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Drumurile noastre
In porțiunea asfaltată, .șoseaua care traversează Cheile Jil

țului, înscrisă în hărțile rutiere ca DN 7A, Petroșani — 
cea, oferă, in general, condiții bune de <’ '
surprinzător cum s-a păstrat această
pentru

Itm. Vil-
circulație. Este chiar 

porțiune intens circulată, 
întreținerea căreia s-au făcut cheltuieli minime, compa

rativ cu alte străzi, șosele sau drumuri. Și totuși, pe acest traseu, 
există două, trei excepții unde căderile de stincă din abrupt au 
determinat îngustarea firului de circulație pe cîte un sens, sau 
chiar pe ambele sensuri. Nu am fi semnalat această mică pro
blemă dacă n-ar exista pericolul ca ca să devină „marc". Iarna 
cure se apropie va avea un efect negativ asupra acestor porțiuni, 
agravind starea drumului. Este posibilă chiar blocarea circulației 
dacă nu se iau, pînă mai e timp, măsurile de prevenire a noi 
alunecări de stincă. Ca pretutindeni, e mai puțin costisitor să 
previi o pagubă, dccit sa o repari după ce a provocat daune ma
teriale.

Cil privește porțiunea de la Chei pină la Obirșie, ea rămîne 
ceea ce a fost dintotdeauna: visul nostru de mai bine, speranța 
într un viitor luminos, cînd asfaltul va curge pc toate drumurile...

îmbrăcați * vă, încălțati* vă !
Azi ,i duminică, între orele Sirbu" din Petroșani, pentru 

"-13. aveți ocazia sa va innoiți ckll c H R Grilbiți.v5
K in -ibn, vizitincl expoziția cu 
vin/ / > deschisă li Teatrul „I O. din urma nu vor fi cci dini

Oaspeți de vază în Valea țiului
Un președinte pentru liniștea, bellunezilor

cmn 
de) 
fost 
pre-

103

dominat î de picturi și microfoane pen- 
- ni s-an adresat cuvinte frumoase, cărora 

in- 
.- orilor localj in Consiliul Primăriei Bellu- 

implicat în organizarea vizitei, deși, 
Avram", 
orașului

/.■’ .1 -o- ,ti. in Valea Jiului în fruntea unei delegații dom- 
n ' >'> „AR DE Bt'i.'A, președintele provinciei Belluno-Italia. Nu 
L. n: i lin 'e rct din faptul că dl. DE DONA e cel mai „tare" 
om di; a provincie, pe caic — grație bunăvoinței „Asocia
ții P il. ncsi n 1 Mondo — Familia Jiu-I’iave" — am avi.t plâce- 
i , ;i_- a o vizita. Dinsul cîte — nu numai metaforic vorbind — 
C d ;,.i provincii, unde am vizitat localități (comune, 
li ' m> , cu o o u care impietate) condu' ; de (și numai 
o :n; cu., creier. Cind am ajuns la Belluno, Ia primărie am
prind 1 dc domnul Dresa și de minunatul DE MARTINI, 
șed i. Ic Asociației „Belluncsi n 1 Mondo" (o asociație cu 
iii1 le. plus cea din Valea Jiului). Orașul Belluno — o combinație 
l .r i a modernului cu medievalul — nc-a copleșit dc-a dreptul, 

in iia Consiliului -
tru 1 ire consilier — ni s-ai. adresat cuvinte frumoase, 
k am i.i'.ptins cum im putut. S-a ptis chiar problema unor 
i , iări din partea as- 
n;>, fiindcă nu toți s au 
cei c- ire am fost acolo, n"-nm simțit „ca-n sinul lui 
prim i delegație dc rumâni, care călca pe caldarimul
Iun ’

Ai i după aceia, tind ne am întâlnit cu dl. DE 
iriț le-, rostul interpelărilor și pinii unde poate duce 
autentică. Li întiinirea cu acest OM (sobru, imperturbabil, 
dc griji, dar jovial) am avut o arh vârâtă 
luror, simplu, fără cuvint" prețioase, si 
<1 virată și de conturi in banei. Dc la om, la om... Ca un ad.-v.i 
r it pr< ședințe pentru liniștea bellunezilor. Atunci ml-am d il 
v am i de cc provincia Belluno — aceasta zona binecin int.it.i de

ml, 
Era 
Bsl-

BONA
o democrație 

ros 
revelație. Se adresa tu- 

incer, neglijind diferenței'*

ani

de

Cu ocazia deschiderii Tîrgului 
Internațional București, domnul 
prim-ministru Theodor Stolojan, 
a fost invitat la 
durile naționale 
cipante, la cîte 
vorbă și o cupă

Printre multe 
influența delicioasei licori 
hice cu care s-au delectat, 
alocuri, și reprezentanții

mai toate stan- 
ale țărior parti- 
un pahar 
de șampanie.

sub 
bac- 

pe 
pre

sei, domnul Stolojan a îngurgi-

voi be și

Con seci 
Austriei.

de
H -

tat pic cu pic, șapte cupe 
șampanie, adică echivalent I 
nei sticle de 3/1 
Ajuns la standul
Stolojan a gustat din nou 
plecat cu paharul în mini 3 
zit la realitate, a re tituit am
basadorului austriac paharul. Nu 
de alta, ci pentru a nu fi con 
fundat cu... mîncătorii de I bede 
de la Viena1
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săptămînal

„Temerarii”, la înălțime
ln scurta perioadă scursă de la intrarea în dotarea AcrO- 

delta clubului „Temerarii" a noilor aparate de zbor numite pa- 
rapante, viața sportivă în rîndul inimoșilor zburători din Petro
șani a cunoscut o evidentă înviorare. Clubul și-a diversificat ac
tivitatea, iar rîndurile membrilor săi a crescut cu numeroși tineri 
dornici să practice acest sport al curajului. Sub îndrumarea an
trenorului Romeo Roșia, membrii clubului „Temerarii" au exe
cutat în ultima lună numeroase demonstrații de zbor cu para- 
pante în masivul Parîng, la Groapa Seacă, în Petrila și în Vulcan. 
Zilele trecute, membrii clubului au participat la o activitate co
mună cu tineri militari din garnizoana Petroșani, executînd zbo
ruri în condiții grele de teren .și dificile din punct de vedere 
meteorologic în munții Parîng, tot cu parapante. Dintre tinerii 
piloți civili ți militari au dovedit mult curaj și iscusință în ma
nevrarea aparatelor de zbor mai ales Iulian Vcnczel, șofer la 
COMIN șl Dana Găman, strungar la UMIROM, membri ai A.D.G. 
„Temerarii", și Florin Vcnczel, sergent major la UM Petroșani.

Acțiunea comună a prilejuit un dialog și un schimb de ex
periența fructuos, intre sportivii civili și militari, punînd bazele 
unei colaborări rodnice in viitor, in beneficiul acestui frumos 
sport în Valea Jiului. (T.D.)

