
guvern își jalonează i

< C îiLuXAi It CflKlE $7 /A / C !R. A ȚII AL VĂII JIULUI

ANI I. III, Nil. 763 I VINERI, 27 NOIEMBRIE 1'02 I 4 PAGINI — 10 LEI

Bravo Mișule, mă trînEși !

” șs „suta'6 de două sute
Cînd eram „pici- de grădiniță, 

pentru mine tot ce era monedă 
era „leu", iar bancnotele erau 
„sută". In pi. ioada aceea pri
meam o data la douu-trei zile 
un leu. să-mi cumpăr bomboane, 
îmi ajungeau pină la următoa
rea donație. Maj apoi, în clasele 
primac , rota a crescut la un 
„leu" dc trej lei. Mă cinsteam cu 
două „Eugenii" — 1,30 lei — 
restul II puneam deoparte. în 
‘78 a apărut „leul" de 5 lei. Asta 
însemna o chiflă cu I,2.’> lei .și 
un bor< ,>n cu smîntină sau 100 
grame dc parizer. Cu doi „lei" 
de cinci aveai asigurată o masă 
d prînz Ia cantină — meniu fix 
— plus un suc sau. dacă mal 
puneai 50 bani, o bere. Făcînd 
ceva economii, fură mari efor
turi, piu cota dc sfir?it de săp- 
tămin.. puteam i' * la o cof tă
ria sau la o caf.a. Pachetul de

Marlbi >o era pe atunci, la orice 
chioșc. 20 de lei. Puterea leului 
s-a erodat în timp, dar încă avea 
suficientă forță. Că aceasta era 
naturală sau întreținută artifi
cial, asta nu știam și nici nu mă 
interesa. „Răgetul" leului româ
nesc se făcea auzit și era cit dc 
cit respectat. După evenimente. 
.tcle din decembrie ’89, politica 
monetară a statului român a 
tr .n-dormit leul într-o pisicuță, 
răgetul, intr-un jalnic mieunat.

Liberalizarea prețurilor a de- 
mon-'.rat că moneda națională 
fusese umflată cu pompa, drept 
pentru care, la o „atingere" di
rectă cu dolarul și celelalte va
lute vest-europene, a făcut „fist". 
în consecință, au început să a- 
paru o grămadă dc „leușori": de 
10, 20, 50 și 100 de I i. Subdivi
ziunile an fost scoase din circu
lație, să nu mai încurce și mai

mult lucrurile. Acum, moneda 
de 25 de bani se mai folosește 
poate doar in cutiile de siguran
țe, pe post de bară de contact 
Inmulțindu-sc „leușorii". trebuia 
să se diversifice și „sutele". Au 
ieșit pe piață cele de cinci sute, 
de o mie, de cinci mii. Urma 
să apară și hîrtia de zece mii, 
dar... punct și de la capăt. Cu o 
nouă monedă de un leu. Ar tre
bui schimbate și celelalte, unele 
pentru că au stema veche, alea- 
laltc, pentru că nu o au pe cea 
nouă. Dar, ca să faci bani, tre
buiesc bani. Așa că s a introdus 
„suta" dc două sute, iar ce. va 
urma, vom vedea noi. Că o fi 
moneda do 51 di lei, dc 103, 
buni nota de 1315 sau de 5005. nJ 
contează. Da-ne Doamne, cit mii 
mulți. că sacii ii facem noi din 
materiale ri folosibile.

Paul NICULESCU.

După îndelungi confruntări de opinii, noul guvern a fost ales, 
in mod incontestabil, legal și constituțional, in.ram deci, pe ij 
plan politic, intr-o perioadă de stabilitate. Se va menține sau n i • 
aceasta stare în viitorii patru ani? Rumine de văzut» Ceea ce n 
dă o rază de speianță este inceputul plin de promisiuni al g i 
vernării. Primele declarații oficiale ale miniștrilor in t»lați in 
noile lor posturi lasă să se intrevaua cu in compar ițic cu precc 
dentele guverne, postdeccmbr.sle, s-a produs o vizibilă schimbări 
în bine, donul l-au dat afirmațiile curajoase, surprinzător d 
optimiste făcute de primul ministru. La scurt timp după instal ■ 
rea sa oficială domnul prim ministru Nicolae Vă .rom a dovt I t 
umor, dar și fermitate, alirmînd in Parlament, in mod tran.ant 
„Dacă doriți să cominUum drumul spre dezasti u, nu aveți nevoie 
de mine!"

Promisiunile, sînt, deocamdată, prudente. Ele se limitează 1; 
prioritățile puse in f; ța națiunii de generalul iarnă. In ă dincolo 
de prioritățile priincloi șase luni de guvernare s-a schițat și un 
proiect-program de durată mai dungă, care sil scoata țaia din cr - 
ză și să plina bazele unei înviorări economice. R ține in m I 2 
deosebit atenția preocuparea noului executiv față de o problem.i I 
gravă care își așteaptă rezolvarea: protecția sociala. Nu ele vort a 1 
numai de protejarea categoriilor defavorizate, cum li se spun in 
mod eufemistic butrînilor, bolnavilor, c piilor, ci de un con it 
cu mult mai larg, care vizează ansamblul structurilor societaț i ’ 
românești. Noul ministru al finanțelor și-a declarat ini nția le , 
a pune ordine în domeniul bancar și al relațiilor financiar fiscale , 
în consens cu o concepție modernă, care să promoveze cu prio ' 
ritate profesionalismul. La Ministerul Muncii și Protecției S> 
ciale s-au promis din start ajustări structurale care vor afecta . 
toată gama instituțiilor angrenate în mecanirmul prot.jării dreptu 
rilor omului. Din primele demersuri făcute în ultimele zile de j 
către ministrul secretar de stat care cooidonează domeniul ec > 
nomiej se poate constata o corelație a intențiilor executivului c i , 
programul electoral al Frontului Democrat al Salvării Național 
Este vorba de opțiunea de continuare a reformei economice, d ir 
cu costuri sociale cît mai reduse și prin valorificarea resur 1 
și potențialului economiei naționale, pentru o integrare trep: r 
de lungă durată in structurile Comunității Economice Europeni 
O noutate dătătoare de speranțe o constituie și declarați i m: 
nistrului de externe, a opțiunii sale de a face o politic ț intern 
iată pe apărarea intereselor naționale, de continuitate in pruni > 
varea relațiilor de bună vecinătate, de colaborare cu t iute r.ați1:- 
nile lumii, de atitudine activă față de imaginea r ală a R i.nâm ■ 
în lume. ,

Promisiunile sînt mari, pe măsura electoratului care, in ul 
mă instanță a dat mandat actualului guvern. Au început să fi 
puse în funcțiune pîrghiile mecanismului economiei sociale 
piață, cum sînt: creditele stimulative, subvenționarea agricultm- i 
și sectoarelor strategice ale economiei,, fiscalitatea și dialogul p 
manent al patronatului cu sindicatele." Guvernul a t] rut im .t 
•și la o necesară inventariere a rezultatelor și deficiențelor I n 
ultimii doi ani de activitate. Pe temeiul acestor evaluai i v ir fi 
făcute, probabil, corecturile necesare pentru evaluarea r .ur
și elaborarea de strategii în vederea ieșirii din criză. Ne r ti.ie 
în mod deosebit atenția instaurarea unui control tiguros in gest , 
nile agenților economici cu capital dc stat, viziunea noua 
privire la strategia privatizării.

