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Noi și politica

Criza de premier
Pâră îndoială, situația politică 

din România de după alegerile 
legislative și prezidențiale din 27 
septembrie a.o. reclamă cu pu
tere o acută criza. Încet dar si- 
fi.tr, de atunci și pînă acum, a 
trecut mal mult de o lună de 
Zile și toate negocierile politicie
nilor, incluși In parlament de 
votul electoratului, nu au condus 
ia o soluția viabilă de formare 
* noului guvern, așteptat de tot 
omul din România.

Criza de formare a guvernu
lui, deși nu ne place să credem 
ta chiar durează atit, este dată 
de fapt de criza de premier, ca 
*â-i spunem ața. Cu alte cuvin
te, nu se găsește un premier ca
re să preia marca povară a for
mării unui cabinet, capabil »ă 
întrunească sufragiile tuturor 
forțelor politice ce au obținut un 
loc în parlament. Sigur, o ast
fel de situație parc credibilă da
că ne raportăm părerile doar la 
faptul că situația generală a ță
rii noastre este de așa natură 
Incit oricine se sperie de o ast
fel de misiune. Dar dacă ne-am 
gîndi doar la acest lucru este 
posibil să nu pătrundem un alt 
âspect al joculuj dintre partide 
ți electorat.

Se știe că fiecare partid poli
tic, participant la aleger.Ie din 
27 septembrie a pornit în cursa 
electoral . cu un program politic 
propriu, cu o opțiune pentru un 
președinte al țării și cu hotărî- 
rra declarată de a ciștiga cit 
inul multe locuri in Parlam< nt. (Continuare în pag. a 2-a)
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Un fapt firesc de altfel, ce face 
parte din regulile jocului politic, 
dar din care, spre regretul nostru 
observăm că in mod fățiș tinde 
doar spre interesele acelui grup 
(partid) și maj puțin spre inte
resele noastre. Se naște sigur în
trebarea de ce facem astfel de 
afirmații? Problema poate fl 
foarte simplă, dar în același 
timp și foarte complicată. Iată 
de ce. Noi ca simpli electori che
mați să ne dăm votul unuia sau 
altuia din partidele politice, am 
optat spre un program ori altul 
sau in cel mai rău caz spre o 
personalitate sau alta ce făcea 
parte din lista candidaților. Ne
am exprimat opțiunea șl am 
așteptat cu toții rezultatul final, 
care In cazul nostru este cel cu
noscut, sperind că perioada de 
formare a guvernului va dura 
cit mal puțin, mai ales avînd în 
vedere afirmațiile actualului gu
vern. care nu mai contenește să 
spună ce greu este In România 
în momentul de față și ce mi
siune plină de răspundere aș
teaptă pe viitorii guvernanți, de 
parcă pentru situația existentă, 
guvernul care își încheie man
datul nu ar avea nici o răspun
dere. Dar asta e o altă fațetă a 
situației. Fațeta spre care în
dreptăm afirmațiile noastre se 
referă strict la situația guvernu
lui în formare -I a premierului 
ce va fi desemnat.
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IN ZIARUL DE MÎINE !

„Izvorul de apă vie“ ai vieții 
spirituale din Valea Jiului este 
grav amenințat de nepăsare și 
de perpetuarea unei letargii pă
guboase. Sălile de spectacole sini 
goale, cu foarte rare excepții. Ne 
frămlntă pe toți fenomenul cui. 
tural. De aceea, după cum v-am 
informat, am inițiat o amplă 
dezbatere pe această temă cu 
factorii de răspundere din do
meniu. S-au născut idei, s-au pus 
multe întrebări la care răspun
surile sînt mal mult sau mai 
puțin simple. In finalul acestei 
dezbateri, printr-o hotărîre a ce
lor prezenți, s-a înființat „SO
CIETATEA CULTURALA VA- 
LEA JIULUI". In ziarul de mli- 
ne, dezbaterea care a avut loc, 
va fi prezentată pe larg.

PUPA DECLARAȚIILE DIN „ADEVĂRUL” 

Cine ne-a adus „LA LIMITA RĂBDĂRII” ?
E noapte și nu dorm. Mă gîn- 

dcsc daca cu, umilul ziaiist mal 
pol cămine în Valea Jiului, in- 
trucit m- im luat „pieptiș" și cu 
Coana (știți dumneavoastră ca
re), și cu Țiirfla (vai dc m.ne, 
doar îl cunoaște ți I), și cu, cu, 
cu, cu... Gindiți-vâ, oaie ce ar 
irc-emiia un umil ziarist in fața 
acestor „coloși" ? I i care, a- 
daugain, i ită, un primar „ales" 
— lin „indipench nt". cai c, după 
propria „diclnrațiuiic" din ziar 11 
„Adu,arul" (joi, 29 octombrie)' 
„ni ani ales ca independent, de 
aceea pot să va vorbesc fără 
patima și. cred cu, cn conipcten- 
t i. dc w me (!) de timp DE 
IttEI DECENII AM CONDUS 
SECTOItUL ENERGETIC DIN 
CENȚII ALA CAItBI.INELUI

(ș n )“.
Accasf i este prima minciună, 

„prostioță", s;ni „laudă dc sine". 
Daci dl. primar ne va doxedi 
că „a condus" vreun serviciu, 
vreun sector, sau măcar ar.isă 
la dmsiil, timp de „T'HEl DECE
NII", noi ne plecăm...

Cine cheamă țara Ia „războln’" 
hi ziarul „Adevărul", do Joi, 29

7IIIA P01IIIH ROMW
Asemenea tuturor instituțiilor fundamentale ale statului 'le 

drept, instituția Poliției sărbătorește în fiecare an, in data de 4 
noiembrie, Ziua Poliției Române.

Moment important pentru întreg poporul român. Ziua Poliției 
Române se vrea o sărbătoare tradițională, care împletește, în 
mod armonios, respectul față de statul de drept și spiritul de 
datorie, calități esențiale Ce definesc statutul polițistului român. 
Profund ancorată în funcționarea și dezvoltarea democrației au
tentice, poliția lși circumscrie raza sa de acțiune, sprijinirii în
deaproape a valorilor fundamentale ale societății, criterii pe care 
se întemeiază întreaga sa muncă de integrare socială șl civică.

Odată cu revoluția din decembrie 1989, statutul Poliției a 
căpătat noi valențe, ce decurg in mod direct din esența dorinței 
poporului român de a păși pe calea democrației în care, la loc de 
cinste, se situează omul și grija pentru binele său. pentru afir
marea valorilor sale, a calităților și drepturilor sale fundamenta
le. Este de la sine înțeles că. într-o societate democratică. așa 
cum este cea pe care o construim după decembrie 1989 rolul 
Poliției în stat a cunoscut profunde transformări, ea reprezerttind 
apărătorul legal al ordinii, al drepturilor și libertăților fundamen
tale ale cetățenilor, în cadrul legislativ nou creat odată cu pășirea 
pe calea democrației.