Stomatologia 
din Vulcan, 

în „casa noua”

nouă.
pentru 

lingă 
nemai- 

Sanătâ- 
s-a pu- 

ar fi 
i astfel 
i nu 

în 
a

Dumnezeu — este atit de prosperă. Există un singur motiv; oa
menii sint împreună, iu sala aceea se îngemănau speranțele -.i 
împlinii ile tun LONGARONE. LIMANA, PONTE NELLE ALI’i. 
CODISAGO, CASTELAVAZZO, SOVEllZENE și, bineînțeles, din 
BELLUNO. Domnul DE BONA vorbea in num. le tuturor, nu do ir 
in numele Consiliului municipal pentru emigrație. Vorbea cu o 
since ritate dezarmantă. Recunoștea că pînă și Italia trece printr-o 
oarecare criză. Tocmai de aceea a rămas „celebra" expresia sub
semnatului, pcrmițindu-nij să parafez: „Dacă voi sînteți în criză, 
noi sîntem in coma!". Nu e nici o slugărnicie, sint român get-be- 
gcl și îmi iubesc țara. Dar asta e situația.

Vor veni, aslazi, oaspeți din Italia. Ii vom primi cu sufletul 
curat și f lom oferi cc avem mai bun. De vom spune bucuriile 
și necazurile noastre, le vom arăta cum se scoate un ziar cu 
utilaje fabricate in secolul trecut, le vom mărturisi cum gîndim 
să ne făurim ziua de mîine. Cu încredere în noi; cu speranță, cu 
optimism ncdisimulat. Și, oricît dc mindri am fi, vom recunoaște 
că avem același Dumnezeu. Numai ca Dumnezeu a fost mai bun 
cu ci... |

...Bine ați venit, prieteni din Italia 1 Chiar dacă ați venit eu 
avionul. Noi călătorim, deocamdată, cu o mașină în... convenție, 

Benvmulo, amici cari 1

Miicca BUJORESCU

Intrucît vechiul sediu al sto
matologici din Vulcan a fost de
molat, cabinetul stomatologic 
clin acest oraș a fost nevoit să 
se mute, rapid, în... casa

La început s-a optat 
spațiul actualei creșc de 
oficiul PTTR. Aceasta, 
aparținmd Ministerului l 
ții, ci RĂII, mutarea nu i 
tut realiza. Deși, parc-se, 
fost locul ideal pentru o 
de activitate, maj ales că 
prea sint „clicnți" la creșă. 
aceste condiții, noul cabinet 
fost amplasat în căminul de nc- 
familiști al UACCVJ din centrul 
orașului, (lingă Primărie).

Chiar dacă cci 8 medici spe 
cialiști au acum cabinete s?pa 
rate, iar tehnicienii un laborator 
mai marc, chiar dacă a fost in
trodusă o tehnică d -nlarâ mo
dernă, i >i exista — of, Doamne! 
— și o p'ublema. O problemă de 
„te doare măseaua". Și la pro
priu, și la fi.i'.mat. Necazul il 
constituie igrasia și umiditatea 
care fac practic inipo ..bilă ali
mentarea cabinetului cu 380 V. 
cur. ut necesar punerii in 
țiuno a aparatelor tehnice 
turnat, motiv pentru car 
pot executa luci ar; d nta.-e c >m- 
plcte.

Oiicum. p -ntru cel puțin 
ani. cabinetul stomatol.i--j<- 
funcționa aici. Ap -i va 
la „111 dea", d ir tot in... 
noua !

func- 
de 

n'i se

■1 
v 

reveni 
casă

C o n î c r i n t 
Y o g a ’

N.R. In cadru! întilnirilm- de azi, vor avea loc discuții și SC 
v.i perfect,i tipul de relații ce iu ineaza a se stabili între orașele 
l’onlc nelle Alpi. Limana și Belluno, și orașe din Valea Jiului.

Duminică 18 octomb ie 19U_', la 
ora 17, se va desfășura, in corpul 
nou al Universității Tehnico Pe 
troșani, o conferința pc teme de 
YOGA. Toți cei interesați sini 
invitați să participe. Intrarea 
liberă. (D.N.)
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LUNI, 19 OCTOMBRIE

1-4,00 Actiniiitați.
14.10 Calendarul zilei.
I i.'.’o Worklnet USIA.
15.20 Xvanpremiera săptămînii.
15,l-i Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
Hi.uo Cheia succesului.
li; :io Muzica pentru toți.
17.00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba maghia

ra.
18.35 I’ro I’atria.
10.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Spoi t.
20.15 ...Această poartă a crești

nătății. Episodul Vil.
21.20 Tezaur.

1,40 llorațiu.
22,00 Studioul economic.
22.25 Teatru TV.

VOLUPTATEA DESPĂR
ȚIRII

23.15 Actualități,
23.30 Confluențe.

-MARȚI, 2Q OCTOMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10.oO Actualități. Meteo.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Super Channel.
12.10 Ora de muzica.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Avanpremieră TV.
11.25 Preuniver itaria.
1;>,00 Teleșcoală.
1." ,30 Conviețuiri-magazin.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17 ti Salut, prieteni 1
18,00 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șanso- 
nete.

19,(0 Studioul economic.
19.30 Desene animale.
?(',00 Actualități.
20,35 Sport.
. .45 Tclecinemateca. 

CTOCIRI.III.E PE S1RMA.
22. - Cultura în lume.
22,55 Actuali'ați.

• IJ'i '. i.ița spirituală.

MERCl IU, 21 OCTOMBRIE
7,0o Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

l".o ) Actualități.
10.10 < alendarul zilei.
1". 0 I ilm serial. MARC Șl SO

RII IE. Episodul 14.
II TV 5 Elil ope.
12.10 Ora de muzicii.
IJ.oo \ irs'a a treia.
1.1.10 Ca un hrisov, <a o bala

dă
1 I Ții» Vtll ilitall.
I I.l.i Magazin agricol.
14.45 Avanpremiera TV.
I' '.<> Prctinivcrsitaria.
15, 0 Tclescoala
Hl.no 15, 1B, 17, 18.
16. :'(1 Microrecita) Rickv Nelson. 
Jli. 15 Tragerea PronCX’XpreS.

16.55 Actualități.
17,00 Arte vizuale.
17.30 Studioul economic,
17.55 Fotbal: Dinanw — Olym- 

pique Marseille. în turul II 
al Cupei Campionilor Eu
ropeni.

19.50 Fotbal: Aarhus G F. (Da
nemarca) — Steaua, fn 
turul II al Gupei Gupelor

21.50 Actualități.
22,25 Film serial. MAMA LU

CIA. Episodul 2.
23.20 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șan- 
sonete.

23.55 Actualități.
JOI, 22 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10.00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 Super Channel.
J2.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 .lazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Tradiții.
14,45 Preuniversitaria.

