
Ier ui ier, colindele răsună
Ierul ier, în spațiul românesc 
lerui ier, colindele străbune

Lerui Ier, hrăciunui de-i vestesc
S-au împlinit in aceste zile trei 

ani de la revoluția din decem
brie 1989. Trei ani de libertate. 
Din rugul de jertfă al tinerilor 
care n-au pregetat să-și dea 
\ :ața pe altarul credinței intr-un 
viitor liber și demn s-a presărat 
cenușa speranțelor noastre.

Rememorarea evenimentelor 
c.u'C s-au succedat de a*linei in
tr-un virtej amețitor pe scena 
vieții sociale a țării constituie 
un act pios și necesar. Eroii re
voluției merită cu prisosință să 
fie veșnic pomeniți printre toți 
cei ce au pus cite o cărămidă la 
ridicarea edificiului statului nos
tru național.

Înlăturarea de la putere a ce
lor doi dictatori a fost urmata 
de profunde transformări in via
ța politică a țării. Inchistatul sis
tem politic totalitarist s-a prăbu
șit ca un castel de cărți dintr-un 
vis urii. Am pășit cu speranțe in 
suflet pe calea democrației, cu
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nidcjde.i că vom edifica un stat 
modern, de drept, in care să e- 
xiste garanții .și șanse egale pen- 
,r i toți cetățenii. Au avut loc 
degeri cu adevărat libere. Pri
mul Parlament liber ales după 
evoluție va rămine in istorie 

orin faptul că a elaborat și a- 
probat noua Constituție, care a 
înscris România pe coordonate
le statelor cu adevărat democra
tice, libere și independente. A 
fost instaurată o nouă instituție 
prezidențială, care limitează la 
cel mult două mandate alegerea 
președintelui țării. Funcționează, 
de mai bine de doi ani și jumă
tate, sistemul legislativ bicame
ral. S-au înființat n&i instituții 
de stat care au menfrea de a 
aranta drepturile cAstituționa- 

le și libertățile omuHul Este pe 
deplin garantat drrdtuAla expri
marea liberă a opiniilY indivi
duale. Minorităților conlocuitoa
re le sint asigurate drepturi și 
libertăți egale cu ale tuturor ce
tățenilor țârii, fără nici o discri
minare.

cel dc-al treilea an de la re
voluție a contribuit la consolida 
i ca acestor cuceriri, constituind 
un nou pas inamic pe calea sta- 
miilățn statului de dupt și a 
democrației. Electoratul și-a ex
primat opțiunile in mod ni lngra 
dit, in cunoștința de cauză. Insa 
prăbușirea vechilor structuri din 
economic și începutul di drum 
către reforma s-a doseoit a fi 
un proces dureros. Prețul ticce- 
lii la economia de piața este 
marc. Dar drumul va trebui să 
tic străbătut. Semnele reviri- 
m ntului atit dc mult așteptat in 
industrie și in agricultură sint 
puține și Grave. Au lust mrcgis- 
aale și gte.rli de guvernare, ex
cese izvorite din intoleranță pe 
B ena, vieții politice. Durerea cea 
mare o constituie, insă, scaderca 
drastică a nivelului de trai pen
tru mai bine de jumătate din 
populația țarii. Firave speranțe 
do revigorare a economiei și de 
i face mai suportabil prețul re- 
orniei se leagă de noul guvern 
■ imit in urma alogerilor din 
i.tmna acestui an. Au fost anun- 
i'unele măsuri bine chibzuite 

i protecție socială. Se fac de- 
■i rsurl pentru elaborarea unei 
.r.iicgii economice capabila să 

> ■ scoală din impasul economic 
n industrie și în agricultură, 
boul an ne aduce, deci, noi spe
ranțe intr-un viitor mai bun.

Vlorcl STH.U'T

Sărbători 
fericite !

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani urează „CRĂ
CIUN FERICIT!” angajați- 
lor săi, familiilor acestora, 
colaboratoi ilor și beneficia
rilor, întregii populații din 
Valea Jiului.

