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Nu chiar totul este posibil
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la! in 
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oricum, 
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pentru 
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Pină acum competiția electora
lă, prea puțin colorată și lipsită 
de așteptatul farmec al sponta
neității vioaie, s-a înscris in 
mitele vechiului adagiu 
FESTINA LENTE. Adică 
grăbim încet deoarece, 
tot acolo ajungem chiar 
alergăm. Așa că abia din săptă- 
mîna următoare totul se va în
viora deoarece presează timpul 
iar electoratul .și-a clarificat, pe 
cit se parc, opțiunile față de na
tala formațiunilor politice, uncie 
cu existență nici măcar bănuită 
in cohortele de can lidați 
un fotoliu parlamentar 
puține forme de relief și 
multă cîmpic.

In situații similare, de 
electorală, in Europa, îndeosebi, 
sc analizează șansele candidați- 
lor în raport cu personalități 
charismatice, cu un recunoscut 
prestb u în societatea respecti
vă. Da chiar in lume. Dacă ar fi 
sj caute astfel de candidați, ce- 
tâțr nii s-ar găsi la grea cumpăn i 
în privința celor ce vor să accca- 
d i intr-lina din cele două came
re ale Parlamentului viitor in a 
cărui sarcină sint multe, impor
tante și d licate proiecte de legi 
„pasate" cu dărnicie de actualul 
Parlament al cărui bărbați poli
tici au și sprintat pe traiectorii 
electorală către un noii mandat. 
Cci caic vor dezlega ori vor tăia 
foarte coloratul nod gordi n sint Tilieiiti SI’A'IAKU

SEDIU SIGILAT
Aflăm d< la conducerea clubului sportiv „Jiul" Petroșani că 

loc dul închiriat pc B-dul 1 Decembrie, unde erau jocurile incca- 
ni cu forme legale, pentru care se plătește și s-au plătit toate 

1 la 71 a fost sigilat, de o săpătmîna, de Primăria orașului 
PctM mi. De. i am mai scris despre acest caz, lucrurile continuă 
Să fie neclare, abuzul, daca este abuz?, fiind parcă li el acasă. De 
ce nu se explică clubului, „ilegalitatea" in care a viețuit <Te la 
flf’u voluțic încoace și dacă aceasta există să se demonstreze prin 
puterea justiției. S-ar încheia pentru totdeauna disputa intr-o 
legalitate, care încă nu i.și arată fa', Pină cind? (D N.)

Privatizarea prinde roade
Din surse ale Comisie i Naționale de Statistica, aflăm ca pin < 

'la începutul acești i luni, comerțul privat din țara noastră a alin-, 
cifra de 41,2 la suta 'lin totalul comerțului românesc.

O importantă cri .tere valorică au cunoscut în ultimele 6 luni 
și investițiile capitalului străin in România. Acestea au in-iun.it. 
în perioada amintita, 4G6,5 milioane de dolari. Cea mai mare pon
dere a acestora tevine Europei Occidentale (66 la sută), uimită 
de America de Nord (17 la suta) și Orientul Mijlociu (6 la suta).

lata deci, că și la noi, pas cu păs, copacel-c-opac'-l, privatiza
rea prinde roade. (T.V.)
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cci vreo 17 milioane de alegători 
care au și experiența și discernă- 
mîntul necesar.

O zicere foarte cunoscuta spu
ne că după ce tc-ai ars cu supă, 
sufli și în iaurt. Așa este in 
tuația actuala cinci trăim in 
mincața, ba poate prînzul, 
mocrațici. Este cit se poate 
greșit să crezi că oamenii nu 
sensibili la toată această 
ree, specific electorala în 
ni se flutura tot felul de 
miraculoase pentru vindecarea 
bolnavului național: economia. 
Sint vorbe în care nu ntai crede 
nimeni, nici cei ce le debitează, 
ei înșiși terorizați de gîndul ca 
nu vor mai fi parlamentari. Al
ții poftind din tot sufletul sa a- 
jungă bărbați politici in fața 
cărora sa ne scoatem pălăriile.

Cei care vor da tonul in cursa 
electorală din următoarele don . 
săptămini și chiar mai puțin, sint 
cei șase candidați la președinția 
țării, adiui, sJ-J nume sc in o> cli
ne alfabetica, domnii Emil Con- 
stantinescu, Caius Traian Drago- 

Ghcorgln’ 
Ioan Mân- 

principalele 
care sint 

IDSN.

mir, Mircea Druc, 
l unar, Ion llicscu și 
zatu, reprezentind 
forțe politice actuale
Convenția Democratica, 
FSN. PUNI!. Urmează alte parti
de, mai importante, chiar 'înain
tea Republicanilor, fiind cel A-
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grar sau Partidul Național 
ral, celelalte fiind fie în 
de popularitate (cum este 
culpabilizat prin „vîrfurile1 
de scandalul deșeurilor 
importate cu prea mare ușurin
ță din Germania), fie rămase tot 
la stadiul de partide mărunte, așa 
cum sint toate celelalte, Alegeri
le din 27 septembrie vor fi in
fluențate de opțiunile electoratu
lui pentru unul sau altul din cci 
șase candidați prezidențiali. De-i 
alegerile pentru funcția de pre
ședinte se va decide, mai mult 
ca sigur, in al doilea tur de scru
tin, cînd -se vor face noi grupări 
pentru a susține pc unul ori pe 
celălalt.

Electoratul nu mai este o ma
sa de manevră, a înțeles din as
primile vieții cotidiene dar și din 
evoluția contradictorie a promi
siunilor din iarna ale aleșilor 
din februarie, cu se cuvine să 
chibzuit.! și ca dreptul la vot est.- 
o arma redutabilă.

Daca ar fi sa căutam personali
tăți cu o recunoscut l piobitatc 
morala și profc-tionalS, cu grad 
înalt în cota credibilitîiții cetățe
nești, vom descoperi și astlel de 
candidați. Insa acest fapt trebuie 
să-l știe alegătorii, deocamdată 
preocupați sa-și stabilească op
țiunile finale in următoarele do
ua saplmmni.
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Se împlinesc mîine 144 de ani 
de la memorabila bătălie din 
Dealul Spirii in care ostașii pom
pieri au făcut suprema dovadă 
a iubirii de țară. In ziua aceea 
de 13 o mină de pompieri și os
tași ai Regimentului 3 infanterie 
au înfruntat intr-o dramatică, i- 
negală dar dreaptă luptă o în
treagă armată otomană venită 
să înăbușe Revoluția ce inevita
bil zguduia și lumea româneas
că. După secole era prima împo
trivire armată a românilor față 
de puternica Poartă, amintind 
prin aceasta că au existat un 
Mircea, un Ștefan sau Mihai ce 
In condiții imposibile au pus pum- 
nu) în fața furtunii și nu numai 
atit, ci de multe ori au spulbe
rat-o. Erau altele vremurile, dar 
năzuința spre libertate a acestui 
popor era aceeași și momentul 13 
septembrie 1848 va prefața Răz
boiul pentru Independență îm
potriva aceleiași puteri, modifi
carea esențială a poziției Româ
niei în rîndul celorlalte națiuni.

In acea zi de 13 septembrie ne- 
sfîrșitului șir al Jertfe.or românești 
pc altarul libertății aveau să i 
se adauge alte zeci din rîndul 
neînfricatei companii de pompieri 
a Bucureștilor. A fost începutul 
participării acestor ostași la toa
te marile momente istorice care 
aveau să vină: bătăliile grele din 
cîmpiile Bulgariei în 1877—1878, 
războiul pentru reîntregirea nea
mului. a doua mare conflagrație 
mondială, Revoluția din Decem
brie 1989. Și-au dat viața nu nu
mai în astfel de împrejurări, el 
mereu și mereu în permancnte’e 
și nenumăratele lupte cu incen
diile necruțătoare, cu apele dez
lănțuite ale inundațiilor sau cu 
alte forțe stihice. Indiferent de

Valea Jiumi 
și cărbunele

Cu ocazia unei recente vizîte de 
documi nlare in România, un zi i- 
rist de la un mare cotidian o- 
landez, preocupat de soarta in
dustriei noastre extractive, s-a 
interesat dc importanț i mineri
tului in viața social-cconomi»a 
a Vilii Jiului. întrebările redac
torului olandez ni-au făcut să mi 
ri'.miintcic titlul unui articol ;le 
ziar, citit in anii copilăriei, din
ți-o publicație locala, o publica
ții- inj-.iilbenita .și aflata Intre 
puțim-le „documente" din sară- 
cac na i arhivă din lada de 
campanie a bunicului, ’l iilul ir- 
ti. olului -.tina in leliil următor: 

alea Jiului trăiește sau sucom
ba datorită cărbunelui". Nu mii 
slin ce se scria in respectivul ar
ticol, nici nu mai știu daca 1 am 
citit, pentru ca, pe atunci pur și 
simplu subiectul nu nii-a licziț 

condițiile date, pompierii șl-au 
făcut datoria cu gestul firesc al 
celui ce face un lucru pentru a 
nu știu cita oara deși de regulă 
afb.ți în inferioritate în fața in
cendiilor atit numericcște cît șl 
ca dotare. Profundele reforme și 
transformări pentru progres eco
nomic și social, pentru democra
tizare ce au loc în țara noastră 
marchează schimbări și în viața 
și activitatea acestei arme — cea 
mai războinică în timp de pace 
— în sensul realizării unui înalt 
profesionalism în îndeplinirea 
misiunilor specifice — înlătura
rea pericolelor șl cauzelor poten
țiale de incendiu, stingerea prom
ptă a incendiilor și înlăturarea 
efectelor negative ale arsurilor, 
exploziilor, calamităților natura
le sau catastrofelor, contribuind 
nemijlocit la apărarea vieții oa
menilor, a valorilor materiale și 
spirituale.

Jertfa pompierilor In bătălia din 
Dealul Spirii n-a trecut neobser
vată. Ba mai mult, domnitorul 
A I. Cuza dînd glas recunoștinței 
naționale a pus să se bată me
dalie comcmorînd lupta eroică din 
1848 a companiei căpitanului Pi
vei Zăgănescu. Si astfel „PRO 
VIRTUTE MILITARI" avea să 
devină prima -decorație militară 
acordată în armata română, celor 
ce prin curaj și sacrificiu făceau 
să renască zorii românismului.

In memoria lor. a tuturor ce
lor ce au girat cu viața lor lz- 
bînda nobilei misiuni încredința 
te. un gînd pios în zi de sărbă
toare și speranța în vremuri mal 
bune.

Cpt. Constantin MÎRZA, 
Comandantul Companiei de 

Pompieri Petroșani

nici un interes și nici nu nil-ain 
putut închipui ca mă sa interesa 
\i codata Totuși., titlul respectiv, 
ptiu nota sa categoric.*, senten
țioasa in a șocat. Ce mult m ar 
bucura să am acum articolul res
pectiv, sa-) pol citi, sa-i p >t com
para ideile, argumentele, cu rea
litățile de azi. cind. peste mui e 
de cilii. Valea Jiului se afla in
ii-o criză similară ca in timp i- 
rile de demult și stirne-ște i-d.-i.

i interesul prosti ..rame. Dic, 
bunicul, regretatul, a<b'S m Vi
li a Jiului de calul „imigranților" 
vc-niți sa semneze al i actul le 
geneză a mineritului nu mai e 
dc mult Publicația ingălb uita 
cu pricina nici așa.

Ioan Dl BEK 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Programul TV 
săptămînal

' LUNI, 1 l SEPTEMBRIE 
14,00 Actuuiilați.
44.10 Agenda electorală.
44.20 Calendarul zilei.
14.20 WOHLDNEF LSIA.
15.10 Avanpremiera TV.
|5,25 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
15,4Q forum.
J6,;0 Actualități.
|6,20 Emisiune in limba maghia

ră. Știrile zilei.
>7,40 Pro Patria.
18,25 Studioul electoul.
19.30 Desene animate.
20,00 Actuaiiiali.
^u,3Q Studioul electoral.
J0.45 Teatru TV. GlLCEAKA 

ZEILOR de Radu Stanca.
42,15 Studioul electoral.
JL.15 Actualități.
111.30 Sport.

MAR I, 15 SEPTEMBRIE
7,^v Programul Tclevir.iunii Na

jionue uin Republica 
doVU.

Mul-

lv. o lualilați.
lu,_ * 1 2 Agenda ele loială.
19, .:U Lalendurul zilei.
10, II 1 \ 5 E' RGPl.
12,10 Ora dc muzica.
13, J Interferențe.
1J,„9 i rudiții.
li.cO Acliiahtaț..
11..J ,»s.in;.remieia TV.
)♦ 5 Prcum versitaria.
15,00 Cursuri Uc limbi străine.
15,30 ?>lt;zira pentru toți.
16,00 L onvicțuiri.
16,30 i orum.
17,1. o Actuaiiiați.
11,05 Sulul, prirleni!
11 studio i c, onomic.
11),2 j Studioul clcctoiai.
L',.,0 D' (.Ht: unimute.
20 00 Ai tuahkiți.
29, 10 Zuuioul electoiul.
* iclc< ineuiuteca EREI 

țtjUA,
S( )ȚI

L’_', /■> oiudiu'il ckclorul.
* .,uu . .ctil.dilați.
2 l.l J >porl.

in oraș il catalan Franck Sinalra, 
4’rince, F.lion John, Gloria Este- 
fan și Liza Minclli. • Mai sint 
48 zile pina ia concertul lui 
Alichacl .lackson pe stadionul bu
cure',.tean „Național”. S au vin- 
dut deja peste 30 000 bilete. Gră- 
biți-vă pina mai puteți prinde 
ceva!