PROGRAMUL 
TV,

15.25 Teleșcoală.
15,55 Agenda muzicală.
16.15 Forum
16.45 Actualități.
1(1,50 Repere moldave.
17.20 Simpozion.
18,00 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șan- 
sonete.

19.00 Studioul economic.
19,30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Spoi t.
20.45 Film serial. DAI.LAS. 

Episodul 173.
21 45 Reflecții rutiere.
22.00 Reporter '92.
22,30 Festivalul internațional de 

jazz ..București ,92".
23.00 Dosarele Istoriei.
23.20 Actualități.
23.15 Stadion.

VINERI. 23 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
to.20 Film artistic.
12.15 Sup< r Channel.
42.50 Descoperirea Planetei.
13.IQ Ora de muzică.
14,00 Actualități.
1 t.45 Avanpremieră.
14.20 Mondo-muzica.
14.10 Medicina pentru toți.
15.10 Scenă din op; ra „Caval- 

lcria rusticana".
15.25 Pieunix ersitaria.
16.00 Limba noastiiî.

16,30
16,45
16,55
17,00
18,00

20.00
20.35
20,45

21.45
22.15
22.45
23,00

23,55

Muzica pentru toți. a
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiunea în limba germană. $ 
Festivalul internațional de Ș 
romanțe, canțonete și șan- 5 
sonete.
Actualități.
Sport.
Film serial. DESTINUL FA
MILIEI HOWARD. Ep. 
Universul cunoașterii. 
Gong !
Actualități.
Festivalul Internațional 
jazz „București '92*.
lntîlnirea de la miezul 
nopții.
închiderea programului.

SIMBATA, 24 OCTOMBRIE

44.

de

0,55

16.50
47,20
17.30
18.30
19.00
19.15
20.00
20.35

21.35
21.55
T’ 55
23 10

0.10

1 00

Bună dimineața I 
Șahul de la A la Z. 
Actualități.
Tip-top, mini-top. 
Clipă și eternitate.
Itinerare spirituale.
Ora de muzică.
7 x 7.
Actualități.
Reflecții rutiere.
Desene animate.
Avanpremiera TV.
FOTBAL: Sportul studen
țesc — FC Ploiești.
Al doilea război mondial. 
Microrccital .Tuliette Greco 
Magazin cinematografic. 
Mapamond.
De dragoste si dor... 
Teleenciclopcdia.
Actualități.
Film serial. TWIN PEAKS 
Episodul 23.
Săptăminn sportivă.
E bine. bine, e foarte bine! 
Actualități.
Film artistic. SORAVA. RE 
CINA DEȘERTULUI.
Festivalul internațional de 
jazz „București ’92“. 
închiderea programului.

DUMINICA. 25 OCTOMBRIE

8.30
9.30

10.25
10.50
11,00
12.00
13.30
44.00
14.10
44.30
17.00
17.10

18,10
18.10
19.10
29,00
20.35

22,15

POEZIA TOAMNEI

Bună dimineața! 
Arlcchino.
Film artistic în serial. 
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Cînfrccle Tancului. 
Actualități.
Atlas.
Vldz-o-magazin.
Orizonturi ostășești. 
MichacI .lackson a fost 
România !
Știința și imaginație. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial. DALLAS. 
Actualități.
Film artistic.
CANCAN.
Festivalul internațional 
jazz „București '92“.
Duminica sportivă. 
Actualități.

23.15
23,45

în

I

$
I
I

J Potrivit sensibilității fiecărui poet, toamna este anotimpul 
I ploii și frigului, dar și al roadelor, al frunzelor Incendiare, al 
l tristeții, nostalgiei sau al bucuriei.

Lirice sau epice, adăpostind meditații ori descrieri, sub formă
1 de baladă ori sonet, în vers clasic sau liber, pasteluri sau pretexte, 
ț poeziile consacrate toamne; intersectează nume cunoscute din 
i literatura română: Alecsandri, Emincscu, Goșbuc, TopîrceanU, 
' Arghezi, Bacovia, Blaga, Ana Blandiana, Ion Alexandru, Adrian 

Păunescu ș.a.
i „Sfirșit de toamnă** de Alecsandri fixează, pictural, caracle- 
J ristici ale naturii aflata in pragul iernii iar în „Toamna țesătoare* 
ț ^scrie frumusețile anotimpului care acum apare ca simbol a) 
i rodniciei și hărniciei.
< George Goșbuc exprimă, In poezia „Toamna", sentimente de
1 tristețe, pricinuite de moaitca naturii („Și moare natura/De Jalea 
\ pădurii/In toamnă tirziu**) în timp ce pentru Gincinat Paveleseu 
i același moment final al anotimpului este un prilej de reflecții 

' despre viață, iubire, moarte, ca un „Amurg de toamnă* (...Caol 
| toamna care le gonca/Căzuse șl pe viața mea !/Și-am înțeles de 
i ce mîhnirea/Din ochi-mj tulburi lacrimi toarce/Ca mîine ele s-or 
!' întoarce —/Dar tinerețea, dar iubirea ?*).

Itinerariul liric bacovian, în numeroasele lui poezii dedicate 
toamnei, marchează permanent stări sufletești triste, deprimante, ' 

, de însîngeraie. grefate pe fondul unei naturi aspre, biciuite de 
1 ploi, de frig, în timp ce „Rapsodiile de toamnă** ale lui G. Topîr-, 

ceanu au prin dinamismul versului, optimism.

!
In poeziile dedicate toamnei, Lucian Blaga condensează sen
suri folosofice și vibrări erotice, foarte rare, preocupat de fixarea 
unor detalii specifice anotimpului („Pe drumuri ce Înșiră trăl- 
nicia/amurg și ghindă, frunze roșii cad**).

t Originale și pline de frumusețe sînt sonetele lui M.R. Paras- 
J chivescu .și Ștefan Augustin Doinaș, ambele intitulate „Toamna*, 

prin relațiile sesizate între belșugul, caracteristicile naturii autum- 
i nale și o fata, respectiv o catedrală, iar intre poeziile toamnei 

semnate de Ana Blandiana și Adrian Păunescu se disting „Revin 
in toamna** și „Septembrie de miere** in care sînt imagini poetice 
ca „Revin în toamnă cum revin acasă/Din țări mai liț re și mal 
bogate** sau „Septembrie de miere și lumină,/Septembrie de bru
ma și tirziu**.

Prof. Mircea MUNTEANU

Petrila
Se intră în legalitate

De cîteva zile, Primăria Pe
trila a pornit o vastă operațiune 
de inventariere și numerotare a 
garajelor existente In oraș. Ac
țiunea nu urmărește altceva de- 
< it cunoașterea exactă a situa
ției fiecărui garaj existent și 
luarea legăturii cu proprietarii 

acestor garaje, în vederea per
fectării formelor de intrare de

plină in legalitate, privind drep» 
tul de proprietate și folosință a» 
supra acestor garaje, ce oparțîfc 
cetățenilor. Deci o chestiune ab» 
solut normală, pentru eliminare^ 
oricăror discuții și suspiciuni Ig» 
gate de construirea și folosirea 
acestora. Sau, mai pe șleau spus, 
la Petrila se intră in legalitate.

