
ALARMĂ DE GRADUL ZERO
Zăpada pune în evidență

Nesimțirea gospodarilor Văii Jiului
■ Valea Jiului — terorizată tic polci.

.-.a ne mai lipsea !
!S Zeci de mașini „bușite* 1, zeci ele ca

zuri la ortopedic. \ inovați — gospodarii 
orașelor.

■ Nesimțirea acestora a făcut ca mii 
de oameni să nu ajungă la slujbă.

■ Unde sînt promisiunile primarilor a- 
leși ?

B Legea privind obligația de a curăța 
trotuarele e în v igoare. Ce fac gospodarii 
primăriilor ?

■ Este necesară intervenția grabnică a 
tuturor unităților economice. Altfel se 
paralizează întreaga viață social-cconomi- 
că.
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Colinde de Crăciun
Sărbătorile de iarnă. Una dintrc cele ma] rrarl țl md 

sfinte sărbători din suita celor creștinești, Crăciu ul, prilejuiește 
reînvierea unei frumoase tradiții ce a adus faimă Văii Jiului. Co
linda pentru miner!. In acest an aceiași Inimoși org aizatori, Casa 
de cui.ură din Petroșani, cu sprijinul direct al Regiei Autonome 
a Iluilei Petroșani, Confederației sindicatelor miniere din Româ
nia și Ligii minerilor Valea Jiului, ne oferă sîmbătă, 19 decembrie, 
de la ora 17, un veritabil Festival al obiceiurilor de iarnă, în 
sala Casei de cultură din Petroșani.

lși vor da concursul, printre alții, cunoscuțij soliști de muzică 
populară: Ioan Bocșa, Drăgan Muntean. Sava Negrean Brudcșcu, 
Valcr'a Predescu, Mariana Dcac, Daniela Condurache. Participă 
concitadinii noștri Ioan Vclica și Georgc Negraru și orchestra 
„Crăișorul Munților" din Alba Iulia. Prezintă Marioarn Murărcscu, 
realizatoare la TVR.

Mulțumită sponsorilor festivalului. intrarea 1 acest spectacol 
este gratuită.

Moș Crăciun la V lean
Joi, 17 decembrie, la Vulcan va sosi un oaspete dt îndrăgit 

de copiij de pe întreaga planetă. Este vorba de Moș râciun. Co
piii i-au pregătit o primire triumfală, între cei care -au dat o 
mină de ajutor pentru primire se află Primăria orașul .. sponsorii ■ 
(societăți comerciale cu capital de stat și particular, sindicate, ș.a.) 
precum și actorii Teatrului I.D. Sirbu din Petroșani. Cum primi- j 
rea lui Moș Crăciun se anunță frumoasă, nu ne rămine de cit
să ne bucurăm și noi, maturii, împreună cu ei, cei mici, de săr- ‘ 
bătoarea lui Moș Crăciun și de celelalte sărbători ale acestui an, 
să uităm măcar un moment de grijile zilnice, de e >zile la pîine, 
lapte, butelii, de prețuri, de greve, de toate necazur ’? acestui a- ■ 
gitat an care se sfîrșește încă în incertitudine. (Al. 11.)

Deputatu’ ca-mpăratu’
Cu toate sforțările alor noștri de a fi primii in implementarea . 

unei democrații originale, trebuie să recunoaștem desch.s și fără 
ranchiună că sint alții și mai tari. De pildă, rușii. La ei un paria- j 
mentar ales pe vremea Uniunii Sovietice — așa numiții deputațl 
ai poporului — rezistă și astăzi, după toate schimbările interve- ' 
nite intre timp. Cu toate că existența unui partid comunist rus ) 
a fost declarată de către Curtea lor constituțională ilegală, depu-' 
tații — aleși după criterii identice cu ale noastre pe vremea „îm
pușcatului" — au pretenția unui for legislativ absolut statutar.. 
Or așa ceva este cel puțin anacronic. Mai mult dccît atit, „aleșii" . 
au emis o hotărîre prin care interzic consultarea populară asupra 
unui vot de neîncredere în ceea ce ii privește. Foarte democratic, 
ce să spunem... Parlamentarii noștri din trecuta legislatură au 
„tras mîța de coadă" doar patru luni. Rușii sînt mai ambițioși.' 
De unde desprindem concluzia că fotoliile lor sînt mai moi și 
osul de ros mal voluminos.

In situația în care — așa cum se vorbește — la Camera Depu- : 
taților din Dealul Mitropoliei se vor introduce aparate video, te- ; 
levizoare color și celelalte, probabil că prezența ia ședințe se va • 
îmbunătăți. Și chiar mai mult dccît atît. Nu vor mai dori să plece 
nici după 4 ani, cu toate Peugeot-urile așteptîndu-i la scară.

I’. NICIJLEȘCU

SI A
30 de secunde cu dl. Turnă

noua 
să-l 
mai

Domnul Țurnă susține (în scris, In gazeta „Călăuza") că ne 
citește ziarul in... 30 de secunde. Cu toate că prin această afirma
ție (și prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru, îl oferim pri
lejul să ne citească zilnlo (lntr-o „juma" de minut). Prin 
noastră rubrică „30 de secunde cu domnul Țurnă*  dorim 
împrospătăm memoria d-lul cu pricina țl să-l creăm o cit
veselă atmosferă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Țțț, țțț, țțț...

Prin desființarea fostei secu
rități, au dispărut șl turnătorii 
— o îndeletnicire pe cit de peri
culoasa, pe atît de bănoasă. Du
pă „cotitura" din decembrie '89 
au apărut fel de fel de alte spe
cimene. Unul dintre acestea pa
rc î fi „Justiționai ul", cel care . 
vr< a sâ facă el șl să dreagă. 
p I psească el pe toată lufflfja, 
vinovată sau nevinovată. In 
cest sens, înaintează 
face petiții, urlă prin 
do -edințe. Cu limpui, 
devine, încet-încet, 
reclamagiu șl in final 
PlRÎCfOS.

In Valea Jiului unul dintre 
cazuri se numește Turnă. Agen
ția Slătinloara Press a întocmit

a- 
reclamațil, 
fel dc fel 
turnătorul 
reclamant, 
un banal

un original TOP-TEN, în care, 
„dl. Țurnă care n-a-ncăput in 
urnă", ocupă, de departe, primul 
loc. A trimis reclamații și me
morii de la asociația de locatari 
pînâ la fostul prin ministru Sto- 
lojan. Ziarele, comisiile, comite
tele, ministerele, guvernul, par
lamentul, s-au săturat deja de 
plrele omului, înțelegind că, pa- 
re-se, c vorba despre un caz de 
paranoia.

„Anchetatorul" Turnă nu 
lasă. T’irtîștc, pîră te pe 
lumea, reclamă orice și pe 
cine. Dar nu-l mai ascultă
meni. Ultima dată a reclamat 
un cocoș de pe strada Slătinioa- 
ra, fiindcă a violat o găină care 
trecea întâmplător prin zonă.

se 
toată 

orl- 
nl-

Parlamentarii noștri
Pentru a-1 cunoaște mai bine 

Pe cel ce reprezintă, in forul 
legislativ al țarii, interesele Văii 
Jiului, am socotii necesară con
semnarea interviului care ur
mează.