Ceea ce pentru noi reprezintă o rază de speranță intr-un \ 
itor mai bun. constituie, în același timp o șansă de care dispui 
noul guvern. Din rîndul partidelor care se situează in opoziție , . 
început să se audă voci de Casandre, de contestare a valibilitatn 
programului guvernamental, înainte de a-i da șansa dc a se con 
tura in planul practic. Este posibil să urmeze și acțiuni subver 
sive, întemeiate pe considerente politicianiste sau de interes în
gust. dc grup. Necesar este însă, sa acordăm noului guvern in- j 
crederea de care are nevoie pentru a-și materializa bunele in- | 
tenții, șansa ce i-a fost acordată de a da viață speranțelor col r • 
mulți intru mai bine. Viorci STRAUT t

Gara noastră mică
.r.il „M.ij ino iar în gara noastră mică" nu arc nici o 

b 1 r c i i: i din Petro,.-ini. Că aceasta e intr-adevăr mică, se 
dat . iz.î friptului că nu s-a construit alta mai falnică și mal 
f Tlinc că s-a făcut Una in Bărbâteni, la cap de linie —
no-mim-nt al grandomaniei inutile. Dar nit despre asta este 
s • i i iim Sala de așteptare clasa a doua a gării d.n Petroșani 
r'i ■■ ■■ < fi f l sili momentan, întrucît acolo se lucrează. Unii 
<51 .ri ,-ip fost derutați de chestia asta. Nu le permitea conștiin- 
ț ' p‘ ■ la cb a întii cu bilete de a doua. Do fapt, explicația
e - m. d i cum ne spune și șeful stației, dl. Octfivian Dra- 
r i i ..Spui il nilii do clasa a doua s-a rcstrîns, prin amenajarea 
a ' • n l de bilete. La nivelul traficului de aici, suprafața
<■ ’ r ' i pentru s da de așteptare este silfi- lentă. Una din noile 
c .=■ v: fun 'ionn In regim special Motivația? Sa sH oamenii la 
c t nu in curentul din culoarul de trccere un<U ființe.a 1 
c 1 ' c e dc bilete. Intr-o «iiptâmlnă lucrarea va fi terminată, 
< > n> fi iin I de coi, > ii mai bune. Chestie de organizare
intri".i .

N i pun- .ti la îndoială cele declarate. Chiar dacă din cele 
•șa c-i d bilete existente funcționează numai una. Fiecare so
U ■> ■ ' • » cum cr de că ii e mai bine. Ca dovadă că domnului
Dr o otă nu i o.te indiferent confortul călătorilor — rugămintea
fI' ’ i d- a f ;ce un apel cu această ocazie, către RAGCL, în
sprranț.j ci va rezolva cu inrălzirea in stație. Ceea c" am și
făcut Așadar, călători prin gara Petro,ani, veți sta mai puțin 
timp la coadă la bilete și, probabil, vâ veți putea a 1 pta Imnul 
stlnd la căldurir i Pe ci.ivîntul domnului șef de stație h.irj n'l. 
vom reveni

Paul Nl< I II SCU

PETROȘANI - CHISINÂU - PETROȘANI
*— -____________________________ 1      ______________ *

Un drum spre noi înșine
Joi, 19 noiembrie J')92, ora 

72,15, mâ ine cu nr. 21 III) li 16, 
condusă de iulian Grccc.i, un 
șofer suilctist pinu la Dumnezeu, 
a demamt — „cu apa și talpă" 
— spre Chi.inău, via Pitești. 
Traseu destul de pitoiesc (și de 
dificil, in acol.ap timp), dur știut 
„pe d rost" d ■ șofer, fapt ce 
ne a eliberat dc stress și nc-a 
oferii piilejul de ti discuta pe 
teme liber alese, dc a nc impiic- 
teni. Singurul eveniment nota- 
bl pină la Hanul Topologii, un
de am oprit să „încărcăm bate
riile", a fost ceața de pe Dealul 
Negru, ap..rută brusc „din tone 
bre" — primul nostru examen 
sci ios, care ne a călit pentru 
cele ce au urmat. La Chișlnău 
am afl ■( că atunci cînd tc prin
de c< ața și n ai faruri cu beo 
lialogcn, mai ales noaptea. te 
pont" salva o hîrtie neagră de
cupată in semicerc și aplicata pe 
Jumătali i dt -us a f irului. N am 
mai spus că știam și no; u me
todă, romi n iscă, cu bricheta...

II inul Topopiju c un local mo-

deșt pc dinalara, fapt ce expli
ca, in pai te, și curajul nostru 
dc a i trece pragul. Am fost ser. 
viți ca la carte. La ciorbă, dom 
nul Alexandru ledeian, vice- 
președint le Asociației handica- 
paților „Iăbcriati.a" Petroșani a 
cerut „paprika iute". Fata care 
ne serica a luat-o drept gluma 
și a zimbit de circumstanță. Vă- 
zind insa cu insistăm și-a învins 
timiditatea și ne-a întrebat ce 
vrem de fapt. I-mn tradus și, 
imediat, s-a iniațișat cu trei ar
dei cit vrabia, roșii ca drapelul 
lieioluțici din Octombrie și iuți 
de mama focului, ca.c ne au a- 
juns tur-retur, cu o substanțială 
restanța pentru etapa a doua. O 
fi tras cu coada ochiului la nu
mărul mașinii ? Posibil, dar să 
trecem peste asta..

Sediul Asociației Ilandicapa- 
ților din Pitești se afla lingă un 
brad cu ciori. Cînd mn Întrebat 
c ire-1 rostul ciorilor ni s-a răs
puns maj inlii că nu sînt ciori, 
ci corbi și cri numitele zburutoa- 
r< .iu aiul un rol înainte dc di.

ccmbrie ‘89, cînd acolo hx ... 
corn indantuJ securității și că i . 
rămas in virtutea făptuim 
n-au înțeles sensul schimbai h 
Doamn i Olimpia Ceau.escu n. .i 
povestit, cu un farmec jrez 
cum a ocupat, aproape cu l >rl î 
actualul sediu, mobili, ind 
„companie" de cărucioare .și cum 
au venit unii după aceia de au 
conți olat pinî și canalele să va
ria daca nu cumva duc pc un
de... nu trebuie.