Nu este un secret pentru nimeni, că. în condițiile date. Poli
ția acționează ca un element definitoriu al democrației, acțiunile 
sale bazîndu-se, în toate situațiile. pe respectarea și aplicarea 
legilor, de către toți cetățenii, indiferent de funcția pe care o 
ocupă. De altfel, întreaga activitate a poliției se bazează pe umil 
din principiile fundamentale înscrise în noua Constituție a Româ
niei și anume acela, potrivit căruia. în fața legii toți cetățenii sînt 
egali.

Acesta este unul dintre elementele transformatoare de subs
tanță care a intervenit în munca și activitatea Poliției Române 
după decembrie 1989. care permite organelor de poliție o implicare 
responsabilă și directă In apărarea cetățenilor și a bunurilor tor 
în fața infractorilor și tuturor acelora care încalcă legea

Asemenea întregii poliții române, și activitatea organelor de 
poliție din Valea Jiului, se circumscrie acestor comandamente 
majore ale societății, polițiștii noștri fiind mereu prezenți la da- 
torie. In toate localitățile municipiului, apărînd cu răspundere 
viața și libertatea cetățenilor. Acum, la moment aniversar și de 
bilanț, apreciem că polițiștii din municipiul nostru au acționat 
cu multă pricepere și operativitate, rezolvând nunaeroasP cazuri 
ce s-au ivit, chiar dacă pentru respectarea legii unii cetățeni, 
certați cu legea, au avut de suferit și au suportat consecințele.

De ziua Poliției Române, vă rog să-mi permiteți ca în numele 
întregului corp polițienesc al municipiului să adresez sincere mul
țumiri cetățenilor Văii Jiului, pentru modul în care ne sprijină în 
activitatea noastră, asigurindu-i de respectul nostru șî de atașa
mentul sincer pentru apărarea drepturilor și libertăților lor. pre
cum și a ordinii în statul nostru de drept.

Maior IOAN DAVID, 
comandantul Poliției municipiului Petroșani

____ J
„ZORI NOI" REZISTĂ!

„Zori noi" se numără printre puținele ziare care încă 
nu s-au scumpit, deși costurile de producție (incluzind 
prețul hirtiei) «tu crescut vertiginos. Intr-o lume în care 
banul vorbește, noi credem în omenie și bun simț !

octombrie ? Iată cine : Dl. Stoi- 
cilța susține că Valea Jiului 
(deși ar trebui să vorbească doar 
pentru orașul pe care nu poate 
să-l conducă — Petroșani), n-are 
pline. Fals, d-le primiri Fals, 
așa cum sinteți dumneavoastră 
și cei a căror politică o faceți! 
Faină la Pctroș .ni era pină azi 
(miercuri. n.n ). Expresia: „Și
cum spuneam, chiar dacă am 
capacități, ce să fat a cu (sic!) ele 
daca eu n-am faina <1 ■ ii pentru 
21 dc oro ? (Dacă imuni clum- 
ne.ivoastiă, cumpărați-viî dom
nule I — n n ). Cele 80 de tone 
pentru miine trebuie să lo Im
pari (imparțîțl le. domniile — 
n n.) la Ui ic.mi. Vule.m. Livc- 
zeni. Pi-tro' ini și P ’trila" este 
diclaton,iln. nula ,.i n im nită. 
î ■ te d. st ilillizato.ii <. d-le... ,.in
dependent" • Făină este. Moara 
dc la Laponi trebuia să fie In 
remont ptnă in 15 noiembrie 
(știți ce e ăla remont. sau îl 
confundați cu stația de montă’). 
Ei pine, să știți că moara va lu
cra In cltcva zile și are 1000 
(una mie) tone dc griu m4cin.it.

Pe drum mai sînt încă 1000 (una 
nuc) tone de griu. Nu vă mai 
lăudați peste lot că le-ați adus • 
dumneavoastră, fiindcă nil e așa. 
Dimpotrivă, agenților comerciali 
din Valsa Jiului lc-a'.i stricat 
relațiile in toată țara ! Cum d.iți 
un telefon, cereți sa fie dat 
alai a un du clor Ați dat tele
fon la Mniisl rul de Interne s;1 
lie schimb.it corn,mr’.intui- Po
liției, ați dat telefon li Ministe
rul Sănătății sa l;e schimb it 
directorul spitalului. D.ili-i alu
ră p ■ toți și faceți duune.ive.is- 
tră tot ! Dați-i af aia p • to’i, d.ir 
<l(. afară puteți să i ra.ii dați a- 
l.ira ?

Cu respr ‘ui ji cur I datorăm 
unor ziaiiști de talie, precum 
Mircc.i Bun> i d - li „Adevărul" 
ne exprimăm amărăciuni a și
d -.'api olj.irea de a fl .-icccpt.lt sâ 
tie niințiți (da, miniiti. pur >i 
simplu ') 'ic un „mdependent"
ales așa cum spune< cu gura
dinsuliji „clin fntîmpl.ire". D
einfyrmrază Cft In Vale a Jitil ii 
nil se găsc-lc carne. Ua da. d-l

(Continuare in pag .1 2-a)
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FDSN-ul oferă „SOLUȚII 
PENTRU IEȘIREA DIN CRIZĂ”

■ „Viitorul priin-miiiistru va fi un 
economist1* (deputat Gheorghe Ana) ■ 
„Dacă am avea o rețetă completă in buzu
nar am face Guvernul la Hunedoara** 
(senator Ion Diniș) ■ „Dușmanul cel mai 
mare al nostru, la ora actuală, este 
ESN-ul" (ing. Georgel Răican, președintele 
filialei județene Hunedoara a FDSN). ■ 
„Producția industrială a județului Hune
doara a scăzut la 78 la sută din cea a 
anului 1991 — o situație de-a dreptul alar
mantă!** (senator Ion Diniș). ■ 
stopată această posibilitate 
se îmbogăți peste noapte!**

„Trebuie 
a unora de a 
(senator Octa-

vitul Muntean). ■ „Cinstit, nimeni n-a 
depășit pragul de 50 la sută, ca să spună: 

(deputat Gheorghe 
"numărul 

structurile

«eu am cîștigat'*** 
Ana). ■ „Trebuie schimbat 
unu» al județului și toate 
prefecturii, pentru că prin el și cu ajuto
rul lui s-au făcut multe. Asta o facem 
în șase luni dc zile** (Georgel Răican) ■■ 
„Dacă blocăm producția internă, vom a- 
vea uii import masiv de șomaj" (deputat 
Gheorghe Ana) ■„Personal, consider că 
nu este nevoie de o lege a presei" (senator 
Octavian Muntean).
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Duminică, la ora cînd alții a- 
bia „fac ochi”, adică 10, la Deva 
demara cu greu, împinsă de la 
spate, conferința de presă organi
zată de filiala Hunedoara a 
Frontului Democrat al Salvării 
Naționale. Tema propusă — „So
luții pentru ieșirea din criză" — 
s-a dovedit a fi neinspirat alea
să, mtrucit era clar că nu se pot 
oieri soluții concrete, atita vre
me cit nu s-a format incă un 
guvern- Se puteau face doar re
feriri la strategia preconizată în 
platforma electorala a partidu
lui, ceea ce s-a .și intimplat, spre 
dezamăgir a ziar'Ailor prczenH 
in raport de aproximativ 2—1, 
față de numărul parlamentarilor 
n-iuți la dezbatere. Concret, 

redactori de la „Ora“, „Rom- 
pres", „Adevărul", „Zori noi". 
„România libera". „Cuvintul li
ber" ;i TV Deva au încercat să 
ițească p: intre gindurile rosti

te de deputatul Gheorghe Ana, 
si naturul Ion Dini... -. • itorul 
Octavian Mo.ii- in ți — nu in 
ulii.1! .1 inel — de pi .edinti-le

L’i '!• ț ne a dS.’K ;n::.