— Fiindcă orice luciu trebuie 
să aibă un început, vă rog să ne 
răspundeți la cca mai banală 
întrebare posibilă. Cine sînteți 
dv, domnule Ghcorghe Ana?

— Sint român, unul din cei 
patru copii ai familiei celui care 
a fost Ilie Ana (muncitor meca
nic) și al Măriei (muncitor texti- 
list).

— Posedați, așadar, o origine 
sănătoasă, cum se spune. Conti
nuați, va rog.

— Născut in Pucioasa, la 22 
ianuarie 1936, în religia ortodo
xă. De la 1 ianuarie 1962 mă 
consider fiu al Văii Jiului, că
reia i-am*  dăruit toatu credința 
și devotamentul, muncind ca sa
lariat al Băncii și al Liceului e- 
conomic, la care din 11)69 
In prezent, am funcționat 
profesor și director. Sint
țiat al Academiei dc Studii Eco
nomice București. Facultatea de 
Finanțe, specialitatea 
credit.

— Ca om al zilelor 
sînteți, desigur, preocupat 
tendințele vieții sociale 
mice .și politice ale momentului.

Ce gîndiți dv în acest sens ?
— In primul rînd, sâ fie pace 

în România, în țările vecine, și 
pe toată planeta. Să aibă fiecare 
om posibilitatea de a munci, ca 
ființă umană. Fiecare să-și. ocu
pe locul pe care și l-a cîștigat 
— PE MERIT — în ierarhia so
cială și să aibă siguranța pro
tecției la care este îndreptățit.

pină 
ca 

licen-

linanțu-

noastre, 
de 

ccono-

1
I
i

GIIEORGI1E ANA. 
deputat dc Valea Jiului 

al F.D.S.N.

Să se asiguri echilibrul econo-. 
mic in toate planurile, pentru 
evitarea efectelor dezastruoase; 
ale crizelor și inflației. Menți-i 
ncrea dreptului la sănătate al ce
tățenilor să fie asigurat în con
diții accesibile. Să ne putem creș-[ 
te și instrui copiii in condiții de-l 
liniște socială. Mai mult, să fim ' 
receptivi la modernizarea 
ccsului de invățămint, 
DASCĂLUL pe treapta 
pe care o merită.

— Și ce vă propuneți
— Aș răspunde in primul rînd; 

cu ceea ce VREAU cu pentru j 
țară. Vreau să se ajuriga la pace 
socială, să gîndim și să acționăm 1 
uniți, indiferent de apartenența i 
politică, etnică sau religioasă, I 
pentru scoaterea României din 
depresia economică în care se' 
află. Aș vrea să putem menține : 
și dezvolta cultura poporului ro- . 
mân, în unitatea și intcgralita- i 
tea sa, ca parte componentă a1 
culturii mondial;'. Ca tot româ
nul. vreau ca România să fie pe; 
veci „dodoloața" a-a cum ne-au 
lăsat-o străbunii străbunilor noș_ , 
tri. Să ne menținem și să1 
amplificăm sentimentul de dem
nitate națională, de românism 
și patriotism, atît în țară cit —

Interviu consemnat de f
I’aul NICULESCU ,

pro-d 
situînd i 
socială!

9 i

(Continuare in pag. a 2-a)

In loc de hrană caldă pentru mineri,
S. C. „Diamant” cumpără (prin filiere neortodoxe)
zahăr, în valoare de 98 milioane lei Amănunte „amare“ 

— curînd
• * * w * ** 2 ■»
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ZORI NOI
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miercuri, ig decembrie 1992

PETROȘANI
_______________________ y____________________

AU PETROȘANI
_________________________________ s#____________________

U n drum

o- 
In 

ja- 
tot

dă 
do

Traficul rutier este deosebit 
de intens în capitala Republicii 
Moldova. In timp ce duceam (cu 
mașina) colctele noastre de la 
sediul „Fondului AMOCOM" la 
locul de depozitare, s-a inlimplat 
sa ny „taie calea" coloana oficială 
a delegației gruzine, care tocmai 
sosise la Chișinău. Miliția a 
prit circulația — evident, 
cinci minute, ne-am pomenit 
lonați, pe tonte părțile, de
f lui de autovehicule. Am reușit 
să scăpăm din această „ambus
cadă" abia peste o oră, cind 
trai.cui și-a reluat fluența obiș
nuită, asigurată, în mare parte, 
și prin rapiditatea cu care se 
schimbă luminile semafoarelor. 
Dacă nu te grăbești cind se 
verde, riști să fii surprins 
ro.u la jumătatea drumului...

Cu t.tlu de curiozitate, med 
ți incz că serviciul circulație a 
miliției are în dotare, pe lingi 
fiola alroolscopică, și analizo 
rul d. gaze — un dispozitiv mi 
nuscul, care, plasat pe țeava de 
eșapament indii a nivelul polua 
r,i c.i . i'e de aut turismul per 
s m .1 și, implicit, cuantumul a- 
m-.n:'ii. Noi am scăpat ieftin 
înti ’ii it. de ;? imd ită, a- st sis 
tem aplică doar la autotnris- 
m O simplă „trecere in revis
tă” a ei’orva magazin — de 
c rm irul uri n-are rost să amin- 
t sc. n-am avut noi timp să 
oca, un ■ rios de a-a ceva ! 
te p ;m in fața unei realități 
puțin șocante: calculatoarele 
) ni. , de la casă. atît d 
bi-n- ite pe la nai. sînt inlocu tr 
de ui ft 1 d’ număr tari mari cu 
bile, -de fapt „"cnerația zero" a 
calculatoarelor — abacul), al că
ror principiu ;i fost pus punct 
de antă i. Aflat ă in po‘ sia

1 unui a -menea instrument, oriei 
vinz.atoare pont-- concura ca vi- 
t< zâ dc
n1

1

t
instrument, 
concura ca 

răspuns, cu posesorul u- 
mierocal ulat ir dc buznn.v' 

Și dacă tot m-am 1‘ g it de co
rni "ț. cr-d. evidenț U

i im- m r 
i < ib rările

spre noi înșine (V)
faptul că am văzut la Chișinău 
marfă românească. Intr-un chioșc 
de ziare am găsit „Totuși iubi
rea" lui Adrian Păunescu — nu
mărul din săptămîna respectivă. 
Cum noi, decit să „ne vindem 
țara", mai bine-o dăm degeaba, 
numita publicație se vindea cu 
2,5 ruble, adică 3 lei și 75 de 
bani la cursul zilei, deși prețul 
imprimat pe ea era de 40 lei. 
Bineînțeles că aici intră in cal
cul alte principii, dar afirmația 
că, totuși, iubirea e mai ieftină 
la Chișinău are și un alt sub
strat. Bateam orașul la pas, în
soțit de un localnic și, la un 
moment dat, ne intersectăm, pe 
un drum fără prioritate, cu o 
blondă, înfășurată, pur și sim
plu, într-un soi de pardesiu, fă
ră nasturi. Cind se afla în „un
ghiul optim perspectiv", a ridicat

o mină, învelitoarea s-a desfăcut 
și ni s-a oferit privirilor, „ca o 
boare", un trup superb. De Ia 
jumătate în jos singurul veșmînt 
era „lanșa" (sau „lancia"), cum 
îi spun moldovenii, 
de fapt niște ciorapi ; 
tori cu „egărîi" dar mai 
parenți". Ghidul nostru 
vertizat că aceștia au 
„blazonul" celor ce 
„dragostea pe bani". In 
rar dacă vezi fete-femei 
sau alte ținute extravagante. 
M-am interesat de preț, discret, 
dar fata, dovedind cultură și auz 
fin, n-a așteptat răspunsul înso
țitorului meu ci a răspuns di
rect, ea însăși : „O mic, pentru 
cine ntr-.abă...“.