Mă uit la ca, o văd într’v i 
și mă intreb unde i-o fi han 
dica|iiil. Im ghicește ginduri ’ 
„Mă videți a a, frumoasj ue 
rieasupra și ca rid și ghim? c ' 
Pe dedesubt sini d ■ canei ,c.. “

Asociația hanrlicapațil r i : 
ro-motori din Pitești a d-.m t c ■ 
piilor B sarabi: i Loceleie «i 
late, in care n am .tini c.’-am 
dus pîna la Chișinăti — pul i fi 
dinamită, că ninu ni nu n ' i con

Ștefan CIMPOI

(Continuare in pag a 2-a)
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Lipsa presiunii și grupurile de...
N-a fost seară, in zilele de la 

finele saptuminii trecute și 
la începutul acesteia, in 
punctul termic nr. 23, de 
strada Pinului din Vulcan, 
nu fi« „asediat- i 
tari ai blocurilor 
tivul: caloriferele 
ie dumnealor se 
sa răminu reci.

Marți, 24 noiembrie, ora 19,3a. 
Dl. Aurel Birdacel, d.n blocul 
3, apartamentul 22, imi spune : 
„E a treia zi fără căldură". D-na 
Claudia .Ștefunescu. locatara a 
blocului 81: „Cind ți-e lumea 
mai draga, nu-i apa calda. Aici 
tot timpul e problemă cu căldu
ra- De bine, de rău. noi mai fa- 
em baie la prepar.iție. Dar cei

lalți ?-. Dl. Iosif Nagy, pre
ședintele Asociației de locatari 
nr. 18 zice scurt pe doi: „E scan
dal in fiecare săptămîna din 

d iza asta-.
Și. intr-adevăr. e de ce să fie 

scan lai. La ora 20, presiunea a- 
gentului termic era de... zero 

mosfere. Ionica Oprița și Ma
rin Bclean. mancvrantele punc
telor termice nr. 13 și 23. nu mai 
tiu, put și simplu, ce să facă. 

Degeaba au afișat, pe usa punc- 
ului. că „nu sint parametri de 

Ia uzină-. Luni a nu înțelege. 
„Az: (adică marți, n.r.). de la ora 
11. presiunea a fost zero 
nie. Vin femeile la noi și 
-ic "ă ne bat de o să ne 
eseu (directorul RAGCL 

n.r ) cu targa. Vă spun
nd presiunea crrște la o atmos

feră, e s. rbatoare. Luni, 23 n>

da 
care 

pe 
să

loca-de către 
din zonă. Mo- 
din încaperi- 
incăpățincază

pe li
ne 

la Al-

drept.

lembrie, pină la unșpe’treizeci, a 
fost de 1,2—1,5 atmosfere. După 
aceea.. *.

Răsfoiesc registrul in care fe
tele notează parametrii agentu
lui termic. In nici una din zile
le de duminică, luni și marți, 
presiunea n-a ajuns la o atmos
feră. Valoarea ej s-a invirtit in 
jurul a 0,8—0.7 atm. (duminică), 
0,2 atm. (luni) și 0 și 0,3 atm. 
(marți). In octombrie. Situația 
a fost, totuși, ceva mai bună. In 
acea lună, au fost zile in care

Intr-o perioadă a resli uclură- 
lilor și reorientarilor in diferita 
sectoare economice, policalifica
rea specializarea In mai multe 
meeerii, devine un mijloc de si
guranță in fața... nesiguranței zi
lei de miine in privința destiniH 
lui profesional.

La Stația centrală de salvare 
minieră — SALVAMIN Petroșani 
— in cadrul Laboratorului de 
perfecționare a personalului, e- 
xistă preocupări multiple in ț- 
Cfst sens, adică, al calificării, po
licalificării, specializării în dife
rite meserii cerute de activitatea 
productivă a unităților miniere 
și din alte sectoare. De curînd, 
Laboratorul de perfecționare a

presiune de la punctele termice |
bănuiam ca fiind șeful echipei R 
de proiectanți de ja București: 5 
___________________ ■..........1 

____________ _................................. § 

primară, să se facă același lucru § 
și pe rețeaua secundară". J 
tez cele spuse de bucureștean și 
aștept. După ce termină de dis
cutat cu unul dintre proiectanți, 
dl. Dorin Modrea, responsabil cu 
rețeaua termică, mă lămurește : 
„E vorba de un nou studiu hi
draulic făcut de cei de la ISPE 
București...". „Dar parcă mai 
fusese efectuat unul, mai demult. 
Nu mai e bun?" „Cei vechi a 
fost făcut la niște valori pe care 
uzina nu le putea atinge: 
Gcal. Acesta s-a luat după 
lori reale: 120—140 Gcal. S_a pro
cedat, deja, la diafragmarea 
punctelor termice clin Ltipeni. 
Rezultatele sint bune. Mai sint 
de executat mici reglaje. Urmea
ză Vulcanul și Petroșaniul. 
dura, zic eu, o săptamină, o 
lamina și ceva". „Vor mai 
atunci probleme la punctele 
mice de care v_am spus?"

cro 3 B), la PT. 23 și PT. 13, 
presiunea e zero. Or, nefiind pre
siune... Înainte, timp de două 
zile, n-a fost apă rece. Cind la 
PT. 11 (situat jos, in oraș — n.r.) 
sint 4—4,5 atm., merge bine si 
sus. Cind nu... Astea sint zone 
de sacrificiu. Cind scade presiu
nea pe oraș, astea cad primele-. 
Domnul viceprimar Vasile Giur- 
giulescu imi schițează, pe o hîr- 
tie, rețeaua de termoficare din 
zona cu probleme. „Cind presiu
nea e mică, mai tot agentul mer-

„E vorba de diafragmarea pune- $ 
telor termice, îmi spune dumnea
lui. Cred că știți 
primarul Stoicuța 
țeles, cu toate că 
nergetician. După 
ta, se echilibrează 
te necesar, insă, ca, după efec
tuarea diafragmării pe rețeaua s

ce_i asta, ca
n a prea in-

zicea câ-i e-
ce va fi
sistemul. Es-

Termoficarea la zi(d)
pricina

lnain- 
mi-am 

PT

seara 
Brazi

presiunea ag.ntului cu 
a ajuns la 2,5 atmosfere.