RA.SPUNSI IU LA SCRISORI. 
GEORGE CII1RAIAN, Pctrila;

1) Albumul „Prisoners In Para
dise” al formației suedeze Europe 
a aparul în toamna anului tre
cut șî conține 15 piese, printre 
care „AII Or Nothing", „1’11 Cry 
For 5 ou”, „Girls I- rom Lebanon” 
sau „B.cak Free”. Componența 
actuală: .loey Tempest (voce, năs
cut la 19 aug. 1963), Mio Alichaelî 
(pian, 11 nov. 1962), lan Hau- 
gluiui (tobe, 13 aug. 1964), John 
Levcn (bas, 25 oct. 4963), Kee 
Marccllo (chitară, 2 febr, 4960).
2) Vince Clarke, fost la Depeche 
Mode în anii '80, a alcătuit ul-

Mil.lR L IU, 10 Sl.l 1EV1HI.TP.
«,/j I . o^ramul 1 icvizmnu .Vi

ții ii i'c din Rcpubli a Mul- 
dcis a.

L,,i.o . iLi'iuln.iți.
1 nda cler Iu. ala.
1 ,. ' Linii ndarul zd«i.
10.1 1 mu sciial. MARC Șl SO- 

i 111 E Episodul 10.
ll.j.i i. au d 1-r.iil .e Jnt<. riiatii nul.
11,jo Lua. ini dm Mexic.
K.I'J Wru di. muzica.
1 o > i; si.i a ti < ia.
13,30 Audio vizual studio.
11,00 Ai i u.il itați,
11.2 > «i.igazin agi li ol.
11,!’0 ITe.mivcisitaria.
Ij.J t ursi'ri de limbi străine, 
iu,., mtcipieți ai cinlecului 

popular.
lu.lu i oi um.
Pi, 10 i raderea Pruni e.spia s.
46,a0 Actualități
iiii,a5 FUTEIbL; Si,.mu Ololnoiie 

— Universitatea Ciaiova și 
Eleclropiitere Craiova — 
Panailunaikos Alina.

Jtt.ab I O: BAL KuiiSjSi Luhli — 
Dinamo București.

20,4a Actuaiiiali,
21,la Studioul electoiul.
21. i film serial. HE.MINGWAY. 
2'..’,l > Studioul electoral.
2 ',15 Act militați.
2* i IQTBAI. I'olit<’hni~a Tma- 

șoara — Real Madrid (re
zumat).

1 JOI, D Shl i EMBHIE
|,0o Programul Televiziunii *. i 

ponale dm Republica M«.i- 
ilovu.

40,00 Aetnainăți
40,29 Agenda eh cloralrt
JO.30 t rdendarul zilei.
10.10 Super Channel.
42,00 Ota de muzică.
42.50 Oameni de lingă noi
43.20 Jazz magazin.
44.10 Conviețniii,
44,10 I Teoriiversitai ia.
45.20 Cursuri de limbi străine
48.50 Agenda muzical i.
1*1,10 Televiziunea va mcuPal 
46 35 Forum

17.10 Tele-discul muzicii popu
lare.

17.25 Simpozion.
18,05 Studioul economic.
18.30 Studioul electoral.
19,35 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.30 Studioul electorul.
20.45 Film serial. D/XLLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul electoral.
23,00 Pro musica.
23.15 /Xctualitați.
23.25 Sport.

VINERI, 18 SEPTEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

țional dm Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorala.
10.30 Calendarul zilei.
10,4J 1 lini artistic. CONDOI4- 

CET ți ranța, 1089).
12.10 Super Cliunnel.
12.25 Descoperirea Planetei.
12.50 Ora de muzica.
13,40 Actuaiiiali.
14,00 Mondo-muzica.
14.20 Medicina pentru toți.
14.50 Recitalul sopranei Sanda 

Șandru.
15.10 Pi euniversilaria.
Iu, 45 1 orum
16, 15 Dosarele istoriei.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 .Actualități.
17,00 Emisiune in limba germa

na. Șuri, noutăți, inițiative.
18,00 Sai balurile patrimoniului 

mondial la LNESCU.
18.30 Studioul electoral.
Pi,.W Desene animate.
20,00 Actualități.
20,.îo Studioul electoral.
20.15 Film serial. DESTINUL

1 AMU IEI I1OWARD.
21,1j Ancheta TV.
22,05 Studioul electoral.
23,05 1OP 10.
23.30 Actu dilați.
23.10 Spori.

SI MBA 1 A, 19 SEPTEMBRIE
9,Ou Buna dimincuț.d
9,50 Șahul d> la A la Z. 

h',09 Actualități.
10,1 ) 1, 2 sau 3. Magazin distrac

tiv.
i i • \ iața spirituala.
I .’. i ltinci.u ii spirituale.
1 f); a de muzicii.
I . ■ 7X7.
; l, ' Vctualii.iți.
ti' Reflecții rulicre.

1 I, C oncurs ANE.
24 ■ Duplex București — Chiși-

nuti. Copiii noștri in dialog. 
J8,0) „Îngerii albaștri” cuceresc 

România! Acrobație aeriana.
18.30 Mapamond.
Jtl.OO De dragoste, de dor...
•10,15 Teleench lopedia.
20,00 Actu dilați.
20.35 Film serial. TW1N PEAKS.
21.35 Saplamina sportivii.
2 !,u5 De la egal la egal... amical!

Emisiune de varietăți.
23,05 Actualități.
23,20 I ilm arii lic Cl\'D TU NU 

EȘ'l I (Spania, Pitit)).
0,43 V ideo discoteca.

DUMINICA, 20 SEPTEMBRIE
8.30 Buna rlimineațal
9.30 Abracadabra!

Pl/'o Jilm serial penii u copii. 
1 RAM. Hpi-odiil 14.

10,5o Adualilați.
11,00 J urnin!) din lumină.
12,00 Viața salului.
13.30 I lori de < inh’c românesc.
I 1,00 Aci nai itați.
44.10 Atlas
14.30 V idto magazin
18,0: Șl mița și imaginație
18.35 Convorbiți de duminică.
19.10 1 dm serial. DAI.l.AS, 
20,00 Actualități.
20.35 llim arlrlic. COCOȘATUL 

(ITănla-llalia)
22,15 Duminica sportivă,
22.35 DIAMOND AWAHD.S FES

TIVAL, 1986 (partea n Jll-a).
23.10 Actualități.
23,25 Maeștrii teatrului românesc. 

Constantin Codrescti

Poliția
PERMISE DE CONDUCERE 

SUSPENDATE...

In prima decadă a lunii în 
curs, agenții de la Biroul circu
lație al Poliției municipiului Pe
troșani au reținut, pentru a fl 
suspendate, 13 permise de con
ducere. Posesorii lor au fost de
pistați — rețineți, toți 13 doar 
din Petroșani — conducind sub 
influența băuturilor alcoolice. 
Respectivii le vor aștepta 60 de 
zile, adică atît cît spune legea.

...PERMISE ANULATE ȘI...

In acea zi de august, In care, 
mai demult, întregul nostru po
por sărbătorea revoluția de... și 
așa mai departe, deci în 23 luna 
trecută, Bâdescu Gheorghe, din 
Bratovolești — Dolj, se deplasa 
spre casă. Venea de la Simeria. 
Se afla Ia volanul Daciei sale.

^Despre pîine

I
I 
I
I
I 
I
I— De ev ml r,. .ui inlii b.it dacă e proaspătă marfa, bina 

Irrculă?

Nepăsare
Dl. lîoroș Arpad locuiește in Aninoasa, pe strada Libertății, 

bloc A2. apartament 23. Asta vine — pentru cine nu știe — cam 
pe lingă stadion. La redacție l-a minat o supărare care duiează 
de o saplamina.

Dl Boroș este abun d, regulat. In „Gazeta sporturilor'* și Ja 
cot Jianul nostru, „Zori noi". Abonamentul e făcut pe adresa de 
aeas;i. Num.ii ca — și n i e prima oaia — z.iarelc'cu pricina nu îl 
sint aduse pi domiciliu, așa cum e liiesc. Domnia sa are1 un atelier 
de cizmărie, l.i doi pași de poștă. Cind se afla la atelier, primește 
ziarele S a intimpl.it, insa, ca a fost nevoit sa țină închis atelie
rul timp de o ’ăptamina A ramas lai a gazete pentru că — ba- 
nuiți — nici acasa nu i-au fost aduse.

Aceastci-i supăr area omului. „Acum, daca < ra vorba de o ?l- 
doua, mai nicai'ga — îmi spune dl. Boroș. Dar cind trece o saptă- 
mina și nu-ți aduce abonamentul, ce sa mai zici? Cum se cheamă 
asia Se cheamă nepăsare, d-le Boroș, și chestia asia ar trebui 
» o șl.e -și cei care sint obligați să va aduc'â la domiciliu ziarele 
la care v-ați abonat I

Ghcorghi* OI.’I EANIJ

-DISCO-ROCKP U Z Z LE
CLASAMENT. 1) Rliythm Is A 

Danccr — SNAP; 2) It's My J,ife
— DR. Al.BAN; 3) Magic 1 riend
— 2 UNLIMITED; 4) Take A 
(,'hance On Me — ERASURE; 
5) Hazard — RICJ1ARD MARX) 
<>) Don't 4,el. ’J'he Sun Go Down 
On Me — El.TON JOHN și 
GEORGE M1CIIAEL; 7) Over You
— ’JIMMY U'.; 8) Remember
Time — A11CI1 Al b JACKSON;
9) The One — ELTON JOHNj
10) I Have A Dream — ABHA.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Bruce 
Springsteen a reușit performanța 
de a lansa două albume în ace
lași timp, „Lucky Town” și 
„Human Toijch". e Discoteca 
„\ox Monlis” din Petroșani fși 
propune reluarea invitațiilor în 
cadril) serilor organizate la se
diul Casei de cultură. Primul 
nume vehiculat, Florin Apostol, 
probabil saplamina viitoare. 
• Orașul Barcelona are o 
agendă foarte bogată pentru

rutieră informează
2 DJ 7428. La Livezeni, în drep
tul stației service de lingă pod, 
a pierdut controlul volanului .și 
s-a izbit de parapet. Autoturismul 
a fost grav avariat. Bâdescu a 
rămas întreg. Nenorocul său e 
că, după efectuarea probelor de 
sînge, i s-a depistat o alcoolemie 
de 1.87 grame la mie. Asia, in 
limbai popular, se cheamă betoc. 
A mărturisit că băuse ceva in 
Simeria. Băutura l-a costat... per
misul care i-a fost suspendat. 
Plus că s-a ales și ou un dosar 
penal.

...PARA PERMISE

La un control de rutină din 
ziua de 7 septembrie, agenții de 
circulație din Petroșani au oprit 
și autoturismul Toyola cu nr. de 
înmatriculare 1 IîD 1294. La vo
lan se afla Manolache Daniel 
Toan. Solicitîndu-i permisul le

conducere, polițistul a primit un.., 
ridicat din umeri. Respectivul »Of 
fer amator n-avea așa ceva. *« 
cum are. Dar altceva: dosar pt« 
nai

Tot in Petroșani, dar luna tre
cuta. în 16, în jurul orei 5,30 po
lițiștii de la circulație an depi*» 
tat-o conducînd fără permie ne 
Laig Lidia Agni ta. Aceasta pijtfl 
ta mașinuța Fiat 850 (II B Î53tfî 
cate era... radiată din circulație. 
Și dumneaei i s-a întocmit dosit 
penal.

ȚINEȚI MINTE: sint Iuciwl 
cu care nu trebuie să te joci i 
focul ți... autoturismul. Cu r~ 
ta din urmă mal ales cind Cfil 
băut sau nu posezi permis 
conducere I

Rubrici realizată cu sprijinul 
Biroului circulație al Poliției 

in u ii ic ■ pi ti I ii i Petroșani

La începutul acestei saptămînl, 
în cadrul unei conferințe de pre- 

I sa ce a avut loc la 
I domnul Ion Burtea, 
’ Regiei Autonome

București» 
directoi uj 

ROMCEREAB, 
a informat ziariștii prezinți că. 
in urma recoltării producției dș 
giiu pe anuj în curs de pe cei 
mai mare parte a terenurilor 
cultivate, cantitatea de grîu 
flata lti ora actuală în silozuri 
este menită a satisface, in celi 
mai bune condițiuni, ne.e«;ariJ 
de piine și produse de panificâ* 
ție [)ină la 31 martie 1993.

