, Vulcan,
20, telefon 570041. (3800).

V1ND Audi 100 GL, alb, videorecorder 
nasonic și videocameră M 7 E Panasonic 
545201. (3930).

VlND Renault 10, motor Dacia 1 300, 
lefon 544799. (3978).

VlND urgent apartament confort I, 
preț negociabil. Telefon 541115, Petroșani, 
550844 Petrila, după ora 15. (3966)

VlND casă cu grădină (contra valută), pian, mobilă, televi
zor și alte obiecte casnice, în lei. Strada Radu Șapcă, nr. 47. (3965).

VlND mobilă combinată. Petroșani, Republicii, 74/79, bloo 
expo-mobila.. după ora 16. (3985).

PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lăcătușu Gheor-, 

ghe. eliberată de U. P. C. Coroești. O declar nulă. (3982).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ungureanu Ion, 

eliberata de E. M. Dilja. O declar nulă. (3983).

DECESE

an fabricație 1987, preț 
Mihai Viteazul, bloc B 1,

F65 — stereo Hi-fi Pa- 
cu accesorii. Telefon

140 000 negociabil. Te-

zonă centrală, Petrila, 
între orele 7—15 și

COLEGII taximetriștl independenți și de la Compania ,,Spațial" 
aduc un ultim omagiu celui ce a fost un om de aleasă omenie 

FRĂȚILĂ IOAN (397f)

COLEGII din compartimentul personal-învâțămînf-salarizarc 
de la ..SC ( rSRUEEMl’" SA sini alături de colega lor Frățilă 
Mariana in greaua încercare pricinuită de decesul socrului său. 
Sincere condoleanțe, (3980)

NAȘII Nicu și Elena Cseka sînt alături de finii Liviu și Ma
riana Frățilă la durerea pricinuită dc decesul tatălui

FRĂȚILĂ IOAN
Sincere condoleanțe întregii familii. (3981)

COLECTIVUL EM Tscronî este alături de colegul Oprîș Toan, 
in durerea pricinuită de decesul tatălui și transmite sincere con
doleanțe familiei. (3981)

COMEMORĂRI

Babi, ginerele .Ton, nepoțiea Gabița anunță că au tre- 
de lacrimi și durere de cinci scumpul lor lată, socru

SARDI IO \N 
părăxit pentru totdeauna.
Nu-1 vom uita niciodată. (3826)

AVJ TRECUT C luni de lacrimi șl durere de cînd iubitul nos
tru soț și tată

S.\B \U VIOREL (mecanic AC'R Petroșani) 
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe mormintul iui. Soția șl fiul, (3962)

Cotidianul dc opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIA LA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA IWJORESCU

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

I
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HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Aveți nevoie dc puțină liniște.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Fiți vesel (ă). Astăzi toate merg 
ca pe roate.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

In sfîrșit aveți parte dc o bi
nemeritată odihnă.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Succesul în afaceri este ga

rantat.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Feriți-vă de... Gemeni!

GAPRICORN
1 (21 decembrie — 19 ianuarie)

1 Cineva, acolo sus, vă folosește.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie —■ 18 februarie)

Succes! Astrele vă sînt favora
bile pe toate planurile.

I PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Posibile altercații cu autorită
țile.

BERBECI
(21 martie — 20 aprilie)

Astăz.î sînteți „în mină". Aten
ție însă la Taur.

TAUR
(21 aprilie — 26 mai)

Prin farmecul dv. puteți adju
deca totuL

GEMENI 
(21 mal — 21 iunie)

O Informație de ultimă oiă vă 
sUică toate planurile.

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

Sînlcți in fața celui mai fiU- 
mos wcek-end din vAiță.

J
PROGRAMUL TV.

SIMBATA, 15 AUGUST

9,00 Bună dimincațal
9,50 Șahul de la A la 2L

10,00 Actualități.
10.19 Ecran de vacanță.
10.30 Transmisiune directă a sluj

bei de canonizare a lui 
Constantin Brâncoveanu de 
Ia biserica Sf. Gheorghe 
Nou din București.

12.30 Ora dc muzică.
13.30 7x7.
1100 Actualități.
11.10 Reflecții rutiere.
11.20 Ecran dc vacanță.
11,45 Ziua Naționala a Republi

cii Coreea.
15,00 Magazin cinematografic.
16,00 Concurs ANF.
16,05 Muzica.
16.20 Expo Sevilla '92.
16.35 Al doilea lăzboi mondial.
17.05 Studioul șlagărelor.
17.30 Români deportați în ghe

țurile Siberiei.
18.30 Mapamond.
19,00 Mărie și Mărioară.
19.15 Telccnciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial: TWIN PEAKS.
21.10 Sapi amina sportivă.
22.10 Bună scara, amintiri!
23,00 Actualități.
23,1 .-> Top 10.
23,50 Film artistic: STRADA 

MONTMAkl’RE NR. 125.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nirolac Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 5116C2 (dircctor-rcdactor șef); 
515972 (director cxccutiv-adininisfrativ di
fuzare); 511663, 512161 (secții).
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