Georgel Răican, mai activ în par
tea a doua a conferinței de pre
să, cind întrebările au deraiat 
spre zona politicului, ceea ce, 
vasăzică, ne place... Goi trei au 
făcut, potrivit propriilor decla
rații, primul pas, asemenea în- 
tilniri ale parlamentarilor cu 

presa urmînd să aibă loc, în vi- 
dictatăitor, cu o periodicitate 

dc necesități.
In preambulul acestui 

v-am oferit spicuiri din 
șurile date de parlamentarii FDSN 
fără duminică, la întrebările zia
riștilor, timide la început, apoi, 
pe măsură ce se contura un su
biect „de conversație11, din ce în 
ce mai incitante. Spațiul nu per
mite reluarea acestora in cx- 
tenso. S-au făcut și afirmații șo- 
c uite; „Eu sînt pentru un grad 
de privatizare de 90 la sută" (Gh. 
Ana); „Combinatul siderurgio 
Hunedoara poate funcționa cu 
jumătate din personalul actual"' 
(Ion Diniș); „Aport de capital — 
da, credite — nul" (Gh. Ana). 
..Sinteni deciși să desființăm a- 
ce-tc CIS uri, care nu ;:-uU lo

articol 
răspun-

vedit eficiența” (Ion Diniș); „Nu 
există elementele constitutive a- 
Le unei infracțiuni" (analiza ges
tiunii Roman — n.n.) (Octavian 
Munteanu): „Dacă va fi o iarnă 
mai blindă, probabil că o vom 
trece mai ușor" (Ion Diniș) : 
„Minciuna a fost ridicată, de 
liderii FSN, la rang de lege" 
(Georgel Răican), dar ideca co
mună care s-a desprins din toa
te înscrierile la cuvînt a fost 
că FDSN-ul e hotărît să stopeze 
corupția, specula, și să continue 
reforma, cu asigurarea unei pro
tecții sociale corespunzătoare. 
Este, de fapt, un principiu, o 
„directivă" am putea spune. 
FDSN-ul a cerut un termen „de 
grație", de un an, pcutru a ren
tabiliza cît de cit economia, pen
tru a realiza linia dc plutire. In 
următoarele zile vom cunoaște 

numele viitorului prim-ministru, 
apoi programul de guvernare. 
Ceea ce se va face, concret, ur
mează să vedem. Și sa suportăm.
Sau nu...

Ștefan CIMPOI

*
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^scurtissime^
Groapa mi chuirti ”

<9

La l’itril.i. strada Minei. in I 1 . m ■■ •/'nulul dim 
di m ij bine de fini ani. o groapa cu un diametru ie in; 
■ ••ndii' tă mar. in.dizată dc la reț'aua principală dc apă 
a orașului, sta ă iși „prim, 1 " climții. Despre conduct; 
tructorii știu < i trebuie legata la magistrală.

Recent, un client al crîșmelor și-a găsit odihna <îteva minute 
aici. Cu greu a reuși1 
l'ovettin 1 unor
„Cu n,.i. ai Gr t chior,
groap* se num- 1
mireni?

nta> 
bite

sa escaladeze malul și să ia'a la suprafață, 
pr icni, aceștia au izbucnit în tis, spunindu-i :

■•a nu vezi tu așa ceva ", Și, de atunci. 
„Groapa lui • ■binii,11. Chiar nu o m.n vede

Certificat găsit
Zilei trecute nc-a fost ad js 

la redacție un certificat de naș
tere. pc numele Constandoiu Alin, 
pe rdut undi 1 in zm. pieței

din Petroșani Păgubașul este a}- 
teplat. pentru a reintra în pose
sia documentului amintit.

Pentru cei ce 
suierâ și tac**.
Subfiliala dc Cruce lîoșic Pe

troșani, împreună cu Asociația 
'/Libertatea'1 a handicapurilor din 
Lalea Jiului lansează un căldu
ros apel către toți agenții econo
mici r.i către persoanele fizice dc 
a oferi, pentru ajutorarea copiilor 
orfani și handicapați din Repu
blicii Moldova, obiecte dc îmbră
căminte și încălțăminte' rechizite 
școlare, dulciuri, alte obiecte dc 
folosința personală. Donațiile se 
vor depune la sediul Subfilialei 
dc Cruce Roșie (str. Republicii, 
bloc G7 — lingă Banca Comercia
la), zilnic, între orele 10—1G. Pen
tru a se evita suspiciunile că do- 
națiile nu ajung la cei cărora 
le-au Iest destinate vă asigurăm 
că transportul va fi însoții — 
piuă la locul de distribuire — și 
do către un reprezentant al pre
sei. (Și. G )

(T.V.)

Breack - (lance Cine ne-a
Li .c a activitatea creol de „br«ick-d mco" ni (?asel dc 

r t din Petroșani. D< ahidr rea activităților cercului a avut 
ziua d " ' 1 1 2 . 1...
c o ului peimitc o d zvollare a activități sale,

un nu '.-.m insei is. dar doresc să practice arc t 
o m ,i pot l.ir.o. (Al. 11.)

cultu-
. -.................   loo în

dc 3 noiembrie. Cum numărul locurilor din sala dc lucru a 
ce; care pină 
stil ’orcgi afic,

«Fuge blocul
Da dmnniii-î) j-rim..r, „fuge" 

!■! ■ ol! 1 'o vorba de luarea tc- 
len ilni în fața magazinului do 
.o i >4e slectrire din complexul 
„Hermi s“ din Petroșani. Piost 
cm 'ru t, magazinul a început să 
se lase. S-a rupt treapta dc la 
intr.irdah lc au luat-o la vale. 
E .i ia riscul rj intr-o buna zi.