Situația nu este insă de natiț< 
ră dramatică nici pentru perioâ» 
da următoare, întrucit Departă* 
meniul de Stat american a aprd- 
bat recent o cantitate importan
tă de grîu subvenționat ie va fi 
donata stalului roman. (T.V.)

I. . . . . . . . . . . . . . . . . .
j V \ V li 1 A, 

dar pina cind ?

I Ziarul nostru s-:i Iacul ecoul
unor sesizări privind lipsa asis-

I teniei medicale, pe timpul nopții 
și in zilele de simbata și dumi-

Inică, în cartierul zVcroport. Intre 
timp, am m.ii primit alte cîteva

I scrisori, care ne adresează a- 
cecași întrebare: „ce ne facem 
cu copiii bolnavi, cărora 11 s-a 

(prescris tratament injectabil din
6 în 6 ore?” întrucit noi nu 

I putem rezolva direct problema, 
transmitem conducerii Spitalului 

I municipal Petroșani propunerea 
locuitorilor din această zonă și 
anume: înființarea serviciului «le 

I gardă la dispensarul de cartiee. 
• Este oportun .și posibil.

Yazoo, Assembly ți Erasure 34 
4,ui zXdrian Daminescu poți s.i 1 
scrii pe adresa: Intrarea Cara- 
giale nr 4, sector 2, București.

M1I1AI CIREZU, corn. Pul, 
jiid. Hunedoara: spațiul nu-mi 
permite, dar totuși voi încerca 
cile ceva despre Bine Systcm. 
S-a născut la 7 februarie J9M, 
la Oidcnburg in Germania A 
terminat liceul la 17 anii In 191;) 
creează împreună cu Thomaț 
Anders duetul Modern Talking, 
cu care a realizat succes dup4 
succes, obținînd 200 discuri d4 
aur. In 1986, paralel cu Modertț 
Talking care se va destrăma îrt 
1987, înființează grupul Blu4 
Systcm, cu Wolfgang Fritsctt 
(chitară), Friz Graner (claviaturii 
Michel Rollin (tobe). Grupul Bl im 
Systeiu ciută live, ei nefolosiat 
play-back-ul decit siliți de tai 
prejurări. Dar, restul saptăinlstJ 
viitoarei

intimpl.it
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VALEA JIULUI și cărbunele | ln curînd, altă făină
(l'rmare din pagina 1)

Anii s-au dus, multe s-au schim
bat, dar, după multe decenii, ba
te din nou, ca și in anii crizei 
Benerale, o boare rece, pentru 
Cei mal mulți de neconceput. Ca 
|ț va intimpla în anii următori, 
.a soartă vor avea minele Văii 
îului? Și nu este vreo iluzie, 
jței închipuirea cuiva. Este o 
xroblemă reală pe care transfor
mările postrevoluționare. refor
mă pe care o presupune tranzi- 
!ă de la economia centralizată la 
tonomia de 
iv. Nu intimplător, In i 
n mai ales, una din cele 
cute chestiuni la ordinea 

devenit finanțarea
[or miniere. Nu intimplător. în 
'Oamna anului trecut, sindicate- 
i miniere au invitat in Valea 

djulul reprezentanții Guvernu
lui, al diferitelor ministere pen- 
fjU a cere explicații in legătură 
fii strategiile de perspectivă 
Qcxmeniul bazei energetice. 
JOt nu intimplător. au avut 
In țară diferite întruniri cil 
țacter internațional la care 
Biscut it de către expvrți. — 
fceri și lideri sindicali 
ți vele mineritului, 
rea acestuia In condițiile trecerii 
la economia de piață.

Adevărul e că răspunsurile mi
niștrilor la interpelarea liderilor 
jindicali. mai mult evazive de
cit concludente, au lăsat proble- 
fișele în suspens,e. De fapt. în 
Sandițiile degringoladei ce a p is 
tăpinire. in perioada post-decem- 

bristă. pe întreaga economie și 
file efectelor dezastruoase ale u- 
fiei guvernări diletantiste de pe 
Vremea lui Petre Ram in. un răs
puns edificator era aproape Im
posibil de dat. Dar, ceea ce este 
fivident, atit la noi, cit și în ce-

piață o ridică efec- 
ultimul 

mii 
zilei 

investiți-

in
Și. 
loc 
ca- 

s-au 
m.ina- 

perspec- 
restructura-

felalte țari estice, asistam la o 
diminuare a consumurilor ener- 
getice, datorită reducerii produc
ției in siderurgie, industria alu
miniului, a cimentului și a aPar 
ramuri energofage. Diminuare ce 
are drept efect implicit rediu e- 
rea necesarului de resurse ener
getice. Dat fiind aceste fenomene 
specifice și Industriei românești, 
a fost firesc să se elaboreze un 
program detaliat de restructura
re a industriei extractive, 
și a huilei, lucrare care s-a 
realizat, restructurarea fiind 
necesitate 
qua non 
in lustriel

Despre 
acestei restructurări am 
latat in ziarul nostru, 
despre faptul că unele 
ale primei etape a restructurării 
— abandonarea unor lucrări de 
investiții din cintpuri miniere ce 
nu prezintă garanția unei ex
ploatări eficiente, constituirea in 
societăți comerciale a unor 
tați auxiliare și conexe ale 
etc — s-au și materializat, 
ce vizează in mod esențial, 
perioada imediat următoare, 
tegia restructurării este 
trarea producției, 
rea și diminuarea pe această ba- 
za a consumurilor etc, pentru a 
se realiza, in final, o sporire 
substanțială a productivității 
muncii și reducerea costurilor 
respectiv a subvențiilor bugeta
re, pe unitatea de produs. Ceea 
ce trebuie să se înțeleagă, deci, 
foarte clar este că. date fiind po
sibilitățile limitate de asigurare 
a resurselor financiare, se im
pune derularea într-un ritm a- 
iert a procesului de restructura
re pentru a se reuși, prin efor
turi proprii, să se ridice poten
țialul economico-financiar al j-

d-ci 
Șl 
o 

vitală, o condiție s ne 
pentru supraviețuirea 

carbonifere, 
obiectivele șl etapele 

mai ru
ine. uuv 
măsuri

unt-
RAH 
Ceea 

in 
stra-

concen- 
retehnologiza-

activt- I
din |

nităților miniere, prinlr-o 
tate productivă superioară 
punct de vedere calitativ, 
clenței. I 
pentru prevenirea impactului so
cial in condițiile d.minuării < 
vențiilor, resurselor financiare 
sub nivelul acceptabil | 
supraviețuirea unităților de 
fracție.

Acesta e ( 
este cum se acționează 
atingerea i 
tru adaptarea mineritului la exi
gențele economiei de piață, res
pectiv, eficientizarea activității 
productive, productivității supe
rioare, costuri și implicit, sub
venții diminuate. Or, aici e aicil 
In ultimele luni, nivelul extrac
ției, la majoritatea exploatărilor, 
a scăzut. Producția programa'ă 
pe lun i august s-a realizat 
tr-o proporție de abia 81.7 
sută, cel mai scăzut nivel de It 
începutul anului. A scăzut, 
productivitatea muncii — 
nemijlocit al diluării e" 

de la 
lucru, 
de

edere calitativ, al efi- ■ 
Este singura condiție I

sub- I 
ciare • 

pentru I 
le ex- | 

: dezideratul. Problema | 

se acționează pentru g 
acestui deziderat, pen- I 
■ o.. *

I 
I 
I 
I
I

in
ia

și 
efect 

fectivelor 
lucru, 
mani- 

indiscipli-

I l
I 
I
I 

se munc, ște, domnule. ■ 
cu năduf, nu de mult. |

datorită absențelor 
a lipsei... poftei de 
festată prin actele 
nă. dezordine.

— Nu se munc. ște, domnule. • 
exclama, cu năduf, nu de mult. | 
directorul unei mari unități ex- . 
tractive. Năduful viza stagnarea, I 
întirzierea redresării minei șl ’ 
parametrii submediocri ai pro-1 
ducției. îmbunătățirea cărora era ! 
de mult așteptată. întiebarea pe i 
care și-o punea omul m nei era | 
simplă și firească: Cum pot fi . 
atinse obiectivele restructurării | 
— condiția supraviețuirii mine
lor — cu asemenea indicatori I 
submediocri ?! De ir fi înțeleasă I 
justețea temerilor nemulțumim- I 
lui director de către toți care | 
trebuie 1 Și aceasta pină nu e i 
prea tirziu... I

Miercuri, la sediul Ligii minerilor din Valea Jiului, s ni 
tîlnit, pentru a discuta probleme curente — aprovizionarea 
piine, apâ, termoficarea — factori locali cu putere de decizie, 
tre care, primarul municipiului Petroșani și

tu- 

în 
tre care, primarul municipiului Petroșani și pref ctul județului 
Hunedoara. Din faptul că intiiniiea s-a desfășurat la Ligă ^i n i 
la Prefectură sau la Primărie, s-ar putea deduce cui aparține ini
țiativa și cine a făcut convocarea. Dar nu asta e important. ci 
faptul că Liga și-a oferit serviciile pentru a contribui la îmbună
tățirea condițiilor de viață din Valea Jiului. Un accent deosebit 
s-a pus pe asigurarea făinii, pentru perioada cit moara Bârbătcni 
va intra in remont (se pare că de la 15 septembrie), măsură ab
solut necesară pentru revenirea la capacitatea nominală de m-i- 
ciniș. Furnizorul fusese deja contactat, rămăsese doar problema 
forței de muncă pentru descărcare, rezolvată, în principiu, pe toc. 
Liga se oferă să ajute cu personal și la lucrările de reparații, ast
fel că putem conta pe finalizarea lor intr-un term n cit mai scurt. 
Oricum, însă, piinea râmine cartelată pină la începutul lui noiem
brie, cînd... vom mai vedea...

Ștefan CIMPOI

Pregătirea personalului didactic

Vă facem cunoscut că Legea 
bugetului de stat pe anul 1992, 
publicată în Monitorul Oficial, 
partea I, nr 69'21 aprilie 1992, 
prevede următoarele:

ART. 23. Regiile autonome și 
societățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stal. 
In cazuri justificate, pot efectua 
<lin profitul realizat cheltuieli 
pentru satisfacerea unor necesi- 
Iăti sociale, culturale și sportive, 
n limita unei cote de pînă la 
,5 la sută aplicate asupra fon- 

J'ilui de salarii anual.

ART. 24. Plătitorii de impozit 
pa profit, alții decit cei prevă- 
zuți la articolul precedent, pot 
efectua anual prelevări și donații 
în scopuri umanitare, precum și 
pentru sprijinirea activităților so
ciale, culturale și sportive, care 
se scad din veniturile realizate 
în vederea determinării profitu
lui impozabil, intr-o cotă de pînă 
la 2 la sută aplicată asupra 
dulni de salarii anual.

ART. 25. Agenții economici 
titori de impozit pe profit

fon-

plă -

Ai auzit? S-au băgat produse subvenționate...

t

efectua cheltuieli de protocol, re- 1 
clamă și publicitate, deductibile I 
din profitul impozabil, în limita 
unei cote de 3 la sută aplicate I 
asupra diferenței rezultate între 
totalul veniturilor încasate intr-un 
an și cheltuielile aferente acti
vității desfășurate corespunzător 
veniturilor incasate, evidențiate 

in costuri, impozitul pe circu
lația mărfurilor, accizele și con
tribuția la fondul de cercetare- 
dezvoltare.

Pc 
suri 
mod 
rilor 
raza
și pentru desfășurarea unor ac
țiuni de contactare a tuturor a- 
genților economici din județ in 
vederea sprijinirii financiare de 
către aceștia a unităților și for
mațiilor sportive.
'ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ 'ZZZZZZZZZZZZZZZZMZZZZZZZZZZZZZZIWZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z«Z>ZZZZZZZZZZZZZZ<zz<

aceste baze veți lua mă- 
pentru încunoștiințarca, în 
organizat, a tuturor clubu- 
și asociațiilor sportive din 
dumneavoastră de activitate

i

ț
i

Febrilitatea începerii școlii a 
cuprins atit pe elevi cit 
cadrele didactice. Una 
problemele care se ridică 
inspectoratelor școlare și 
nisterului 
inței este 
didactice 
tru că nu 
vățămînt 
dre didactice pregătite la nivel 
european. Cunoștințele dobîndite 
în universități, atit cele de spe
cialitate cit și cele de pedagogie 
și metodica predării, sînt solide. 
Științele educației însă se dez
voltă de la an la an. Iată de ce 
este nevoie de o continuă 
cordare" 
cele mai 
niu. Nici 
vorba de 
formal și 
sa formă, 
lor didactice este reală, 
(amănuntele ne-au fost 
de domnul inspector școlar An
drei, care coordonează activita
tea de perfecționare a oamenilor 
școlii).