Glieorghe CIJIRVASA

Nu s-a mai întors...

FRENCJI

de

Aurelia (l.ica) liostaș, o adoles
centa de 13 ani, din Vulcan, 
bloc LT3, sc. 1, ap. 11, a plecat, 
de o săptamină la Petroșani, 
.și nu s-a mai Întors... Are doar 
4 clase, dar știe să citească și 
o normală mintal. Gînd a plecat 
de acasă, simbuta, inainte dc a- 
miază, era îmbrăcată eu geacă 
de fiș roșie, rochie albastra, cio

rapi roșii (din liniță), șosete 
verzi și pantofi negri. Este bru
netă, cu ochi negri, poartă părul 
lung pe spate și cu breton Ir 
față. Cine a văzut-o în acest ijfc 
terval de timp este rugat să sa 
adreseze Poliției sau bunicii 
sule, Maria Obadă, care o a?» 
leaptă la adresa menționată mal 
sin.

P U Z Z L E
CLASAMENT. 1. Rlnlhm Îs 

A Dan: , r — SNAP; 2. Magic 
1-ri nd — 2 UNI.1MITED; 3. 
Hazard — RICHAIID MAIlX; 4. 
Il’s Mj Life — DII. ALBAN ; 
j. Voi.Te A VVomrm — BAD 
BfiYS HI.UE; 6. Renrv mber The 
rime — MICIIAEL lAC'K.SON; 
7. Kiir-limc We Touch — MAG- 
CilE Rf.ll.LY; H. Br-akout — 
Jl.'.lMY CLIPI'; 9. Takc A Ch.ince 
<>n Me — ERASUHE, 10. Don t 
I. t The Sun Go Dov.n On Me 
- BLTON JOilN ă GEORGE 
MII HALI,.

Șl IRI. INFORMAȚII • De re
marcat, in comerțul cu casete 

; ml o, in numeroasele puncte din 
-iraș, complițiilc — binevenite, 
<1 - altf 1 — grupate sub denu
miri d-- genul „Best O* .* sau 
„Gr atest Hits“. Dintre numele 
rcccmandafc: Bealh s. Kenny Ro- 
gers, Gun's’n Roses, Smokie, 
•han Mi hei .Tarrc, Bce Gces, 
Modern T ilking, Queen, Julio 
Iglesins. Sandr.n, Ro.Vftte etc. 
• rilev.i adrese p-'ntfu fard • 
PRO MUSJCA, str. Ducegl 4, cod

1900 Timișoara, KRYPTON, str. 
Cobai; eseu 31. București sect I, 
MADONNA: The Olficial Fan 
Club, 8191 Sunset Boulevard No. 
485. West llollywood, CA 90069, 
USA; BLUE SYSTEM: C30 Han- 
sa Musik Prixluktion GmbH, Wit- 
tlesbach; r str. 18. 1000 Berlin 3 
L—Germania (DeuLschland).

ci îs € di~~

Nici unul nu este căsătorit. Per 
Gessle are o prietenă, Asa Nor- 
din, iar Mărie Frcdriksson, care 
e ceva mai iubăreață, se află la 
cea de a treia legătură, un tip 
mai tinerel, pe numele Mikael. 
Cristina Fugan — Petroșani: voi 
încerca să 
al rubricii 
tă. acum, 
clasament
n.a): L It's Mv Life — Dr. 
ban; 2. How Do You Do — 
xette; 3. Novcmber Raln 
Gun's'n Roses; 4. Rhythm Is 
Dancer — Suap... Mulțumesc pen- î:
tru aprecieri, referitor la pagina | 
cu MichacI Jackson. Da, ml ar b 
place șl mie o pagină muzicalii : 
pe să-ptiimînâ, dar e mal greu din j 
pricina spațiului...

Genu TU l’U

ofer în flecare număr 
cîtc un top străin. Ia- 
pentru tine, ultimul 
din „Bravo* (Germa- 

Al- 
no-

In memoriam
S î N T

RĂSPUNSURI I.A SCRISORI f 
Alina Troccea — Lupeni: cel
doi Roxette n-;ru avut chiar de 
la începuturi o traiectorie comit» 
na. Astfel, Mărie Frcdriksson a 
cîntat cu „Molher’s Children* 
Iar Per Gessle era destul de cu
noscut ca solist fn Suedia. In 
1990, a fost lansat „It Must Ilave 
Bcen Love 2, care a fost tema 
filmului „Pietty Woman" de care 
spui, cu Richard Gcre șf Julia 
Roberls. Activitatea lor din a» 
cest an este foarte bogată: aa
Intri prins turnee in Europa, au 
realizat noul album „Tourlsm".

A

C7- r* 47 -

R C K

pline de temeri secundele mele, 
de vise, spleciiui i, de xiață, 
pline de tone în aripi, 
de vreme, d« nervi, de iubire, 
de crahuri mentale, prea-pline 
de pline, de xisuri, dc nervi, de speranță!

pline de temeri secundele mele 
de minte, dc bine, <lc viață, 
pline dc lipsuri în daruri 
dc soartă, idee, mîhnire, 
dc gîndiiri nespuse și pline 
de pline, de zbucium, de plins, dc speranți

Aprilie, 1991
Petroșani ___________________

Mircca ION
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în așteptarea iernii, ar mai fi muite de făcut...
Nopțile reci, diminețile cu 

brumă ți pojghița de gheață sint 
semne prevestitoare ale anotim
pului rece. Ga întotdeauna, apro
pierea iernii ridică în fața gos
podarilor orașelor exigențe spe
cifice.

O primă chestiune pe care o 
abordăm, la Primăria Lupeni, 
privește căldura apartamen’elor. 
Va fi sau nu va fi căldură în 
locuințele oamenilor ? Primarul 
orașului ne răspunde detașat : 
.Totul depinde de agentul ter
mic pe care ni-1 va furniza Uzi
na din Paroșeni. Noi, am făcut 
ceea ce a depins de noi !“. Chiar 
totul ? .Ceea ce a fost posibil!“.