Miercuri, 25 noiembrie, 
te Ie a discuta cu cine 
pus in gind, dau o raită la
23. La ora 9, acul manometrului 
de pe tur era tare incapaținat : 
nu Voia, in nici un chip, să urce 
mai mult de 0,5 atm. Pe dl. 
Gheorghe Albescu, directorul 
RAGCL Vulcan, il găsesc la Pri
mărie. Știa, încă de cu 
dinainte, că in cartierul
(și nu numai) sint probleme ți 
că oamenii il vor căuta aici. Așa 
că intrăm direct in subiect. Dom- 
nia-sa îmi spune: „N-a fost pre
siune de la uzină, aceasta ne- 
funcționind la capacitate. La PT 
11, azi dimineață (miercuri — 
n.r). era o presiune de 3 atmos
fere. lrreamn<i ca. la PT. 10 (mi-

Primul secretar a dat
marmura cu var

sci viciu 
impunătoare 

Teatrul Dra- 
Știu ca se 

monumente

se
așeza 

lua 
A

In fiecare zi trec la 
pc lingă cea-mai 
ciad re a orașului, 
mutic „l.D. Strbu". 
aflu intre cele trei
arhitecturale ale Vuii Jiului. In 
primăvara anului 1983 se lucia 
.nten» la partea cea noua a clă
dirii. pentru ca prin 
s alun ă de teatre 
s ina a participe 
darii m lolos.nța 
de c-uitură. Cind
iadire. iți impune o stare dt res

pect lumina pe care o rasfrin- 
mulțimea scărilor. Toate din 

marmura albă, traversate din loc 
in loc, geometric, de marmura 
ro;ie. Și aleile parcului de lingă 
clădire au borduri din marmură.

In anul 1983. aceasta piatra 
zi iasiă s-a adus de la Simeni, 
eu mare risc. Ea nu a luat drii- 
n. îf Casei Poporului, u s-a o- 
prit la Teatral minerilor. Și lu-

iunie o 
din țara 
la evenimentul 
a acestui lăcaș 
te apropii de

a- 
sa

crul acesta trebuia sa nu 
sada. Marmura care se 
se dadea cu var, pentru a 
chip il unei obișnuite pietre, 
trecut timp, au venit ploi, varii 
s-a dus, marmura lumini iză, 
oameni ii incintă.

Dar... pe unii răufăcători — 
Doamne, cum s-au înmulțit, 
ultimul timp ! — ii imbie 
furt. In fiecare noapte, dale 
marmură tic la teatrul minerilor 
sint desprinse și carate pr.n 
oraș, poate pe sub och i noștri, 
pentru a ajunge in baruri 
pe cruci. Oamenii teatrului 
cearcă să cirpeasc.i cu ce 
dar cum să oprească avalanșa 
răufăcătorilor ’ Poate Poliția din 
Petroșani !? Sau (mate Primăria 
ia iarăși hotărirca sa le dea cu 
var. pentru ca dalele de marmu
ra sa arate — umile pietre ?

ge la PT. 16 (de lingă magazinul 
Tineretului) și la PT. 10. Și a- 
tunci, sus, in Cocoșvar, la PT. 
23 
ge 
Pe 
le 
fecte. Dar cind nu-i presiune de 
la uzină ?“. între timp, dl. Al
bescu dăduse telefon la PT. 11. 
îmi relatează ce a aflat: „La ora 
6. presiunea a fost de 3,4 atm. 
La 10 de 3.9 atm. Înseamnă că 
la PT. 23 sint în jur de 0,6—0,3 
atmosfere-.

Edificat și in această pri
vință, merg mai departe. La ter
mocentrala Paroșeni. Intr-linul 
din birouri, proiectanți de la Ins
titutul de Studii și Proiectări E- 
nergetice București și cadre teh
nice ale uzinei discutau aprins, 
avind in față planșe ale în- 
regii instalații de termoficare a 
Văii Jiului. Prima informație 
primită de |a un domn pe care-1 
știu de mult timp e că, in acea 
dimineață, fusese repus in func
țiune cazanul nr. 2, după ce s-a 
remediat defecțiunea interveni
tă. După citeva minute, sint bă
gat in scamă de ccl pe care-1

10. Și 
sus, in Cocoșvar, la 

și PT. 13, nu prea mai ajun- 
mare lucru. Eu pot să-i biibui 
cei de la egeceleu doar dacă 

găsesc aparate sparte ori de

1
III
I

270 
va-

Va 
săp- 

fi 
ter- 
.,Nu 

cred. De la ora 9,20 am pornit 
a doua pompă de circulație, iar 
presiunea — pe ramura Vulcan 
— Petroșani — a crescut de la 
3,5 la 5,2 atmosfere. Debitul, de 
la 1100 la 2000 mc/oră".

Dacă, după perioada de 
menționată, situația se 
drepta spre bine, o vor : 
siguranță locatarii din 
de sacrificiu". Și, desigur, 
face și fetele de la punctele ter
mice, care nu vor mai sta, opt 
ore, cu frica_n sin că vor fi duse 
cu targa )a spital.

Gheorghe OLTEANU

timp 
în-va 

spune, cu 
i „zonele 

o vor

Vasile GIIEORGIIE

Brățara de aur
personalului a deschis trei cursuri, 
frecventate de aproape 100 
de cursanți. Este vorba de UBț 
curs de specializare pentru me
canici de extracție, unu) de ca
lificare pentru artificieri și ua 
curs de calificare in meseria dș 
operator hidraulician-laborani 
pentru stațiile de filtre. Toi odă. 
tă. sint programate, cu începe
re din ianuarie 1993, diferite 
cursuri.
ducție, pentru calificare în 
mătoarele meserii: fochist 

joasă și medie presiune; 
rant operator In centralele 
mice, macaragii grupa II și III, 
mecanic-trolist pentru transporj 
personal pe cablu (inclusiv tele- 
schi. telecabină etc.). Pentru a- 
ceste cursuri, sc primesc în
scrieri pină la sfîrșitul anului, 
indiferent de sectoarele în cară 
lucrează cei interesați. Se preco
nizează deschiderea și a unuf 
curs in meseria de semnalisf 
cuplător — nou apărută în no
menclatorul indicatorului tarifa» 
de meserii. (l.D.)

1993.
fără scoatere d.n pro- 

i ur
da 

labo- 
ter-

Petroșani - Chisinău
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(Urmare din pagina I)

cu uniforme

ccl mai mo- 
autostrada, 

n Moldova 
s-au mai 
citcva ori 

a- 
Și

gîri- 
sint 
din 

Am ajuns pe podul 
vama

a

trolat — și o cutie 
școlare.