Acest 
se face 
doi-trei 
ore, împărțite astfel: 
pentru studiul științelor educați
ei, 24 de ore pentru „didactică”. 
24 de ore de perfecționare de 
specialitate Perfecționarea ca
drelor didactice nu este obliga
torie, La terminarea unui ciclu 
de perfecționare, organizat sub 
egida Casei Corpului Didactic, 
pe două centre — Deva și Pe
troșani — cadrul didactic pri
mește un certificat, care atestă

și pe 
dintre 

in fața 
a Mi- 
și ȘtiInvâțămintului 

perfecționarea cadrelor 
de toate gradele pen
se poate concepe un în- 
modern fără a avea ca-

„ra- 
a cadrului didactic la 
noi cuceriri în dome- 
într-un caz nu este 
fosta „reciclare” făcută 
fără eficiență, 
perfecționarea

In noua 
cad re - 

Concret 
oferite

proces de perfecționare 
pe module, pe durata a 
ani Un total de 78 de

30 de ore

absolvirea cursului, util in si
tuații de restringere a activității 
intr-o școala, dar mai ales ne
cesar la trecerea de la o catego
rie saiariala la alta. Cursurile de 
pregătire profesionala a cadrelor 
didactice se desfașoara efectiv 
sub conducerea unor cadre uni
versitare, a unor specialiști recu- 
noscuți ca personalități ale vieții 
noastre culturale și științifice. Se 
recomandă aceste cursuri ca
drelor didactice stagiare, tuturor 
celor ce consideră că în anumite 
domenii au încă de învățat sau 
de reîmprospătat cunoștințele, 
înscrierile se fac, pentru acest 
an, pînă la 1 noiembrie. De ase
menea, mai pot face unui cadru 
didactic recomandări privind în
scrierea la cursurile de perfec
ționare, directorul școlii și inspec
torul de specialitate. Râmine ca 
acest instrument de pregătire 
profesională pus la dispoziția e- 
ducatoarelor, învățătorilor și pro
fesorilor să-și dovedească efi
ciența. Iată deci că, în învăță- 
mînt, retelinologizarea a început 
și prin adoptarea unor masuri 
concrete privind formarea cadre
lor la nivelul cerut de standar
dele europene. (H. Al.)

CERTIFICAT

Ilie loan Donca, din Fizești, 
comuna Pui, ne-a adus la redac
ție un certificat de naștere, gă
sit joi, la amiază, pe scările Ju
decătoriei Petroșani. Păgubașul 
se numește Enea Ion și este in
vitat să-și recupereze actul, mai 
ales că pare a fi duplicat. (St.C )

4 f M E l C U l"
Am început să învățăm că vata se cumpăra de la aprozar 

și roșiile de la florărie, dar despre țuică la... patiserie ați auzit ? 
Dacă nu, faceți un diurn pînă in Aeroport, unde veți fi serviți, cu 
viteză melcifică, exact cu produsul sus-mențioriat, la......Melcul"
A nu se înțelege „Melcul" SA. Supranumele unității provine de 
la faptul că frumoasele lucratoare de aici demarează greu și’ au 
doar două trepte de viteză; încet și foarte încet Nu le apostro
fați I Vă vor răspunde că „graba strică treaba"... (Șt. C.)
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Programul turului diviziei B 
seria a lll-a, la fotbal feminin

ETAPA I, 12 SEPTEMBRIE ETAPA a IV-a, .1 OCTOMBRIE ETAPA a VH-a, 24 OCTOMBRIE

Cu parapanta deasupra Petrilei

Indes Sibiu — Univ. Petroșani 
Colorom Codlea — Mucart Cluj 
Ardeleana Alba Iulia — stă.
IU Oradea — Cl'lt Tg. Mureș 
Femina Sf. Gh. — Flamura S.M.

Muc. Cluj
Univ. Petroșani — Ard. A.I.
Tg. Mureș — stă
El. S. Mare — Coloiom
I.U. Oradea — Sibiu

— Fem. Sf. Gh.

Intr una din zilele trecute un fenomen in premieră pe cerni 
Petrilei: un zbor demonstrativ cu parapanta Pilotul-sportiv care 
a fost suspendat de arest, inedit aparat de zbor — ce seamănă cu 

O paiașută dar are funcțiile deltaplanului — la sule de metri dea- 
âupra Petrilei, fiind urmărit de numeroși admiratori, a fost tlnă- 
rul Iulian Venczel, membru al Della-clubulul „Temerarii" Petro
șani. S-t» lanțat In zbor de pe in ilțimlle Robiei, dealul ce măigl- 
«îește orașul, Iar par ap mta este unul din cele șapte aparate 
acest gen donate din partea zburătorilor sportivi din Geneva 

Asemenea zboruri vor avea loc, cu origln ilele aparate și 
•Jte zone ale municipiului. (I.D.)

de

In
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ETAPA a II-a 19 SEPTEMBRIE

Ardeleana A I.
Mucart Cluj —
Univ. Petroșani — Colorom C. 
Tg. Mureș — Ind. Sibiu
Satu Mare

— Femiiia Sf. Gh. 
sia

— I U. Oradea

ETAPA a III a 26 SEPTEMBRIE

ind. Sibiu — S.itu Maie
Col. Codicil — Tg. Mnicș 
Univ. Pctioșani — slrt
Alba Iulia — Muc. Ciul 
Fem Sf. Gh. — I U. Oradea

ETAPA a V-a 10 OCTOMBRIE

Sibiu — Sf. Gh.
Colorom — l.W. Oradea
Satu Mare — stă
Alba Iulia — Tg. Mureș
Muc. Cluj — Univ. Petroșani

ETAPA a Vl-a, 17 OCTOMBRIE

Sibiu — Colorom
Tg, Mureș — Clu.)
Satu Mare — Alba Iulia
I. Oradea — stă
I’em. Sf. Gh. — Univ. Petroșani

Colorom — Fem. Sf. Gh.
Sibiu — slă
Alba Iulia — I. Oradea
Cluj — Satu Mare
Univ Petroșani — Tg. Mureș

ETAPA u VIII a, 31 OCT
Sibiu — Alba Iulia
Colorom — stă
Satu Mare — Univ. Pelioșani
1. Oradea — Cluj
Fcm. Sf. Gh. — Tg. Mureș
ETAPA a IX-a, 7 NOIEMBRIE
Fem. Sf. Gh. — stă
Alba Iulia — Colorom
Cluj — Sibiu
Univ. Petroșani — I. Oradea
Tg. Mureș — Satu Mare

Țoale meciurile se vor juca 
sîmbâta de la ora 11.
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• Confecții

0 Confecții pentru ținute de seara

pentm ținute de zi: bluze, amași, alte articole

0 Tricotaje

• Încălțăminte pentru bărbați, femei ?i copii.

0 Articole de îmbrăcăminte pentru copii

Rețineți o adresă utilă:

mîsionul pcrc< pul fiind de numii 
15 la sută!

măgă
rie a- 
aud:o 

ex-

0 Confecții 
vestimentare

mar
in regim de consignație, co-

Bucătăria dumneavoastră are 
nevoie de un minipolizor. Numai 
la Societatea comercială „Suciu" 
S.C.S. il veți putea găsi.

Totul într-o bogată gamă coloristică. Dacă doriți să fiți tot
deauna îmbrăcat elegant, la ultima modă, adresați-vâ Societății 
comerciale „Suciu" S.C.S.

„SUCIU" S.C.S., al cărui ma-

din piele pentru bărbați și femei

In raionul specializat al : 
zinului societății veți găsi, 
semcnca, discuri și casete 
cu înregistrări muzicale de 
ccpțională valoare artistică.

Societatea comercială Suciu 
S.C.S. din Lupeni vă oferă posi
bilitatea de a comercializa 
furi

MIM ,RI I lll'IAI ‘sponsor oficial SOCIETATEA COMERI I \I l

Rar, foarte rar, se întimplă in viața unui reporter ca intrînd 
intr un banal magazin, să trăiască emoții estetice. Poate că a- 
ceastă frază pare bombastică. Dacă veți fi oaspeții Societății co- 
m.rciah SUCIU chn Lupeni, vă asigurăm, stimați cititori că și 
dumneavoastră veți trăi bucuria frumosului. Pentru că magazinul 
acestei societăți comerciale, situat în Lupeni, pe Bulevardul Păciî, 
B7. este, fără nici umbră dc îndoială, cel mai frumos magazin din 
' it - s-au construit în ultimii 10—20 de ani pe la noi. Arhitectura 
d“ excepție, calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite cumpărăto
rului, competența — iată tot ceea ce permite acestei societăți co
merciale să se afle in fruntea topului „ad hoc" al comerțului Văii 
țiului. Realmente, un magazin construit acolo unde pînă nu de
mult „trona" un maidan, atrage privirile. Cum fotografiile noas
tre sini grătoarc, nu ne limînc dccît să adresăm tuturor invitația 
li a deveni parteneri de afaceri ai firmei „Suciu" din Lupeni. Fie 

z.i doriți să cumpărați produse „cn gros", fie că doriți să curnpă- 
ați „en detail", fie că pur și simplu vă este sete și ați dori 

beți un pahar cu 
r iții acestei nou 
mti la Societate., omercială SUCIU S.C.S. din Lupeni și

să 
„cola", patronul firmei, domnul Suciu și sala- 
înființatc societăți com 'rciale vă așteaptă. Ve- 

nu veți

d-
și m iile 
sport Se 

con .t ienți 
sint tim i i 

■le \iwă Să i

I 
I
I
I
II
I 
I
I 
I

Rugby, marea dragoste
Min iul 1 upeni e.le, fără îndoiala, o prcz.en- 

i.i e.irc dă „culoare" primei grupe valorice a 
Campionatului național de rugby. A pornit la 
drum, sub conducere, antrenorilor Visile Bercii, 
Ovidiu l'lorescu și Augustin II da z, de pe po- 

laitsider. Băieții cred însă în puterile 
„planuri" ale „celor mari" în s- 
vor vedea dejucate de acești ba
de forța lor, exuberanți pentru 
și, totodată. îndrăgostiți d sport, ' 
(unoaștem: Cristian Pingert, Ionel 

ștefan. D.in Popa, S.ibaU Micea, lt im ișcmu 
•'onstantin, P tril < lip. rglnd, Radu I lossil, Susjns- 

hi Adrian. Csaba Vi rcs, Emil David. V.as'le 
K' hmi. n, Sorin Dimii, sc. Ion Căști, Mihai Ce
rn. Constantin Pavel. Aurel Piu. Emil'.m Dric, 
Vasih Pândele, Alexandru Nast isc, 
V.ir a. D .bal Văduva, Pani Chim.
I ’lIsU .'. I

■, i. di. Gr ii arc C istl In 
t o dndesc acești oameni, 
d ‘spr- marea lor di .. fost' , 
In !■ înduri: ...Sport 

ia , I.. i fotbal, ca 
rea ( 1 isiea. I a fotbal 
pi i< t pe țoala uimea!" 

mie de sponsori. In c onomia dc plata.
■i. însori adevăr.iți. precum Sorii tal a coinrci .- 

„SI Cil ", sportul ade.aiaf moară

l’.mlele, Alexandru Nast isc, Nicol ie 
D bal Văduva, Pani Chirii. Cormd

Const mtin Patrii hi și președinții sec- 
i iiv Nicol ie Ivăntiș. 

atunci cînd vorbesc 
riiab'. ui? lata crîm- 

m ii nobil, nn există, 
i ini o miizi. a populară 
si Ia inil/i a populai., 
(( ișu Ion): .. \ vem ni- 

fai a

Ofertă bogată, 
prețuri accesibile

Numai -aici veți găsi articole 
cosmetice de cea mai bună cali
tate și alte produse din import. 
Firma „Suciu" S.C.S. practică un 
adaos comercial de pînă la 30 la 
sută, ceea ce face ca prețurile să 
fie accesibile tuturor.

r
Un raion aparte este destinat 

vînzării produselor alimentare: 
răcoritoare delicioase, din import, 
o gamă care include lotul, de la 
„Coca" și pînă la „compotul de 
ananas". Tot aici o largă gamă 
de dulciuri din import, cafea, ți
gări și, pentru zilele caniculare, 
mai multe sortimente de bere, 
tot din import

SOCIETATEA COMERCIALA
gazin se află în Lupeni, Bulevardul Păcii nr. 7 B. Patronul firmei 
domnul DAN SUCIU și colaboratorii domniei sale vă stau la dis
poziție. Ofertă bogată, tentantă pentru fiecare dintre noi. Vizitați 
magazinul acestei societăți comerciale deschis numai din luna au
gust și nu veți regreta.

Interiorul magazinului S.C, „Suciu

’Jr 4 / U 5. TM »

v aA jir , W* * <.. / • o .3
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LIBERTATE, DEMNITATE, MUNCĂ! I
In apropiatele alegeri generale, domnul jurist Augustin Se

bestyen, președintele Partidului „Renașterea și Independența 
României'1 candidează pentru un loc în Camera Deputaților. Năs
cut in anul 1946, la 26 mai, domnul Augustin Sebestyen este avo
cat în cadrul baroului de avocați din Petroșani. In calitate de pre
ședinte al partidului, printre membrii fondatori ai căruia se nu
mără, domnul Sebestyen ne-a acordat un interviu.