Din relatările primarului reți
nem: s-au curățit schimbătoare
le de căldură la toate punctele 
termice, Iar la 10 PT-url s-au 
încărcat instalațiile pentru pro
be. urmînd sâ se procedeze la fel 
și la celelalte opt. La PT 11, pe

Viitorului, s-a înlocuit pe o lun
gime de 160 m rețeaua exterioa
ră de termoficare, iar la PT-M 2, 
80 metri din rețeaua din subsol. 
O mare durere, cu efect dezas
truos asupra rețelei de termofi
care, au fost subsolurile inunda
te, In mare parte, ne asigură 
dl. Gheorghe Abalași, primarul 
orașului, apele au fost evacuate, 
subsolurile curățate, iar conduc
tele de termoficare reparate în 
cartierele Bărbăteni, Viitorului, 
iar în Parîngulul chiar în tota
litate. O problemă a rămas des
chisă la blocul A5 unde nu s-a 
putut interveni pentru repara
rea rețelei pentru că un pilon 
pentru noua magistrală de apă 
a fost pus chiar pe canalul rețe
lei de termoficare. Dar, cum a 
rămas cu subsolurile inundate? 
Gu toate strădaniile pentru a 
elimina acest calvar care dimi
nuează efectul termoficăril, în

cartierul Bărbăteni mai rămîn 
8 blocuri cu subsolurile inun
date. De ce ? Simplu: Primăria 
nu mai dispune de fonduri pen
tru a plăti echipele complexe de 
meseriași, formate din pensionari, 
care au executat curățirea sub-

solurilor... Așadar, în 8 blocuri 
din Bărbăteni, locatarii își pot 
pregăti cojoacele...

Dar, nu toate blocurile sint 
legate de termoficare. In Braia, 
în cartierul Vîscoza, sint și blo
curi cu sobe. Mai sint și casele 
rămase din vechile colonii, in
tervine viceprimarul N. Bucur. 
In aceste cartiere, cărbunele a 
rămas combustibilul de bază. 
Or. tocmai aici e nemulțumirea.

Familiile care ău dreptul la alo
cația de cărbuni reclamă slaba 
calitate a acestuia: preparația 
Lupeni livrează cărbune cu mul
tă piatră. Or, piatra nu arde, 
nici nu încălzește...

Din bilanțul pregătirilor de 
iarnă se pot reține și alte împli
niri, dar și restanțe. Din cele 78 
blocuri a căror terase necesitau 
reparații, s-au reparat 30. Se 
mai lucrează la 3, celelalte rămîn 
pentru... la ânul, tot din lipsă de 
fonduri șl, mai ales, de carton 
asfaltat. în ceea ce privește re- 
condiționarea apartamentelor 
distruse — cerință acută în con
dițiile crizei de locuințe — au 
fost finisate lucrările în 55 apar
tamente. Cu sprijinul minei Lu
peni se mai repară 50 de aparta
mente. Altele... așteaptă și ele
anul și viitorul buget. S-au mai
reparat străzi și trotuare. S-au
betonat 250 metri trotuare pe

strada Tudor Vladimirescu, iaz 
Aleea Liliacului vrea 100 metri, 
urmînd să continue repararea 
străzilor în zona școlii nr. 3, a- 
pol pe Viitorului, spre Bfccul 
chimic. S-a reparat podul sus
pendat peste Jiu, spre zona Ză- 
noaga, iar in prezent se lucrează 
la podul suspendat spre cartierul 
Ștefan, s-au reluat lucrările și 
la tronsonul al IT-lea al podului 
din Bărbăteni... In noiembrie 
se va acoperi piața din Bărbă
teni... In vederea iernii, RAGlX- 
ul și-a pregătit utilajele de in
tervenție, mai ales autoutilitare
le pentru acțiunile de deszăpezi
re ctc.

Deci, s-au făcut multe, conclu
zionam. S-au făcut. Ar mai fi 
îhsă de făcut multe! Dar, de 
unde bani? se întreabă cu năduf 
primarul...

loan DUBEK

Casa cu bucluc
ln disperare de cauză, cițiva cetățeni din orașul Lupi ni ni 

s-au adresat, solicitindu-ne sâ facem public un fapt care le-a
stirn t indignarea. Ei sint puși in situația de a fi taxați cu t.n
preț mai maie decit cel real, la cumpărarea apartamentelor ln
care locuiesc, plătind astfel gafele făcute de alții, cu ani in urmă,
după construirea și darea in folosință a blocului de locuințe. Des
pre cc este vorba ?

Cu mai bine de trei ani in urmă, blocul D5 de pe strada Pa- 
ringulul (hn cartierul Tudor Vladimirescu, construit de meseriașii 
fostului .ntier nr. 1 Deva al TCH a fost recepționat și dat în 
folosință. Recepția s-ii făcut cu superficialitate, dovedindu-se O 
mare generozitate fața de constructori, in detrimentul locatarilor. 
Gci ce s-au mutat in blocul cu pricina au fost nevoiți să cheltu
iam â bani greî pentru ușa-ziscle mici remedieri. Ba pe la bale, 
».tu la instalațiile rețelelor de apă și electricitate, ba pe la uși 
și fere tre, ba pe la rectificarea parchetului și a tencuielilor, unde 
erau făcute lucruri de mîntuiala. In cele din urmă, fiecare și-a jMi 
la punct apartamentul în raport cu cit i-au permis banii și rela
țiile de care dispunea. A apărut ulterior .și posibilitatea de a fj 
cumpărat apartamentul. Majoritatea și l-au cumpărat cu bani 
gheață sau In rate, dupu posibilități. Apartam ntcle cumpărate 
s-au dovedit a fi cu bucluc. Un lucru neglijat de constructori și 
neefectuat la timp, tencuirea exteriorului blocului a fost pusă In 
sarcina chiriașilor De fapt e vorba de o dublă plata a lucrării de 
toncutre exterioară. Una, cea făcută de alții, constructorilor, cu e 
gen-.roz.tatc păgubitoare pentru china-i. Iar alta, cea de acum, 
i.i ută dc cel ce gestion< .iza locuințele, respectiv Regia dc Gos
podărie Comun dă și Locativă, care întocmește actele de vinzare- 
cumpârarc și semnează contractele cu fo Iii chiriași, devenlți 
proprietari de apartamente. Contractele de vtnzare-cumpăraie 
••orc deosebire de cele obișnuite, au un codicil-clauză, fără de care 
nu erau eliberate. Fostul chiriaș se obligă sâ suporte cheltuielile 
necesare tencuielii exterioare. Ia actualele prețuri, care sint eu 
mult mai mari decit In urmă cu cițiva ani. din motive lesne de 
înblcs. Altcumva, bietul chiriaș nu devenea proprietar. „Am fost 
nevoit șa semnez contractul astfel întocmit, împotriva voinței 
mei*, din Interes Daca nu o făceam riscam să pierd drepturile la 
bor. irile de cărbune de care beneficiez", ne-a declarat dl. M. 
M. ai, locatar al apartamentului nr. 5, din blocul respectiv.

Este clar că locatarii blocului sini victimele unui abuz. De 
ce să plati-ască ei prntiu lspsa de profesionalism și indolența ce
ti r ce au făcut parte din corni-ia de recepție a blocului, contri
buind astf 1 la gratularea unor con-tructori care nu si-au făcut 
datoria ?

