
Pe marginea întîlnirîîor
parlamentare de la Chișinău

Domnul senator introduce

CGllUlAN ti CFiME ihFCFMAȚH AL VĂII JIULUI

ANUL III, NR. 769 MARȚI, 8 DECEMBRIE 1992 1 PAGINI — 15 LEI

Pe Independenței — 
pîine puțină și rea

[Revelion la „Felix” 
I

Bumbac locu- 
Indepsndenței, 
și ce.lulți ce- 
dumncaluj iși 
de toate zilele 
deasupra — 
prolil nr. 64. 
in scris, dom-

P'.n'.iunarul Ion 
leșie pe strada 
d.n Petroșani. Ca 
tuț.ni din zonă, 

procura piinea cea
— și cartelată, pe 
de la unitatea de 
Atit serbai, cit și
nia sa a r latat că, in noiembrie 
a pulul s;î cumpere pune doar 
de șapte ori. Fapt pe carc-1 do
vedește cu silele bifate de pe 
cartelă. Celelalte pătrățele sint 
neatinse d,- pix. Năduful cel mai 
m ire — care
altfel, să -se

— l-a apucat în zilele de 25 
26 noiembrie, cind — spune 
Bumbac — „m-am dus după piine. 
dar n-am mai apucat".

Pcxnind de la acest necaz al 
omului, am ajuns, vineri, 4 de
cembrie la unitatea 
ora 8,20. Coada care 
1> piine era cam de 
soane. K- i trebuit să 
două
vizitei „I. na asta a mai fa t 
piine — aflu d la dl. Tudor An-

l-a determinat, de 
adreseze redacții!

dl.

nr. 
se 
20 
le

61. Era 
formase 
de per- 
spun de

ori oamenilor carc-i scop.l 
,L' na asta a mai

matematica în poitică
Cu amabilitatea-i binecunoscută, dl.
informează periodic despre activitatea parlamentară. De 

rind, la invitația d-lui Alexandru Moșanu, președintele Pari im 
tului Republicii Moldova, o delegație parlamentară 
condusă de dl. Adrian Năstase a efectuat o
Delegația a fost compusă din 14 parlamentar; (5 senatori și 9 <ie- 
putați). Din ea a făcut parte și dl. senator Vladislav. Au avut i 
întilniri și convorbiri cu parlamentarii moldoveni. întrevederi i 
comisiile permanente, primiri la premierul Andrei Sanghel; și la 
președintele Mircea Snegur. S-au discutat probleme importau' . 
ca de exemplu consecințele tragice pentru poporul roman al? 
Pactului Ribbentrop — Molotov,

Cea mai importantă dintre acțiunile parlamentarilor s-a do
vedit a fi, și de o parte și de cealaltă, integrarea. S-a convenit 
constituirea „Comisiei interparlamentare București — Chișimi 
ca organism de lucru, comisie care va cuprinde 50 de pariam n- 
tari și va avea ca obiectiv principal accelerarea procesului com
plex de armonizare legislativă și sprijinirea integrării economi ? 
și a dezvoltării spațiului cultural și spiritual comun.

în cadrul întilnirii de la Parlamentul Republicii Moldova, 
printre alte discuții, președintele acestuia, dl. Moșanu a pus „de
getul pe rană" într-o problemă gingașă: cum e mai corect, „grup 
etnic" sau „minoritate etnică" ? Asta fiindcă, in Parlamentul 
Moldovei, nu s-a ajuns la un consens. Dind dovadă de fler, dl. 
senator Vladislav, care este matematician de profesie, a lămurit si
tuația, arătind că noțiunea corectă este „minoritate etnica". întru- 
cît în limbaj matematic „grup" înseamnă o mulțime de elemente 
care acționează după anumite legi proprii, or acest lucru nu tre
buie să se întimple in cadrul minorităților, care trebuie sa res
pecte legile generale ale țării în care trăiesc. I-am mărturisit d-lui 
senator că aparent și no; sîntem de acord cu explicați i dinsul-ji, 
deși de la matematică la politică „e-o cale atit de lungă".

Și la întîlnirea cu dl. președinte Snegur •senatorul n istru a 
avut o intervenție. La fel de matematică :

„Nu știu cum facem dar in convențiile ce le vom semna va 
fi nevoie să introducem, voit sau nevoit, termeni matematici. A- 
ceasta înseamnă că dorim să facem ceva precis, fără ezitări. Un'il 
din acești termeni este și INTEGRAREA. Matematici știm că in
tegrarea se face direct sau aproximativ. Poziția mea și a partidu
lui pe care-1 reprezint este ca această integrare să s< faci direct 
și nu aproximativ și să fie rapid convergentă".

In urma acestei intervenții, președintele Snegur. nu numai că 
a rămas perplex, dar a dovedit că are cunoștințe de matematică. 
întrebîndu-1 pe senatorul nostru dacă Sg gîndește la o „integrare 
globală" (și acesta este tot un termen matematic).

Curiozitatea gazetărească și spiritul nostru iscoditor ne a 
deternTnat să aflăm și întîmplărj mai puțin „oficialdin timpul 
vizitei. Astfel, a fost oferită o recepție in onoarea delegației ro-

Mircea BUJORESCU

ne
senator Tiberiu Vladislav 
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a Român i, 
vizită la Ciii-in i
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Filiala BTT Petroșani organi
zează și in acest an excursie cu 
petrecerea Revelionului, la Băile 

. Felix. Biletele pentru acest an 
ț sint la Hotelul Mureș, din fru- 
ț moașa stațiune bihoreana. Se a- 
J sigură transport cu autocarul, 

seara cu 
specifice 

de

Dar 
de

draș. Am mai 
in noiembrie, 
șase ori. Uitați-văl", și-mi arată 
cartela. „Așa e. zice și d-na Co- 
drea 1‘lorica. Foarte des n-a fost 
pune. Sau nu s-a ajuns". „Nu-1 
suficientă, imi relatează și dl 
Nelu Voicu. Trebuie să stăm 
pina la 12 ore să păzim magazi
nul". Pensionarul Gheorghe Tro- 
caru
„De 
nu? 
cind 
2—3 
să f; putut lua, cu cartela, de la 
oiace magazin. Pentru că aici 
citeodată vine, citeodată nu", este 
de părcre dl. Pctcr Vasile. „Dom
nule, plinea din Tg. Jiu, din Sad1.', 
ori Giurgiu e coală de hirtie. 
Albă. Aici se bagă numai Dîm
bovița și-n altă parte piine albă. 
De ce la Livczeni nu se face 
pim. c i-n «Colonie»?,, spune dl.