Fie ca anul care vine să 
ne aducă tuturor mai multe 
satisfacții, să ne întărească 
speranțele, să ne apropie 
năzuințele. Fie ca lumea 
cărbunelui să prospere în 
România, odată cu întreaga 
noastră economie, într-un 
climat stabil de liniște și 
pace.

Fie ca Anul Nou să a- 
ducă și în Valea Jiului un 
trai mai bun, pe care oa
menii noștri îl merită cu 
prisosință. „LA MULȚI 
ANI!“

REGIA AUTONOMĂ
A HUILEI PETROȘANI

I Vin sărbători să ne pețească-n gind...
I
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Lupeni
Comemorarea eroilor
In memoria eroilor și martirilor Revoluției d.n decembrie 

1989, Primăria din orașul Lupeni a organiza^.HȘrți, 22 decembrie, 
comemorarea a trei ani de cînd Gpciu Nicușq^^i Lucaci Tiberiu 
.și-au dat viața in București. Un sobor dc pr^Sdin toate confe
siunile religioase, au ținut o slujbă de pomeniujrla Cimitirul e- 
roilor. O companie militară a prezentat onorul.*S-au depus coroane 
din partea Primăriei, veteranilor de război, sindicatului liber de 
la mina Lupeni, Preparați* i Lupeni. a organizației locale a PNL, 
a Forumului German, UDMIt și a familiilor îndurerate. (T.S.)

CereH la chioșcurile noastre
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Supliment umoristic de Anul Nou 
al ziarului „ZORI Nil”

DIN SUMAR :
■ Horoscop pentru femei ■ Fiecare Revelion — un 

dezastru ■ Răvașe Bl Scurtă disertație despre oală
■ M-ați inincat fript — interviu imaginar cu un... curcan
■ Sorcova, morcova ■ Cadouri — Răzătoarea IV’orner
■ PROGRAMUL TV

0 clipă de fericire
Plutind în brațe pachetele cu 

cadouri și in inimi marea lor 
dragoste de oameni, copiii din 
grupa mare a Grădiniței nr. 4 (cu 
program prelungit) din Petroșani 
au poposit ieri la Căminul de 
bătrini din Lonea. Din mult-pu- 
ținul lui Moș Crăciun ci au dă
ruit acestor oameni bătrini și 
foarte bătrini cite-o modesta „a- 
tenție“, înscninîndu-le pentru o 
cli| a viața apăsată de multe griji 
și de nevoi.

Emoția i-a stapînit pe toți.
Copiii, cu toate că au fost pre

gătiți de „doamna directoare11 și 
de educatoarele grădiniței au

fost descumpăniți de bucuria pe 
care au declanșat-o. Bâtrinii la
fel, copleșiți de atenție, au re
trăit căldura unor vremuri de

ecute. Preț de mai bine de 
un aîas 
sinWrat 
au trâii, 
t i

>’c facem datoria să

ei au fost vindecați de 
țe și nu se știe dacă nil 
huma, chiar o clipă de

amintim
că acești copii buni și cuminți au 
fost conduși de directoarea gră
diniței, împreună cu mai multe 
educatoare. De asemenea amin
tim că „fapta buna” a copiilor a 
avut și un. sponsor: Sindicatul
Regiei Autonome a Huilei. (I.M.)

GESTURI
UMANITARE h

I ■

Un grup <l< membie ale Solie- !! 
tații „Doamnele de Hunedoara"'' 
s-a deplasat simbută, 1!) decern- •• 
bric, la Căminul de bătrini de >■ 
la Le nea, însoțite de formația de 
colindători a Liceului industrial ;; 
din Petro..ani. Sătrlnilor li s-au ;; 
împărțit daruri. In aceeași zi, ;; 
reprezentantele societății „Doam- ;;

; ncle de Hunedoara" au fost pre- ;; 
zenle la secția^k copii internați ;;