la 0 pb .iic mai zdravănă, să 
chemam buldozerul pentru a de- 
bl'K.i magazinul, aflat, rețineți, 

l-i paterul unui bloo ca și nou. 
S .i/ată, Primăria nu spune ni
mic. Șl nici nu face. Nici RAGC- 
ul nu zice nimic. Să deducem 
doar că so așteaptă prăbușirea 
coșim liei ? (Gajin IIOI-.IJAN) n

primar, carne este 1 Povestea 
cit „Diamantul" șl „Comliinul" 
vă aparține 1 Lămuriți-o in in
stanță 1 Mai zlno domnul Stoi- 
cuța cu, în .Valea Jiului, bălrînli 
trăiesc cu o chifla și cu un bor
can de iaurt. Asta o faceți (nu
mai dimineața) 
tră, d lc primir, și 
vedi I (știe domnul 
ferul primăriei, că 
8 n-aveți pituța și 
bai t). Ce mai zice, 
•sliga, dl. primar ? i 
insilozut legume și . 
ceți-vă la depozite, 
și o să vedeți ca aț 
O d Tectonic tinaia.

do- 
ȘO- 
ora 

e 
in-

Un adevăr elementar *
Există un adevăr pe care îl cunoaște pînâ și un școlar: orice 

poet e pletos, toți satiricii sînt veninoși și musai să trăiască în 
cea mai cruntă mizerie. Ia încearcă, numai, să-l contrazici și 
vel vedea cum îți va rîde în nas! Mult mai degrabă ar accepta 
că soarele răsare de la vest și se îndreaptă apoi către est, sau că 
femeile au minte, decît că artistul ar merita o soartă mai bună.

Acest lucru s-a împămîntenit așa de bine în conștiința noas
tră, îneît nimeni, niciodată, nu ne va putea convige că n-am 
avea 'dreptul de a ne batjocori semenii cei mal talentați. Acest 
fapt e la fel de firesc ca și n rîgîi la masă: fără acest nevinovat 
gest, masa, ca și viața, n-ar mai părea alît de copioasă.

Martor ne e Domnul că nimic nu e mai minunat dccît ca, du
pă o masă zdravănă și două-trei păhărele, să te cufunzi în foto
liul moale din fața căminului. Acolo, pentru a face viața mai 
frumoasă, să cugeți la viața înfiorătoare, chinuită a unui celebru 
artist,' găsit înghețat sub un pod.

Gurînd, vei căsca, pentru că soarta lai te interesează la fel 
de mult ca și cea a credinciosului tău cline, care-ți scheaună de 
trei zile la ușă. Ai tot dreptul să gîndeștl așa, înțeleptule domn! 
Ție, nimeni, niciodată, nu-ți va pătrunde marca dramă interioa
ră. Nimeni nu-ți va cunoaște micile, dar alît de marile dureri 
care, seara, imediat după cină, îți sfîșie măruntaiele. Șl nimeni 
nu te ajută cînd, dimineața, cauți murăturile, singurele care-ți 
pot drege mahmureala de după beția de ieri. Cum să-ți mai pese 
dc flecuștețele unui biet mare poet, care colindă redacțiile fără 
ca nimeni să-i arunce o privire? La urma, urmei, lumea a avut 
clintotdeauna poeți, dar problemele tale sînt noi, ncmniînlilnite. 
copleșitoare, poate unice în analele istoriei I

Cine poate să măsoare efortul gigantic, dar generos, pe care-1 
faci venind acasă .și, după ce ai cucăit toată ziua la birou, să mai 
al puterea de a vorbi despre poezie, pictură, sculptură, muzică — 
și toate astea numai la desert!

încearcă de mal cîntă toate acestea, Mărețnle Om! La tot pa
sul, gazetele îți închină cîte un imn de slavă, ești Imortalizat pe 
pînză, ba chiar și în granit! Ești ridicat pînă-n tăriile cerului de 
puterile muzicii. Și toate astea, aproape pe gratis! Pentru că tu 

încă necitită, 
pentru că ai

puterile muzicii. Și toate astea, aproape pe gratis! 
ai cumpărat ultima carte acum cinci ani, care zace 
La expoziții nu mergi, iar muzica nu-ți mai place 
îmbătrînît și nu. mai poți dansa.

Acum totul de pe lume ți-e indiferent. Lucrul 
să-l faci cel maț bine e să te tolănești pe canapea

pe care știi 
, dar nu îna

inte de a jnai arunca lumii acesteia o privire obosită și ironică. 
Guibărindu-te între perne adormi repede și, sforăind încetișor, 
tainic, să te visezi gigantic artist in fața căruia întreaga stradă 
se pleacă cu respect.

Criza de
____ (Urmare din pag. I)_____
Oare aceste partide politice 

inscrise m cursa electorală au 
pornit in aceasta întrecere crc- 
zind că nu vor ciștiga alegerile? 
Este greu de crezut așa ceva mai 
• ilcs dacă avem in vedere lupta 

[ ce s-a dus in campanie. Deci 
] fiecare partid a crezut cu va fi 
j câștigător in alegeri și pentru 
I acest statut fiecare partid ar fi 
I trebuit să lie pregătit. Adidă, să 
i aibă in orice moment un ont ga- 
! ta pregătit pentru a li desent- 
! nat premier, fard a mai fi nevoie 
'-dc luni de zile de negocieri pcn-> 
i tm a se desemna un .șef al ca- 
i binetului dc parcă s-ar fabrica 
I acum. Mai exact spus, ne sur- 
i prin Ic făptui că nici după o lu- 
■ nă .și o saptămină de la alegeri, 
; FDSN, partidul majoritar, nu 
; și-a exprimat ojițiunea pentru un 
; premier. Este mai puțin plauzi- 

nu
ca.

bil faptul cu acest partid 
dispune de o personalitate 
pabilă să preia misiunea de for
mare a guvernului și tot alit dc 
puțin credibil este și faptul că 
chiar șe vrea formarea unui 
guvern în scurt timp. Chcsliițs

la limita răbdării” ?
in starc sa vă ia „dc 
vă explice că ați min- 

să

Bretoni c 
gil" și sa 
țit. Gu buteliile, s-ar putea 
aveți dreptate, deși, chiar și aici, 
cifrele sint „din burtă". Ați 
lăudat llAGCL-ul. Vai, Doamne, 
marc ți-e... Cireada !

In schimb, cînd c vorba des
pre UE Paroșeni (nu centrala 
cum scrie acolo I), dl. primar și-a 
dat cu „firma" in cap 1 Cum 

.poale să zică un „diplomat ingi
ner" că „rezerva dc căi bune nu-i 
asigurată dccît pentru 30 de 
zile" 1 Dar cit ați vrea, dom
nule ? Trei ani ? Dacă nu știți 
luati pe loo repaus!...