— Renașterea și Independen
ța României este un partid care 
se afirmă susținut. Vă rog să ca
racterizați locul său în peisajul 
politic al României.

— „Renașterea și Independen
ța României11 este un partid de 
centru, care nu a fuzionat cu 
nici o altă forță politică. Platfor- 

noastră este clară. Nc-am 
jat constant ideile, prin- 

cîH ,le. Sintem la dispoziția elec
toratului.

— Care sînt cele mai impor
tante reușite ale „RIR“ in perioa
da care a trecut de la înființarea 
sa ?

— Nc-am concentrat atenț’a 
în direcția eradicării fenomene
lor de corupție. Sesizînd cu te
mei organele de stat, administra
țiile locale și presa, am reușit 
înlăturarea și deferirea instan
țelor de judecată a unor indivizi 

j«rupți. Vezi cazurile de la Ani- 
,,oasa sau Sojdca — Caraș Scvc- 
rin. De asemenea am reu?it să 
fim de folos multor întreprinză
tori particulari, în disputa lor cu 
primari răuvoitori sau cu alții

care se situează în afara „tim
pului”.

— Cum vedeți oprirea decli
nului economic al țării 7

.ș.a.). Guvernul FSN, în pofi.la | 
declarațiilor „belicoase11, nu a | 
putut să stopeze decăderea eco
nomică. Efecte: căderea abruptă I 
a monedei naționale, sărăcirea I 
populației, disproporția produc- • 
țic-salarii. Simțim totul pe pie- a 
lea noastră. Destabilizarea țării I 
la care am asistat nu o dată în | 
acești doi ani și cîteva luni este 
„rodul11 degringoladei economi- I 
ce. Ca parlamentar, de exemplu, I 
mă voi ridica împotriva actualei " 
legi funciare care, rău aplicată, | 
de o „nouă chiaburime de sor- I 
ginte comunistă, desigur în folo- | 
sul ci ne-a dus pe noi, cei din 
țara denumită „grînarul Euro- I 
pei“ să importăm grîu, și făină, I 
și zahăr și... •

VĂ PREZENTĂM 
Candidații Partidului nostru in județul 
Hunedoara, pentru Parlamentul României

— Declinul economic a în
ceput cu mult timp în urmă. 
Condițiile interne și externe au 
favorizat această decădere (de
gradarea sistemului totalitar din 
Est, criza petrolului, a materiilor 
prime, inflația la nivel mondial

— Ce considerați că trebuîe 
făcut pentru o autentică protec
ție socială ?

— Toată lumea vorbește de 
protecție socială. Un „slogan11 
populist. Reala protecție socială 
vine de la sine, fără „indexări11 
și alte paleative, în momentul în 
care s-a depășit criza economică. 
Situația economică stabilă gene
rează de la sine protecția socia
lă. Trîmbițarca ideii de protec
ție socială este o formă ele de
magogie.

— Pentru Valea Jiului care sînt 
problemele prioritare ?

— Apă, piine, căldură în case 
.și depoluare morală.

SENAT
Ing- PETRE TI DOR

Născut în URSS. (Așa se 
numea pe atunci Republica 
Moldova), la 7 martie 1943. 
Locuiește în Vulcan. Este in
giner și în prezent, este di
rectorul E.M. Livczen'.

Adunarea deputaților

PLATFORMA
’) Intrucit anjt de dictatură au demonstrat 

il ' /isosință nenorocirile pe care un regim to- 
l.i .ar le aduce țârii, ne. declarăm dușmani 
fermi oricărei formă sau tendință de totalita
rism, din orice direcție ar veni. Lupta noastră 
politică va fi deschisă, clară și nonviojentă, corn- 
Gătind manifestările extremiste de orice natu
ră. Refuzăm categoric orice legătură cu orice 
grupare extremista, teroristă, fascistă.

2) Ținind cont de tradițiile noastre istorice, 
d<> condițiile geografice ale țării noastre, con
siderăm că agricultura a fost și va rămînc cle
mentul esențial al economici noastre. Toate ce
lelalte ramuri economice vor urmări ca, prin 
activitatea desfășurată, să sprijine țăranul ro
mân, pe umerii căruia stă toată ființa naționa
lă. In acest scop, preconizăm refacerea integra
la a proprietății pe vecie a Viranilor asupra pă_ 
mintuhii, refacerea vechilor proprietăți ale obș
tilor sătești și a proprietăților parohiale. Statul 
t i sprijini gospodăriile țărănești cu inventai 
agricol, semințe, rase de animate, asistență sa- 
nitar-viderinara, precum și eu credite pe ter
men hmg, cu dobinz, '.căzute, platibile in pro
duse s ui bani, conform liberei înțelegeri intre 
Părți

3) In industrie 
'iții» existente,

Investitori sfiajni si crearea de
i i se 
mitenl <u 
11 i l)c.

pe c.iic-l estimăm I.i circa 3—ă 
toi ii vor 
ivind Un 
posibil Itnomenul de șoma).

I) intrucit iilor ia
tU.lli'.lll i
• regim lo'alilar, 
fiirare să poala

s? vor folo-i la maxim e.ip.i- 
urmind ca prin atragerea do 

i mixte 
conco- 
indus- 
proces 

munci- 
ecrințe, 
pe cit

soi ietăți 
asigur» njtț'hnolfigizarca necesară 

privatizarea marilor obiective 
In raport <lc avansarea acestui 

■ini - 
li rec al il icați conform noiloi 
salarm <|.. Ii izâ, evitimlu se

a dovt l|- In , 
reprezintă primul pei ico) p- nlru 

sa vor crea condiții pentru c i 
Urma studiile dorjle pină 

rc| mai înalt nivel. Elevii și sfudi nții mcri1uo?i 
vor fi su ținuți cu burse în trăinălafe, iar in 
insfilulele do înv.ilămînt djn țară Cc vor an
gaja cadreh r< 1< mai compclcnle, in' lusiv din 
',f ramălatc.

Ci) Tinerelul r. prezintă viiloiul țării, Jar ba- 
tlinij rezerva oi de înțelepciune, < Va arorda o

intuit
un

1.1

/

PROGRAM |
11
I
I
I
I

grijă deosebită acestor categorii de 
Invățămîntu.1 de stat va fi gratuit, 
du-se competiția cu învațâmîntiil 
l’rjn corelarea programelor de învățămînt 
va realiza o concurență cu efecte benefice a- 
supra pregătirii tinerilor.

7) Apararea țării constituie o îndatorire 
conștiință a fiecărui cetățean al României. Teri
toriul României este inviolabil, inalienabil și 
indivizibil, orice altă tendință fiind considerată 
Crimă împotriva Națiunii și pedepsită conform 
legilor. Un rol deosebit în educația patriotică 
11 considerăm a fi atribuit Bisericii, preconizin- 
du-se reînființarea corpului de preoți militari. 
Intrucit dezvoltarea tehnicii de luptă a schim
bat radical fața războiului, dorim crearea uir , 
armate de profesioniști.

.Scopul linie al Armatei Române este apm ,i 
rea țării în fața orjcăruj pericol extern, Cd ne- 
avincl rol in evenimentele interne.

fi) Partidul nostru nu recunoaște actele 
terne sau internaționale obținute 
Printre acestea menționăm Pactul 
Molotov și Actul de Abdicare.

In ceea ce privește forma de 
partidul nostru c-.l,- l;i fel de deschis spre for
ma de Republică, și spre cea dc monarhie cons. 
tituțională. Populați < țarii va fi chemata sa 
hotărască in cunoștința de cauză, r" pe. lin Iu se 
cu sfințenie dorința poporului.

Ne pronunțăm și milităm ptntru ca Ilomâ-J 
nja sa fie un stat dc drept, in care puterile e- 
Xeculive, legislative și indicator -,li să fie clin ? 
delimitate și total independente.

fnlriicil Bir sica, a luat ntițlerc odaia cu po 
fiorul român, e le pat te iul gran’.a din islo. j i î 
noa fia, milit iii (Minim sprijinul a rudit in j 
procesul educ ițional și pa-.traieca limb i națio- â 
nalc, Tolod.it i. libc rtah d, < r 'dința și < uit va . 
li garantata pijii Caut,I i Iul ie, consid.Tindu ■
o Jilieitale e.ințială in .Irul libei taților ui lix i . 
dulăi.

oameni, 
stimulin- 

particular. 
se

de

I
I

cu forța 
Ribbentrop- |

guvet namînt "

1

< O'MI III I I. I>1 Rl < IOI{
Sediul se află iii •’ Ini ani. ,|r. 1 I), em ilie,
ni. 90 t

l'clcfmim ." lâti) I, 5 I Uliii.

Ing. GHEORGIIE MIRCEA SORIN PETRESCU
Născut la Iscroni, în ziua de 7 septembrie 1919. Inginer, 

în cadrul Regiei Autonome a Huilei Petroșani. Locuiește 
în Iscroni.

JUGANARU VERONICA
Născută la Noșlac — Alba, în ziua de 1.3 noiembrie 

1911. Locuiește în Petroșani și lucrează ca funcționar la 
E.M. Livezeni.

ADRIAN IERL LESCU
Născut în localitatea ,Serei — județul Hunedoara, in 

ziua de 11 septembrie. Locuiește în aceeași localitate- Es
te lucrător al SNCIR — gara Pui.

CIOCAN DANIEL
Născut Ia 3 mai 1961, in Hațeg. In prezent este stu

dent profil construcții cit ile și are domiciliul tot în Ha
țeg.

Ing. IIUSZAR LADISLAU
S-a născut în ziua dp 1 iunie 1919, la Ghindar — Mu

reș. Este inginer, director al Regiei Autonome de Gospo
dărie Comunală Petroșani și locuiește in reședința noas
tră de municipiu.

ULTIMA ORĂ
Incopind de astăzi, in toate localitățile vor tivea loc 

inlilniri ale < andidalIilor Partidului „Renașterea și Inde
pendenta României ’ < tt alegătorii Vor fi prezenți la în- 
Itlniri președinți 1< partidului, domnul Augustin Sebesty
en, ceilalți candidați precum și alți membri din conducc- 
ic.i partidului ILiteje iutilnirilor vor fi anunțate în presă.

Pagina sponsorizat ă de Societatea Comercială

SI (li SCS. — I 1 PENI

Tolod.it
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m în fa (a doua note de con- 
, întocmite de cadre de la 

i sanitar veterinara
...... . ......-

Slicumscripția
flj Control al Alimentelor Vul- 
Hn in data de 8 septembrie a c., 
ju ocazia verificării a două uni- 
âțț comerciale din Lupeni apar- 

„Diamant” SA Petro-SCthind 
Ini.
^Prima nota de control este de 
â ynitatea nr. 6 Alimentara, 

^e-au constatat cele două asis
tente aflate in teren. Redau din 
ijxtul notei; „lipsa autorizație 
yeterinară; la data controlului, 
i-au găsit expuse spre vinzare, 
ș raionul de mezeluri, salam 
tulian și salam Mistrețul, slăni- 

afumată, cu termene de ga- 
ănție depășite; salamul 
ul ș a primit în unitate 

de 29 iulie 1993 cu aviz 
pecliție nr. (Ă01/O19S8,

ifurtiatr

Mistre- 
in data 
de ex- 

ie nr. 1601/01988, «lănlna 
. ......._t& Intrat! I* data de 39 Iulie 
1992. cu aviz 1991 de la Abator 
Hațeg. Salamul Italian i-a pri
mit de la Abator Hațeg Ia aata 
ga 15 Iulie 1992 cu aviz de ex
pediție 1103/01477. Produsele au 

ost depozitate în vrac, fiind su- 
luse congelării- La examenul or- 
anoleptic s-âU constatat modifi- 
Ari după cum urmează: supra- 
ață acoperită cu mizgâ, miros

»r *»•*«**« ,

Eveniment la Sevilla 
Astăzi, Ziua României

Zi de sărbătoare românească pe pămîntul catalan. Astăzi eite 
ziua consacrată României. Astăzi va fi intonat Imnul României, se 
va da onorul Tricolorului. La ceremonia care vă avea Ioc tn pa
vilionul țării noastre vor lua parte președintele României, dom
nul Ion Uiescu, înalț! demnitari români, membri al corpului di
plomatic, atașați culturali, ministrul român al culturii, domnul 
Ludovic Spless, personalități culturale șl științifice și sportive din 
România, români din dlaspora, atașați de presă. Vor fl, de aseme- 
n i. prezenți membri ai guvernului spaniol, reprezentanți al curții 
regale din Spania. In programul artistic oferit de România cu 
acest prilej, la Toc de cinste se află folclorul. Gu prilejul expozl- 
ț.ci mondiale dedicată împlinirii a 500 de ani de la marea „Odi
see" a lui Grlstofor Columb, românii stnt prezenți șl cu expoziții 
de arte plastice, cu un concert simfonic care are loc la Madrid, 
sub bagheta lui Sergtu Celibidache, cu un alt concert coral sus
ținut de corul „Madrigal" dirijat de Marin Constantin, cu stan
duri de creație tehnică șl alte exponate. Sintem, lată, tn Europa 
de mii de ani — dovadă și prezența României la Sevilla — șl nu 
in afara ei, cum Încearcă unii să acrediteze.