,lancia“), 
„Lanșa" sînt 

asemănă- 
i „trans- 
i ne-a a- 

devenit 
practică 

rest, 
în mini

Ștefan CIMPOI
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r a f i c e J e
•Este cunoscută penuria de produse lactate de pe piață, dar 

mai cunoscută este lipsa laptelui natural, de către toate forurile, 
de la primării, prefectură, pînă la Guvern. Județul Hunedoara este 
unul dintre cele mai sărace din țară, în privința laptelui, și, 
implicit, la producția de lapte, brînzeturi, smîntînă. Față de cei 
aproape 10 000 litri lapte, cîți se livrau populației pînă în 1989, 
(cantitatea a scăzut între timp, proporțional cu înaintarea în 
economia de piață), s-a ajuns acum, în prag de iarnă, ca numai 
4 000 litri lapte să fie distribuiți, în Valea Jiului, populației. Con
ducerea Fabricii de lapte Petroșani a fost nevoită să livreze pro
dusul in rețea pe bază de grafice nu pș magazine, ci în localități. 
Astfel în zilele de luni, miercuri, vineri sînt onorate orașele Vul
can — Lupeni — Uricani, iar municipiul Petroșani și orașul Pe- 
trila sînt aprovizionate în celelalte zile, adică marți, joi, sîmbătă 
Se așteaptă ajutor din străinătate, într-o mare cantitate de lapte 
praf, circa 20 tone, care ar îmbunătăți cantitatea, nu și calitatea. 
Odată cu instalarea noului Guvern, încep și speranțele într-o nouă 
etapă a „democratizării" producției și acoperirii cererilor nescrise 
ale populației. Nu de alta, dar vin și sărbătorile...

» ------------------------

l»nca un telefon care tace4*
pe strada 
Petroșani, 
necaz al 
domiciliu, 
cele nai

zilnic 300 pînă la

și atribui iun ile ce 
calitate dc T’olițic sani-

la o expresie total 
de reporter, intr-uni 
elită" (vezi, Doamne, 
cadru didactic, căruia

spune dl. dr. 
noi.

Domnul Revitea, de 
Zorilor, blocul nr. 2, 
ne sesizează un mare 
său. Telefonul de la 
cu numărul 544224 de
multe ori nu funcționează. Dîn- 
sul spune că dacă ar fi defect 
o perioadă mare de timp, în a- 
cclași timp cu alte telefoane din 
zonă, ar putea crede că este în- 
tr-adevăr o defecțiune pc circuit. 
Dar cum defect este numai al său 
și pe perioade scurte. inter-

mitențe, crede că cineva de la 
poștă îi face fel de fel de șicane. 
Cum noi n-avem de unde ști 
ce se întimplă, adresăm rugămin
tea celor ce răspund de buna 
funcționare a telefoanelor să lă
murească această chestiune ge
neratoare de necazuri pentru 
domnul Revitea, care, dacă ne 
luăm după avizele de' plată lu
nare, are mare nevoie ca telefo
nul său să fie permanet în func
țiune. (G. C.).

„A.STRA" SA I.upcni (director Gh. Mirca) a pregătit, pen
tru copiii orfani ai orașului, 85 de pachete, conținînd dulciuri în 
valoare de 500 lei fiecare pachet. Acțiunea se înscrie în perimetrul 
mai larg al preocupărilor Primăriei locale de a intimpina cum se 
cuvine și cum se poate o tradiție, ce. iată, reînvie în inima și 
mintea tot mai multor oameni, societăți, firme particulare.

trichiiieihnă ?!
platoul 
sanit.ir- 
ra agi-

I 1 înc'-put. după vo
ii inghc^uiala care se 
di la ' tanțâ, am crc-

Delegați,i noaslra s a ames
tecat cu gazdele. In ordine, de 
la stingă la dreapta. Ion, Ște
fan Nagy, Galina I. Alexan
dru lederan, Galina II, Ma. 
rinka. Iulian Grecea.

!
J

1 zut că e vorba (pastrind propor- 
Ițoli i de încă o... Revoluție. Drept 
j cim'i ință. m-am conformat, a- 
doptin ! „singura soluți.": depla- 

k sar! i „in zonă". 0:1 it;i ajuns 
!'ai'i. av-am ,5 constat <-.i de fapt 

r stisele mișcări de trupe nu 
erau decit niște simple și ncvi- 

' novate „evenimente" legate de... 
[tăierea porcilor. Pentru a ma 
țcon'inre. am abordat o doamnă 
j ma iu virst... care, lac d su- 
idoar -, îmi spune că este vorba 
'd< o jada la... trichinozî. Mai. 
Psă fi--. mi-am zis chiar a»*,  sta 
Hun a la ti i'h nclloză! Dc fapt, 
pornea stati a la examenul de a- 
'.naiiza trich.neloscopică, ceea ce 
SsV; cu totul i cu total altceva.
J)ar d<- fapt și „> venim'-nte" este 
cu totul altceva față de „Rcvo-

- luție", nu-i asa? Oricum, să lâ- 
' săm fectch- destabilizatoare, și 

să revenim la oile, pardon, la 
porcii noștri. ..

‘ In fața ghi-aiilui de la circa 
sanitar-veterin iră îmbulzeala a- 
ting'a cote inimaginabile. Prima 
impres-u.', de altfel, pe care am 
avut-o a fost aceea a unei grâ- 
m«-zi rngbvstiec. Dar nu era așa 
pentru că eu știam că o grămadă 
o donată are și ca regulile ei, 

• pe cind aici era... Westul, nu alta. 
, Apostrofurile gen

d ini‘1 
d- la ’ 
fa’.a"

[-•da ă.
j sensul,

n am
d-

1

„Ce h bagi, 
ori „Stăm aiciin fața!"