A urmat drumul 
noton cu putință: 
noaptea. Trecind 
„noastră- lucrurile 
schimbat puțin. 17
am apelat la hărți, pentru 
lege drumul cel mai scurt, 
cam tot de atitea ori ne-am 
dit cum înjură unii cind 
nevoi ți să reducă viteza 
cauza ceții. 
de la Albița — sinonim cu 
— la 5,30. O performanța pentru 
un traseu atit de lung, efectuai 
în mare parte noaptea, în „pre
mieră- și pe ceață. O performant 
ță pentru care Iulian, șoferii) 
care a aflat la ora 9 că la 10 
pleacă in cursă la Chi.șinău, me- 

$ ritu felicitări. (Va urma)

R.A.T.L.-ul și noua senzație de turlire
Locul acț.unii: autobuzul

Lric.mi". Ca dc obicei, lume multa, înghe
suială, vorbe de ocara, transpirație abun
denta, pureci dolofani pe ceafa vec.nu- 
Jui, etc.

La stația din „'șerpărie- sc deschid, iu 
in.iic greutate, uple. Acolo aluneca din 
autobuz doua-trci persoane și sc cațăr a 
una .inguTă, extrem dc chcrchelila. In 
d.p rare, omul nost, u se agață dc gulerul 
P rs ianei de ling i al, care începe să pro-

.teze. In cele din urmă, se închid u>i;e 
■,i jmul incepc Sa blesteme autobuzel •, 
șoferii, drumurile, frigul dc afară, guver
nul. Eace „tlta zarva, Incit călatoiii se 
ascund dc el ți-1 priw.se speriați, temin- 
du- e ca ar pjti a fi întrebați ceva. Ast
fel, Incct-încct, In jurul omulu. nostru 
face liber, apoi de a dreptul pustiu. Da
că înainte de-abla avusese loc să urce in 
autobuz, iată-1 ac.im ajuns pină-n fața 
taxatoarei ți ea, pentru că nu are unJ» 
să fuga, e nevoită să-l asculte.

EI povestește cu năduf, fericit că *i-« 
găsit o victimă. Victima e sigură, n-are 
Unde să »e ascundă ți e, pcale, singura

Petroșani — persoana d,n lume care-1 asculta și pe el 
Nici nu-1 mai interesează cei din autobuz. 
Le-a intors spatele ți conversează cu fe
meia din fața Iul. O face cu o așa dis
perare, de parca întreaga luj soartă ar

i»

ca fusese lo it de propriu] copil, pe ca
ri 1 crescuse atit dc greu. Cu insistență 
o întreba pe taxatoare dacă baiatul are 
o scuză pentru ceea ce a făcut. f’cmeia-1 
întreba, la fel de insistenta, dacă 1 a in- 
vațat pe băiat „Talul Nostru-, daca i-a

RESTANTE«

depinde dc omul celălalt. Iî povestește 
despre copilul ia lui, despre o mama al
coolica, despre un ciomag gros, despic un 
lata mort de beat. Apoi despre tinerețea 
lui boi mă, despre hemoroizi, despre a 
do ia nevastă, desp.e bătăturile din talpă.

Cile nu sint dc povestit din viața unui 
Om! Numai lucrurile astea mărunte — ca
re ne alcătuiesc viața și fără de care 
n-am mai fi noi înșine* — ar nc Csita ani 
de zile!

Pe Vasile P. (așa 1 chema pe omul 
nostru), II bătuse băiatul, muri' itor la 
mina Livezenl. Pe omul nostru 11 durea 
mai mult decît pumni băiatului, faptul

vorbit vi codată de Isus. Vasile P. ramase 
pe ginduri, privinrl cruciulița de Ia gi 
tul taxatoarei. Nu, n-a făcut o niciodată!

La urma urmei, nici el nu știa prea 
multe lucruri disspre asta. Nici pe el nu-1 
invațlse nimeni, nimic, făcea și el par
te, ca și fiul său, din generații fără nici 
un Dumnezeu. Ac ti m, bu- 
naoara, e beat, scuipă
cind voi Leșie, iar cind vorbește, spune 
numai prostii. Dintr-o data, se simte ru
șinat. Rujinat de el, speriat de golul care 
sp făcuse In jurul lui. E cuprins dc o 
evlavie restantă, rec operatorie. Taxatoa
rea simte momentul, imi trage cu ixliiul.

și-i spune: „Uite, băi.itu’ acesta va fl 
preot!-. Omul sc întoarce fulgerător sprâ 
mine ți Încearcă să-mi sărute mîna. £4 
ma rușinez și mă revolt, în sinea mea, 
de minciuna taxatoarei. Dar, nu știu 
ce, aprob din cap ți spun complice : „Cred 
că, pină la uimă, voi fi chiar și preoți'’ 
Pentru impresie, mai adaug : „Pax vobis-? 
cum!- și „Sic transit gloria mundi!".

Omul rlin fața mea e turtit de impor
tanța momentului. M.i privește sfios ți 
încearcă să afle de la mine Adevărul. Nu 
șlie, săracul, c.i, intr-un fel, sint Ia fel 
de neștiutor ca el. Încerc să-nu argumen
tez părerea cu diferite citate din Biblie, 
dar nu prea reusesc. Devin posac ți mă 
retrag spre ușă, pentru ca se apropia 
stația undo cobor. Omul mulțumește ta
xatoarei pentru omenie și se in după mine.

Cobor In stație aproape simultan eu 
el. II privesc cu coada ochiului. Mă cau
tă și, nevăzindn mă, începe să strige. Eu 
pornesc înainte, el mă vede și se repede, 
clăi inîndii-sc, în urma mea. Mă ajung*, 
fi șuier la ureche: „Domnul cu fine!" șl 
dispar in noapte.

Văii I.OCOTA

priw.se
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Înyațămîntul superior tehnic
„To be or no to be ?”

NE HRĂNIM CU
”SPERANȚE"

Aceste rinduri reprezintă 
gindurile ți speranțele 
unor tineri. ajunși. cu sudoa
re, in amfiteatrele unei la- 

i cuitați dar, «.are trăiesc as
tăzi „drama existenței" sau, 
daca vreți, .paradoxul existen- 

i țer", intr-o societate in care, 
de 7i se bate mereu moneda 
pe faptul că avem un număr 
mic de studenți, raportat la 
populație. ni< i acestora nu 11 
se oferă decit perspective... 
sumbre1 Deși aceste rinduri 
reprezintă in totalitate opin’a 
studențească, noi nu dorim 

să răminem un.lterali. De a- 
ceea, invităm la dialog pe 
toți cei interesați să-și ex
prime deschis opiniile. Vă aș 
‘«♦■ptăm! Contați ne' \

I

Mai avem nevoie de studenți in Valea Jiului ?
Așa cum \-ain mai informat, la mijlo

cul sâptăminii trecute, la „Casa studen
ților" din Petroșani a ax ut lot o intilnire- 
dezbatere a membrilor tinerei organizații 
studențești „Viitorul studențesc**, im ți
nut să participăm, pentru că tema ci 
„Viitorul imățămintului superior tehnic in 
Valea Jiului** se anunța a fi deosebit de 
incitantă și actuală. Și așa a și fost.