Jn prezent, probabil pe seama banilor Încasați de la actualii 
P pr ■ tari al apari .meritelor, au fost demarate lucrările de ten- 
cmre esterioaiâ. Dar cei păgubiți s-au organizat și constituit ln 
p irtf civila, ln rlifc.ri nd cu RAGCL Lupeni, solicitind sa se facă 
dreptate.

Am dat curs solitit.îi ilor actualilor proprietari, din respect 
p< ntru adevăr și d, optate. Intr-un fel sau altul, trebuie să sc facă 
lumina dincolo de ițele încurcate ale acestui război de Interese, 
cu altt mai mult cu cit sc pare că într-o situație similară se află 
și alti locuiti.ri ,ij ora.ului, care au devenit proprietari de .ijiarta-

Pe măsură ce zilele .și nopțile devin tot mai 
răcoroase, ne întrebam cu îngrijorare; vom a- 
vui oare, la i3rnă, căldură și apa caldă in a- 
partamente 7 Sau ne vom vedea nevoiți sa a- 
pelam, din nou la radiatoare electrice pentru 
a face față cil de cit frigului din casă 7 Cei ce 
răspund de producerea, furnizarea și distribui
rea agentului termic ne dau asigurări că la iar
nă nu vom suferi de frig. Sint asigurați astfel 
locatarii care beneficiază de avantajul de a fi 
legați la magistralele termoficăril de la Paro
șeni. In ceea ce-i privește pe locuitorii orașelor 
Petrila și Uricani, unde termolicarea este asi
gurată de centrale caie scot mult fum, dar au 
un randament scăzut, speranțele de a beneficia 
de căldură .și apă calda în apartamente sint 
legate de buna lor gospodărire și exploatare.

Cu ani in urmă, se vehiculau ideile unor pro
iecte de termoficare a orașelor Petrila și Uri
cani prin două mari centrale termice, care să 
acopere cerințele curente și în perspectiva dez
voltării urbanistice a celor două localități. Dar 
proiectele au fost abandonate la fel ca multe 
altele din domeniul investițiilor, <nvocindu-se 
lipsa fondurilor bănești. S-a diminuat din pă
cate și ritmul construcțiilor de locuințe. Geea 
ce se construia in întreaga Vale a Jiului intr-o 
singură lună, in anul 1989, pe baza fondurilor 
de investiții alocate de la buget, nu s-a realizat 
în cele nouă luni care au trecut din acest an. 
Din fericire, spre deosebire de investițiile din 
domeniul construcțiilor de locuințe, in ceea ce 
privește termolicarea, lucrurile stau cu totul 
altfel.

ln ultimii doi ani s-au desfășurat ample lu
cruri de investiții prin care se vizează dublarea 
capacității de producție a agentului termic pri
mar la termocentrala din Paroșeni. Fără îndo
ială că lucrarea era și este necesară. In prezent

agentul termic primar furnizat din instalațiile 
termocentralei Paroșeni prin cele două magis
trale spre Petroșani și Lupeni este departe de 
a satisface necesarul de consum.

Pe lingă consumatorii de drept, locatarii din 
blocurile de locuințe, la magistralele termofică- 
rii sau mai atașat alții, neprevăzuți în proiectă
rile inițiale, care utilizează agentul termic in 
unități economice și în scopuri industriale. Men
ținerea unor lucrări de investiții în beneficiul 
termoficarii țonstituie, deci, o speranță. Gropul 
de 150 MW se află în plin proces de moderni
zare, după cum am fost informați de dl. îng. 
Alexandru Flaidăr, directorul termocentralei 
Paroșeni. In curind vor fi finalizate itx?rartle de 
echipare cu electrofiltre a noului coș de fum. 
Au fost reconstruite și retehnologiznte cazane- 
le. S-au înlocuit turbine și s-au modernizat In
stalațiile aferente grupului de 150 MW. Impor
tante fonduri de Investiții destinate punerii Jn . 
funcțiune a noilor capacități de termoficare de 
la Paroșenî au fost alocate de Regia Națională 
pentru Electricitate și pentru anul viitor. Există 
un program de lucru prin care se prevede pu
nerea în funcțiune la jumătate din capacitate a 
noului grup. începînd cu toamna anului viitor. 
A fost cuprinsă în program și construcția și 
punerea în funcțiune a tinuj cazan de apă fier
binte, care va avea o capacitate de 100 Gigaca- 
îorli pe oră. împreună cu actualele eapacităti 
Instalate, sc prevede dublarea cantității de a- 
gent termic, astfel îneît să sc asigure întreg 
necesarul de consum pentru localitățile muni
cipiului nostru.

Nu ne rămine decît sa sperăm câ vor prinde 
contur aceste programe de investiții. Că prea 
nu pătimit, mulți dintre noi, din cauza frigului 
din apartamente.

Viorel STRÂUȚ

V iorcl STR AI Ț

=— Hoții la cărți
*■>-*[ spart, într-un mod foar

te „ingenios', șl Librăria de 
cm te Ion Creangă din Petro
șani. Iată <ă hoții au și velei
tăți culturale, ei acoperind o 
tot mai mare zonă de acțiune, 
f’u ne îndoim câ un timp va fi 
liniște șl pace, perioada de „cul
turalizare" țlnînd de absorbția 
si perceperea fenomenului inte
lectual, de atracția cuvintului 
scris, care a fascinat, de-a lun
gul istoriei, atka și atita lume,

inccpind din copilărie și ternii- 
nind cu cci din... pușcărie.

Dacă și cărțile le vor fl de 
vreun folos aceasta o va spune 
justiția. Deocamdată, cele doua 
echipe pornite pe urmele lor sc 
cunosc: revizorii, care vor face 
inventarul paguLei și poliția, 
care le va cere socoteală. A- 
ceasta din urmă nimeni alfa 
decit cea care l-a capturat pe 
escrocul buteliilor din Petrila,

„ANIVERSARE11
In cadrul manifestărilor în

scrise sub egida „Săplununa Cru
cii l<oșii“, joi a avut loc o vizita 
protocolară, de suflet, la azilul 
de bâlrini din Lonca. Toți cei 
55 de bâlrini, dar cu precădere 
cei care i-și sărbătoresc in aceas
ta luna ziua de naștere, au fost 
binecuvântați de cuvintele deli
cate ale doamnei Silvia Njlaș 
(organizatoarea acțiunii), dc u- 
r.uile de „La mulți anii- rostite 
cu atita gingășie dc glasurile 
cristaline ale copiilor dc la gră
dinița nr. 3 (Carpați) din Petro
șani. Totodată, au fost oferite, in 
spirit umanitar și în semn dc 
respect, ajutoare constind din 
alimente și îmbrăcăminte.