7. iar aitu’ vine .și. hop, în 
n-i 1 psc.iu nici clo, 
recunosc n . le-am înțeles 

penfru -.implul motiv că 
r tiș.t să deosebesc capul 

coi. Iii. Curind. cîțiva cetățeni 
mea 

„io mijlocul „evenimentelor", ru- 
rgin lu-mă să-i ajut. Sâ-i ajut — 
♦

I
I

I
<54.cai să remarce prezența 
Lin

chiar

inloi 
Im: i 
după „liipu si-cularc", am reupt, 
cu chiu cu vai. s i pătrund In 
cab nețul domnului tir. Ghcorghc 
Cristca, nu înainte insă dc a 
.isigura „masile" că nu am, și 
• u, oarece carn. pentru analiză 

tn interior, „staff"-ul domnului 
dr. Cristca lucra d< zor la 
tuarea analizelor. Insă, dat 
numărul mare al cererilor 
proporționat fața dc cel al 
sonului ni sâni tar-veterinar, 
cum și insuficiența 
dc lucru, rezultat ’r 
ajuns sa fie așteptate pînă 
orei - serii. Și nici nu puica 
fie altfel — nc 
Cristca — de vreme cc, la 
vin oameni nu numai din Vul
can, ci chiar din I.upcni ori Pe
troșani. iar noi n-j put m refuza 
pc nimeni. Și dacă vă spun că 
analizam
de prolx? și pc lingă aceasta mai 
efectuăm 
revin în
tar-veterinară, nu cred că vă mai 
miră faptul că rămîncm uneori 
In stare dc „asediu" 
după miezul nopții, 
■/'. luăm totul dc la

Pentru personalul 
ți i sanitar-vclerinarc, 

mai

cffcC- 
fiind 
dis- 
per- 
pre- 

matcrislului 
analizelor
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Vacanfa de iarnă a elevilor
Prin Ordinul Ministerului In- 

vațămintului, dl. Liviu Maior, 
vacanța de iarnă a elevilor în
cepe in data de 20 decembrie 
1992 și se încheie in 11 ianuarie 
lâ9.3.

Orele de curs planificate pen
tru data de 21 decembrie se re
cuperează în ziua de 19 decem
brie (sîmbătă), iar cursurile tri
mestrului II vor fi reluate în 
ziua de 11 ianuarie 1993. (D.N.)

Totul a pornit de 
nepoliticoasă, auzită 
din școlile zise ,.de 
,int „centrale"). Un 
din decență pentru fila fie ziar nu-i dăm
numele, stiigind in clasă, amenința un
elev ce făcuse vreo pozna: i 
te trimit la Școala șapte 
lom'lc, școala asta, școală 
paria societății, cc-o fi? 
Școala generală nr. 7 din 
este situată in punctul cel 
oiașului Petroșani, într-un 
toresc (Aeroport), intr-o zonă 
oameni gospodari, „de treabă", 
mai 
furcă",

pînă tirziu, 
iar a doua 
capăt1*,  
circumscrip- 

luna de
cembrie esto cea mai dificilă, 
munca devenind deja, la tin mo
ment dat, iiltraextenuantă. La 

plecare, le doresc tuturor „ser
viciu ușor1*.  „Bună urare, dar i- 
rcalizabilu" mi se răspunde. Pro
mit, de asemenea, să relev In
tr-un articol munca de zi cu zl 
,i acestui colectiv, mereu pe ba
ricade pentru sănătatea populați
ei. „Măcar asta să fie consola- 
ica noastră", replică 
asistent

i 
t
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amenința 
„Dacă mai faci, 
!??!“ Ce-o fi
de reeducare, 
Știam despre 
Petroșani că 

mai de Sud al 
cartier munci- 

cu mulți 
.n-,, cum se 

zice, dar .și cu indivizi care dau „de 
mai ales sub influența alcoolului, 

organelor de ordine. Mai Știam că școala 
arc profesori și învățători foarte buni, că, 
luind in calcul situația familială a copi
ilor, aici se obțin rezultate mai mult 
cit bune in școlarizarea elevilor. Să 
uităm cu printre elevu de gimnaziu 
acestei școli se află și unii care fac 
vela din Lisezcni, din Șasa și chiar 
Iscroni. Așadar, contrariat dc 
nccleganlă a respectivului cadru 
(nota bene: coleg cu profesorii și învăță
torii de la Școala generală nr. 7), am fost, 
timp dc o zi, oaspeți ai acestei instituții 
de învățămînt. Am purtat discuții cu în
vățători, cu prof. itodica Ciocolu, direc
torul școlii, cu elevi. Am cerut permisiu
ni a și am primit-o cu amabilitate de a 
asista la orc dc curs. Multe, foarte multe 
lucruri bune sînt dc scris. Copiii, în po
fida faptului că nu toți au o situație ma
terială deosebită acasă, Se strâdilic să 
învețe cît mai multe din tainele științei 
șl culturii. Sini copii frumoși, cu drag 
pentru școală. Profesorii și învățătorii, su
plinind șl calitatea de părinte (sînt dc - 
tulc familiile dezorganizate clin zonă care 
au copii aici) ix?u.șesc, nu o d dă, „ 
Căci nu este puțin lucru să înveți 
un copil. Mai ales dacă acest copil 
vine dintr-o familie cu „concepții 
gioasc deosebite sau dintr-o familie 
ire zece copii, sau dintr-o familie 
tatăl „a uitat" că are

ele
nii 
ai 

na- 
din 

afirmația 
didactic

minuni", 
carte 
pro
rei I- 
care 

unde 
nevastă ți copii1*.

Ca dc, așa se întîmplă! Comparînd rea
litatea din școală cu ceea ce afirmase, a- 
menințător domnul profesor din 
am ajuns la concluzia că, 
printre cei de la „centru", 
detismul. Oricum, domnul 
trebui să roșească... Din 
generală nr. 7, ca de altfel 
țămint românesc, se confruntă cu 
necazuri materiale. Și pentru că este

„centru", 
din nefericire, 
se poartă ve- 
respcctiv ar 

păcate, Școala 
întregul însă-, 

multe
o 

școală de cartier, aceste necazuri sînt și 
mai mari. Să pornim de la intrare. Ca șă 
intri în școală străbați un maidan plin 
dc gunoaie și de „rîmătorieni", care 
scurmă prin ele. Primăria Petroșaniului 
nu vede. Nu vrea să vadă. In cele 16 săli 
de clasă unde învață carte aproximativ 
1000 de elevi c un frig de nu-ți vine să 
dai jos căciula de pe cap. Materialul di
dactic este, în pofida eforturilor depuse 
de profesori, urat, insuficient. Elevii șl 
profesorii se gîndesc cu teamă la iarna 
ce a venit. Și aceasta pentru că aici s-au 
mai trăit experiențe cu calorifere care 
au crăpat de ger. Pe timpul verii, s-au 
zugrăvit clasele cu „sprijinul" părinților. 
Ce fel de învățămînt gratuit o fi ăsta? 
Fiecare diriginte, fiecare învățător „s a 
descurcat". Banj pentru reparații? Aș! Ce 
să mai zici de modernizări, de retehnolo 
gizarca învățământului, de multe altele

Oricum, scriem pentru a doua sau a 
treia oară, în ultimele luni, despre situa
ția materială a școlilor. Pentru că multe 
din „cele grele" cu care se confruntă 
Școala 7 sînt valabile pentru toate școlile. 
•Se pare că Inspectoratul școlar Județean 
nu vrea să afle. Poate pentru că Valea 
Jiului nu-i Deva, atît de dragă unei anu
mite doamne caro „taie șl spînzură**  pe 
la „bugetul" onor inspectoratului. O 
doamnă care a fost și înainte de *89  și a 
rămas tot acolo, pc „fotoliul capitonat de 
șef", continuîndu-șl „opera de distrugere 
materială" a învățămînt'Jlul. Poate citind 
aceste rînduri, domnul Inspector școlar 
general Mureșan va găsi o soluție mal cu- 
rajoaaă. Sperăm! Poate șl Prefectura, și 
Primăria au ceva de spus.