O umbră totuși : cum de-au reușit spaniolii să potrivească 
„Ziua României" exact In 12 septembrie, cind, așa spune istorio
grafia rusă pro comunistă — a fost semnat armistițiul Molotov— 
I’ătrflșcanu, dată recunoscută numai de ruși, ce-l drept, ca zi a 
„eliberării" României? Iată un mister. Unul din cele multe. (Al. H)

Programul Campionatului Național de Rugby 
Seniori, ediția 199211993

} ETAPA I

Buc. — Minerul LupeniSteaua Buc. — Minerul Lupeni 
pinamo Buc. — CFR Timișoara 
Știința Baia M — Sportul Slud 
Farul Constanța — CSM Suceava 
Univ. Tim. — Știința Petroșani

ETAPA a Il-a

Minerul Lup«n| _ Grivița Roșie 
■t.ința Petr. — 6SM Sibiu 
JSM Suc avs - Vniv. Tim, 
Jportul S'ul - rarul Constanța 
-HI Constanța Știința B.M

Steaua •— Dinamo

ETAPA a IlI-n
1

Dinamo — Minei u] I upenl 
Știința B Mare — Steaua
Urul — CFR '"jistanța
VQiv. Timișoara — Sportul Sluti.
CSM Sibiu — £,SM Suceava 
Qnvița Buc. — Știința Petr 
tlkU 
'U- » ETAPA a IV-a

inbi Petr 
tn Buc

Ol IJ 1 ||
v. Tirn.

put rid, consistență moale de 
produs fermentat, infestat cu lar
ve de muște, culoare verzuie sub 
membrană (la produsele necon
gelate). Din punct de vedere ii- 
zico-chimic, produsele prezintă 
reacția Nessler pozitivă cu pre
cipitat, pH 9,5. Ca urmare a ce
lor constatate, s-a întocmit pro- 
cesul-verbal de confiscare 371/ 
8.09.1992 pentru cantitatea de 36 
kg salam Mistrețul și 38 kg sa
lam Italian; spații de depozitare 
cu scurgere deteriorata. Deficien
țele constatate se aduc la cunoș
tința conducerii societății cOmăfț 
ciale, urmlnd a se lua măsuri 
urgent» pentru Igienizarea uni
tății. Pentru deficiențele consta
tat» s-a amendat șeful unității 
eu suma d» 10 000 lei conform 
HO T89/91/3/G 15".

Otel, bici mal mult, nici mal 
puțin decit un serios atentat la 
sănătatea cumpărătorilor. Cum 
•ltcumva poate fi numită pune
rea tn vlnzar» a unui salam, chiar 
dacă este ținut tn frigider, cînd 
se ști» că termenul de garanție 
al acestuia, pe timp de vară, este 
de doar șase zile? Mal ales că, 
ml s-a explicat, produsele avînd 
pH 9,5 (normal acesta e cam 6)

Steaua — Farul
Dinamo — Știința Baia Mare

ETAPA a V-a

Știința Baia Mare — Min, Lupeni 
Farul — Dinamo
Univ. limișoara —— Steaua 
CSM Sibiu — CFR Constanța 
Grivița — Sportul Sluti, 
Știința Petroșani — CSM Suceava

ETAPA a Vl-a

Minerul Lupeni — CSM Suceava 
Sportul Stud. - Știința Petr.
CI R Constanța — Grivița
Steaua — CSM Sibiu
Dinamo — Univ, Timișoara 
Sbm-ța Baia M — Balul

ETAPA a VII a

CSM Sibiu — Dinamo
Faini — Minerul Lupi ni
Univ. Timișoara Știința B.M
Gi ivița Bu ; — Steaua
CSM Suceava — Sportul Stilil, 
Șlnnla Petr. — CI II Constanța

ETAPA a VIII a

Minerul Lupeni — Spoitul Sluti 
CI R Constanța — CSM Suc. 

și prezentind reacția Nessler po
zitiva cu precipitat sini mai mult 
decit dăunătoare organismului u- 
man.

Mai departe. La unitatea nr. 
22 a aceleiași societăți, transcriu 
din nota de control, „se aflau la 
vinzare 80 kg carne de porc cu 
slănină (congelată), intrata cu 

aviz de expediție 677/28.08.1992, 
avînd termenul de garanție ex
pirat. Carnea prezintă reacția 
Nessler slab pozitiva, pil 7,0, 
fără modificări organoleptice e- 
vldente. Se mai aflau în unitat» 
95 kg slănină afumată, rezultată 
din prelucrare proprie (sărare și 
gfumare). Slănina provine din 
degresarea cărnii de porc cu 
slănină. Nu s-a putut prezenta 
nici un fel de document însoți
tor; faianță căzută, dezordine, 
lipsă detergent... Pentru deficien
țele constatate, s-a amendat șă- 
ful de unitate cu 8 000 lei.

Ce se poate menționa aici; fap
tul că nu este permisă prepara
rea slănlnei afumate în unității» 
comerciale. Aceasta poate fi 
desfăcută doar atunci cînd pro
vin» de la un abator, prezentind, 
evident, caracteristicile unul pro
dus alimentar destinat consumu
lui. Șl încă o concluzie: amen
zile care se aplică în cazurile ca 
acestea două arătate mal sus 

> stnt, totuși, cam... blînde. Mal 
Ș ales că există posibilitatea â- 
5 chitârii, pe loc, a Jumătate din 
S suma respectivă. Nu știu care 
B va (1 reacția (nu Nessler) celor 
c tentâțl să expună și să vindă 
I produse degradate calitativ, dar, 
£ în orice caz, ml-o închipui pe 
Ș cea a cumpărătorilor. Vor deschi- 
5 de mal bine ochii înainte de a 
§ solicita și plăti o rudă de salam. 

Gheorghe OLTEANU

*

’l

Ș care să mă învețe clini să fac 
economii la piață...

Dinamo — Grivița Buc.
Steaua — Știința Petroșani 
Știința B. Mare — CSM Sibiu 
Farul — Univ. Timișoara

ETAPA a IX-a

Univ. Tim. — Minerul Lupeni
CSM Sibiu — Farul
Grivița Buc. — Știința B. M.
Știința Petr. — Dinamo
CSM Suceava — Steaua
Sportul Slud, — CFR Constanța

ETAPA a X-a

Minerul Lupeni — CFR Constanța 
Steaua — Sportul Sluti.
Dinamo — CSM Suceava
Șliința B. Mare — Știința Petr. 
I’ai ul — (li ivița Buc.
Univ. 'Timișoara — CSM Sibiu

ETAPA a XI a

CSM Sibiu — Minciiil l.upcin 
Gin ița Buc. — Univ. Tun.
Știința l’vti, — Farul Con lanța 
CSM Sure,iv,i — Știința B M.
Spoi Iul Slud — Dinamo
CI R Conslanța — Steaua

ț
J

*
I
ț 
ț 
î

î
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Reacții în chestiunea Honecker
Atitudinile în ce îl privește pe deținutul Erich Honecker în-» 

cep să aibă un caracter de suspiciun» în Germania. Justiția $ 
trecut prin toate dificultățile pentru & pregăti un proces corect 
pentru fostul dictator est-german, fără a ține seama d» trecutul 
lui, însă forțele politice sînt împărțite în ceea ce-l privește p6 
fostul numărul unu din fosta RDG.

Mal intîi sînt cei care încearcă să pună la îndoială statul de? 
mocratic de drept, acuzîndu-1, mai mult sau mai puțin desch’s, că 
Scornește acest proces. Se argumentează prin cancerul pe care-Jl 
are Erich Honecker despre care se știe de puțin timp — ca și 
fum ar fi vorba de o manevră politică. Dar acesta nu este umani-» 
țarism, ci ostilitate față de funcțiile statului democratic care ho« 
tărăște ce decizie șl atitudine să adopte tn orice împrejurare.

Dar stnt și dintre cei care ar dori să se sfîrșească, fără orice 
formă de proces, cu un om a cărui speranță de viață este cel 
puțin modestă. Cel care îl prezentau, acum ctțlva ani, ca un su* 
pus al Moscovei, deci ca o marionetă, spun că este singurul res
ponsabil al dezastrului trăit de RDG. Unii se tem că moartea na
turală nu le mai dă prilejul răzbunării. N-au nimic să obiectez® 
pentru un linșaj...

In această atmosferă fierbinte, strada amenință să devină 
tribunal.

Se asistă, în plină procedură de anchetare, la disculpări ab
surde dar șl la condamnări precipitate. Unii se întreabă de ce la 
Moscova, la începutul acestui an, nu s-a găsit nici un medic cară 
să diagnosticheze tumoarea ficatului.

Instanța Judecătorească lntîmpină dificultăți să-și păstreze di
recția procedurală. Statul este supus la presiuni din partea stîngil 
și din dreapta politică. Statul de drept, totuși, trebuie .să fie im
parțial.

Tiberiu SPATARU

Fenomenul Rostock și
poziții politice actuale

Înaintea cunoscutelor eveni
mente violente împotriva azilan- 
ților din Rostock, In Germania 
se mai înregistrează asasinate, a- 
tentate și incendii ale imobile
lor locuite de străini. Așa a fost 
la Bad Krozinger, Grossenhelm, 
Schwarze, Pumpe, Gelsenkirken. 
Ministrul de interne al Germa
niei, Rudolf Seiters, semnala, 
doar cu două săptămîni car» au 
precedat atacul de la Rostock, 
era convins că „Germania este 
șl rămîne o țară xenofilă". Nu
mărul neo-nazlștilor este în con
tinuă creștere. Dacă în anul tre
cut erau 32 300, acum numărul 
lor este apreciat la 39 800, men- 
ționîndu-se existența a 4200 skin- 
heads (capete rase) care acțio
nează cu Violență împotriva străi
nilor. Se cunoaște și structura a- 
cestui mediu social: 69 la sută 
dintre neo-nazlștii violenți au 
sub 21 de ani, 25 la sută sînt în
cepători, 7 la sută sînt încă •- 
levi. Cei mal mulți sînt originari 
din regiuni rurale unde sînt mari 
greutăți de ordin structural. Se 
consideră că doar Germania de 
Est ar fi zona de activitate a 
neo-nazi.știlor, insă nu este chiar 
așa. In noile landuri sînt 3000 de 
skinheads (șl numai 1200 in vest) 
care s-au remarcat și in vremea 
lui Honecker cînd protestau îm
potriva planurilor economlco- 
politice de stat și a interdicției 
de a călători. Ei aveau puțină 
considerație față de poliție ceea 
ce explică adevăratele lupte care 
s-au petrecut în Rostock. Se es
timează că pe teritoriul fostei 
Germanii Democrate este o sin
gură organizație tipică acestei 
zone, ea se numește „Alternati
va Germană" și a fost înființată 
în 1989. Are un centru de acțiu
ne la Cottbus și ar avea 300 de 
membri.

Mișcarea de extremă dreaptă 
a crescut atit din punct de vede
re numeric dar și in caracterul 
violent al tuturor acțiunilor, așa 
cum s-a demonstrat la Rostock. 
Dar această realitate, împotriva 
căreia au luat atitudine cancela
rul Helmut Kohl și lideri ai prin
cipalelor partide, se spune, p» 
drept cuvlnt, că nu este o pro
blemă specific germană Și tn 
cileva țări europene, cum este 

Editori din Est la Frankfurt
Luinea internațională a editorilor dorește să faciliteze prezen

ța i Riturilor și editurilor din estul Europei la Tirgul Internațional 
ele Caile de la !■ rartklurt. Organizatorii lirgulul au adresat Invita
ții penii ii peste 2500 de case editoriale din Occident de a promova 
la aceasta manifestai e, legături mal slrînse cu editorii din E»* 
Ia Franklin t, între 30 septembrie și 5 octombrie, vor fi prezenți 
cu standuri de caile 8152 de edituri din 98 de țări. (Al. II)

Belgia și chiar Franța, extremii 
mul de dreapta a cîștlgat teren. 
Nu este o consolare, evident, peri* 
tru germanii care s-au văzut din* 
tr-o dată tn centrul atenției In
ternaționale. In fosta Germani» 
de Răsărit principiile neo-nazis- 
te au găsit un sol fertil, cu rădă« 
cini mal adinei, dar favorizate a» 
cum de dificultățile economica 
șl sociale resimțite dureros de 
populație prin creșterea ratei 
șomajului.