Cine-1 aduce 
pe ,»Z vram 

Iancu” ?
Supunem atenției o întîmplare 

căreia i-am dori o rezolvare in 
spirit umanitar. O doamnă, ple
cata la cumpărături la magazi
nul General Petrila, a pierdut 
din neatenție o bancnotă dc 5000

Ici, o suma imensă pentru si
tuația ei materială precară, dar 
ghinionul este ghinion. Femeia 
face un apel disperat către per
soana care a găsit această banc
notă. in zona raionului de că
ciuli din blană, să-i restituie, 
prin iniei mediul redacției noas
tre, această sumă de bani. Res
pectam rugămintea femeii șl fa
cem același apel, cu speranța că 
totuși omenia va învinge. Aștep
tăm, ca acea persoană caic a gă
sit suma de 5000 lei să ni se a 
dreseze. (G.C.)

I ----- =
nu se vn lira traduși nici d<’ 
ai < asta dala, piua nu va com
pleta cunoștințele infractorilor cu 
o altă literatură, cea a legii, pe 
care nu o vor mai putea fura, 
ci numai Invața. < indvn, aceștia 
voi putea și ei scrie o carte, 
cai tea vieții lor, p tnîndu 1 su
gestiv un titlu <lc rezonanță, cu 
impact iul „Amintiri din... 
pușcărie".

Bort i NEAMțU

Alo, centrala ?
Din 27 august ac., după cum ni s-a relatat dc mulți 

cititori dc bună credință, nbonații din blocurile 28A, 2* ț> 26A, z 
situate pe strada Aviatorilor — Aeroport, Petroșani, du $c »'.a| f 
pot folosi de aparatele de telefon cu toate cu achita în mod < <>iv- j; 
șliincios taxele cuvenite. Se spune că undeva în apropiere, ti ga- f, 
tura dintre aceste blocuri și rețeaua centrală este întrerupta 1 
ar lipsi un cablu de mică lungime. Abonați! au făcut repeta o jt 
demersuri, inclusiv prin audiențe In dl. Buliga, fură ca probh i 
lor să fie rezolvată, sau fără ca rezolvarea să depășească P»'11 11 
promisiunilor.

După cum am aflai de In R.A. ROM TELECOM Petro-,.m». 
se lucrează acum pe strada Constructorul, caro așteaptă fie mu 
mult timp, urmînd ca pe măsură cO sosește o nouă cantitate <’l n 
acel sortiment de cablu special, să ie remedieze și defceținm a 
dc pe tirada Aviatorilor. (T.M.) „ • ’ —
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R. A. G. C. L. Petroșani - 
Aninoasa

ANUNȚĂ
Facem cunoscut tuturor consumatorilor de apă pota

bilă că in prezent există un consum peste limita zilnică 
de asigurare din barajul Valea de Pești, care Se află în 
continuă scădere. Astfel, în loc de 650 1/s, consum aprobat 
de „Regia Apelor Române**, se consumă 970 1/s, existînd 
riscul ca în următoarele zile să fie oprită furnizarea de 
apă brută de către aceasta, dat fiind cota minimă la caic 
se află barajul.

Rugăm consumatorii industriali, casnici și particulari 
să înțeleagă acest lucru și să economisească cu maximă 
răspundere apa de care beneficiază. IN CAZ CONTRAR, 
VOM TRECE, în termen de 5 zile de la acest anunț, LA 
OPRIREA APEI PENTRU CONSUM.

| R. A. G. C. L. Petroșani - 
Aninaosa

ANUNȚĂ
Incepînd cu data de 16 octombrie 1992, se fac probe 

LA CALD pentru instalațiile de încălzire, iar în data de 
19 octombrie 1992, se va porni încălzirea în program 
normal.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

TOATE florile din lume, fericire și un călduros „La mulți 
ani!“ pentru iubita noastră soție și mamă, Laszlo Marin, de ziua 
ta îți urează soțul Erno și fiicele Dalida, Laura, fiul Darius și 
nepoțica Dalida. (5184).

MAMA și surorile urează dragului lor Iosif Szatmari „La 
mulți anil“, fericire și noroc. (5200).

CU OCAZIA zilei de naștere, Gigi, Gcluțu și Adriana, urează 
scumpei lor soții și mame, multă sănătate și un sincer „La mulți 
ani!". (5187).

FELICITARE
FAMILIA Lăcătușu urează lui Daniela și Marius Cucăilă, CU 

ocazia celebrării căsătoriei, „casă de piatră!1 (5154).
VINZARI — CUMPĂRĂRI

VlND televizor color, mobilă bucătărie suspendată, bibliotecă 
mică. (5198).

VlND televizor color TELEFUNKEN și vidcorecordcr ORION. 
Informații telefon 544705. (5196).

CUMPĂR tichet de benzină, telefon 544418, Petroșani. (5194).
FIRMA PACO SRL vinde autodubă 1,5 tone, preț negociabil. 

Telefon 543956, Petroșani. (5155).
VÎND apartament 3 camere, Petroșani — Hermes, str. Repu

blicii, bl. 97, sc. 1, ap. 26, negociabil, orele 11—17. (5092).
VlND casă în construcție (spatele Spitalului nou), str. Rovine, 

10. Informații, între orele 16—18. (5171).
VÎND saxofon marca „Guban" nou, preț negociabil. Informa

ții: str. Muncii, bl. 19, ap. 28. Uricani. (5203)
VlND Dacia 1300, stare excepțională. Informații: telefon

570014. (5204)
DIVERSE

HOROSCOP

în atenția agenților 
economici!

DIRECȚIA DE MUNCA SI PROTECȚIE SOCIALA 
HUNEDOARA — DEVA — OFICIUL DE FORȚA DE 
MUNCA HUNEOARA — DEVA, propune agenților eco
nomici din județ (societăți comerciale, regii autonome 
etc.), colaborarea, în vederea calificării șomerilor și a 
altor persoane, în baza Legii nr. 1/1991 și HGR 288/1991, 
in meserii (specialități) specifice ramurilor industriei, con
strucții, (locuințe și drumuri), transporturi, prestări ser
vicii, calculatoare, tehnică publicitară etc.

Colaborarea se va concretiza în ofertă de școlarizare, 
axind la bază un deviz (antecalculație) prezentat de agen
tul economic, deviz ce reflectă cheltuielile depuse pentru 
instruire, suportate de către DMPS—OFM.

Oferta se va face pînă cel tîrziu Ia data de 30 octom
brie 1992.

Relații suplimentare Iu: Oficiul forțe de muncă, str. 
I Decembrie, nr. 12, telefon 617018 și birourile teritoriale 
de forța de muncă și șomaj, din localitățile județului.

SG DISCO-BAR Parîngul, angajează tinere sub 25 ani, pre
zentabile pentru meseria de ospătari. Relații: BAR Parîngul. (5152)

S.C. „PRIETENIA** Petroșani, caută sobar teracotist serios. 
Telefon 543606. (5197).

SOC. COM. „Cerbul de Aur** SRL Petrila, str. Republicii nr. 
27 angajează: • electricieni; • brutari; ebarman; • ospătar.