Gheorghe OLTEANU

putut scoate, 
am luat doar

se întreabă și mă intreabâ: 
ce la Paringul este, iar aici 
Nu s-ajunee. Au fost cazuri 
am stat de la 10 pină la 
după-masa“. „Maj bine era

sigură transport cu 
masă, masă festivă în 
pricina și alte servicii 
sărbătoririi unor astfel 
mente. Prețul este de 
16 500 lei dc persoană, 
toată perioada excursiei, cuprin
să intre 30 decembrie 1992 și 2 
ianuarie 1993. Vorba ceea: scump, 
dar face I
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eveni- 
nuni ii 
pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)
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3t* de secunde cu dl. Țurnă |
D imnul Țurnj susține (in scris, in gazeta „Călăuza") că ne 

cit- .'e ziarul in... 30 de secunde. Cu toate ca prin această afirma
ție (și prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru, ii oferim pri-

i noua 
să-i 
mai

lejul să ne citească zilnic (intr-o „juma" de minut). Prin 
noastră rubrică „30 de secunde cu domnul Turnă" dorim 
împrospătăm memoria d-lui cu pricina și să-i creăm o cit 
veselă afmosfciă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 'Țțț, țțț, țțț...

Un coleg de la presa centrală 
venise să scrie un articol despre 
invățămintul 
I.a un „whisky and soda' 
povestit o intimplare 
< ă. lat-o:

Vrind să ajungă la Liceul in
dustrial dm Petroșani, a nimerit, 
unde credeți? LA VILA LUI 
TURNA (știți dumneavoastră, cel 
cu urna I). Contrariat, colegul 
nostru — șugubăț de felul Iul 
— ne-a întrebat cînd și-a făcut 
vila. Noi i-am spus că pe vremea

din Valea Jiului, 
ne-a 

năstrușni-

DEGEABA ÎMPUȘCATULUI. In
sistent foarte, neastîmpuratul 

gazetar ne-a mai întrebat de ce 
omul cu pricina nu e la pușcărie 
Am rîs de ne-a curs o lacrimă 
din cioo și i-am recomandat să-î 
întrebe pe fostul prim-secretar 
Viorcl Faur, care l-a „scăpat" pe 
dizident de la judecată (ia fosta 
Lege 18) și — drept mulțumire — 
mister Turnă amcricanu’ II În
jură și-l reclamă plnă și La 
Georgc Bush, care a fost Bush-lt 
recent la alegerile din SUA. E 7

Guvernul vă oferă scumpiri

Ziarul „ZORI NOI” vă oferă 
un supliment deconectant

■ O publicație pentru liniștea Crăciunului dumnea
voastră.

■ CALENDAR — 1993, însoțit dc principalele sărbă
tori religioase ■ De cînd se face Pomul de Crăciun ?

■ PORCUCIDERl DE SEZON, sau GENOCIDUL PORCI
LOR ■ COLINDE. COLINDE... ■ UMOR ■ DIVERTIS
MENT ■ ALTE GIUMBUȘLUCURI.

Citind suplimentul „POMUL DE CRĂCIUN**. uitați 
dc necazuri!

Siînta Varvara
I
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\ incri, 4 decembrie, zi de 
sărbătoare in calendarul creștin: 
Sfinta Varvara, patro.cn.i min.- 
rilor. In prezența conducerii Sin
dicatului, a Consiliului de Ad
ministrație al EI Aninoasa, 
consiliului 
au

a 
local al Primar r i 

fost depuse corc mc de flori 
Troița ridicată aici in 1991. 
memoria color dispăruți. somn 
pomenire a fraților lor mi-'

n 
de 
ncri, căzuțl la datorie in adin> uri, 
de-a lungul existenței acestei 
exploatări.

Preotul orașului, Simion Stane, 
a făcut o slujbă dc pomenire 
cliemind apoi enoriașii la rugă
ciune, bună înțelegere, intra ju- 
torare și .respect.

Au fost depuse parastase din 
partea familiilor celor decedați, 
precum și din partea altor fa 
milii din oraș. Legătura cu eve
nimentul, la care a participat 

un număr impresionant de oa
meni s-a făcut și dc către Școa
la generală din localitate, prin; 

a d-nei învățătoare Eu-; 
Banyal. în fruntea cla-, 

sei a IV-a B. Copii dc mineri au, 
recitat versuri de Nicolac Labiș, 
Miliai Emincscu, Gcorge Coșbuc ’ 
și au cîntat frumoase cintccej 
patriotice.

Dorel N'E*MȚU
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Teatrul Dramatic L D. Sirbu Petroșani 
JOS MASCA, DOAMNELOR SI 

DOMNILOR I (III

- y

Odată cu modificările în 
conducerea sindicatului au 
loo și discuții cu 
dl. Velca, discuții din care re
iese că actorii au altă părere 
despre repertoriul actual al tea
trului și solicită un le piese, pro
puse de dl. Marcel Șoma, regi
zor de profesie, dar pensionat. 
Directorul nu acceptă nici un 
fel de Ingerință în repertoriul 
teatrului, considerînd că acest 
drept, de a alege repertoriul, 
este exclusiv al dînsului. Si
gur, nu-i contestă nimeni dom
nului director competența in a 
alege repertoriu] (ani de zile 
dinsul a fost secretar literar al 
Uatrului), dar se pure că piesele

puse in scenă în ultima perioadă, 
5n regie proprie, nu prea au 
fost pe placul spectatorilor din 
Valea Jiului, nici ca repertoriu 
și cu atit mai puțin din punct 
de vedere al realizării artistice 
(regie, scenografic etc.). Lipsa de 
profesioniști se resimte, lucru 
foarte grav, tocmai în calitatea 
spectacolelor prezentate publi
cului.

Era de fapt șl esența repro
șurilor făcute de oameni, res
pectiv actorii, domnului direc
tor. Dir totul a fost în zadar. 
Directorul Ia decizia înlocuirii 
d-nului Schmidt dintr-un rol, a- 
poi ți din altul, ia decizia de a 
nu mai respecta avizul de an

gajare a acestuia, iar pe data 
de 2 decembrie>a.c., prin decizia 
cu nr. 160, i se comunică dom
nului Schmidt că pentru rolurile 
jucate va fi plătit la colaborări, 
cu tarif maxim. Iar de pe data 
de 4 decembrie acesta nu mai 
are ce să caute In teatru, pen
tru că nu mai are calitatea de 
angajat. Specificăm faptul că 
angajarea domnului Schmidt ar 
fi trebuit să se facă în baza 
unui contract de muncă, dar nu 
s_a făcut. Domnul Velea a afir
mat că este angajat, dar fără 
contract de muncă, după ce toc
mai dînsul își dăduse avizul pen
tru angajare pe toată durata 
stagiului în curs. Curios, nu?