Ilorațiu ‘JU.EXANDRF.SCD
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Termoficarea la zi[d]

„Spectatorii sînt civilizați”
Pe Avia orilor contoarele 

pot „decola” din perete
In capătul Aeroportului, urmez traseul străbătut de conduc

tele de termoficare suprateranc și ajung lingă blocul 54 A. Aici, 
în dreptul unei gropi, este capătul. In timp ce admirăm lucrarea, 
din scara imobilului ies doi bărbați, li opresc și-i îndemn la 
vorbă. Cum e cu căldura, cum e cu apa caldă. Dl. Alecu Armcan’J 
se uită la mine de parcă aș fi picat de pe altă planetă. „N-a fost 
n.ciodată — spune dumnealui. Nici la blocul nostru, nici la 
56, 54 sau 52. Asta-i ce știu eu. De lucru s-au apucat prin septem- 
brie-octombrie. Numa' bine s-au apuacat I Eu am două radiatoa
re. Mă tot uit să văd dacă n-a sărit contoarul din perete. Pe cînd 
cred eu c-o fi gata ? La asociație mi-a zis că se speră că pînă la 
Anu’ Nou. Da' cred c-o fi după Anu’ Nou“. Vecinul său, dl. Mihai 
Amarici, pare puțin mai optimist „Se pare că în blocul ăsta ală
turat ar fi dat drumul la căldură. Că s-au montat vanele**.

Deci era adevărat ceea ce-mi șoptise cineva în urmă cu cîteva 
zile. Pe Aviatorilor, acum, în plină iarnă, se stă fără căldură, 
îndrumat de cei doi interlocutori, mă îndrept, spre punctul ter
mic 1, situat lingă Școala generală nr. 7. Doamna care era de ser
viciu termină repede cu mine. Privește un fel de grafic ori dia
gramă ?i-mi relatează, nu, nu de la noi se livrează căldură la 
blocurile cu pricina. Dacă vreau relații suplimentare, să discut 
cu dl. Josan, șeful dumnealor. Se duce să-1 caute în birou, dar 
respectivul nu era acolo. „Mi-au zis băieții că e la punctul unu**,  
îmi deplasez fizicul și ajung la respectivul punct termic, amplasat 
vis-a-vis de poșta din Aeroport. N-am dat de domnul șef, dar 
am aflat citeva de la doamna Viorica Ștefan, manevrantă in schim
bul întii, „De la punctul nostru dăm numai apă caldă la (blocu
rile nr.) 52, 54 și 56. De la PT 1 se dă căldură**.  „Doamnă, sînteți 
sigură de asta 7 Pentru că, de la „unu", mi s-a spus că de-aiei 
se dă căldură la blocurile acelea**.  „Da, așa mi-a zis și o colegă 
de-a mea". „Fiind aici mai toată ziua, n-ați observat, se lucrează 
la montarea conductelor de termoficare ?**.  „Lucrează băieții. 
I-am văzut și simbăta. și duminica. Dar se mai întimplă că n-au oxi
gen. O dată n-au alta. Au și ci probleme. La parametri stăm 
b ne. Pe tur temperatura c de 90—92 de grade. Pe retur ajunge 
la 70. Presiunea e de 8,5—7,5 Merge bine față de alte puncte. Asta 
mi-a zis-o o fată de la PT 3, de pe Saturn. Că merge mai bine ca 
la ei“.

Părăsise punctul termic -?i mă opresc peste drum, in locul 
pe care ochisem o grămadă mare de vată de sticlă, tuburi de 
oxigen și generatoare de acetilenă. Unde sînt scule, sînt și lucră
tori — mi-am zis încrezător. Dar nu erau. Era ora unu, iar oa
menii se retraduseră să mănince. Stau și aștept. Și nu degeaba. 
Apare un cetățean ținînd In mină citeva chei fixe și inelare. După 
st jie, după port, îmi dau seama că-i omul meu. Mă dau aproape. 
Inc.ic să-l descos și văd că ține. „Da, domnule, noi sîntem de la 
AMI Cluj. Da’ acuma nu-i mai zice așa. li zice T1M Cluj (îmi 
arată emblema de po salopetă). Treaba c că, dacă icralu’ (ăsta e 
rcageceleul nostru — rur.) contracta cu noi din vară, amu’ era 
gata totu'. Da’ ei numa’ cind îi arde la dește. Pe Independenței, 
eu cu patru oameni am legat patru blocuri. In toamnă. Ei, cu 
5—6 oameni, cum să facă lucrarea asta 7 Facem și noi cum pu
tem de repede, da’ nicj așa, intr-o lună, nu se poate. Toate con
ductele astea de sub pămint Is ca vai de capul lor. Noi merem cu 
ele deasupra. Uite, la blocu’ ăsta, 52, de la etajul doi în sus cară 
oamenii apa cu găleata. La subsol nu se poate băga să racordeze 
că e inundat. Amu’ ce să mai zic 7 Din 10, noi plecăm acasă și 
venim ln 15 ianuarie. Asta e. Nu, nu spun cum mă cheamă. Scrie, 
dumneata, acolo, că un lucrător. Că nu vreau să-mi aprind paie-n 
cap nici cu ai mei, nici cu icralu’**.

Așadar, e limpede: cei mai mulți dintre locatarii blocurilor 
de pe strada Aviatorilor tși vor petrece Crăciunul șl Anul Nou 
In fața televizoarelor și a... radiatoarelor. Din cind în cînd să-și 
arunce privirea și pe holul de la intrare. Nu de altceva, dar — 
vorba primului dintre cei cu care am discutat — să nu le „deco- 
lcze“ cumva contoarele din perete. (Gheorghc OI.TEANU)

Parlamentarii noștri
(Urmare din pag. 1)

mai ales — în afara ei. Glob.d, 
•’xprimindu-mă, vreau ca fieca
re om să se bucure de o viață 
fericită, cu sănătate, bunăstare 
și pace.

— In ceea ce privește, concret. 
Valea Jiului, ce ați dori sa faceți?