; in Spitalul mireiA.,il Nu a lip- ;; 
sit la intilnire lf>ș Crăciun. O ;; 
acțiuni simd.^^cAjei de la Lo- ;; 
nea a avut loc levantina dc [J 
ajutor social ♦.n Petroșani, j; 
„Doamnele dejrfined >ara“ au I! 
beneficiat în aceasta acțiune u- |! 
inanitaru di sponsorizarea fii ;; 
maior „Pamin Corn" SRL, „BMV ÎJ 
Lux lmp<x“ SRI...... Lucoi is Im- II
pi?x“ SRL, „Indcrom" SRL. „Al- ÎS 
eab" SRL, „DiVertiscnm" SRL, !! 
„Spicul" SA. „Triiopet" SA. Au!! 
făcut donați, lectorii si in.druc I! 
lorii Școlii postlit ale sanitare 
„Carul Davi) i", precum si mcin ’• 
brii fondatul i ai Societății „Doam-;; 
nele dc lluir rlom'a", (Al. H) !■

A LIPSIT...
MOȘUL I

Nu știm dc ce a lipsit Mo» 
Crăciun de la o astl'cl de serba
re, precum cea la realizarea că
reia și au dat concursul eleva 
chn Pcl) il.i membri aj forma'i- 
ilor artistice ale Clubului copi
ilor. Nu de il 1 i, dar Moș Cră
ciun ar fi avut ce vedea și auzi;

prea puține se pot faci pentru 
copii. Noroc cu discoteca din par
tea a dott.i a programului. Ori
cum, ti mostriil școlar s a înche
iat cu bine Și mai cu seama fru
mos. Poate cu năstrușnicul Moș 
s-o fi rezervat pentru noaptea 
de Crăciun M ii slii ? (H Al.)



ZORI «Ol JOI, 2-1 DECEMBRIE 1992 >

Deși blocată financiar Avicola Iscroni s-a ținut de cuvint
F.E. PAROȘENI VÂ ASIGURA AGENT 

TERMIC
ductor, Victor Gostinaț, 

pînă la sfîrșitul anului
șeful 

prețul 
crește

un 
pu-

Cu

^discutabil, am intrat in pli
nă iarnă. Printre grij li de se
zon caie-i frămintă pe oameni 
(-și nu sînt puține) este și aceea' 
dacă, acum, de Crăciun și Anul 
Nc’i, vor avea căldură in aparta- 
m :ite. întrebare justificată de 
altfel și la care am solicitat răs
puns de la domnul Doru Vișan, 
director tehnic la FE Paroșeni.

— Așadar, domnule director, 
vom avea căldură pe timpul săr
bătorilor de iarnă ?

— Nu se va modifica cu ni
mic schema dc funcții.nare a u- 
zinci.

— N-am făcut drumul pînă la 
termocentrală doar pentru 
răspuns atit de scurt. Daca 
tiți să detaliați !

— Să le luăm in ordine,
ocazia sărbătorilor, FE Paroșeni 
nu este prinsă în graficul de re
ducere a sarcinii datorită golului 
creat prin pauza industrială, con- 
t.'-ila fiind programată să asigu
re energia termică la parametrii 
noimali pentiaj populație. AcoM 
lucru se va putea r< . liza, dar 
in r.di ii bit de grfcle
avind in ve le re două aspect-’. 
I nu: r.-dteerc-i cotei d- ;az mc- 
tm ce 5l( la a‘ i ■aiin \imativ 
f>)00 mc pe oi ) d i‘rc R'gii 
du G .z Metan Deva, datorită 
n achitării, la zi, a f.r tarilor de 
c'tr. FEF. Doi: bb: iroa, de câ
te , a i'R '/ ican, > livrări
lor dș c.»rbunc Jc la combinat 
li centrală din data d • '2 de
cembrie 1 ’92, datorită nr-it.F-