Au cuvîntul... părțile
Dar iuta ce declară fiecare ntre părți, în 

turna apariției in ziar a celor doua părerț di
vergente :

DL. DIRECTOR DUMITRU VEI.EA : „Din 
august 1991 și pin.i-n prezent, dl. Șoma a re
fuzat să intre in teatru, deși a fost solicitat, pa 
motiv că directorul Vil.j pune in scenă piese 
anticomuniste. Ideea mea despre regia celor 10'J 
de piese puse in scenă de dl. Șoma este: un
personaj comic care amintește de teatrul absurd 
al lui Eugen Ionescu, care a obținut la Mosco
va diploma de regie și, la sfiișilul carierei la 
Petroșani, diploma de liceu. In ct’i peste 30 do 
ani ai sui la teatiul nostru a pus piese sovieti
ce, cile trei pe stagiune. Ctnd a venit dl. Schmidt 
confrate cu el, s-a și prezentat la poarta tea
trului. După el, Eminescu, Sirbu, Sorcscu nu 
trebuie puși in scenă, ci trebuie pus Ostrovski. 
SirLu a făcut 7 am de pușcărie pentru că a 
scr.s o cronică proastă la adresa unui dramaturg 
evreu, A. Mitodan, care a plecat in Israel, Iar 
Sirbu a rămas să făcu dramaturgie pentru po
porul român.

— Și totuși, avind o asemenea părere despre 
(11. Șoma, l-ați solicitat să vă ajute. De ce ? 
(n-am primit răspuns).

Atita vreme cit este Sirbu, iar Eminescu a 
rr^rât iu spitalele c -rtiești, am datoria murală 
Li.ă de cultura rumâni să fac in primul rind 
cultura român ască. Vorba lui C. Muica: „Ctnd 
n-am să maj p >t f«.ce cultură românească, mu 
vut retrage la mănăstire". Referitor la sindicat, 
ai căror lideri sînt aloți după criterii etnice, na 
am ce discuta. E te un sindicat nelegal, care 
mi-a tulburat apele din aprilie și pină in pre- 
z< nt. (Amintim demnului director ca prm sen- 
t.nța nr. 9/PJ/1992, sindicatul liber „Masca" a 
fost legiferat).

Este un j.ndicat ce este manipulat fără să-ți 
d;a seama de forțe de mai multe coloraturi și 
care vrea capul directorului Velea. Insă atita 
timp cit există Velea, cea mai impunătoare clă
dire a Petroțaniului va fi teatru, nu pot să 
o fac altceva. Sini un om care am doar an 
creion în mină, 7 cărți s< rise, două publicate și 
mă-ncăpăținez ca această clădire sa fie teatru. 
Și in primăvara, in fa’.a acestei clădiri se var 
afla busturile per nulităților culturale ale Văii 
Jiului; I.D. Sirbu, Teodora Lucaciu, Ana Colda 
și Radu Stanca. Intrigile sindicatului din acest 
teatru se vor frânge cel puțin de bronzul aces
tor statui. Dacă nu, in'-eamnă că pentru Valea 
Jiului nu mai există speranțe pentru spirit, 
tind voi constata că am pierdut această șansă 
voi mai face o comunicare șl mă voi retrage. 
Pină atunci vă invit la teatrul I.D. Sirbu, jertfă 
supremă pe care minerii și oamenii de aici au 
dat-o în fața tăvălugului comunist, reprezentat 
chiar aici de maghiari și evrei, in mate parte. 
Vorba lui I.D. Sirbu: „pe o poartă a culturii 
noastre plecau românii la stuf, iar pe cealaltă 
se Înghesuiau pe posturi mari maghiarii și e- 
vreii". (N.R. — am respectat cuvlnt cu cuvînl 
cele spuse dc dl. Director, chiar dacă nu-i îm
părtășiră opiniile. Este timpul sa știm cum 
stăm). ,

D-NA CORLNA BlRLEANU, CONTABIL ȘEI': 
„Nemulțumirile din teatru au și un suport sala* 
rial, dar noi fiind instituție bugetară am aplicat 
cele prevăzute de lege, în asimilarea gradelo» 
actorilor ți personalului de altă specialitate. 
Dispute au fost de la instalarea directorului Ve
lca. Avem mari probleme cu Încadrarea pe pos
turi. Ne lipsesc oameni calificați pe posturi 
cheie: regizori, scenografi, actori. Nu există nici 
un fel de dirpută etnică In teatru. Nici nu a 
fost, nici nu este. Sînt alte dispute, care în nici 
un caz nu »lnt etnice".

DNA AURELIA LEVIȚCHI, organlztor**’ 
■peclacole și vlcelider al sindicalului;

sintem un sindicat legal, dl. director nu a co
laborat deloc cu noi. Ne-a scos afară de cîte 
ori am încercat să d.scutăm problemele oame
nilor. De fapt, dinsul are un comportament mai 
mult dccit dictatorial, dezlănțuind o adevărată 
teroare -n teatru. Sini deranjată cri sînt catego
risită de altă, etnie. Să știe dl. Velca că sînt 
din făgăraș ți mă numeam Graur, iar soțul 
meu este moț din Cimpeni — Alba,’ cu toată că 
la noi in teatru r.u există dispute etnice decît 
In mintea domnului Velea. Disputele sînt de 
altă natură și ele țin exclusiv de comportamen
tul domnului director față de personal. După 
înființarea sindicatului, ncrecunoscut de dînsul, 
au început represaliile. Mulți membri de sindi
cat și-au pierdut locul de muncă prin dispoziția 
unilaterală a domnului director. Teatrul are 
o mulțime de procese pe rol la tribunal tocmai 
din aceasta cauză. Și mie a încercat să-mi des
facă contractul de muncă, dar n-a avut drepta
te. Dinsul ia intii măsura ți apoi vede dacă 
m u discută cu cineva. Inclusiv actorii sînt ti
morați ți speriați de faptul că vor fi lăsați po 
drumuri. Plus că sint și altele. Un aranjament 
cu o casă. O încadrare retroactivă pentru a se 
putea da casa cuj trebuie. Ținem postul de 
regizor blocat de Radu Băieșu, cică să facă 
vechime la noi, dar el nu a maj trecut pe aici 
de" ani de zile. (N.R. — Teati ul din Petroșani 
nu-și dezminte nici acum In noile condiții rolul 
de casă de binefacere pentru absolvenții insti
tutului de specialitate. Îmi vin in minte cîteva 
nume, Claudlu Blconț, Emilia Popescu, copilul 
lui Radu Beligan și alții, care au trecut pe aici, 
au fost angajați, au fost menținuți angajați șî 
iltiși au fost. Ce mai, casă de binefacere I.i 
Petroșani. I)c ce n-ar fl și pentru alții ?).

Și încă un lucru, pentru ca lumea să-și den 
seama cum lucrăm noi aici, în ce tensiune ți 
teroare, chiar. Sintem urmăriți pas cu pas, sîn- 
tem puși să facem munci care n au nici o le
gătură cu postul nostru sau cu menirea noastră 
in teatru. Aveți grijă ce scrieți din ce spun că 
s-ar putea să mă trezesc pe drumuri. (Chiar așa, 
doamnă ? Dar oare după care legi se lucrează 
la teatru 7).