— De la început, trebuie să 
spun că nu voi putea face nimic 
•ingur. Existența și dezvoltarea 
Văii Jiului reprezintă un sumum 
de voință și de activitate con
jugată a fiecărui concetățean. 
A face promisiuni impersonale 
ține de domeniul demagogiei 

< ftine, pe care o repudiez. Deci, 
ce VOM PUTEA FACE. Men- 
in rea în exploatare, retehno- 
i 'izarea și modernizarea exploa- 
u.lor carbonifere, ca resurse 

rtegice pen’ru echilibrul eco- 
u «mic național. Pentru ieșirea 

n monocultura economică ce 
uacterizeazâ Valea Jiului tre

buie abordat șl înlesnit plasa
mentul invcstițional in alte sec
toare. Grearea ți dezvoltarea u- 
nei puternice baze turistice, în 
toate localitățile Văii Jiului, asta 
Insemnind hoteluri alpine, sana
torii, baze de agrement ți prac
ticare a sporturilor de iarnă. 
Punerea în valoare a unei in
dustrii forestiere, Ce poate fi 
sectorizată în întreprinderi mici 
ți mijlocii. Demararea unei in
dustrii de prelucrare a linii, de 
ta darac, torcătorii, la țesătorii ți 
ateliere de confecționat covoare. 
Creamn de pfistrăvărli în toate 

localitățile Văii. Revitalizarea 
fabricilor de confecții și textile 
existente. încurajarea crescăto
rilor de animale, prin diverse 
facilități. Modernizarea trans
portului in comun, prin atrage
rea de investitori pentru con
struirea unor linii de troleibuz 
sau tramvai. Înfăptuirea mult- 
visatei și promisei rețele de 
distribuire a gazului metan, mă
car pentru bucătăriile locuințe
lor noastre. Toate aceste activi
tăți și servicii pot fi realizate 
atit prin investiția statului cit 
și prin voința investitorilor și 
întreprinzătorilor particulari. In 
sfera atribuțiilor și relațiilor mele 
de mandatat al locuitorilor Văii 
Jiului ln Parlament, mă voi 
strădui să atrag, să îndemn șl să 
conving agenții economici In
terni și externi de utilitatea ți 
de profitabilitatea întreprinde
rilor enumerate.

Pc această calc rog electoratul 
Văij Jiului să blncvoiască n 
primi mulțumirile șl recunoștin
ța mea pentru încrederea ce a 
acordal-o formațiunii politice pe 
listele căreia am candidat — 
FDSN — aslguiîndu-1 de bună 
credință, de militanță pentru 
Instaurarea statului de drept, a 
democrației, pluralismului poli
tic șl religios, a dreptății.

— Vă dorim succes, In numele 
locuitorilor acestei zone șl al 
generoaselor principii enum< ra
te de dumneavoastră.

ZORI N O 1

— Bun venit, S.lviule, acasă 
și succes în marea ta dorință de... 
autodepășire. Ascult și notez tot, 
pentru cei care te-au cunoscut.

— Bine v-am găsit, salut pu
blicul din Valea Jiului, publicul 
Jiului și redacția dv. Joc la e- 
chipa elvețiană Chcnois, Liga 
națională B, seria vest, echipă 
de amatori cu trei profesioniști. 
Antrenor Radu Nunvailler sau 
Nunvailler VI, cum era cunoscut 
în țară. Formația are trei străini: 
un argentinian și doi români: 
Ursea (Petrolul) și Silviu Popovici 
(Jiul). Am terminat campionatul 
pe locul IV, am jucat 18 partide 
din 22 am marcat 6 goluri, gol- 
geter fiind Ursea cu 8 goluri. Joc 
virf cu sarcini precise, am luit 
ți un roșu și un galben.

— Te-a.ș ruga, despre diferențe: 
fotbal — spectatori ?

— Da, există. Fotbalul se joa
că mai in viteză, cn mai ’ mare 
angajament fizic și cu mai multă 
seriozitate. Spectatorii sînt foar
te civilizați. Acolo, nu înjură ni
meni. Am ratat de două ori în 
fața porții, nimeni nu m-a hui
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Cupa intercontinentală 
„TOYOTA”, la fotbal

Duminică, 13 decembrie, la Tokyo, in Japonia, s-a disputat 
finala Cupei Intercontinentale la fotbal dintre puternicele echipe 
FC Sao Paolo (Brazilia) deținătoarea Cupei Libertadores și FU 
Barcelona (Spania) cî.știgătoarea ultimei ediții a CCE. Ediția cu 
nr. 31 a adus pentru prima dată, față in față, cele două superpu- 
teri și victoria a revenit, de drept, cu scorul de 2—1 (1—1), așilor 
brazilieni, prin punctele înscrise de Ray, min. 27 și 79. Pentru 
europeni a marcat bulgarul Stoicikov, min. 12. Partida a fost 
urmărită de peste 65 mii de spectatori și a fost condusă admirabil 
de argentinianul Lusta.

Duelul Brazilia — Spania este net favorabil primei țări, ou 
scorul general de 4—2. Brazilia a jucat de 6 ori finala, cîștigînd 
de 5 ori, iar Spania și-a trimis ambasadoarele de 4 ori, dar numai 
Real Madrid, 1960, și Atlctico Madrid, 1974, au gustat din cupa 
victoriei.

Primii zece, la
TIR CU ARCUI

PRIMII ZECE SPORTIVI Al
MINERULUI ANINOASA:

1. Gigi Pușcă;
2. Viorcl I Libian,
3. Simona Lăinftș in'i,
1. Florin Bogdan;
5. Sebastian David;
6. Anton Solomon.
7. Nicolae Jega;
8. Madălina Vîrvan.
9 Dumitru Jega:

10. Elena Ghcorgl,

Născut la 28 februarie 1967, 
din familie de fotbaliști. Adrian 
Dorin, titularul postului de fun
daș al echipei Minerul Lupcni, 
a plecat puțin pentru a-și lim
pezi gîndurllc, la o echipă de di
vizia O din Ungaria, orașul Kecs- 
kemet, care întreține duelul, 
la același nivel, între echipa lui 
Narcis Stoian și Adrian Dodu.

—- Așadar, Adriane, de cînd 
al plecat și cînd te întorci 7

— Am dezlegare de la Minerul 
Lupcni din data de 16 octombrie 
1992 pînă la 14 decembrie 1993, 
cînd vreau să „prind**  Minerul 
Intr-o divizie superioară.

— Spune-ne, ce diferențe sînt 
între fotbalul și avantajele pe 
care le oferă cele două țări 7

— Fotbalul este mai slab ca 
fotbaliști dar mult mal bine or
ganizat, ca disciplină, competi

duit, dar m-a aplaudat cînd, 
imediat, am marcat. Orice co
mentariu este de prisos. La noi, 
jucătorii sînt amatori, desigur 
muncesc, dar munci ușoare. Fa
cem patru antrenamente pe săp- 
tămînă, toate după masa și nu 
avem cantonamente. Arbitraje
le sînt corecte, nu există dubii, 
nici aranjamente. Am cîștigit 
13 puncte acasă, dar și 13 în

Silviu Popovici, 
Chenois-EIveția
• * « «W f i r flM

deplasare. Fac eforturi să învăț 
limba și vreau să-mi prelungesc 
contractul cu încă un an.