Pe parcursul mai multor ore de discu
ții, am reușit să pătrundem, pe cit posibil, 
în esența tuturor problemelor legate de 
viitorul atit de incert, de haotic și de 
sumbrii care le stâ în față tinerilor absol

venți sau încă studenți ai Universității 
Tehnice Petroșani. Despre condiția de stu
dent la UTP, despre gindurile și idealurile 
studentului, despre repartiții, despre con
diția de intelectual și despre cultură, des
pre aspecte știute și mai puțin știute din 
v iața studenților. Iată citeva din subiec
tele pe care vi le propunem fără a avea 
pretenția de a fi epuizat acest vast do
meniu, pe care, rezumînd, l-am putea res- 
tiînge sub forma unei simple întrebări: 
mai avem nevoie de studenți în Valea 
Jiului ?

MIIIAELA RADU, anul ti Fao. 
de Mașini i instalații: „Am op
tat pentru*această facultate, in 
speranța ca pina cînd voi ter
mina, lucrurile vor sta altfel. Și 
poate voi avea si un loc de mun
că decent. Ce pot să fac. Mă' 
hrănesc cu speranțe!"

CORNELIU SZAKACS, anul 
III, Fac. de Mine : „Nrri vrem 
intr-adevăr să facem ceva pen
tru minerit. Nu vrem nurnaț un 
post de inginer, maistru sau țel1

Cu reportofonul
printre studenți

Cultura - ideal aproape utopic
A sorbi de j iltura in Val țiului parc puțin cam depla

sat. l’cn' a cu in afara de citeva .sclipiri" (vezi festivalul recent 
• ' i .pline spirituală" p.<re a avea soarta pe care o
arc .piniea al: ni- ntara", adica raționalizarea.

Este f1 arte advvar.it ca nu astm dreptul sa aruncăm cu pia
tra in cultura. A a cu nici nu o vom face. Dur sa încercam vă 
vedem ce inwamn.i de fapt i nt.u un student sau, in
gen re, pentru i:n mtelectu.il. Teatrul Dramatic _(D Sirbu" .i'.i 
joaca" , ropr;a-i dramă, datorita lips j de fonduri. Este adeimat, 
ronduc< re.i lui se zbate pentru a monta măcar o pic-xă pe stagiu- 
n D.ir c puțin. Și. d ncolo de asta, I iptul că se joacă piese filo
sofice (g. n „B.i ai in pluș" de Marin Sorcscu) care aduna in sală 
numaț un public supraelevat din punct dc vedere cultural, nu 
constituie, credem, o promovare a culturii in rindin ile largi ale 
m.i I*t. Cit despre filme, ce să ma sorbim... Poate acum, de 
< ind a înființat Societatea Culturala „Vali a Jiului", se va mal 
s .limba ■ eva jji in bine.

S, ar rr ii fi o probi, m.i. In student bursier este, la ora as
imila. ridept realist ai lozincii „cultura trece prin stomac". I ir 
atunci cind ai o bursă de citeva mii de lei și ni< i un alt vin t 
ți o r.ute costă cit costă, iar un spectacol la M, pr fer; fă mă- 
nim i o pune, sa b< i o caf a și sa te cultivi la... biblioteca.

In ceea re privește organizarea de spectacole s.,u reuniuni ou 
<ara<t>T cultural in cadrul universității, s-a mai in'crcat site 
ce a in c.idrid Casei studențești. Dar fără bani este foarte gi a. 
Și cum nu există n cj o h-ge a sponsorizări c foarte greu sa scoți 
din in . îri 75 0)0, ca sa dam un singur exemplu, pentru nn spec
ii 1 cu „Divertis". Astf-1 inept, concluzia este aceea că pentru 
studenți. condiția culturala râmine deocamdată doar un simplu 
ide tl L’n irirai, de ce sa nu recunoaștem, aproape utopic ..

Despre problema pe cure a ri- 
di< at o elimin re» sist, mului de 
repartizare in producție după ab
solvire, s-a scris tnorm in pri 

Ea vremea cînd — imediat 
după evenimentele din decem
brie 'H9 — studenții au cerut și 
an obținut desființarea acestui 
mod de inc.idrare, ei considerau 
.,• <-ă lucru ca un ciștig. Curind

ISwur do V aii HXOt ă

UN BUN
PIERDUT, 

UN RĂU 
Cl ȘTI GAT

ura, mulți .ii |.m și dea sea
nța . de lupi, aceasta a lost o 
marc gri cala. U<_ ce? Pentru că 
a aparul I m.lai'a posțui ilm, con 
< iirența și, implicit, șomajul. Iar 
cei care au resimțit cci mai tare 
i-fotul bumerang al renunțării 
ia repartiții au fost tocmai ab
oli cnții ini ățămintului superior 

i u prolil ‘.clinic.
Motiv pmtiu ire ei slut a- 

icpții unei soluții originale, hai 
su-i zicem, de compromis. Ab- 
solicntnl este iipartizat un an 
doi, trei la o nnnă, pentru a se 
familial iza iu munca in pro

diu (ir- d u p u care că 
p o d i a susține un concurs 
caro să ț ofere un Ide drt mun- 

«Uliniliv in iiub unitate.

de brigadă la o mina urzi» e o 
stare de „lasă-mă să t« Fas". Nu 
vrem să stăm numai pe un scaun 
ți să luăm un salariu uibvențîoJ 
nat. Vrem „să tragem înainte"; 
pentru progres, pentru supravie
țuirea Industriei miniere In 
lea Jiului".

CRISTIAN CIMPEAN, annl 1; 
Fac. de Mașini, secția ingineriei 
matematică: „P> ntru noi, cci de) 
la inginerie matematică, cred că’ 
există mai multe șanst de a «e,1 
găsi Ioc de muncă, l’cntiu ca, 
oricum calculatorul renrc zintă —. 
nu-i așa? — Viitorul". i

DAN AVRAMESCU, arul JV,
lac. de M ne: „Iubesc această 
meserie și vreau să o fac iu 
pasiuni. Unde? Chiar -i .."ila
ra".'