DL. NICOLAE GIIERGIIE: „Am lu: ral 27 de 
ani la teatru, din care 9 ca director. La solici
tări a domnului Velca am acceptat să lucrez, 
încercând să răspund unor deziderate culturale 
axate pe valoarea dramaturgiei românești, iar 
spectacolele să răspundă cerințelor unui public 
de vîrstă mică și mijlocie. Este șl motivul pen
tru caro atn pus Jn scenă piesa „Pfiunaștil Co
drilor" de Victor Eftimiu. Gu toate greutățile do 
realizare, pentru că nu există posibilități finan
ciare de acoperire a unor cheltuieli legate de 
un spectacol, nm reușit să facem premiera șl «ă 
dnm ți alte reprezentații. Consider că spectaco
lul realizat de mine răspunde exigențelor artis
tice. O confirmă participarea afectivă la speo- 
ta.col a publicului, crearea unei opinii entuzias
te în lupta dintre bine șl rău ce reiese din pie
sa Jucată. Cînd vrei să faci treabă, ca om de 
meserie trebuie să te detașezi de interese mes- | 
chine, de cele politice sau de grup. Să te preo
cupe doar continua ta pregătire profesională. 
Mă dezic de orice situație care ar dăuna probi
tății mele profesionale1*.

DL. FLORIN PLAUR — actor: „Ge-1 dom
nule cu circul ăsta 7 Am ajuns să-ml fie rușine 

' să mal intru în această Instituție. Toată lumea 
pe stradă mă oprește și mă întreabă ce se In- 

. .. tîmplă nici. Nu dau doi bani pe cel ce scuipă în
blidul din care manlncă. Și din păcate asta este 

- , la noi ncum, Domnule director (discuția a avut
j. ' i loc In prezența domnului Velea), pe mine să 

nu ma| contați de la 1 ianuarie. Nu mă mal
Interesează nimic, pînă nu se liniștesc lucrurile 
iicssUa murdare care ne fac pe toți să roșim".

--------------- (Va urma) ■ ’ -?
• A

A dispărut un produs
In prea libera noastră economie de piață (ne referim la co

merțul de stat) găsești din toate cele pe care nu le mai dorești șl 
viceversa, adică nu mai găsești nici în fund de sac ceea ce Iți 
lipsește cu adevărat. La multele produse care ne prisosesc (țigări, 
băuturi străine, gume de mestecat ș.a.) mereu se adaugă cîte un 
produs nou, în timp ce din puținele mărfuri strict necesare mereu 
dispare cîte ceva. Din acest punct de vedere, anul 1992 va râmîne 
înscris în istoria comerțului nostru de stat ca anul în care a dis
părut acest produs secundar numit petrolul lampant.

Secundar? Poate fi calificat ca atare pentru macrositemul 
economiei naționale. Dar nu pentru acea categorie de cumpărători 
care îl folosesc de cînd se știu: țăranii din cătunele încă neelțo- 
trificate, ciobanii de pe la stîne și mulți nevoiași (de obicei oa
meni în vîrstă), care nu au lumină electrică, nici televizor, 14 
să-și umple serile cu bucuria reclamelor comerciale colorate.

Pe timpuri, mal veneau la cap de sat sau prin unele cartiere 
de oraș, cisterne pentru vînzarea cu litrul. Sau cu bidonul. Mă 
rog, cei care-1 foloseau și pentru încălzit, puteau cumpăra și «■> 
canistra. Era un produs subvenționat (pină în 1991) și neraționa
lizat Era, căci din 1992 a fost retras din circuitul comercial.

Cumpărătorii amintiți încă mai speră că anul nu va fi în
cheiat fără ca stalul să-și onoreze această minimă obligație. Poatq 
de Crăciun, de Anul Nou, cineva își va aduce aminte că și prin 
asigurarea unor astfel de produse secundare se poate face pro
tecție socială. (I.M.)

Pe Independenței
(Urmare din pag. 1)

Vasile Stăncioiu, .și-mi arată cele 
două Dîmbovițe din plasă. „Azi 
sint bune de mîncat, dar nu țin 
pină miine," își încheie dumnea
lui rostirea.

Doamna Rozalia Sohler, șefa 
unității, răspunde cu amabilitate 
invitației de a purta o discuție. 
A trebuit, însă, mai întîi să co
boare de pe platforma camionu
lui pe care dumneaei și cîteva 
vânzătoare o încurcau cu lăzi 
confinînd sticle goale. Am fost 
fa început, mirat de această în
deletnicire, dar m-am dumirit 
citind firma magazinului SNG, 
perete-n perete cu unitatea de 
desfacere a pîinii. Pe ea figura 
și numele celei cu care doream 
să vorbesc. După ce ocolim na
vetele de pîine, unele goale, dar 
cele mai multe pline, ajungem 
în biroul doamnei Sohler. Așa. 
ca fapt divers, m-a mirat să văd, 
pe rafturi, alături de pîine, stl- 
cloanțe cu băuturi. „Trebuie să 
scoatem cumva salariile la oa
meni", m-a lămurit interlocutoa
rea. Corect. Așa că trecem la ce 
mă interesa. „Avem 3800 de per
soane arondate, dar nu se aduce 
toată cota de pîine — îmi reia-

- pîine puțină
tcază doamna Sohler. Azj (4 dfe 
cembrie n.r.) au venit 700 til 
plini pentru 1400 de persoanei 
Mașina a fost aici cam de o 
matale de oră. De la întîi, lună 
asta, s-a primit mai bine". Rețin 
că, in octombrie, a fost cel mai 
bme. Au fost zile ca-n 29 octonrj 
brie, de exemplu — cînd mașină 
a venit de două ori și s-au prfa 
mit 1540 de pîini mari. Adică (fi 
un kilogram fiecare. In noiembrie^ 
insă, a fost catastrofă. 1700 
pituțe de-o jumătate de kil, ia 
21, 1000 de bucăți, de-același gra? 
maj, în 22, 490 de. plini mari I® 
29 noiembrie și 560 în ultima a 
a lunii trecute. „Am vorbit da 
cîteva ori cu șeful de la LivUj 
zeni și a zis că se rezolvă, [a 
rest, ce să spun?" a incheȘt 
doamna Sohler. .-ic

Că se poate aduce pîine Lupii 
și pe Independenței o dovedești 
memorabila zi de 3 decembrie. 
Mulți cetâțenj de pe aici iși Vd| 
aminti, mult timp și cu profund! 
recunoștință că pîinea din acest 
zi era albă și pufoasă. Inconipfe 
rabilă cu cea pe care o îngheț 
suiau în plase a doua zi dimȘ 
neață, in 4 decembrie, cînd mț- 
am purtat pașii în zonă. Aici, pa 
Independenței, minunea ține doai? 
o singură zi. I’e lună.