— Altceva, tot despre fotbal ?
— Mă întîlncsc cu Badea, O- 

laru și Adrian Popescu, toți foar
te bine cotați la echipele unde 
joacă. Locuiesc într-o garsoniera 
frumos mobilată, în orașul Tit- 
noex, la 100 m de granița cu 
Franța și încă nu am văzut un

I
I

Rubrică realizată de 
Dorcl NEAMȚU

[ Tratament
(Echipa de rugby Minerul Lupcni, antrenor Vasilo Bcrcu, se 

afla, din 6 decembrie 1992, la tratament, în cunoscuta stațiune 
din vestul țării, Băile Fclix. Perioada de refacere se încadrează I într-un plan mai vast de pregătire ai echipei pentru stagiunea din 

primăvară, cînd jucătorii vor fi supuși unor partide dificile, chiar 
în primele etape ale returului, știind că aici vor veni Steaua. Di- 
namo, Farul, Poli Timișoara. Formația este însoțită de medicul 

| echipei, președintele secției de rugby, Minerul Lupcni.
j Reîntoarcerea este așteptată în următoarele zile de toți iubi

torii și simpatizanții acestui sport, vacanța totală fiind următoareaI etapă, desigur mult mai plăcută și mai așteptată de... sportivi.

ții, emulație. Se cîștigă mal bine, 
șl cei caro plătesc „peste**  sînt, 
surprinzător, suporterii. Te tre
zești că ești premiat de Antal-

Adrian Dodu, 
Kecskemet - Ungaria: 

„Fotbaliștii sint 
mai seriosi”

V

baci, patronul nu știu cărei fir
me,

— Pc ce loc ați Încheiat Șirul 
campionatului 7 **

om beat de cînd sînt acolo. Pe 
stadioane, nici atit.

— Dorul de țară există 7
— Da, și încă foarte mare. Ma

ma îmi trimite „Zori noi**  în 
pachet, știu cam tot ce e în Vale, 
vorbesc la telefon cu Dodu și cu 
alți prieteni

— Știu că pleci chiar în a- 
ceastă săptămînă. De ce 7

— Din motive personale. Plec 
miercuri, rămîn la București cî
teva zile, după care „zbor**  în 
Elveția. Pe 9 ianuarie participăm 
la un turneu la Lucarno cu Bres- 
cia, Petrolul ți încă o echiDă 
nedesemnată. Două săptămâni 
î.- Italia, după care începe lupta 
pentru promovare. Aș dori să 
reușim și *noi  și Jiul.

— Și nu mi-ai spus că i-aa 
adus ghete lui... Cămărășan.

— Așa-i românul. Aduce prie
tenilor de toate.

— Succes, Silviule, și te aștep
tăm din nou la fiul 1

— îmi promiteți și promovarea 
și educarea U- >r spectatori 7

— Da, da, Ua I

După un tur de campionat 
destule reușite, dar și cu neim- 
pliniri, jucătorii echipei Ji.rL 
Petroșani au intrat în vacan’.ă. 
pînă la 12 ianuarie, nu îna:n’ 
de a petrece citeva ore în com
pania soțiilor, prietenelor, a an
trenorilor, a conducătorilor, pa

••••••••••••••••••••••••*

Vacanță
dată 
un a 

nece-

tronatului și sindicatului EM Li- 
vezeni. Este pentru pr;ma 
cînd se dă importanță 
asemenea moment firesc, 
sar, de către cei mai apropiau 
sponsori ai clubului și echip 
oameni de suflet ai acestei 
ploatări miniere. Și dacă 
cîntat imnul echipei „Hai,’ 
Jiul/Tu ești echipa noastră 
minerii sînt cu voi**,  există 
misele unui retur, după care 
sc poată serba PROMOVARE 
Deocamdată, vacanță plăcută!

ex-
s-a
hai

pre
• i

— Din cele 16 echipe, am prins 
locul IV, un loc bun, n-am mai 
pierdut de șase etape.

— Dacă nu respecți sarcinile- 
de club, care sînt consecințele 7

— Penalizări: de la 500 forinți 
la 1000 de forinți. Și alte conse
cințe. Scos din Joc, nu prinzi 
echipa, totul costă.

— Gc diferențe ar mal fi 7
— Echipele sînt toate Iubite. 

Acolo, suporterii nu înjură, ci 
aplaudă. E o plăcere. Arbitraje
le sînt mal corecte, l.ir Jucătorii 
mai serioși.

— Gc înseamnă, pentru line, 
Minerul Lupent 7

— Echipa la care am Jucat și 
la care voi Juca. Și mai înseam
nă și dl. ing. Ciripelii.

Mulțumesc șl... la icvcdere.
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Declarații ale politicienilor germani privind
Wil —-    . . — . - w»

HOROSCOP
actele de violență împotriva străinilor (II)

Cancelarul federal 
Ilelmut Kolil

„Statul nostru de drept este 
pur din mu la încercare. In ul
timele zile a demonstrat încă 
o dată câ dorește și că are posi
bilitatea de a utiliza toate mij
loacele cc-i stau la dispoziție 
pentru a lupta împotriva violen
ței ; ?roarei extremiste. In a- 
oest ’s i, statul se bucură de 
jpri in deplin al majorității 
pope ■ Aceasta respinge vio
lența ferent de motivele care 

' o gen ’ă și împotriva cui este 
îndrepta. . Cetățenii condamnă 
orice fv. ni de xcm«fobie și anti- 
>emitisn

SolidaL «tea noastră deosebi
tă se In eaptă spre populația 
evreiască. Avem datoria să fa
cem acest lucru atit in aminti
rea victimelor național-sccialls- 
mului cit și pentru ger. rațiile 
actuale și viitoare care trăicso 
in Ger anta.

Solid.i itatca noastră s în
dreaptă ie asemenea spre con
cetățenii noștri străini. l-am 
chemat la noi pentru a contri
bui Ia crearea bunăstării noastro 
și de aceea sint și vor fi bine- 
veni'.i In Germania. Dorim să 
avem rc’ații de bună vecinătate 
șl pri-.. nie. Rog toate persoanele 

PUBLICITATE
S. C. STAR TRANS

S. A. Petroșani
str. M. Emincscu nr. 22 
angajează prin concurs

— ȘEL SER\. MMPSN (ing. marketing, manage
ment, programare, salarizare, normare in domeniul tran
sport)

Concursul se va ține in ziua de 15 ianuarie 1993, ora 
10 la sediul societății comerciale din Petroșani str. M. 
Emincscu nr. 22.

Condiții : conform Legii 30z1991.
Bcluții |a sediul SC STAR TRANS SA PETROȘANI 

telefon 5 11591.

Societatea Comercială
I.C.P.M. S. A. Petroșani»

str. Miliai Viteazul nr. 3,

SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICA

— 5 (cinci) bucăți m;u>ini electrostatice de copiat 
lip „MEC-IM”, fabricate în România.

Licitația va avea loc în data de I ianuarie 1993, ora R, 
la sediul unității, iar înscrierile pentru participare fac 
pină la data de 30 decembrie 1992.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul admi
nistrativ, telefon 511221.

cu funcții de răspundere din lan
durile federale, ca in situația 
actuală, să nu se gindească în 
primul rind la competențele lor 
cl să dea dovadă de cel mai înalt 
spirit de solidaritate națională 
în lupta împotriva teroarei de
clanșate de extremiștii politici.