Despre problemele știute 
și neștiute ale studenților

— SPICUIRI DIN DEZBATERE —
• Ea noi, tineretul face mult prea puțin. I ir studențimea la “ 

Ifel. Dur este la fel de adevarat ca nici nu li se oferă șansa de a 
face mai mult. • Profesorii dc la facultate se rezuma Ia preda
rea stricta a cursurilor. Deși posedă mai multe informații, cunoș
tințe auxiliare, nu le împărtășesc studenților. Sa fie oare vorba 
de o autoapărare împotriva „furtului de Inteligență" ? • Studenții 
nu suit ajutați cu nimic, nu Ii se oferă nimic, iată de ce preferă 
emigrarea. E paradoxal, avtnd in vedere antecedentele Japonie), 
care, fiind un stat complet distrus după cel de-al doilea război 
mondial, a devenit ceea ce este, trimițîndu șl oamenii la speciar 
lizare in cele mai prestigioase universității ale lumii. Aceșli* 
și-au însușit tot ce-a fost bun .și au revenit acasă. Pentru că li 
s a oferit posibilitatea dc a face ceva în țara lor. Pe cînd la noi, 
un student care are .șansa dc a beneficia dc o bursă în stra-lnăr- 
tate nu va mai veni acasă decit, poate, ca turist. Dg ce? Nu mal 
c nevoie de explicați). • După absolvire mulți studenți se căsă
toresc, vor avea copil. Ghinionul lor e că au terminat aici 
Pentru că, după absolvire, cc fac? Rămîn șomeri cu familie ic 
Întreținut. Ișl vor pune pe ușă (dacă vor avea apartament) In- 
escripția „Familia Inginer X“. Iar înăuntru ce vor avea? SărăcidL 
• Fracția noi sîntem în Imposibilitatea de a fi la curent cu noile 
descoperiri ale tehnici șl Ingineriei, pentru că nu avem surse âe 
informare. • Proiectele Pe care le facem la absolvire nu Ic ia nl- ■ 
meni în serios? Oare nu interesează pe nimeni gîndlrea originală 
a unul tînăr Inginer, caro poate a realizat un proiect eficien), 
dar nu-1 poate materializa din lipsă do fonduri șl nu-1 poate făcu 
cunoscut din lipsa de Interes a unor directori? • 0 absurd coca 
ce se Inlimplă la noi, In legătură cu tratarea Invățfimlntului su
perior tehnic. • Oare nu mal are nimeni nevoie de Ingineri?<______ J

Pagina realizată dc
friberiu VINȚAN
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IIOL Petroșani -Aniiwasa*

ANUNȚĂ 
consumatorii de apă potabilă din orașele Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petroșani — Aeroport, că în ziua de 2 decem
brie 1992 apa rece va fi oprită maxim 16 ore, întrucît 
noua Stație de tratare Valea de Pești va fi branșată la 
aducțiunea dc la baraj.

In acest sens, rugăm populația din orașele de mai 
sus, precum și agenții economici să-și asigure rezervele 
de apă necesare perioadei de timp cît este oprită magis
trala.

Soc etatea Comercială♦

ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer, următorul personal:

— paznic pentru obiective speciale (avînd autorizație 
de paznic).

Încadrarea se face pentru cei care
raza orașului Petroșani (fact. 8G7)

General Com
Inc. s.r.l

ZORI BOI

La Bon o „sclavă” costă
DM (ii)11X00

Însă calvarul nu se u- 
pre.șle aici, in general, pieten- 
denții „viitori soți“ se lasă păgu
bași după cele 15 zile. Este pen
tru ele un ciclu infernal. Reîn
toarse la agenție ele sint obliga
te să semneae noi recunoașteri a 
datoriei fața de patroni .și de 
se alinia unor noi exigențe, 
acest fel, ele pot intra pe 
le a 4—5 „viitori soți**, 
pentru care, sub masca 
agenții matrimoniale, ele 
silite să se prostitueze. Și 
cui fericirii promise, a lunii de 
miere, totul se transformă incre
dibil, in sclavagie.

In Germania, ele nu au prac
tic nici un fel de drepturi, pen
tru că regula naționalității ger
mane este aceea a „dreptului 
singelui** și in cele mai multe 
cazuri, o femeie străina nu poa
te obține naționalitatea germană 
înainte de 3 ani de la căsătorie. 
Or, nici un bărbat german nu 
se căsătorește cu o fată intrată 
în țară fără acte în regulă, căci, 
odată descoperit, faptul atrage 
arestarea cuplului și expulzarea.

a 
în 

mîini- 
Moiiv 

unei 
sint 

în lo-

Motiv pentru care separarea 
după 15 zile este „ipso facto“, o 
situație regulată. Astfel că aces
te fete venite în Germania pen
tru a se căsători, sfirșesc in bor. 
dele sau în mîinile proxeneți- 
lor. Din cele 30 000 de prostitua
te care împinzesc azj Germania, 
peste 80 la sută prosin din țările 
amintite, după un stadiu inter
mediar in astfel de agenții... ma
trimoniale.

Astăzi, directorul celei 
mari agenții matrimoniale 
cest gen (Menger Parthner 
este în închisoare, pentru
ani. Este rezultatul muncii dîrzc 
a două organizații de luptă îm
potriva acestui nou sistem de 
sclavagism. AGISRA, un grup 
feminist ce susține toate femeile 
străine venite in Germania ,și 
„Surorile albe", organizație fon
dată de Lia Ackerman împreu
nă cu Secretariatul de Stat

■ Condiției Feminine, luptă 
preună pentru a institui o 
care să pună sub incidența
aceste agenții matrimoniale.

mai 
de -r- 
Ring), 

10

al 
îm- 
lege 
legii
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SAGFI Al OR
In problemele pe care vreți să 

le rezolvați nu vă bazați pe cal
mul dv — vă poate juca o festă 
urîță.

CAPRICORN
Marile dv probleme yor părea 

minuscule 
veni 1

pe lingă cele care vor

VARSA 1OR 
vă zîmbește. Dv încer,

au domiciliul în

Trust
Casele de marcat oferite de noi sînt 

mele și standardele interne și internaționale și țin cont și 
de ultimele reglementări ale Guvernului din țara noastră. 
De asemenea garanția pentru ele este de 12 luni de la 
livrare.

Vă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm pe scurt 
casa de marcat RS 1008, care considerăm că satisface pe 
deplin toate nevoile dumneavoastră.

— nr. grupe de mărfuri (raioane, departamente) — 8
— nr. de prețuri introduse în memorie
— taxa pe valoare adaugată (TVA)
— o stație pt. bon cu rolă dublă, o birlic pt. client, 

o altă copie pt. registru
— toate facilitățile comerciale necesare conform IIG 

319/1992, pentru raportul financiar
—- ali- aj dublu
— protecția date memorie cu baterii, circa 30 zile
— programarea orei și datei.
La sediul nostru din orașul Petrila, B-dul Republicii, 

nr. 31, \ă puteți convinge dc facilitățile acestor casc dc 
marcaj.

conforme cu nor-

— 99
— 8 locuri

Relații Iu telefon 093550391, 093550690; fax 093550391.