Matematica iii politică
(Urmare din pag. 1)

mâne la care atmosfera a fost sănătoasă și... aprig moldovenească, 
Printre altele, s-au vizitat și pivnițele de la Miloșii, care „găzdu
iesc" cantități imense de vinuri, Republica Moldova fiind cea 
mai importantă producătoare de vinuri din fostul imperiu de rA 
răsărit. Pentru cultura noastră generală, dl. senator ne-a spus că 
pivnițele Se întind pe galerii, sub formă de labirint pe o lungime 
de, nici mai mult, nici mai puțin, de 50 de kilometri. Ani maj aflai 
că ospitalitatea gazdelor a fost peste așteptări ațît pentru oficia
lități cit și pentru ziariștii care au însoțit delegația. Noj n-am fost 
acolo, dar sa intri intr-o pivniță de 50 de kilometri plină dă 
butoaie cu licoarea lui Bachus, trebuie să fi fost grozav...

PUBLICITATE
Direcția de telecomunicații 

Hunedoara 
angajeazA prin CONCURS j

■■

— INGINERI (specialitatea tcleconiunica(ii), pentru 
Centrul zonal Petroșani.

Cererile sc trimit la Direcția do Telecomunicații Hu
nedoara —- Deva, pină la data de 15 decembrie 1992. 

Alte relații sc pot obține la telefon 095G01175.
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Jiul Petrila învinge vicecampioana Europei - Aurul Baia Mare
POPICE - SUPERLIGA

JIUL PETRILA — AURUL BAIA MARE 5362—5358 pd. Inte
res tnorm pentru ultima intîlnire a liderului Aurul Baia Mare cu 
popicarii din Valea Jiului — Jiul Petrila. Platoul din fața arenei 
Minerul Vulcan a fost ocupat cu mult înainte de începerea d’s- 
putei. Știind că se joacă cu ușile... închise, Sindicatele, Consiliile 
d? Administrație ale EM Petrila și EM Vulcan, galeriile reunita 
și-au strins rîndurile și au rezistat celei mai lungi zile din viața... 
turului de campionat. Cind se credea că în România doar două 
echipe mai luptă pentru titlu, Jiul Petrila a răsturnat toato cal- 
culele, intrînd in... cărți.

Așadar, o partidă memorabilă. Prima pereche a oaspeților 
Gergcly — Sinzgy 9154-938 a redus la tăcere cuplul Dobrică — 
Hordilă, 9104881, dar calculele spuneau că antrenorul Constantin 
Dobrică. știe să facă formația pentru un asemenea... cutremur. A 
urmat duelul perechii a doua M. Dobrică — Andrei Marian, 899+ 
916 pd — Hitter 4 Dirilă 8194-789 pd în urma căruia s-a redus 
diferența. Finalul a fost dramatic. Ultima pereche a Petrilel, Ghe- 
țea — Scorțea, 8794-877, față-n față cu Zekey — IIosu, Ultimii 
Jucători de lot și maeștri al sportului. IIosu a rămas să decidă. La 
ultima aruncare avea nevoie de 7 bile doborite pentru ca rezulta- 

’l să devină egal. Cij^ 8 bile Aurul Baia Mare cîștiga meciul șl 
ate... titlul de campioană, în mod sigur. In sală, tensiunea a 

rost la rang de... infarct. Au căzut doar 3 popice. Incredibili Dar 
adevărat. IIosu a ratat de fapt un 11 m al popicelor și tribunele 
s-au eliberat ca după un coșmar in momentul decisiv. Jiul Petrila 
însă, a cîștlgat partida pentru că Ghețea, deși accidentat la ge
nunchiul drept, a riscat, Dobrică C. a deschis speranțele, Andrei 
M. a rupt echilibrul, Hordilă și-a învins omologul, M. Dobrică și-a 
susținut fratele, iar Scorțea a avut în tribună... logodnica. Dar 
Jiul Petrila a avut în primul rînd simțul valorii Individuale și 
colective și un căpitan de echipă numit Victor Mielea.

Felicitări, Jiul Petrila I

Linia de clasament:
Paringul 15 11 1 3 37—15 23 4-9

— Domnule Cătuți, sinteți ab_ 
■z»lvcnt al Școlii de antrenori 
yacurești, recunoscută acum pe 

tot continentul european și a- 
proape in toate țările lumii. 
L-ați avut lector pe Itinus Mi- 
chel — olandezul, pe Fino Fini, 
directorul Școlii italiene de fot
bal, și urmează să-l vedeți și pe 
Cruiff sau Bckenbaucr, pinâ să 
r’"'ti statul. Cum vedeți i tuși 

pionajjl județean de 1 mal?
— Acesta, vă spun sincer, se 

ridică in mare parte la nivelul 
diviziei B, actuale. S’nt echipe, 
cum ar fi Minerul Vulcan. Vic
toria Călan, Habcr Hațeg și, de 
ce nu, Paingul Lonea, care se 
pot lupta de la egal la egal, cu 
multe dintre competitoarele eța. 
Ionului superior.

— Cum apreciați arbitiajcje și 
și comisiile județene?
— La nivelul competiției, cu 

mai multe plusuri declt minusuri. 
Deși am fost trimis și eu in tri
buna, apreciez citeva brigăzi șl 

Un interlocutor de... +9
cîțiva dintre cei care lucrează In 
cadrul Departamentului jude
țean al sportului.

— O indiscreție. Arc Paringul 
C;i obiectiv promovarea?

— L-a avut. Dar, fără golge- 
tcrul Irimu și portarul Anton, 
pretențiile au scăzut. Lupta ră- 
n,îne insă deschisă.

JIUL — OLIMPIA SATU MARE 4—0 (1—0). Spectatori: circă 
1500; plătitori: 517; teren bun; șuturi la poartă: 23—5; pe poartă: 
11—3; cornere: 16—3) cartonașe galbene: Călugărița (Jiul), Cădar 
și Erdei (Olimpia). Au marcat: Stancu, min. 11, gol din unghi de 
75 grade, portarul a respins balonul în... plasă; Militaru, min. 50, 
dribling pe dreapta șl din unghi mal ascuțit a trimis mingea in 
poartă; Militaru, min. 60, gol de kinogramă, gol „ștrengăresc*1, a 
șutat cu piciorul drept prin spatele piciorului sting, execuție rară; 
Dodu, min. 78, șut cu dreptul din interiorul careului.

A arbitrat foarte bine Valentin Titorov (Breaza), ajutat de 
Constantin Mielea (Bușteni) și Radu Nicoară (Tulcea). Observator
federal: Ilie Dogaru (București).

Partida a fost transmisă de 
radio Craiova...