Gogomănia cea mai... „dodo- 
lo.nța" vino cînd primarul din 
Petroșani declara că „aproape

Văii COCOTA

1
I

premier
nea e ca liderii politici, negocia, 
lori ai formării guvernului, se 
complac în această situați de 
nesiguranță, fără să se mai gini 
dcască și la electoratul ce și a 
investit încrederea prin votul a- 
cordat, pe care efectiv il minte, 
trăgincl neperntis de mult de 
timp. Probabil calculele celor 
ce fac acest lucru nu corespund 
deloc cu calculele omului sim-j 
piu, ale votantului, ce nu vțea 
altceva dccîl intrarea în normal 
și renunțarea la starea de ago
nie a actualului guvern, în care 
nu prea se mai muncește și nu 
prea se știe exact cine va rumî- 
nc cine va pleca. Același lucru 
Se regăsește și în cadrul apara
tului ministerelor, in care din 
nou nu se știe cine pleacă, cine 
rămîne, fiecare 
lacul de salvare 
tuațiî. Și astfel, 
mențină o starc 
la aceste nivele, 
permisă a formarii guvernului și 
a desemnării primului ministru 
afectează toate verigile econo
mice și sociale ale țării, răs- 
frîngîndu-se in mod nefast asu
pra noastră a tuturor.

căutindu-.și co- 
a propriei si- 
în loo să se 

de stabilitate 
amînarca ne-

cantonul 
n.n.) toc- 
cărbune" 

fiți amabil, în Va 
toți 

■.*) 
si.

200 000 de oameni au 
aici (în Valea Jiului —• 
mai pentru a extrage 
Alo, domnu’, I' .’ 
lea Jiului noi nu sîntem 
(cu „ăl din brațe, ăl din maț? 
200 000... Găulați în scripte 
mai ales, căutați-vă I

Nicj nu ne mai miră afirma
ția „diplomatului inginer" Gheor
ghe Sloicuța, din finalul artico
lului: „SITIJATIA ESTE CUTRE
MURĂTOARE”. Ieri s-a încheiat 
la Petroșani o consfătuire pe 
lente de parazUologie. Nc-ac 
trebui șl una pa lente dc p ihi.t- 
trlc, Zău, așa I

Cil grija,
Mircea Bt JORI.SC U
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VULCAN mi

Prin medicină, 
pasul spre lume

De curînd a luat ființă, la Vulcan, Filiala Valea Jiului a A- 
sociației Parazitologilor din România. Prin Înființarea acesteia, 
Vulcanul intră in rîndul puținelor orașe ale țării care au o astfel 
de asociație cu caracter medical. Pentru a vă releva în amănunt 
activitatea acestei filiale, am solicitat un interviu domnului doc
tor GHEORGHE CRISTEA, președintele Filialei Valea Jiului a 
Asociației Parazitologilor din România.

— Domnule doctor, ce este de fapt Asociația Parazitologilor 
din România ?

— Asociația Parazitologilor din România, cu sediul la Bucu
rești, este membră a Asociației Europene de Parazitologie avînd 
o serie de filiale în mai multe județe ale țării, printre care, de 
curînd, a luat ființă și Filiala Valea Jiului, care numără la ora 
actuală 27 de membri din rîndul specialiștilor în acest domeniu, 
medici umani și veterinari, specialiști în boli infecțioase, epide
miologie, ingineri de chimie alimentară, agronomi, profesori de 
biologie, asistenți de medicină umană și veterinară.

— In ce constă de fapt, obiectul de activitate al asociației ?
— Scopul nostru este acela de a stimula activitatea de inves

tigare complexă a problemelor privind etiologia, raportul gazdă- 
parazit, inclusiv patogeneza, modificările morfopatologlce, epide- 
miologia, clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea și comba
terea invaziilor parazitare. De asemenea, se intenționează, prin 
materialele și conferințele ce vor avea loc, promovarea progresu
lui tehnic și formarea cadrelor de specialitate c :re lucrează sau 
au tangență cu parazitologia generală, medicală, veterinară sau 
agrară.

— Bănuiesc că pentru a realiza toate aceste obiective, ați 
legat .și contacte de colaborare...

— Bineînțeles. Colaborăm intens și aș spune chiar fructuos, 
cu specialiști din centrală și din unități subordonate Ministerului 
S nătuții, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului 

vățămîntulul și Științei Ministerului Muncii, etc. De asemenea, 
colaborăm cu binecunoscutele institute de cercetări Cantacuzino 
și Pastcur, precum și cu diverse spitale, clinici, centre sanitare, 
antiepidemice, laboratoare, facultăți, licee, școli, unități de pro
ducție.

— Ce intenționați sg faceți în viitor ?
— Prima manifestare științifică pe care noi vrem sii o o:g • 

ni/âm este „Simpozionul național de tricnineloză, la om și ani
male", caie va avea loc în luna februarie a anului viitor, in sălile 
puse la dispoziție cu deosebită generozitate — in cadrul Hotelului 
Petroșani d0 dl. Ioan Florea, directorul societății SCAT Parîngul. 
Ci idem că și cu acest prilej, alături de lucrările specialiștilor din 
țară, un rul deo-ebit il voi avea lucrările specialiștilor din Valea 
Jiului.

Interviu realizat de 
Tiberiu \ INȚAN

itUM**H»*it*HH*W»»W»*Ml*»**********»HM**V*

FOTBAL, DIVIZIA B
mul

au

Dulcu, ca Oblemenco
DACIA PITEȘTI — MINERUL URICANl 1—2 (0—1). Gazdele 
început paritda în forță căutînd breșe în apărarea oaspeților, 

care au avut în liberoul Roșea un excelent închizător, plasat de
fiecare dată pe fază. Vîrful Togau a reușit totuși să se strecoare 
pînă la limita golului, dar apărătorii au deviat balonul în corner. 
Minerul restabilește echilibrul și în min. 22 și 23 are două ocazii 
de a înscrie, prin Lăcătu.șu, dar imprecizia șuturilor a menținut 
egalitatea. Și totuși, oaspeții vor marca. In min. 30, ex-diviziona- 
rul A Florescu, centrează puternic în careu, Ștefanache știe că 
Dulcu e în spate, pas de gol, șut necruțător al ultimului și 1—0.

La reluare, gazdele forțează nota, oaspeții se regrupează și 
rezistă pînă în min. 87. Atunci, după o lovitură de colț, Ivan 
reușește să înscrie, cgalînd situația. Dar în min. 89, Mazilu recu
perează un balon în tușă, pas spre Dulcu care de la 30 de metri 
catapultează balonul sub bară, *1—2, victorie, spre stupefacția 
spectatorilor Daciei.
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Excursie

I
I

Filiala BTT Petroșani organi
zează duminică, 8 noiembrie, ex
cursie la Craiova cu ocazia me
ciului de fotbal Jiul IEELIF Gra-

iova — Jiul Petroșani.
Informații suplimentare Ia tele
fon 511098, sau la sediul filialei.