rii, la zi, a facturilor. In aceste 
condiții, sîntem nevoiți să func
ționăm numai cu cărbune din 
depozit, care se află intr-o stare 
avansată de îngheț (FE Paroșeni 
nu dispune dc instalație de în
călzire), lucru ce creează mari 
greutăți în exploatarea gospodă
riei de cărbune (funcționarea în 
permanență a macaralelor) și, 
mai ales, in exploatarea morilor, 
prin înfundarea tronsoanelor de 
legătuiă și a benzilor Redler de 
transport. Toate aceste blocaje 
(gaz metan, cărbune) au la bază 
neachitarea dc către cele trei 
RAGCI,-uri — Petroșani, Vulcan, 
Liipeni — a facturilor dc energie 
termică restante din luna martie 
(aproximativ, 560 milioane lei). 
Dacă aceste 
te, se putea 
cu implica^ 
mineriră 1. 
pe o balan 
biecții asu 
bane, ,,pr 
— luraril 
bune —, c 
iuluj creat 
altceva dccij 
stoc, 
și.

tel de gaz. metan numai după 
ce, in prealabil, a somat primări
ile privind situația financiară 
creată.

— Cu alte cuvinte, uzina va 
livra căldură ?

•— Exact. Cu o medie a tempe
raturilor pe tur de 100 de grade 
Celsius (plecare din Petroșani) 
și aproximativ 120 Gcal pe oră. 
Apa caldă și căldura nu se livrea
ză concomitent. în momentul 
vrării apei calde, se reduce 
calzi rea.

— Vă mulțumesc, domnule 
rector I

Gheorghc OLTEANU
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di-

Acum circa trei luni, domnul 
fermei Avicola Iscroni, declara că 
ouâlor livrate de la această Societate Comercială nu va 
cu nici un leu, livrarea avlnd aceeași cotă, per bucată, de 24 lei, 
iar comercializarea lor se va face la 26 lei, oul. Este drept, pq 
piață, au apărut și alte prețuri, mai mari, dar nu sînt produsele 
fermei locale. Acum cîteva zile, in ideea de a afla cîteva noutăți 
de Anul Nou, într-un scurt dialog cu același interlocutor, am a-, 
flat că, din 1993, cantitatea de ouă livrată zilnic se va mări cu 
încă 15 mii bucăți, totalul producției zilnice fiind deci 35 mii ouă 
față de cele 20—21 mii bucăți cîte se produc acum, în 1992. Gcle 
cinci vagoane cu furaje pentru găini, descărcate deja în depozitele 
fermei, personalul specializat în condiții de lucru non-stop, trans
portul propriu avîndu-1 
formula 1 .piața de desfacer 
firme particulare), fac din 
producție locală, care resp 
dat. Puține unități din Val 
este aici, unde se lucrează permanent, fără nici un minut de 
price, de la 1 ianuarie la 31 decembrie, în flux continuu. Și dacă 
personalul încadrat nu are sărbători, important este ca populația 
sa simtă, pe masa de Crăciun, de Anul Nou și zl de zi, produsul 
cel mai hrănitor și destul de bine suportat de economia dc piață.

Petru Bîrlida, conducător auto da 
asigurată (parteneri „Retezatul* SA‘, 

icuța fermă o mare pepinieră dc 
lumaî graficele, dar șl cuvîntul 

ului mai au program non-stop cum 
o-

„ArracniHe”

facturi erau onora- 
elimina acest blocaj 

grave, situația fi- 
i puțind Ti adusă 
zero. Nu av -m o- 

i stocului de căr- 
lativ 85 mii tone 

cărbune au fost 
■Minai asupra bloca- 

e CFR, care nu face 
j să diminueze acest 

acum, în mijloc

SESTE NUMAI MAMA

de iarnă
mai ales, să creeze mari difi

cultăți in exploatarea proprie a 
centralei.

— și ce spun ecleurilc,
domnule director ?