Joc la discreția Jiului oaspeții 
făcînd mal mult figurație, avind 
în teren doar 5 titulari, echipa 
fiind într-o totală remaniere. 
Prima repriză a fost anostă, cu 
faze care nu prea au „mișcat” 
tribunele, dar adevăratul meci a 
început după pauză, Jiul menți- 
nîndu-și tonusul pentru partida 
de miercuri, din Cupa României, 
cind întilnește „necunoscuta” e- 
chipă... Minerul Motru. Gazdele 
au obținut, în primele 10 minute, 
G cornere, toate executate de 
Stancu, cel care avea să deschi
dă scorul, printr-un șut cu ex
teriorul, surprinzîndu-I pe Nagy, 
care a respins balonul îpșurubat

— Pentru cci ce nu cunosc e- 
chipa Paringul, cum o descrieți?

— Echipa nu are individuali
tăți, este om.genă, joacă foarte 
uiensiv, curat. „Veteranul” Ro
man este cel mai iubit de pu

blic. O conducere cu dl. Ing. 
Balănescu. jider, un sindicat 
care ne ajută mult și suporteri 
înfocați. Iată și echipa de bază: 
Sturzu (Roman) — Muntoiu, Bur
lan (Leleșan), Botczatu, Sel- 
meanu I, Varga, Stana (Axente), 
Movilă, Lăzaroiu, Crețu (Filipo- 
vici), Nichimiș (Ursu).

In plasa liderului

Jîngă bară, incredibil, în plasă. 
Oaspeții au încercat imediat con
traatacul, devenit și ultimul al 
reprizei, min. 13, cind Adil a 
șutat de la 16 m, dar experimen
talul Ghițan a prins fără difi
cultate. Tribunele au mal aplau
dat o dată, min. 16, cînd Mili
taru a șutat năprasnic, de la 25 
m, mingea a îndoit palmele Iul 
Nagy, s-a dus sub transversală, 
a „mușcat” linia porții, dar re- 
Eeziciunea șl frumusețea fazei 

.au surprins pe central, care a 
continuat... jocul.

Au urmat bombele lui Dodu, 
min. 17 șl 19, ocaziile Iul Stăn- 
cic, min. 20 și 22 șl două curse 
ale consacratului Erdei, marea 

speranță a fotbalului românese

Paringul are teren propriu, un 
gazon bun și condiții de recupe
rare excelente. Și totuși, cine va 
promova? Jocurile directe și 

pregătirile de iarnă vor da cîș- 
tig de cauză celei mai bune. 
Dacă nu intervin alți factori.

— Nici timpul, nici spațiul, nu 
nc permite, deocamdată, mai 

multe despre... Paringul. Cu ce 
încheiem interviul nostru?

—- Cu grija pentru copii. Cine 
nu face acum „carte” cu copiii, 
va avea fotbaliști de salon. Spu- 
ncți-mi un singur nume mare 
aparut în ultimii cinci ani și-l 
transfer imediat la... Parîngul. 

Și încă ceva. Meritul pentru în
ființarea Școlii de antrenori îl 
are Mircea Sandu, iar dl. Cornel 
Drăgușin este corector și Gheor- 
ghe Oile secretar. Toți oameni 
de fotbal.

gol 
mal 
prin 
șLo ' 
pro,

(operat la Berlin și Paris de ma- 
nise), oprit de Călugărița, cu pri. ’ 
țul unui cartonaș galben. Ci 
pia a scapat cu fața curată șl In , 
min. 37, 41, 43, dar și-a înscrii 
în cont un corner, min. 44. i 

Pauza a scos de la cabine însă
o altă echipă Jiul, care șl-a a- 1 
părat onoarea, jucînd la adevărata 
ei valoare. După trei cornere 
consecutive, Militaru, cej care a-, 
vea să devină cel mai bun Ju
cător de pe teren, a înscris ful
gerător de pe dreapta un 
superb, după care tot el a 
punctat o dată, min. 60, 
acea execuție pe care nu 
permit din 100 de fotbaliști 
fesioniști... nici unul. A fost* ceai 
mai mare mulțumire a publicul 
lui spectator. ți

Partenerul a ripostat cu i’, 
șut greu reținut de Ghițan șî uiț 
corner, min. 61, după care Gris» 
tescu a ratat copilărește, mltiL 
62, șut ct latul din 6 m pe lin- 
gă poartă, iar Stoica șî Dodu 
l-au îngenunchiat pe Nagy, ul
timul trimițind balonul în bară, 
S-a jucat pentru scor, Milita 
și Stoica au trecut la subtililă 
Dodu și Cămărășanu au tnvăl 
atacul, iar Erdei a mai zburd 
spre careul advers. Șl, c 
oaspeții erau în corzi, Dodu 
înscris cu dreptul, din care 
min. 77, ridicînd scorul la,' 
Cădar l_a încercat pe Ghița
iar Stăncic min. 86, după ca a 
pătruns singur în careu a reuîr
șit... imposibilul, șutînd miltX 
metric pe lingă stilpul din stin£ 
ga lui-Nagy. A fost faza care a 
încheiat conturile. |{

JIUL : Ghițan — Cămărășâiț 
Călugărița, Dodu, Ga.șpar, Cioaba 
Militaru, Stoica, Stancu, Stânci^ 
Cristescu.

OLIMPIA: Nagy — Pândi,1 
Csik, Frei, Văsuțiu, Estinca, Eițs 
dei, Cădar, Adil, Chiriloaie (min, 
41 Kovacs, min. 73 Fabian) 
Ciocan.
—» ♦ — • ——“ • MM ■ MM • MM • ^M • |
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CUPA
ROMÂNIEI

Fotbal, divizia națională
REZULTATE TEHNICE: F lcctroputsre — Sportul Studențcso

1— 2; Dinamo — Universita’ea Craio.a 5—1; Oțelul — FC Brașov
2— 1; „U“ Cluj — FC Farul 2—1; FO Ploiești — Gloria Bistrița 
2—1; FC Selena — FC Inter Sibiu 2—0; Progresul — Dacia Unl-
rea Brăila 3—0; CSM Reșița 
Rapid 3—0.