Preocupat de creșterea Îngri
jorătoare a afluxului de străini, 
care pătrund ilegal in Germania, 
dar și de atitudinea tot mai os
tilă a populației, Guvernul Fede
ral hotăra să aducă modificări in 
acordarea dreptului de azil prin 
Completarea articolului 16 din 
Constituție, referitor la acest 
aspect. Violențele de la Rostock, 
au precipitat lucrurile deoare’9 
au scos tn evidență un fenomen 
îngrijorător lntrucit populația 
a încurajat acțiunile extremi 
drepte împotriva străinilor, A. 
și împotriva poliției care a stâ- 
pînit cu mare dificultate situații 
confruntindu-se cu fapte cu ade
vărat Inedite.

Totuși, mărturiseau la Începu* 
tul acestei luni oficialitățile, Ger- 
mania este și rămine o țară pri* 
mitoare, deși a adoptat măsuri 
suplimentare, restrictive împo
triva valului de străini, din car» 
o bună parte sînt cetățeni ro
mâni și asiatici. Ce s-a petrecu» 
la Rostock este condamnat fără 
echivoc, afirmindu-se că împo
triva radicalilor, criminalilor șl 
extremiștilor, care, sub pretextul 
disensiunilor politice, au dovedit 
ură și recurs la teroare, trebui9 
să li se răspundă cu toate mij
loacele Juridice posibile. De fapt 
așa cum au și evoluat lucrurile. 
Sint Iminente îmbunătățiri alt 
procedurii de acordare a dreptu
lui de azil numai In cazurile u- 
nor persecutări politice apltcat» J 
însă cu discernămînt tipic ger
manilor, fâcîndu-se distincție nt* 
tă tntre motivele economic», 
care împing un mare număr da 
oameni din țările est-europen», 
șl cele politice.

I 
Traducere și adaptare j

Tiberiu SI’ATARU J
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I
O, DuuiiUii' Doamne! spune Duamne, ce e cu neamul românesc, 

Cu (f-.un puialmt noi, oare, de nu ne dai Un semn ceresc 
F. in (.arc sa ne spui. Tu, Doamne: cit mai avem ue indurat ? 
îia mai avem speranța-n Tine, ori ca sa știm de ne-ai uitat 
Nadi’jd.-a noast a e in Tine, c.i'g» aba uni irul îl punem ! 
Cohorta de șomeri se-ngioas.i, și-așa umili, noi ne s ijmnt'm! 
i.egea priWtizarii, iuta, e concepută de “esperți".., 
Ca-i rea, nu-iieape îndoiala, insa pe cine poți sa eerți? 
Ca in cui ind. se-ntFezurește. cum noi vom asista solemn 
Ca |ara, cît e de bogata, s-ajungă la... sapa de lemn 1 
Ce facem cu econom a. că e mereu in... degradare, 
D»-mprumutam — vai, ce rușine ! — valută și pentru mimare? 
I e 
i’e 
Ce
Se 
l u 
Și-acuma ea e-n letargie, debusolatâ și... 
De zimbe'.iil angelic care, in fiecare zi-1 arată 
Pe micile noastre ecrane, „suav" și „dulce" ca o fată 
Iubitul nostru pi im-ministru și ncearca sâ ne demonstreze 
Cu „oricum" n ■ va fi mai bine dacă .vom sta" pe... metereze! 
Nfoi, insa, importăm cărbune din multe țări îndepărtate 
Ș< al nostru n-avem unde-1 v.nde... (doar la particulari, la sate!) 
t). Dkximne, da-ne ginduri bune macar In vis să ne simțim 
Ca-n sinul lui Avraam. că astf. 1 ar trebui noi să trăim !

Facem cu agricultura de am ajuns să importam
lingă alte cele, griul? Noi n-am putea sa-1 recoltam 7 
seceta sau inundații, sau te miri ce calamități 
tot „invoca" de... nu-i pline și nu-s și multe... bunătăți? 
nu e.sista-n lumea-aceasta o alta țara mai bogata 

drogată ?

HAI SÂ RÎDEM
venit mai demult in 
Crezi că folosește tra-

!

Ion LIC1U

— Ai ■ 
stațiune 1 
Ia meritul?

— Normal! Uita »e cum arată 
p rsonalul medical și...

lonescu: — Și n-ai putut 
vorbești pe la... spate?

_ • —
Profesorul: — Gigele, ești 

Na ha.a, so.irele 
ce faci?

Gigei: — Beau 
Profesorul: — 

co'a in deșert?
Gigei: — Din 

profesor!

să

în
arde, ți-e sete,

I 
i
I
I
I
I
I 
I
III

AZI, DESPRE „AUTQ"
se pune (corect:

< a sa le d»'a
,se 

un sens 
Un e- 

varianta 
circulă,

Aceasta giupă de lileie 
scrie") in fața altor liteie 
sau, dimpotrivă, să le schimbe sensul, 
xempln elocvent: Cuvîntul liUZ (în 
occidentală Bl S), denumește ceva care
la ore precise, pe trasee precise, intre stații pre- 
i se, știre destinații precise. Precedai de „ALTO" 
obținem .AUTOBUZ, adică ceva care, de regulă, 
nu circulă, sau cind totuși o tace, programul 
«uestu.a precum și stațiile în care opre.șle ră
mâi enigme. Uneori și traseul. Sau luam cu- 
vintul MOBIL (ceva In mișcare). Pus in urma 
„pi t'f i.xului" nostru obținem AUTOMOBIL, adi
că, ceva care, din lipsă de benzină sau piese 
de schimb, stă în garaj. Cine îl are. Dacă 
obiceiul împricinat slă pe iarba verde, 
luare, oriunde.

Unele cuvinte cu acest „prefix" s-au 
în negura timpului: 
GARA, 
ciivint a
(Scuzați cuctifunia!) 
nazi, ce-j asta. Și eu

Bineînțeles aceste 
confuzii. /Astfel ceferiștii credeau la un moment
dat că intra sub jurisdicția lor și AUTOTRE
NURILE, sau unele societăți comerciale pe ac-

f i il, 
pe tio-

piei dut
AUTO-

urma
AUTOCONTROL,

AL TOB1OGRAFIE... (Acest din 
cu „CURICULUM VITAE" 
Cineva m-a întrebat deu- 
i-om răspuns că e tot aia. 
cuvinte produc uncoti și

fost înlocuit

Ospjturul. — îmi pare 
n n mărunt --a va dau restul

Clientul: — Atunci putesc < 
viitoare.

rau, 
.tui. | 
(I.R** ■

I
—• IjnțodnK >il lan este un ’ip ] 

o ret?
— Te cred. S.ntem de tri i sap- j 

tamitil împreuna și nu știu nici] 
cum il cheamă. •

— * — I■
Logodnica astronautului: —

........... iubitule, piua m

A

nierjțc ca tine, 
cap .tul lumii!

*

i< si nii

Le tine 
'.«rșU?
— M-am 
<i ajunge
* M

i n

apucat 
leala.

e nebun dttpjEa: — Gigei 
mine!

Prietena ei: — .Mita a al meu 
e nebun după l'>tbd!

r.i. — Ești fericita. Nebunia lui 
Mitica al tau durcaza numai (K) 
de minute, o dată pe s.âptamin;î!

_ . « _

CdiiotuJ — Maestre, cind 
inspirație, pui mina pe creion 
scrii?

Poetul. — Nu, mai fnlîi 
ascut1

îl

i
termos, dom’ |

Cocacola.
De unde Coca-

ținui teoretice mai cred încă și «cum că AUTCfe 
NOMIE înseamnă să faci cum te to]« cepul 
și sa dai vina pe alții pentru e« nu „pică* M 
•socoteală.

Cel mai importării cuvînt după care aleargă
de

oeat
n4

lumea este AUTORIZA I. IS. Aceste* sini 
două feluri; eme încalcă legea sau cere, o 
lese. Odinioară ii așteptăm pe „ceilalți" să 
aducă magazine cu AUTODESERATHB, aslăai 
nu le mai avem nici pe cele cu AUTOSERVI
RE. Se autoservesc numai navetiștii pe traseul 
ROMAN LA — TURCIA.

Unele cuvinte devin, pe zj c« trece, tot mai 
concrete. Cuin ar fi AUTOAPARARB. Cea mai 
bună metoda în această direcția iăinîu« fuga. 
Indiferent în ce direcție. Un cuvim modern est« 
și AUTOCARUL, folosit de regulă ca mijloc 
de transport al „mărfurilor p»»te...“ Bt-nefitia- 
rii unei astfel de călători; „turistica * au decla
rat că în acest mijloc dj locomoție n« «.ști n'.cj 
în car nici în căruță. In fin», unei» Ute-e fArft 
importanță, alipite la acest ouvî»» magie, ca
pătă o importanță reală. Est» cazul banat<| 
consoane „R“. lnlegrîndu-se prefixului obținem 
AUTOR. Drept pentru care semne».

Mircea ANDRAȘ
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IMUL tu HQM ÎH/fElLSURI
(careu pentru începători)

ORIZONTAL: 1. Dale Înapoi; 
miși — Aluminiu; 3. Ghicitorii L 
— Do vecin; 5. Copac tiopical — Două ge
nuni! 6. Ieri, (od.) — Sol; 
poca; 8. Utilaj tehnologic 
lamentai^; 9. Din loc in 
roviaiu; 10. Unul care te

I

Eugen (III1

în
se

A- 
T ir

Stație Ie
de rele.

2. Ti i- 
lnlrai i

impari in 
trăiesc ] 
mai pericu-

ultimii trei tinerii — Cel ce
7. Obiceiuri — A fost odată.

Ilorațiu ALEXANDRI <SCU

7. C ultime — E.
— Camera par- 
loc — 
scapă

VERTICAL: 1. Furatul
or. |
asociații de J 
>zitia pure-I

I
mingii

A F L A j I CA

Boabe de fasole* 
I

I 
I

I
I

De at te au datlonescu;
afara?

— Popescu: — Pentru < j le am 
spus adevărul în față.

I
I

UIMI de ieri,
< RO( OUIIJ I

Gata sa adoariul, spune;
— De v’nat ma las, destul.. I 
Dar intențiile bune 
țin cit timp este sătuli

Sc fură receptoarele din <al»i- 
pele telefonice 
tîupâ ce l-a spus cuvinte 
Cit pentru o sâptămînă 
A plecat cu EA în gînd 
Și cu... receptoru n nună.

GASTRONOMII E

• Daca tot ne am născut 
secolul vitezei, măcar să ni 
defecteze frincle zilelor

• ( linii vagabonzi: : 
t iximetriști, la dispoziția pure
cilor.

• „Simbioză"; Miniștrii scum- _ 
pr.se mîncarea iar noi ii hrănim ’ 
[X* ci.

• Și crocodilii se 
doua categorii: unii 
„semi-uscal" jar cei 
loși, pe „semi-ape”. 
tulburi cu atit mai 
ei. .Se vor satura mai repede ți 
vor .ijunge parlamentarii apelor 
mișcătoare.

ini 
pe I 
-u- •

Dacei sint i 
i bine pentru II

I

• Frații gemeni Patiick și 
Eleanor Grady (Irlanda) s-au 
născut în 1706, in aceeași casă, 
in aceeași zi, s-au căsătorit in 
aceeași zi, in aceeași zi ii s-a 
făcut rau, au murit in aceeași zi, 
la vlrsta de 96 de ani, lăsînd in 
total, 96 de descendenți.

• Cyms, regele I’ersiei, 
pe nume pe fiecare soldai 
armata sa.

șt ia 
<lin

I
A .. sa tot m.minei găinai S
— I i i hi, răspunse ea, e poștei ,

> ( licitări, subtila masa. 
Ncepalind cantitativ, 
Dar tocmai bine, cu acasa 
Nu am cărbune digr'iv.

supă foarte „arătoasa” 
Ni, presupun, un gust superb 
Dar, nu știu cum, e cam apoasă... 
— Vai, dragă, am uitat b-o fierbi

I
I
I
IS a „rentabilizat” piineu 

( Iii ii s-o măiiînci, poate nu poți 
Dar sa iu li para râu de bani 

1 ’ ■1 I i »> 11 n; i *

de sub 
coș; 2- Purtători de mesaje — Alexandru 
cei mic! 3. Găselnițe; 1. Onomatopee — 

Doua răutății 5. Pastă da las — Germa- 
niu (eh ); 6. 
duce soi ba;

careului aparul in numărul 
Comalimenl —

i - I] - 
Astial —

Di zlegatxa 
trecut. ORIZONTAL: 
ciimul.itor — Luna — Arata
— Lin — Tirul — Borș — .
— TT — ln.ir — Ao — Iac — Ip —
— V T — Alimentara.

• Madame dc Maintcnon, so
ția morganatică a lui Ludovic al 
XlV-lea, punea sa i se ia sînge 
de două ori pe saptămină pen
tru a nu ieși la poveștile ce se 
.spuneau la curte.

• /Autocritica. Nalomeea \Vol£ 
a pus să i se tatueze pe limbă 
portretul soțului ei pentru a 
ispăși astfel vina de a-1 fi cicălit 
[ima la moarte. Faptul s-a intim- 
plat la Ivrez. (Spania) 192 ).