A debutat Mitrofan
MINERUL ANINA — AS PA

ROȘENI 2—0 (0—0) A fost 
aproape de un rezultat dc egali
tate echipa lui Gogu Tonca, care 
a făcut o primă repriză excelen
tă punînd în două rînduri în 
dificultate apărarea imediată a 
gazdelor, dar Neiconi și Iordache

' d> in printre unitățile de prohl dar oraș. Unitatea con
du ă de cil Marcel Dinescu, ce aparțini de AGROGOM Petroșani, 
?i-i c.i, it a un bun renume, ?ii* datorită bunei aprovizionări cu 
produse -Il -. zr>n, solicitudinii față de client t. dar mai ales prin 
grija Maternă a [ața de igie na alimentară a populației.

Cantina Paroșeni
I a Cant na din P iroșcni a UACCVJ s a încheiat aproviziun i- 

i i ;i nti u iarnă. Cămările ffnt pline a- um, după sflptăminj bune 
■ l alerga'ură pe tarlalele județului .și chiar mai departe. „Datele 

blemi i , au mod ficat, dc cind cu economia de piață. A fo>t 
mii gr-u d-:cit anii tiecuți — declara doamna Maria Copil, șefa 
; mtinci. „li lațule cu furnizorii nu mai sînt aceleași. Am pierdut 
o pute din ei, dar am ciștigat. alții. Prețurile la produse și trans
port au crescut. O „gospodină" mă refer la întreg personalul 
— care trebuie să asigure 4000 de mese pe zi e obligată să so 
descurce. Spațiile noastre de depozitare găzduiesc 9G tont? cartofi, 
35 tone '.uz.i, 10 tone crapă, 8 tone zarzavaturi pentru ciorbe, 5 
'.one ardei, 3 tone mazăre, 2 tone fasole, 4 tone bulion, 3 tone 
.e.travcți, 3 tone murului i, ca să aminteso doar cîtcva produse 

de bază. Mîncarea pe care o preparăm noi se servește în cantinele 
minelor Vulcan și Paroșeni, la Grădinița nr. 6 din Vulcan, la Ai 
ninoasa. Avem două săli de mese. Una dintre ele stă la dispoziția 
clor Interesați, la sfh.it de săplumînfi, pentru diferite ocazii, Jd 

rest, ellențU «4 fie, Că noi știm ce avem d- fhoutf*, (UNI

I
§ au șutat din păcate puțin pe lîngă 
Ș poartă. A fost și rîndul amfitrio- 
jjnilor să înscrie dar Ispir, Cioară 
§ și Stanciu an blocat „intrarea". Ș Mijlocașul Mitrofan, numai 16 ani, 

I 
i
I

I
%

5 pe caic ii ratez. Fină acum am

IX $

i

a făcut un joc bun, iu debut, 
iar arbitrajul a fost in această 
primă parte excelent.

Dnpă pauză, insă, lotul s a 
schimffit. Gazdele au trecut Ia

> mmv 9 9 9 9 9 9

lell- 
bine

bucuros
„Jiul e le ccliip.i ce.i mai 

nică a acestei serii.. Foarte 
pregătită fizic, ca arc un bagaj
luetic și tehnic mult superior 
Cori mulul. Dc f ipt, \âd Corvi- 
nul cam pe un loc V în final, 
iar pe Jiul promovată. Noi, la 
Cugir, avem mari probleme. Dc 
astăzi \inc al șaselea antrenor 
Pașcanii, care il inlocuieștc pe 
Vulalu și Sima. Se schimbă an
trenorii, cum schimba Ccaușes- 
cu miniștrii. Este primul penalty

transformat 13. Cîhițan îmi știa 
colțul (i-a spus Gimi — maseo- 
rul) și am trimis peste el, dar 
din păcate și in bară. Ne-a fost 
frică de un 10—0, dar mă bucur 
că cu am reușit să limitez pro
porțiile scorului, A;a e în fotbal.
** - _ ** _ a * . ** - ** - * *

atac, avantajate de nr’ ' raj șî 
deschid scorul în min j, cînd 
li s- acordat un 11 m 5ratuit, pe 
care Gristea l-a transformat, și 
pentru sjguranță s-a mal acor
dat încă ănul. min. 77, cînd a- 
celași jucător a transformat pc- 
naltj-ul și 2—0, rezultat final.

I
I
I
I
I
I
I
•

I
I
I
I
I
I
I
I
157, dar oaspeț

atac și punctează încă o
| prin Handrea. min.
| care ia sfîrșit meciul.

IA arbitrat bine Mircea Cigli- 
nean din Cluj, ajutat de Gheor-

Iglie Brad și Simion Jucan — 
Cîmpia Turzii.

Frățilă sc 
înclină

MINERUL LUPENI - 
METAN MEDIAȘ 3—2 
Oaspeții au fost primiți 
plauze, semn că tribunele 
ce înseamnă fair-play-ul și res
pectă orice adversar. Titi Frățilă 
declarîndu-ne după meci că es
te „surprins" de o așa primire. 
Partida a fost grea, desfăsurîn- 
du-se pe un teren alunecos, dar 
în limita sportivității. „Bătrînul" 
Colceag deschide scorul în min. 
4, după ce Troncea l-a deposedat 
de balon pe Cenan. Oaspețij sin* 
în corzi, trec rar de mijlocul te
renului, Golceag și Păuna mal 
ratează două ocazii, ca, în min. 
42 un șut centrare de la 30 me
tri al lui Nistor se duce 
sub bară, portarul 
neputînd interveni. Repriza 
încheie cu acest 1—1.

Imediat, în partea a doua, gaz
dele marchează. Tot Colceag a 
trimis cu capul, Ccngheni a res- 
prins și din 3 metri Krautil a 
împins balonul în poartă. Păuna 
Ionel ridică scorul la 3—1, min.

ii revin pe contra
riată

84, scor cu

GAZ 
(1-1). 

cu a- 
știu

direct
Cîmpeanu,

se

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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Fotbal, divizia C
— Metalul Cris- 
Hațcg 5—1 (1—9

REZULTATE TEHNICE ; Minerul Aninoasa 
ci<>r 5—1 (4—1 juniori); Mureșul Deva — Ilaber 
liinioi’i); Victoria Călan — Minerul Ghclari 1—1 (5—1 juniori) t 
CFR Simeria — Metaloplastica Orăștje 3—0 (1—0 juniori); Mine
rul Tcliuc — Minerul Vulcan 2—2 (2—1 juniori); Aurul Brad —

ETAPA VHTOAUE, B noicmbiie: Minerul

Constructorul Hunedoara 0—2 (2—1 juniori); Favior 
Minerul Barbatcni 0—3 (3—0 juniori); Parinrrul I.onea 
Cert \j 2—(1 (2—3 iiiiiior,).