Informații zilnic între orele 12—13, la sediul firmei. (5079).
SC INTERCOM IMP-EXP. SRL, str. Republicii nr. 82/4, te

lefon 542943, 545247, vinde camionetă MERCEDES-BENZ 208, 
1,5 tone, cu 2 motoare, 1 Diesel .și 1 benzină, în perfectă stare de 
funcționare piese de schimb și accesorii. (5190).

- SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră zona Stadion, str. Vișinilor, bloc 5, c’t. 2, 

apt. 10, cu apt. 2 (3) camere, zona Parîng — centru.
Ofer recompensă. Telefon serviciu 543812, 7—15,30. Morar 

Valentina. (5191).

PIERDERI
PIERDUT ștampila triunghiulară cu înscrisul: Asociația Spor

tivă „Minerul** Bărbăteni. O declar nulă. (5199).
PIERDUT legitimație bibliotecă, pe numele Sărsan Ileana, 

eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5186).

DECESE

CU adincă durere în suflet, familiile Mihăilă Ion șl Medveș 
Ervin. anunțăm decesul mamei noastre

MEDVEȘ ANA
după o lungă și grea suferință.

1 ninorniintarea va avea loc în ziua de duminică, 18 octombrie, 
ora 13. (5202).

N O UI
S. C. „Servtrans-Impex” 

S. R. L,- Oradea
oferă spic \ bizare Ia prețuri accesibile pentru între

prinzători particulari, sdtietăți comerciale, asociații de 
locatari, etc., cazane import „TERMOTEKA" — pe gaz, 
cărbune sau duplex.

C: anele sint de diferite capacități, omologate ISCJR 
și agreate de DGSEȚ — România, cu un randament 
fată de cele indigene de 85—90r’/o și implementate în 
număr de aproximativ 200 bucăți în zonele din nordul 
țării, Livraiea in maximum 30 zile.

I iformații; firmă 991 — 161739; FAX; 991 — 152138. 
Teii • .ini —511177, după ora 16, (5205).

COMEMORĂRI

SE împlinesc 6 luni de cînd suferința nemiloasă l-a transfor
mat într o lacrima pe iubitul nostru soț, tatu si bunic

MANEA CONSTANTIN
Soția Maiicki. fiicele Monica și Ramona, nepotul Sergiu, te 

vor păstra veșnic in inimile lor.
Odihnească-sc în pace. (5195).

IN PLINA strălucire tc-ai stins ca o rază dc soare, cuvintele 
nu pot exprima durerea cc o trăiesc dc cînd destinul nemilos 
tc-a răpit acum 6 luni, scumpul meu soț

GHEORGIIE CORNEL.
Cit ai trăit, le-am iubit. Cit trăiesc te voi plinge. Noric i 

Elconora. (5193).

SOȚUL Loghin și fiul Eugen, anunță cu adincă durere împli
nirea a 6 luni, dc cmd nc-a părăsit iubita noastră soție și mamă 

l’ETROV ELENA
Nu o vom uita niciodată! (5189).

CU .sufletul induicrat, soția I.ucica și fiii Silvius și FuLius 
cu familia, amintesc celor cc l-au cunoscut, că se împlinește un 
an dc cinci nc-a părăsit cel ce a fost un bun soț și părinte

Dr. FULVIU ISACU
Nu tc vom uita niciodată. (5201).

PĂRINȚII, soția .și copiii, anunță cu durere împlinirea a doi 
ani dc cînd nc-a părăsit

subinginer MIHALY GHEORGIIE
11 vom păstra mereu in inimile noastre. (5097).

BALANȚA
Omul de „paie" are o inimă de 

aur...
SCORPION

Posibile altercații în sinul mi- 
crogrtipului pe carc-1 coordonați.

SĂGETĂTOR
Conjunctura astrală favorabi

lă afirmării în public, piin ac
țiuni de anvergură.

CAPRICORN
Critica dură nu vă aduce ni

mic bun.
VĂRSĂTOR

Sinteți într-o formă excelentă, 
fapt ce vă transformă in atracția 
numărul unu a serii.

PEȘTI
Tovărășia dubioasă în care vă 

complăceți reduce șansele „raco
lării" unui asociat de calitate.

BERBEC
Armele dv. sînt ineficiente da

torită unui sabotat din interior.
TAUR

Trec prin mîna dv. niște bani, 
pe care n-aveți timp să-i vedeți 
prea bine...

gemeni
Mahmureala din zori poate fi 

prilejul unei meditații serioase. 
RAC

Pînă la urmă veți plăti și ce
ea ce n-ati furat...

LEU
între două rele, alegeți-o pe 

cea blondă !
FECIOARA

Ospățul cîinilor nu e niciodată 
vesel.

PROGRAMUL 
TV

9,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul de la Ă la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ala-bala-portocalal
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Desene animate.
14,45 Reîntîlmre cu GOIUNA 

CHIRIAC.
14,55 FOTBAL: Rapid — Dacia- 

Unirea Brăila, Divizia Na
țională.

16.50 Magazin cinematografic.
17.50 Pagini instrumentale.
18,00 Laureații premiului Nobel 

pentru literatură: Rudyai* 
Kipling.

18.30 Mapamond.
19,00 Refrene dc neuitat...
19,15 Tcleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS
21.35 Săptămîna sportivă.
22.00 Autorul nu mai e în sală!
22.50 Actualități.
23,05 Film artistic. STEAGUB 

ROȘU: ULTIMUL JOC (SUA, 
1981).

Pronosticul nostru
Concursul clin 18 octombrie 

1962
1. Oțelul Sportul Studențesc 1
2. tC Selcna — CSM Reșița I
3. Atalanta — Torino 1
4. Foggia — Genoa 1 X
5. Jiivcntus — Brescia 1 X
0. Milan — I.azio 1
7. Parma — Ancona 1
8. Pescara — Fiorentina
9. Roma — Inter 'X

10. Sampclpiia — CagJiari X 2
11. Udincsse — Napoli 1 2
12. Cremoncw —- Verona 1
13. Padova — Bologna 1 X■

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de namtlr

Tibcriu Sl’ĂTARU 
Corectura i

Emilia ACIIIRE1 |l Viorica FIRȚULISGU

Cotidianul de opinii și Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI** este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
.ZORI NOI- S.A, 

înființata conform De- 
f.DIel nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii fudețulul 
Hunedoara.

Director 
BflRCEA BC/JORESOU

Materialele necomandate și nci’u- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor,*

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 26 75
Petroșani, str. Nlrolae Bălcescu or. 2 
Telefoane: 511662 (dliector-redactor fefjt 
515972 (director execuți v-administrativ di
fuzare); 511663, 512164 (secții).

★

TIPARUL | Tlpogrofio PctrOjanL str. 
Nicolao Bălcescu nr 2. Telefon 141365.