I 
I 
I 
I I

SPOR
GOI. AN TOLOGIC

In centrul tere- 
ilin (('renul pro- 
doi romani: Con- 
I arul) in poarta

Mai mulți jucători celebri de 
fotbal au înscris goluri antolo
gice, șutind de 
nulul sau cliiar 
prin. Intre ei și 
stantinescu (1 O
Universității Uraiova (înlr o par
tidă de campionat, disputată la 
Constanța, prin anii 19C7—11)68, 
ce i drept ajutat de vini) și un 
alt (onstanțean, Clica lingi, pen
tru Kcal Madrid, în sezonul fot
balistic trecut. O ispravă unică 
a niișit însă pot tarii) echipei

Pronosticul nostru j
1 Ancona — Sampdoria
2. Brcscia — Torino
3. Foggia — Napoli 
•1. Genoa — Roma 
5. Inter — Cagliari 
ti. Juvenili» — Atalanla
7. I.azio — l-'iorenlina
8. Parina — Idinese
9. Poseura — Milan

10. Spăl — Ascoll
11. Venezia
12. I uchese 
13 Ilari -

— ’Ccsena
— Boiogna 
Rcggiana
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SlMBÂT/l, 12 SEPTEMBRIE
Rttgby — ora 10. Știința pț- 

tro.șani — CSM Suceava. C 
tidâ în care _
buie căutat în rindul studenți

Gazdele, cu
pe înaintare, vor forța vicieri 
piua in min. 80.

Q |I4F»
Învingătorul W«»

un atu al )oc»lw

T i V E I
careu, a primit o 1 
coechipier și, după J 

di 
Si

I
I 

ț 
î 

f c
.„ ..., . ......     Vcro 1
a mers continuu pe „doage" timp J

se in 
pusa
<> preluare scurtă a șutat violent, 
mingea oprindu-se în colțul 
porții adverse după ce a traver
sat în lung spațiul aerian t- 
tcrcnului de joc, lungă de 100 
de meti i. Gol perfect valabil. Is
prava a avut loc In 1901, în cam
pionatul statului Sao Paulo — 

Brazilia.

propriul 
de la un

CA DE l’E SC IIII Bl
Record absolut la mers 

sch>iri, canadianul Pierrie

DUMINICA, 13 SEPTEMBRIE
Fotbal, divizia B, ora H. / 
Derby; Minerul Lupcni — AȘ 

l'aroșcni. .ii
După un an, aceleași echipă, 

într-o dispută „superioara" .V® 
aduce pe stadionul cu tabela 
electronică, singurul din. Valea 

Jiului, un număr record de speff 
laturi. Gogu Tonca se parr 
are avantajul echipei mult n 
omogene, dar Ioan Rus îi opu 
„dezavantajul" da a juca ac

Minerul Uricani — Melalur 
tul Sadu. Nou promovata echip 
din Sadu credem că nu va Im 
curca socotelile unei formații elf 
re încă nu ți-a găsit cadența.

Campionatul județean
Minerul Vulcan — Mincvuj 

Certaj. Ce alt derby al scrie* niftj 
doriți? 4

Minerul Barbăteni — \ ictodj 
.‘?>lan.. Un . W»---r
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FELICITARE

l’ARIN’ȚH Miclea și Boldur, bunicii, nașii, frații și cumn iții 
Urează tinerei perechi Cl.iudel și Camelia multă fericire, noroc 
și „Casă de piatră". (4521)

ANIVERSARI
COLECTIVUL unității 142 Complex de Alimentație Publică 

Vu.can, ii dorește șefei de unitate, doamna Cornelia Trușca, cu 
ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire, toate ce.e buna 
și ii adresează din inimă un călduros „La mulți ani !“. (4522)

„LA MULȚI ANI!" și toate cele bune doamnei Cornelia Truș- 
ca. Tibi Vințan. (4522)

COLECTIVUL restaurantului „Bulevard" urează șefului de 
unitate Duță Iile, la aniversarea zilei de naștere, sănătate, fericire 
șl un călduros „La mulți ani!“. (4533)

VINZARI

VlN’D avantajos apartament trei camere Petrila. Telefon 
512464, de luni pînă vineri. (4531)

VÎN'D urgent apartament două camere Hermes, telefon 541228. 
(4525)

VÎND BGA construcții șl Instalație pentru produs sifon. Tele- 
ton 545732, zilnic, între orele 10—14. (4509)

I
I
I
I
I
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SOCIETATEA Comercială „MORAC" Petroșani, vinde auto- 
izoterma 1FA, 5 tone, cu motor nou și motor rezervă. Telefoane 
515039 și 541827, după ora 16. (4813)

DIVERSE
CLUBUL Sindicatului liber al EM Petrila

ANUNȚ IMPORTANT
în anul școlar 1992—1993, în cadrul clubului muncitoresc Pe

trila, patronat de Consiliul Sindicatului liber al EM Petrila, vor 
funcționa următoarele cercuri tehnico-aplicative cu locuri limita
te; croitorie, coafură, manichiură-pedichiură, cosmetică, depanări 
radio-TV, contabi.itate generală, dactilografie-secretariat, ospă- 
tari-barmani-vînzători, limbile engleză și franceză.

Informații și înscrieri, zilnic, la direcțiunea clubului Petrila, 
între orele 8—20. (4296)

TERMINALUL de Transcontainere Livezeni efectuează trans
porturi de marfă în transcontainere sau închiriază transcontaine
re, pe bază de comandă sau contract, pentru întreprinderi de stat, 
societăți comerciale, persoane particulare sau private, cu respec
tarea instrucțiunilor și tarifelor CER în vigoare.

Relații suplimentare la telefon 541994 sau telefon CFR 541730, 
interior 343. (4526)

SCHIMBURI LOCUINȚE
SCHIMB apartament 2 camere Petri.a, 8 Martie, bloc 28, et. 

2, ap. 9, cu apartament cu 2 sau 3 camere, zona strada Republicii 
— str. Minei, Petrila. Relații, zilnic, după ora 15, la telefon 550575. 
(4517)

CEDEZ apartament 2 camere, proprietate personală, Petrila, 
contra apartament 2—3 camere, proprietate personală, Petroșani. 
Adresați: telefon 550690. (4518)

, PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stîngacj Gheorghe, 

eliberată de EM Petrila. O declar nulă. (4520)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Smarandacîie O. 

tilia, eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4527)

DECESE

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S. C. ZORI NOI S.A,
Relații la telefon 

_____ 93 - 545972______

{
SOȚIA, fiul, fiica, nora, ginerele șl nepoții anunță, cu pro
fundă durere, dispariția fulgerătoare a iubitului lor soț, tată, so- 
Icru șl bunic

COCIIIRLEA MIIIAI (G7 ani)

I
lnmormîntarca are loc duminică, 13 septembrie, ora 15. Cor
tegiul funerare pleacă de la domiciliul din Petroșani, Republicii, 
107. (4519)

I COLECTIVUL Casei de cultură este alături de statornicul 
• prieten și colaborator Gcnu Tutu în nemărginita durere pricinuită 
Ide decesul tatălui.

Să-l fie țărîna Ușoară, (1528)

I
ADICEM mulțumiri tuturor celor care au fost alături de 

noi in încercarea grea pricinuită de trecerea în neființă n celei 
Icarc a fost

DRAGAN HERMINA

Familia îndoliată. (1521)

Societatea comercială 
„B1BLIOFOR“ S.A.

Centrul de librării Deva
A NUNȚ Â

îiichiiicrca prin licitație deschisă, conform IIG 1228 1990 
a patru spații comerciale disponihilizate in localitatea Vul
can str. Mihai Viteazul, bloc 17, lingă librăria nr. 11, 
„Litera’*.

Documentația cu plivire la licitație poate fi procura
tă contracost de la sediul societății incepind cu data de 
17 septembrie 1992.

Licitația va avea loc in data de 28 septembrie 1992, 
ora 10 la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 95'01 1155.

COMEMORĂRI
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ÎNDURERATA SOȚIE anunță împlinirea a 2 ani de la tre
cerea fulgerătoare în neființă a celui care a fost un om dc aleasă 
omenie și bun soț

BEMBF.A PETRICA
Amintirea lui va rămînc veșnic vie.
Dumnezeu să-1 odihnească în pace. (4529)

ULTIMA ORA
ftiritem informați ca prin ordinul .Școlii sanitare posllico.ile 

Cnrol Davilla București, data de susținere a examenului de admi- 
tero pentru Școala de asistent gcneraJist, ce se va deschide din 
această toamnă, la Casa de cultură Petre mi, s a schimbat, din 
21 septembrie, în 23 septembrie, ora 9.

Specificăm faptul că două clase sint rezervate pentru persa- . 
n nil mediu, angajat in rețeaua sanitara a Văii Jiului.

I
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SORA Tuia, cumnatul Nelu. amintesc celor care l-au cunos-, 
cui, că Se împlinesc 2 ani de tristețe ?i durere de la di'.pariția 
celui ce-a fost

BEMBF.A PETRICA
Nu-1 vom uita niciodată. (4512) i

AZI se împlinesc șase săplămîni dc la decesul iubitului nos
tru

BARDOCZ VINCZE
Amintirea lui va cămine veșnic vie în inimile noastre. Fa

milia. (4505)

SE ÎMPLINESC 2 ani de la trista și neașteptata despărțire dc 
mama noastm

KALINAS ILON/V
li vom pa-stra o veșnicii amintire. Fiicele I,Ioana și lilvira. (4530)

SOȚUL, fiica, ginerele și nepoțica anunțăm, cu aceeași du
rere, ca .s-au împlinit G luni <le cind cca caic a fost o minunată 
soție, mama, soacra și bunica

ANGIJFJ.ACHE SILVIA
n ■ a piuasii pentru totdeauna.

Amintii e vT-șniffl. (1532)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de rcdacțlo 
Ghiorghc CIIIRVASA

J.’i spx '..ii i/ dc număr
(.In i» glie Dl TI A NU 

Corectura I
Emili.» tClIHIEI jl Viorica HRJlIESCU

Cotidianul dc opinii gl intorm.-ițil al 
Văii Jiului „ZORI NOI" esto realizat do 

WlI l ATEA COMERCIAL/) 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform l)< ■ 
Chici nr. 208/12.06.1091 
n Prefecturii județului 
Hunedoara.

Ilirei for

Materialele nccotnandalo și neon- 
blirate mi se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii dalelor cuprinse în arti
cole aparține. în exclusivitate, autori
lor

I 
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HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Abstinența dumneavoastră nu 

are ecou în rîndul celor care 
v-au cunoscut. Aveți remușcări.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Prea puțin așteptați de la o 
zi în care puteți dovedi contra
riul. Mergeți pînă la capăt.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Gu tandrețe și afecțiune puteți 

recuceri un suflet pe care l-ați 
lăsat... uitării.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

In afaceri nu este timp de 
pierdut. In dragoste puteți însă 
pierde,., timpul.

GAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O veste vă apasă sufletul șl 
ochii devin triști. Parcă ați mai 
fost încercat cîndva.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie —• 18 februarie)

Ziua succesului nu este aceasta. 
Mai aveți de înfruntat multe ob
stacole. Unele apărute ca din 
senin.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O masă bogată și o Intîlnire 
neașteptata, toate intr-un mo
ment de cumpănă. Dar fîntlna 
este adîncă.

BERBECI
(21 martie — 20 aprilie)

Simulați o necunoaștere a si
tuației. Este singura cale de a 
Ieși din.,, atmosferă.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Puțină naivitate nu strică. Vă 
completați doar o „aureola” ridi
cată de... unul singur,

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

Gînd cunoașteți un om, nu-1 | 
și apreciați gusturile. Așteptați 
și alte prilejuri.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Ge cărări vă așteaptă! Singu
rătatea vă ajută și astăzi.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Gu inima deschisă puteți intra 
în „paradis”. O zi ferrmecătoare 
pentru un anturaj dc lunga- 
tăinuire. C

Programul TV.
SÎMBATA, 12 SEPTEMBRIE

9,00 Bună dimineațal
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ecran dc vacanță.
11.10 Viața spirituală.
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
11,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Ecran dc vacanță.
14.45 Studioul șlagărelor.
15.15 Al doilea război mondial.
15.45 Divertisment internațional.
16,05 Magazin cinematografic.
17,05 Expo Scvilla ’92.
17.20 Artă și artiști.
17.30 Români care au ales... umi-„ 

lința! Documentar.
18,00 Gong!
18.30 Mapamond.
19,00 Dc joc, de dragoste, de dor...
19.15 Tclecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.10 Film serial. TWIN PEAKS.
21,35 Săptămina sportivă.
21,50 Actualități.
22,05 Film serial. Eu spionez
23,00 Festivalul internațional de 

Rock ’92. Sclecțiuni.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petioșani, str. Nlcolao Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 541GG2 (dircctor-rcdactor șef)) 
515972 (director executiv administrativ di
fuzare); 511663, 512404 (secții).
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