— „I’oli** Timișoara 1—1 ; Steaua —

CLASAMENT
1. Steaua 16 14 1 1 46— 9 29
2. Dinamo 16 12 3 1 41— 9 27
3. Lmv. Craiova 16 8 3 5 28—21 19
4. Gloria Br.trița 16 8 3 5 21—14 19
5. .U’ Cluj 16 9 1 6 17—16 19
6. Rapid 16 7 4 5 22—16 18
7. Sportul Studențesc 16 7 4 5 25—22 13
8. C h1 Galați 16 7 4 5 19—17 18
9. EMetropulerc Craiova 16 7 3 6 13-13 17

10. FC Inter Sibiu 16 6 3 7 19—23 15
11. „Poli** Timișoara 16 4 6 6 15—26 14
12. FC Ploiești 16 6 1 9 24—23 13
13. Dacia Unirea Brăila 16 4 4 8 14—20 12
11. FC Farul iG 4 3 9 20—33 11
i j. Progresul București ' 16 3 5 8 16—29 11
■ u. f C Seicna 16 4 3 9 9—25 11
11. FC Brașov 16 4 2 10 11—22 10
18. CSM Reșița 16 2 3 11 14—36 7

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE; Unirea Alba Iulia — Corvinul 4—01 

CFR Cluj — IC1M Brașov 4—0; FC Drobcta — Metalul Bocșa 
0—0; Gloria Reșița — FC Bihor 3—0; Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov 2—1; Jiul Petroșani — Olimpia Satu Marc 4—0; Jiul IELIP 
Craiova — UTA 0—0; Metalurgistul Cugir — CFR Timișoara 2—1) 
Armatura Zalau — FC Maramureș 4—1.

E’IAPA VHTCARF, 9 decembrie (ultima): Sportul Studen
țesc — Dinamo. Dacia Unirea — CSM Reșița; „roli“ Timișoara — 
Eiectroputere; Universitatea Craiova — Steaua; FO Brașov _  FC
Ploiești; Rapid — Oțelul; Gloria Bistrița — „U" Cluj; FC Farul — 
FC Seicna; FC Inter Sibiu — Progresul.

CLASAMENT

1. U.T. Arad 17 10 2 5 35—18 22 4-6
2. JIUL PETROȘANI 17 9 2 6 33—20 20 -H
3. Metrom Brașov 17 8 4 5 19 14 20 44
4. Corvinul Hunedoara 17 7 4 6 27—18 18 0
5. Gloria Reșița 17 8 2 7 19—15 18 rl 2
6. Unirea Alba Iulia 17 8 2 7 24—2G 18 0
7. Metalul Bocșa 17 8 2 7. 23—26 18 0
8. FC Maramureș 17 7 3 7 30—20 w 41
9. Tractorul Brașov 17 7 3 7 28—26 17 -1

10. FC Drobcta 17 7 3 7 17—13 17 -1
11. IC1M Brașov 17 7. 3 7 22—22 17 41 7
12. Jiul IELIF Craiova 17 8 i a 19—26 17 -1
13. FC Bihor 17 6 3 8 21—21 15 —1
14. CFR Cluj 17 6 3 8 28—38 15 -3
15. CFR Timișoara f? 7 1 fiț 19-3Q
16. Olimpia Satu Mare 17 8 a B 28—29 14 -2 :•
17. Armătura Zalău 17 7 0 10 23—30 14
18. Metalurgistul Cugir 17 0 3 9 23-43

Miinc, la Motru, Jiul intîlneșta. 
în etapa superioară, formația la* 
cală, tot de divizia C, care se 
pregătește de două săptămîni }1 
pentru acest joc. j '

Miercuri, gazdele au eliminat 
cu 1—,0. pe Unirea Alba Iulia. , •

La centru va oficia cunoscutul 
cavaler al fluierului Dan PQ- 

trescu. S

****4««***************««

Rezultatele 
concursului
Pronosport

1. Steaua — Rapid 1
2. Progresul — Dacia 1
3. Ancona — Inter 1
4. Brescia — Gcnoa x
5. Cagliarl — Napoli 1
6. Fiorentina — Juvcntus 1
7. Milan — Udinese x
8. Pescara — iLazio
9. Roma — Parma 1

10. Sampdorla — Alalanta ’
11. Torlno —< Foggia '
12. Ascoll — Lccce "
13. Verona — Bologna >

Fond total de cîștigiri r< i 
535^ lcl,
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Universitatea Tehnică 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. Institutului nr. 20, județul 
Hunedoara

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE
12, pentru închiriereain ziua de 23 decembrie 1992, ora 

următoarelor spații :
1. — Bufet pentru desfacerea 

și preparatelor ;
2. — Librărie.

produselor alimentare

de 20 decembrie 1992.înscrierile se fac pînă în data
Informații și documentațiile necesare se pot obține la 

sediul instituției noastre, la telefoanele 93/512580, 
93 512581, interior 115. (fact. 881)

Societatea Comercială
CUARȚ S. A. URICANI

str. Republicii 64 A,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE
în 15 decembrie, ora 10, pentru vînzarea unor mijloace 
fixe.

Informații la sediul societății. (6203)

LICITA ȚIE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publica, in condițiile art. 10, 15, din Legea nr. 50 1991, in 
vederea concesionării unor terenuri pentru amplasarea de 
spații de producție și comerț, prevăzute în documentațiile 
de urbanism aprobate, după cum urmează:

1. — Brutărie pe un teren în suprafață de 330 m.p., 
situat in str. Decebal;

2. — Cofetărie pe un teren în suprafață de 95 m.p. si
tuat in str. Aviatorilor;

3. — 10 chioșcuri comerciale cu 1 m.p. teren 
fiecare, pe amplasamentul situat in str. Vehus.

Concesionarea terenului se face pe durata de 
pentru obiectivele de la amplasamentul 1, 2, iar 
obiectivele de la amplasamentul 3 pe durata de

Taxa minimă de concesionare este de :
— 60 lei mp an, pentru amplasamentul 1 ; 

. — 120 leizmp/an, pentru amplasamentul 2 ;
— 1000 Ici mp/lună, pentru amplasamentul

pentru

■ >

49 ani, 
pentru 
ani.

— 1000 lei mp'luna, pentru amplasamentul 3.
Informații suplimentaie și consultarea planșelor se 

poate face zilnic, intre orele 1 1—15,30, de luni pînă vineri, 
incpind cu data de 8 decembrie 1992, la Serviciul ame
najai ea teritoriului, din cadrul Consiliului local al muni
cipiului Petroșani.

Documentațiile licitației se pot ridica contra-cost de 
la Sediul Consiliului local al municipiului Petroșani, 
Serviciul amenajarea teritoriului, zilnic, de luni piuă vineri, 
incepind cu data de 8 decembrie 1992.

Garanția de participare la licitație va fi de:
— 19 800 lei, pentru amplasamentul 1;
— 11 .'00 lei, pentru amplasamentul 2 ;
— 10 000 Ici, pentru un chioșc de la amplasamentul 3.

■ • se depun la sediul Consiliului local al mu-
pină lanicipiului Petroșani, prin Registratura generală,

f I fi t fio Q/l r I <-» 1-. __ ! 1data de 24 decembrie 1992, ora 15.
Licitația va avea loc in ziua do 28 decembrie 1992, 

ora 9, la sediul Consiliului local al municipiului Petroșani 
— Casa căsătoriilor.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil do număr 

Ion MUSTAȚA 
Corectura ;

Emilia ACIIIREI ți Viorica FIKȚI LESCU

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

DOAMNEI Danciu Mariana, la aniversarea zilei de naștere, 
un călduros „La mulți ani 1“ din partea celor dragi. Adițu, Cili și 
Vasile. (6077)

VINZAR1
SOCIETATEA Comercială „Șatra" Petroșani, cu sediul la 

Bufetul Romanilor, vinde dubă izotermă Raba, 10 tone, preț con
venabil. Telefon 545402, 545207. (6093)

greși at 
zona poștei.