Adresez un apel tuturor cetă
țenilor țării să sprijine din răs
puteri poliția și justiția în lupta 
lor împotriva teroarei declan
șate de extremiștii politici. Cel 
care nu se implică sau se face 
că nu vede contribuie la prolife
rarea violenței.

Succesul înregistrat prin prin
derea făptașilor de la Molln con
stituie o încurajare. El demons
trează tuturor agresorilor extre
miști că nu au nici o șansă".

Rita Sussmuth, președinta 
Bundestagului German

„In țara noastră există un val 
de violență împotriva străinilor, 
mai ales împotriva solicitanțl- 
lor de azil și căminelor acesto
ra, amenințind să se transforme 
intr-un incendiu. Brutalitatea și 
criminalitatea au luat proporții 
înspăimântătoare- Această furie 
oarbă nu afectează numai cetă
țenii. Ea constituie, de asom nea, 
o dublă provocare la adre , ta
lului: el trebuie să prevină vio

lența, să ocrotească cetățenii 
necondiționat împotriva actelor 
de violență dar și să aplicp con
secvent legea împotriva agreso
rilor și simpatizanților acestora. 
Nimio nu justifică violența . — 
nici numărul mare de refugiați 
care solicită azil șl nici împovă
rarea și nici încordările sociale 
din noile și din vechile landuri 
federale. Violența nu rezolvă 
problemele ci dimpotrivă le am
plifică. De aceea, violența tre
buie condamnată cu toată tăria1* *,

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacțio 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil dc număr 

Ion MUSTAȚA 
Corectura :

• nulii ACIIIREI ?i Viorica HRȚULESCU

Ignatz Bubis, președintele 
Consiliului Central al

Evreilor din Germania
„Antisemitismul nu este o pro

blemă care preocupă numai 

M 1 C A
PUBLICITATE

V1NZARI — CUMPĂRĂRI

VlNIJ convenabil rulotă auto, amenajată comerț. Telefon 
545399. (6284)

V1ND Ford Taunus 1.6 stare foarte bună. Petroșani, Avia
torilor, bl. 31/69. după ora 16. (6233)

CUMPĂR casă, 2—3 camere la curte, numai zonă periferică, 
eventual zone apropiate. Telefon 515319. (6265)

V1ND televizor color Plill ; 1*  tr . ii. Anton Pann, 30, in
tre orele 1 1—18. (6279)

VIND garsonieră în Petroșani și Citrovn CX. Strada I Iunie, 
Lloc I, sc. 1, ap. 12. Telefon 541518. (6280)

QUASAR Elc-:tro SRT. vinde părți componente. Instalați) de 
satelit șl televizoare color SnmMing. Deva, telefon 095611261. 
(6939)

CUMPĂR apartament sau preiau contract avantajos 3—4 ca
mere P tril.i, indiferent zona. Pctiila, 8 Martie, bloc 39/11, între 
orele 11—21. (IMPACT ELECTRONIC SRL). (6120)

VIND Fi.it Sport, stare excepțională și pi< sc dc schimb. Te
lefon 515884. (6281)

DIVERSE
ASOCIAȚIA, Sindicatul și CAR-ul l’> ns ion arilor din Vulcan, 

urează membrilor săi .Sărbători fericite*  și .La niulți ani I" cu 
sănătate si voie irană. (6275)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelii- seria C nr. 592. eliberat de Central 
de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (6278)

DECES

COLECTIVUL sectorului Arrnj — Ptofeiția muncii <lc la 
• 1 Dilja este alături de l««E- Groșanu Constantin in momentele 

grele cauzate de moartea mamei sale.
Sincere condoleanțe. (6277)

COMEMORĂRI

SO|TA și fiii anunță, cu ncrningiiată durere, că se împlinește 
un an de elntl l-a părăsit cel care a fost

prof. PAUKESCU K1RIL

Amintirea iul va fl veșnică. (6274)

FAMILIA amintește că a trecut un an de la durcro.ua des- 
pArțire de dragul și bunul nostru soț. t.ită șt bunic

IOV 1OAN

Etern omagiu. Veșnică amintire. (627.1)

MAMA, tata, surorile, cumnațil. nepoții Alexandra »i Robi 
anunță cA » alt Scurs 3 ani d< la cloparțirea pentru UHd« iuna dc 
dragul lor

1‘ETOK ALEXANDRU

Nu 1 soni uita niciodată. (6232)

dreapta; el există în toate pătu
rile populației dar cu precădere 
în rîndul celor de dreapta... Sint 
multe probleme care mă neli
niștesc, situația din țară, pînă 
unde sînt dispuși să meargă cu 
violența și ceea ce este mult mal 
Important, în ce măsură dorește 
populația să acționeze împotrivă 
și să se angajeze, populație care 
în marea el majoritate este In
diferentă ? Nu prea există mulți 
care se angajează iar numărul 
celor indiferenți mi se pare mult 
prea mare11, JT

„PRESS RELEASE"

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Momentul critic intervine la 

„faza a doua11.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Un trecător — ca un fulg — 

vă ia pămîntul de sub picioare.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Timpul vă presează; măsurile 

sînt... pe măsură.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
In spatele damei de... pică ia 

Interesul unui „tovarăș11.
BERBEO

(21 martie — 20 aprilie)
Un tip lipsit de scrupule v-a 

luat „caimacul11 și a semănat în
doială.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Ferecați bine punga I
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Aiureli in jurul palului și hra

nă rece. ,
RA0 j

(22 iunie — 22 iulie)
Senzualitate supralicitată și sa

tisfacții deosebite.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Marea dezamăgire vine de la 

sferele roz în care vă complăceți,
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie;
Dacă ați ști prețul „libertății" 

care vi se oferă 1...
BAIANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Așteptarea îndelungată este 

compensată prin „capturarea" 
unui exemplar rarisim.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Dacă nu vă pierdeți simțul 

umorului, veți avea o scară plă
cută.

PROGRAMUL
rv

MIERCURI 16 DECEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica B 
dova.

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

PIIIE.
11.15 Super Channcl.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Mondo-femina.
13.30 Biserici medievale din 

România.
14,00 Actualități.
14.15 Magazin agricol.
14.45 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Formația corală „Eupho- 

nia11.
16.20 Lumea sportului.
16,50 Tragerea Pronoexprcs. « 
17,00 Actualități.
17,05 Alte vizuale.
17.35 15, 16, 17, 13.
18,05 Reflector.
18.35 Fascinația Blues-ulul (II).
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serici: DIN VOR 

DOMNULUI. Episodul 4.
21.15 Timișoara — Deccmbrio 

1989.
22.45 Universul cunoașterii.
23.15 Pro muslca.
23.30 Actualități.
23,15 Microrccital: Blue Sistem.

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

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S A.

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

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele Decomandate și nepu- 
blicate nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, auto
rilor.
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Telefoane: 511662 (dlrcctor-rcdactor »ef)| 
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