— Au fost ntențion iți ntit de 
căti noi. cit și de către Regia 
rle Gaz IJ't in. prin intermediul 
primai iilor. R< ia di Gaz Metan 
a lu.it -1. -i/ia de r<dir ci- a co-

rămîn tinere<9

Parca simbolic, m ajunul .Sf.nlei s irtoatori creștine a Nașterii 
I? nniului nostru li-.us Hrb ios, ina dintre prmațnle artistice care 
au i> " a i . ani dc-a rind .i, făclia artei o/ 
-.i.ia ăc . rul m mii l.n.*.,“ a reve.
spi:1‘u..ie. p ./.r. a s.i elegantă pe scena 
rc-.Tiar. î. ilul l/st.’al de cuinile și Ciutei*
I .-ciin dio .cbiti' din partea unui public eljtu.lit ca.e a umplut 
pin:, la icfuz sala '.pecia:?!, dumic de un / •. dc c iltur.i 
kntica. Cele tici .cinici c dc stea* in'.rpr. dc c-<r in man 
cameralii ce ii c.-ractcritcazâ, au Iest ca • p i-, ( ; ritfi in 
a'it cri .• din '-al i cit ri incitaților sosiți d.n toate zonele țării 
sp. clacul. Senin cJ „Arm miile tinere* au r< născut.

au- 
cra 
dar 

la

r

„Moș Crăciun
Cel puțin a',a dr .laia picședin- 

V.le Asociaț: . Uan.lic.n alilor .Li 
berlatea", din Vaca .Jiului, un
de, ari Ja amiază, era in curs dc 
d .fâ-ur u e acțiunea de distri
buire a pai betelor pentru Pomul 
de Crăciun celor mai necăjiți 
dintre membrii A-oci.dici. Sp<în-

nu ne-a uitat”
i t a itvh' •’ l«<r miniere 

ib i h ‘ REALCOM, J’A- 
.Sint aștept; i in 

handicapați,

netul rle mein

Ilon i Izabela Gurfi 
luna aceasta, 6 ani. 1 
partea 
multă 
puteri, 
iubirii 
tortul, 
din pai tea tăticului 
și colegilor de grădiniță — n-au 
lipsit darurile. A lipsii doar ma
ma ..

Nu, n-a murit, dar s-ar părea 
că iubirea ei de mamă. e mai 
palidă decit alic iubii i. E greu 
dc crezut, de înțeles, ca o mamă 
să lAc ziua de naștere a pro
priului copil. E gri u dc cr< z.ut că 
o mama poale avea aite intuise, 
mai mari decit feri ,rca propri-

> .i implmit. 
Bunica 

tatălui, care o ține 
vreme, i-a pregătit, 
o sărbătoare, pe măsură 
ei de bunică. N-a lqosit 
n-au lipsit felicitările — 

vccinuor,

din 
de 

el upă

. ilor coi îl ! Și
Ir.st ,nța a decis: „minorele sint 

in ret ințate mamei*. Da, a fost 
un proces de divorț, cu tot taci- 
mul, iar cele două fetițe, 
tate în urma unei căsnicii 
te, au fost încredințate 
spic creștere și educare. 1 
de e mama 7 A mișcat 
deget, in acest sens, dc 1 
nunțarca sentinței 7 Vă a 
nu 1

Izabela se simte l ine 
unde o, deși visează încă 
fel de fericire, alături de sora el, 
Ana Marin. Desigur, copiii sînt 
liberi să viseze, să fabuleze, să 
spere, dar adesea ei iși doresc, 
nu bomboane și jucării, ci mult 
mai puțin — sau mai mult ? —

rczul- 
Gțua- 
mei,

un aTt

ca iubirea de mamă. Ci'.d aceas
ta lipse,.te, ci simt. Șl c’nd ei 
simt, se mai pot oare compară 
măruntele noastre nefericiri 
jalea din ochii lor ?...

Intr-un proces de divorț, 
dat o sentință definitivă. Nu 
treaba noastră să ne dăm cu 
rerea despre dreptatea 
lor. îmi place să cred că

CU

s-a 
e 

pă- 
oament'i 

există 
un Tribunal Suprem, în fața :fi- 
ruia vom fi chemați, într un tîri 
ziu, să dăm socoteală de faptele 
noastre. Eu cred că există ufl 
Judecător Suprem și nu caut do
vezi 1 „La mulți ani I". Izabcla, 
îți urează un străin, în locul ma
mei, care lipsește din viața ta, 
ca și din fotografiile de m ii s.is!.„

Ștefan OMI’OI

A

„hiotdeauna, politia va fi alături de oamenii cinstiți
— Domnule maior, așa cum am lavut-o 

ți l.i anii trcc'tți, va; piopun? să proce
dați la o trecere în icvistă a activității 
din acest an a poliți Ailor din Valea Jiului.