CLASAMENT

Oruștie
— Itnll r il

.1 Min’rul Vulr n 12 9 2 1 27—10 20
2. l'aringul I.onea 12 8 1 3 26—14 17
3. Constructorul Hunedoara 12 8 0 4 33—18 16
4. CFR Simeria 12 7 1 4 32—14 15
5. ilaber Hațeg 12 G 3 3 19—13 15
6. Minei ui Certcj 12 5 3 4 31—13 13
7. Victoria Călan 12 G 1 5 25—15 >3
8. Metaloplastica Orăștie 12 6 0 G 37—28 12
9. Mureșul Deva 12 G 0 G 21—22 12

10. Minerul Aninoasa 12 6 0 6 20—21 12
11. Minerul Barbăteni 12 6 0 6 19—29 12
12. Minerul Teliuc 12 4 1 7 15—34 9
13. Minerul Ghclari 12 2 4 6 16—27 8
14. Nletalul Criscior 12 3 1 8 18—26 7
15. Aurul Brad 12 3 1 8 12—25 7
16. Favior Orăștie 12 2 0 10 11-56 1

Aurul
Ghclari

Vulcan - 
Brad; Metaloplastica Orăștie — Minerul Teliuc; Minerul
— CFR Simeria; II ;bcr Hațeg — Victoria Călan; Metalul Criscior
— Mureșul Deva; Minerul Gcrtcj — Minerul Aninoasa; _ 
Oraștie — P.iringnl I.onea; Minerul Bărbat, ni 
llunedoai a.

♦ A - * * -

Favior
Constructor il

* * „ «* - »» * * * - * * - * * - •*

Fotbal feminin

)

2.
3.

Univerxit.iti .i Petru ini 
Ardeleana Alb.t iuli.i 
Colorom Codlca

4. Flamura S.itn Mure
5. Mucart Cluj
G. îndes Sibiu
7. CFR ffg. Mureș
8. Fctitin.i Sf. Glti nr be
9. IU Oradea

7
7
7
7
7
7
7
8
l

6
5
5
1
3
2

0
1
O

1
1
0
2
1
1
4
1

0
1
2
1
3
4
B 
(1
O

20— 5
45— 3
19— 7
11— 7
15— 8
10— 15
5—35

11- 33
B-2G

J3
11
10
10

4

0
4
3
l

ETAPA VIITOARE, 7 noiembrie 1 Ardeleana 'Albn lulid 
Colorom Sodica) Mucavt Sluj — îndes Sibiul Universitatea 
tro.șanl -— IU Oradea; CFR 3’g. Mureș — Flamura Snln Mare t 
Fi-mln.i Sf. Glii'orgbc stă.

p -

■ I• t• < fotbai feminin
FLAMURA 

UNIVERSITATEA 
0—0. Cinci sute dc 
Iru mi punct .Un 
ticabil, un arbitra) 
minute prelungiri, 
tală ți o dăruire exemplară pen
tru un obiectiv ce le silfide: pro. 
movarc.i, Universitatea a stăpinit 
jocul, dar Ccrcc), J,tipii, Ștefan 
au înotat mai înlii in băltoace 
și apoi au șutat la poartă. In 
min. 61 s-a acordat 11 m gazde- 
lor. Portarul Popa a apărat lo
vitura ca Ducadam la Scvilla.
Ploaia n-a contenit, dar re
zultatul a riitnas în cumpănă pinii 
in ultimul minut. Cu greu cen- 

; traiul s a Iiotănît «ă fin î 
1 6fir.șitul partidei. Dc altfel, un 
| început dc matui itate șî dc mar!, 
; speranțe, Felicitări fetelor, 
! felicitări anlrcnorilorl

SATU MARE — 
PETROȘANI 

kilometri pen- 
teren imprac- 
părtinitor, opt 
O ambiție to-

D7' t
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[PUBLICITATE MI C A
__________________________ _ _ «MU _______ _

HOROSCOP

1 & f

RAGCL Petroșani-Aninoasa
PUBLICITATE

ANIVERSARE
PĂRINȚII și bunicii urează dragei lor Diana-Mihaela Marchiș, 

la aniversarea zilei de naștere, toată fericirea lumii și un călduros 
„La mulți ani t“. (5501)

ANUNȚA J

Urmare Deciziei Prefecturii Județului Hunedoara 
68'15 septembrie 1991, RAGCL Petroșani—Aninoasa 
nunță majorarea tarifelor la apă potabilă, începînd 
data de 1 august 1992, după cum urmează J

nr.
a-
cu

VINZARI
V1ND mobilă bucătărie, sufragerie, oglindă cristal mare, di

verse. Informații la telefon 512920, orele 8—10, 18—20. (5502)
ASOCIAȚIA „Rapid" vinde cruci In piatră, sîmbătă șl dumi

nică în Petroșani, sîmbătă In Vulcan. Relații: telefon 543322. (5496)
V1ND video pleyer „Funai1* sigilat, preț convenabil. Informa

ții: telefon 545181, între orele 10—20. (5486)
PREIAU contract sau cumpăr apartament 2 camere. Indife

rent de zonă. Relații la telefon 544185, după ora 17, zilnic. (5491)
DIVERSE

populație (consum casnic) — 10,00 lei^inc
SOCIETATEA Comercială Dlsco-Bar, angajează tinere, pînă 

in 25 ani, pentru meseria de ospătar și femei de serviciu. Relații 
Disco-Bar Parîngut. (5474)

— agenții economici —- 22,00 lei^inc
Totodată rugăm pe această cale, asociațiile do loca

tari, agenții econonjjci, a-și achita datoriile față de RAGCL 
Petroșani—Aninoasa.

SOCIETATEA Comercială METAGOM SRL, Viitorului, PT11, 
angajează urgent prelucrător metal» prin așchlere (frezor, strun
gar). Informații la sediul societății sau telefon 560606. (5485)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsonlră confort I Petrila, Alexandru Sahla, 23B3. 

cu similar Petroșani. Informații: str. Aviatorilor. 34/77, între o- 
rele 12—16. (5482)

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Imaginea dv. are de suferit 

datorită unei luări de poziție in 
public.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Gelozia răbufnește, după o ar. 
dere mocnită, cu o forță nebâ- 
nuită.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianoatle)

Deși regretați pasul făcut, nu 
vă puteți întoarce, fără a supor
ta consecințele (dezastruoase).

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 febrearle)

Echipa s-a format șl așteaptă 
semnalul de atac.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie»

Conjurația e dată In vileag, 
înainte de a trece șl dv. puntea 

BERBEO 
(21 martie — 20 aprilie)

Un om bun primește, din partea 
dv., o Insultă nemeritată. Veți 
plăti....

Centrul zonal de 
telecomunicații Petroșani 

angajeazA
șoforj profesioniști gradele B și O pentru rețelele Vulcan 
și Petroșuni, cu domiciliul stabil in localitățile respective. 