VlND apartament 4 camere, decomandate, faianțat, 
etaj II, post telefonic, zonă centrală și garaj metalic, 
Telefon 096/811475, după ora 17. (6217)

VlND sobă menaj și mobilă bucătărie. Petroșani, 
23 A/36. (6218)

VlND apartament 3 camere Petrila. central, sau 
Oradea, Marghita (accept și casă în zonă). Telefon 550226, 0991/ 
157959. (6080)

VlND Dacia 1300 și Skoda S 100, 
560634, după ora 16. (6087)

VlND televizor color Goldstar, 21 
lcfon 541599. (6202)

VlND Oltcit, fabricație 1992, bleu 
542655. (6205)

VlND televizor color Petroșani, Gh. Barițiu, 22. Telefon 515825 
(6207)

CONSIGNAȚIA „Dana“ vinde video player Funai și Orion 
sigilate, cu telecomandă, preț avantajos. Relații, telefon 545181. 
între orele 10—20. (6211)

Aviatorilor,

schimb cu

ambele stare bună.

țoii, sigilat, 200 000

metalizat, 2000 km.

Telef an

lei. Te-

Telefon

DIVERSE
FIRMA Garant SC angajează 2 paznici. Relații: miercuri, 9 

decembrie, între orele 12—17, la recepția fostului hotel „Central" 
(6208)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
SCHIMB garsonieră Petrila, Republicii, bloc 103 A, et. 2, ap. 

12, cu apartament 2—3 camere, zona Republicii — Tudor Vladi- 
mirescu. (6014)

CAUT gazdă Petroșani, zona Piața Victoriei—Hermes. Tele
fon 550106. (6201)

CEDEZ apartament 2 camere, confort I, Petroșani—Aeroport. 
Telefon 543083, orele 10—17. (6090)

DECESE

SOȚIA Ioan, fiii Sorin și Călin anunță, cu inimile zdrobite 
de durere. încetarea din viață a iubitului lor soț și tată

ing. TIRLEA TRAIAN
Inmormîntarea are loc azi, ora 1-1,30. Cortegiul funerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică. (6216).

FAMILIA Trifu — Ani, Nelu și Oana — anunță cu profundă 
durere, încetarea din viață a dragului lor cumnat

ing. TIRLEA TRAIAN
Lacrimi și flori pe tristul mormînt. (6213).

S-A stins Un suflet nobil
ing. TIRLEA TRAIAN

un prieten veșnic viu pentru fam. ing. C. Dobrcscu. (6201).

SINCERE condoleanțe din partea colegilor de serviciu la 
greaua pierdere suferită de ing. Stoica Ana, prin decesul mamei 
sale. (6211).

TICU și mămica mulțumesc personalului Laboratorului 315 
Petroșani, pentru sprijinul acordat prin lacrimi și flori la pier
derea fiicei noastre

LUPA ECATERINA (23 ani) (6210)

MULȚUMIM colegilor lăcătuși de la sectorul Vil, mina Lonea, 
pentru sprijinul acordat in greaua suferință provocată prin pier
derea fiice i noastre

LUPA ECATERINA

COMEMORĂRI

(6210)

RAM1NEM veșnic neconsolați de groaznica lovitură a soartei 
pe scumpul nostrucare a răpit dintre noi, intr-un tragic accident, 

soț și tată
CISMAȘ IL1E

Comemorarea de 6 săptamîni va avea loc 
1992, în localitatea Săcalu de Pădure (Muroș).

Dormi in pace suflet bun.
Mulțumim conducerii EM Urlcani pentru 

(6215)
ajutorul acordat.

FAMILIA 
a bunului lor

Dumnezeu

anunță împlinirea a 16 ani de la încetarea din viață 
soț, tată, socru, bunic și străbunic

EMANUEL DEZIDERIU (DESZO)
să-1 odihnească în pace. (6209)

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

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S. 

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

Director 
MIRCEA BUJOItESCU

A.

de Materialele necomandate fi nepu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

SAGEI ,vro»
(22 noiembrie — 20 decemb’-ie)
Astăzi, mai mult ca oricînd 

stă în puterea dv. să schimbați 
în bine cursul propriei vieți.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Intuiție perfectă și un plus Ia 

capitolul imaginație creatoare.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie —- 18 februarie)
Deși, aparent, situația e alta, 

practic înaintați cu spatele.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Noua dv. cunoștință are ner 

de oțel și un caracter nobil — 
relație de perspectivă...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Complicații în sfera matrimo
nială.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Schimbarea aerului v-ar prinde 
bine...

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Veți petrece o seară agreabilă, 
într-un anturaj „de ocazie”.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Un potențial asociat la aface
rea dv. insistă, depășind orice 
limită.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nemulțumirile în ce privește 
aprecierea dv. la serviciu, se 
amplifică.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Un act fiziologic normal, „con
sumat” la repezeală, vă umple 
de remușcări.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)
Cineva are probleme cu „scu- 

latul devreme”, iar dv. suportați 
consecințele...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie).
Starb de maximă încordaik 

generată de o acțiune deliberată 
recent finalizată.

PROGRAMUL 
TV.

MARȚI, 8 DECEMBRIE

7,00

10,00
10.10
10,20

Programul 
ționale din 
dova.
Actualități. 
Calendarul 
TV5

Televiziunii Ni-
Ilepublica Mal-

zilei. 
EUROPE.

Super Channel.
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi. 
Muzica pentru părinți. 
Actualități.
Muzica p.ntru toți. 
Avanpremieră TV. 
Preunivcrsitaria. 
Teleșcoală.
Con viețui ri-Magazin. 
Actualități.
Repere transilvane. 
Ansambluri folclorice. 

18,00 Salut, prieteni I 
19,00 
19,30

12.10
13,00
13.30
11.00
14,15
14,45
14,55
15.30
16,00
17,00
17,05
17,35

20,00
20,35
20,45

22,30
23.00
2.1,15

Studioul economic.
Desene animate. CAPTAIN 
PLANET.
Actualități.
Sport.
Telecinenritcca. DINCOI 
DE POD.
Cdltura în lume.
Actualități.
Jazz-fan.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2(>. 
Petroșani str. Nicolae Bâlcescu nr. 
Telefoane: 511662 (director-rcdactor șeii 
515972 (director exccutiv-administrafiv 
difuzare), 511663, 512161 (secții).

*
TIPARUL: Tipografia Petroșani cir, 

Nicolae Bâlcescu nr. 2. Telefon 511365.