S.C. MULTISTAR S.R.L. 
Lupeni

cu sediul in Lupeni, str. Bărbătcni PT 15 
ANGAJEAZĂ

— mecanici auto
— tinichigii auto
— vopsitori auto
— strungar
— paznic
Relații, la sediul firmei sau la telefon 560570, întro 

orele 8—16,30, (Factura nr. 868)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacțio 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil <1<, mimur 

Tiboiiu V1NȚAN 
Corectura :

l milia AClHREI și Viorica rtRȚULESCU

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

DRAGA Nuța Pircălab, la aniversarea zilei de naștere, soțul 
Cornel și fiica Andreea iți urează sănătate, fericire și „La mulți 
ani !“. (5914)

VINZARI
apartament 3 camere și apartament 2 camere. Petro-
centiale Petroșani, Constructorul, bl. G, se. II, ap. 13

V1ND
șani, zone
(5934)

ViND
sile Milea,

VÎND
mercial. Telefon 542600. (5887)

V1ND autocaniionetă, Dacia 1304 C, în perfectă stare. Telefon 
560125, între orele 18—22. (5898)

VÎND microbuz Volkswagen, 9 locuri, preț 600 mii. Telefon 
545872, Timișoarei (23 August) nr. 22, colonie, vizavi de barieră 
(5923)

VIND
Spitalului
‘ (5925)

VIND
Aradului nr. 9/1. (5926)
ViND pui cocker spaniol. Informații telefon 543219, după 
1G. (5929)
ViND Dacia 1300, ștare bună, Dragotă Claudin, Lupeni. Te

lefon 560927, intre orele 16—18. (5930)
ViND televizor Alfa, Petroșani, Independenței 9/1.

5 15581. (5931)

garsonieră confort 1 și casă du grădină. Petroșani, Va- 
bloc 28 C/24. (5932)
rulotă, stare excepțională, preț negociabil, în scop co-

Norocul
câți să nu-i dați cu piciorul 1

PEȘTI
Urmează să plătiți niște polițe 

pe care le credeați uitate.
BERBEC.

Mult timp o să vă doară capul 
după „ciocnirea** de ieri 1 

1AUR
Astăzi evitați discuțiile 

me politice... oricum, pe 
vă poate convinge nimeni,

GEMENI
Încercați să fiți mai 

mist(ă) și abordați cu curaj pro
blemele care vă stau în față.

RAO
Firea dv voluntară va da mult 

de lucru colegilor 
Pentru binele lor,

LEU
O veste bună va 

rea in care vă aflati.
FECIOARA

Astăzi totul vă merge din plin. 
Încercați să profitați de această 
conjunctură.

BALANȚA
Oscilațiile dv bănești se vor 

amortiza în curînd.
SCORPION

Aveți tot dreptul să vă distrați 
după o săptămînă grea pe care 
ați traversat-o 1

pe te- 
dv nu 
nimic.

opti-

de servicia 
renunțați 1

îndulci sta-

PROGRAMUl 
TV

16.

str.

ora

casă in construcție Petroșani, str. Rovinei 10 (în spatele 
nou). Informații: sîmbătă și duminică, între orele 11 —

televizor color NET, nou, garanție un an, Petroșani,

SCHIMBURI LOCUINȚA
CEDEZ garsonieră proprietate, zonă centrală, contra 

apartament 2—3 camere, zonă centrală. Telefon 543192.

DECESE

Telefon

contract
(5924)

SOȚUI, Sandu (Ilie), Olga și Ion Prcloșck, familia Weissen- 
berg (București), familia Roscnberg (Israel), familia Goanță jr. 
familia Cică anunță, cu profund regiei, dispariția, după o lungă 
și grea suferința a dragei lor

Ll'l’U 1R1NA — MAU
minunată soție, o excelentă gospodină și o distinsă doamnă. 

Soțul nu te va uita niciodată. Lacrimile sint pentru toată viața. 
Odihnească in pace 1
Corpul neînsuflețit se află depus la Biserica Evanghelică, 
Inniorininlarea are loc azi. ora 11. (5935)

o

COMEMORĂRI
S-A SCURS un an de la trecerea in neființă a diagei noastre 

IIAMZ ILEANA
Va rămînc ne.șlcarsă amintirea ei In inimile noastre Familia 

Coi nea. (5918)

Adrian și l’ctronela amintesc cu durere 
trei ani de cînd nc-a părăsit pentru tot-

Vei rumtna mereu
ROMAN ADRIAN 
in inimile noastre. (5911)

PĂRINȚII, fratele și cumnata anunță cu aceeași durere 
s-au scurs 3 ani dc cînd Iubita lor fiică, soră și cumn ită 

GABO.S OLGA
i-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească in pace 1 (5915)

că

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.
Actualități. 
Calendarul zilei.
Film artistic. TREI SOTF. 
(SUA, 1950).

11.40 Super Channel.
12.45 Avanoremiera TV. t
12,50 “
13.10
14,00
14,20
14.40
15.10
15,25
ir.oo
16,30
16.45
16,55
17,00

7,00

10,00
10,10
10,20

18,00
18,30
18,45

Descoperirea Planetei.
Ora de muzică.
Actualități. 
Mondo-musica.
Medicina pentru toți.
Melodii nemuritoare 
Preuniversitaria. 
Limba noastră.
Muzica pentru toți.
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiunea in limba ger
mană.
Documentar științific.
Divertisment internațion >1.
Trofeul „Carpați** la han 
bal feminin.
Viața parlamentară. 
Desene animate.

19,20
19.45
20,00 Actualități.
20.35
20.45
21.45

22.45
22,55
23,30
23.45

Sport.
Film serial.
Michacl Jackson in Româ
nia (III).
Gongl
Top 10.
Actualități
Inlîlnirea de la miezul 
nopții. ‘

ULTIMA ORA
Incepind din data de 1 decem

brie 1992, prețul ziarului nostru 
devine 15 Ici. Abonamentele se 
fac la vechiul preț (200 Ici) și in 
luna decembrie.

Cotidianul de opinii și informații al 
iului „ZORI NOI" este realizat dc 
SOCIETATEA COMERCIALA 

„ZORI NOI" S.A.
Înființata conform De

ciziei nr. 208/12.06.1991, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA bUJORESCU

Materialele necomandalc și^nepu- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morala și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, auto
rilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
slr. Nicolae Uălccscu nr. 2 

(direclor-redactor șef); 
cxccutiv-administrnliv 

512161 (secții).

Petroșani 
Telefoane: 5i 16C2 
515972 (director 
difuzare), 511663,

*

'TIPARUL: Tipografia Petroșani Str.
Nicolae Halcescu nr. 2. Telefon 511365.