Relații suplimentare la telefoanele: 541063 pontru 
Petroșani; 570555 pentru Vulcan. (Fact. 838)

S. C. METROFRIG S.R.L.

ÎNCHIRIERI
CAUT garaj pentru închiriere Petroșani, zonă centrală. In

formații telefon 542577, după ora 15. (5493)
PIERDERI

PIERDUT legitimația bibliotecă pe numele Mesea Petru, a* 
liberată da UT Petroșani. O declar nulă. (5489)

PIERDUT legitimație servjolu pe numele Miclăuș Nlcolae, 
eliberată de EM Vulcan. O declar nulă 5467)

Î’IERDUT oarnet student pe numele Mirceacu Adrian, elibe- 
e UT Petroșani. 11 declar nul. (5472)

PIERDUT carnet itudent pe numele Tudor Grlstlnel, eliberat 
de UT Petroșani. îl declar nuL (5477)

PIERDUT carnet student pe numele Negură Elena, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. (5483)

PIERDUT contract închiriere pe numele Tlutu Dumitru, e- 
liberal de RAGGL Aninoasa. 11 declar nul. (5488)

PIERDUT carnet șomer pe numele Vaida Mihaela. eliberai 
de Oficiul forțelor de muncă Lupeni. 11 declar nul. (5498)

PIERDUT legitimație periodice nr. 8632, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5494)

DECES!

TAUR
(21 aprilie - M mal»

Restabiliți urgent legătura cu 
centrul — fie șl telefontol 

GEMENI 
dl mat—MiuM

„Asaltul final" m lasă cu.- ie 
râturi.

1.

Vulcan—telefon 570992 - Nou Stop
— telefon 515933 — DUPĂ MASA 

vinde și asigura service și instalare Ia l
— case de marcat și cîntare electronice
— centrale telefonice electronice, fax-uri, telefax-uri
— balanțe semiautomate, bascule semiautomate de 

toate tipurile
executăm 1

— întreținere și reparații utilaje frigorifice comercia
le și industriale

— instalare apometre
— reparații și verificări metrologice prin Inspectora

tul de Metrologie — Deva la cîntare i
— balanțe semiautomate, bascule dc toate tipurile
— instalații electrice, reparații manometre. (5501)

CASA DE CULTURA

A SINDICATELOR PETROȘANI

JOI

I

J •n

S1MBATA, 7 NOIEMBRIE 1992:

— orele 11; 15: „Misiunea VUL
TURUL”, super.icțiune, aventu
ră cu Jackic Ch in.

— orele 17; 19; „Cobra".
DUMINICA, 8 NOIEMBRIE 

1992 I
— Orele 11; 15; 17,.30: „Mam i 

India", lilm indian, drama cu 
Na'gis, Stmliil Dut.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacția 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de namSr 

Dorcl NEAMTU 
Corectura l

Emilia ACUIREI șl Viorica FIRȚULESCU

FAMILIA Zvanciuc transmite sincere condoleanțe familiilor 
Bercea șl Teodosiu, profund îndurerate de dispariția celui care a 
fost soț și tată 

BERCEA CONSTANTIN (3492)
COLECTIVUL Inspectoratului de stat teritorial — protecția 

muticii Petroșani, este alături de colegul lor ing. Ștefan Bercea, 
in incercatea grea pricinuită de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei. (5506).

SOȚIA, fiica, ginerele, nora șl nepoții anunță cu profundă 
durere dispariția iubitului lor soț, tată, socru și bunic 

LATKULIK RUDOLF
Inmormintarea va avea loc miercuri, 4 noiembrie, ora 13,30, 

de la Biserica Evanghelică, (5500).

COLEGII de la Liceul teoretic Lupeni sint alături de prof. 
Ardeleanu Marin, în greaua încercare pricinuită de decesul ta
tălui

LATKULIK RUDOLF (5503)
UN DUREROS omagiu la despătțirea dc bunul nostru vecin 

LATKULIK RUDOLF
Sincere condoleanțe familiei îndoliate din partea locatarilor 

din str. Cai păți, bloc 2, sc. 7, (5199).

FAMILIILE Șodolescu mulțumesc tuturor celor care au fost 
alaiuri <lc noi, cu lacrimi și flori, împărtășind marea durere a 
despărțirii pentru totdeauna de cea care a fost o minunată soție, 
mamă, soacră și bunică

ȘODOI.ESCU I IRl'ȚA
\ or trece zil< , luni și ani, insă nu-i vom uita chipul ei drag, 

sufletul ales și bun, plin dc luminos devotament familial, plecat pc 
drumul [ara întoarcere in lumea celor drepți. Mereu vom plinge 
CU jale pe tristul morminl in cmc se odihnește. (5195).

COMEMORĂRI
bUȚlA l.cnuța Inii Coslcl, I nea Geta, nora Mariana, ginerele 

Costel .și nepoții Jx’onard și Cosinin anunță cu durere 'împlinirea 
a G luni de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost

LUl-U G1IE.OUC.HE
un soț, tata și bunic deosebit.

Veșnic, la. linii si flori pe rnorniintnl lui (51'17).

Cotidianul de opinii șl Informații ol 
Văii Jiului „7.ORI NOI” eife realizot 

‘iGCIFTA TEA COMERCIALA
de

„ZORI NOI” S A. 
nființtilă conform De 
biol nr, 208/12.06 1991 

a Prefecturii județului 
hunedoara.

Director
RIIRCEA BUIOIIFSCU

Materialele necomandate și nepu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală șl juridică asupra ca 
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, In exclusivitate, autori
lor,

RAR
(2Z tente — 82 leita)

Ziua decisivă, In cartf semnați 
sumedenie de acte, vă murdăreș
te miinile...

ARD -f
<R3 tafle — 82 aageaO

Evitați răspunsurile pripite ta 
întrebări care vizează probleme 
de conștiință. . ■ <

FECIOARA
(28 aaguai — 22 septembrie)

Succesul dv. tn afaceri e eon. 
diționat de „măiestria" fa pre
făcătorie.

BALANȚA
(22 aeptembrle - 22 octombrie)

Mesajele „dulci" nu trebuie ne
apărat scrise. Se citeso tn pri
viri...

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 4 NOIEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARC ȘI SO- 

PH1E. Episodul 16.
11.15 La Sept. Reporter special.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13,30 Biserica din adincurL 
14,00
14.15 Magazin agricol.
11.45 Avanpremiera TV.
14.50 -
15.25 Tcleșcoală.
15,55 Tineri Interpreți de muzică 

populară.
Arte vizuale. 
Tragerea Pronoexprcs. 
Actualități.
15, 16 17, 18. 
Studioul economic.
FOTBAL: Steaua — Aarhus 
FOTBAL; Olympique Mar- 

scille
21.50 Actualități.
22.25 film serial. MAMA LUCIA.
23.20 Universul cunoașterii.
2.3.45 Actualități.

Actualități.

Prcuniversitario.

16,20 
1 fi,50 
17,00 
17,05
17,30
17.55
19.55

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, slr. Nlcolae Bălcescu or. 1 
Telefoane! 511662 (dlrector-redactor șefii 
515972 (director 
(uzare); SI16G3,

executIv-admlnlitrativ dl> 
512461 (secții).

★

Tipografi* PetrofanLTIPARUL |
Nlcolae Bâtcesca nr. 1 Telefon 141385.