— In J992, pe raza municipiului Petro
șani •>. a celor cinci orașe arondate s-au 
comis 1508 infracțiuni. 65 i la Petro,ani, 
318 la Lup'ni, 259 la Vulcan, 167 la l’e- 
triln, 32 la Uricarii și 28 'a Aninoasa. Fa
ță de si'.uația operativă din 1991, se con
stată o scădere a nnmăiului d infrac
țiuni la Petroșani, Vulcan și Aninuasa. La 
celelalte secții dc poliție situația se mrn- 
tine Ja același nivil sau clii ir în criștcre 
•— cum este cazul Uric.i iiuhii, i'n '•olum 
mar' de muncă s a depus pentru descope
rirea autorilor infi acțiuni! >r comise prin 
violență. Asta d itorită p riculoziiățli in
fracțiunilor respective, a modului în ca-e 
sînt săvirșite, dar si a urmărilor pe c. rc 
le au. Numărul acestui gen de inftacț'iihl 
est? de 237.

— Mal multe sau mai tmținc ca în 1Q91?
— Da, ro ii multe. C< I • mai numeroase 

»"nt tilliăriile, 170 la r.umăr. Acestea, tîl- 
h.ăriil'?, au cunoscut o creștere marc com
parativ cu 1991. Ln un nhel ridicat se 
mențin omorurile: 4 la Petroșani, 3 la 
Vulcan, două la Lupcni ți unul la Petri- 
ia. Tilhăriilțj oelc niai multe s-mi comis 
in Petroșani. 106. anol la Vulcan, 26 .și

1N1ERVIU CU DL. MAIOR 1OAN DAVJD, ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI

225 furturi în dauna avutului public, 571 
iuriuri in dauna avutului privat (din lo
cuințe, autoturisme sau diferite magazine 
pai tieularc). Cu tot numărul crescut ilc 
îmracțiuni comise prin violență ți volu
mul mare dc muma necesar rezolvării lor, 
nn au fost neglijate nici celelalte sectoa
re in care s-au comis infracțiuni, ln spe
cial de natura economică, ln a st dome
niu fu fost constatate 32 cri delapidări, 
18 abuzuri în serviciu, 26 de n.s'tlijențe in 
'erv'ciu, 33 luări de mită, 20 infracțiuni 
dc speculă, 11 infracțiuni la Legea 12/1990.

— S î nu uitam circulația, domnule 
maior I

— Vc linie rle circulație s-au con1 tat.it 
] 11 infracțiuni.

— Cum explicați num ii ui mare dc in- 
fracțiiir i din a-est an 7

— Una dintre cauzele principale este 
consumul de alcool, care stă la baza tu
turor infi • 'țmnilor comise prin violență. 
Apoi, mai este fluctuația mare dc persoa
ne din lw-dit'ițile Văii Jiului. Mulți din
tre infractori sînt dintre aceia care au 
venit pentru angajare la exploatările 
miniere. Nu lc-a convenit lucrul în subte
ran, iar pentru n avea ce minca au trecut

- i_r----

— Caic este media de vîrstă a infrac
torilor 7

— Marca majorități au între 18 ți 30 de 
ant.

— Satisfacții ? .
-- La polițiști, termini®» dc satisfacție 

este contradictoriu, in s< Iwl că satisfac
ția lucrului împlinit este kt\nci cînd ai 
reușit să depistezi un gnl) ț ■ infractori 
și ai luat nu'uura legala •: Kestare și 
trimitere in judecată. Pc.gtru Bioi, o mare 
satisfacție a constituit-oIrcdÎJlerca, în 
partea a doua, a anului/1992, a număru
lui ile infracțiuni comis/ prin violență, 
tilliarii și omoruri, în'.]<"scbl.

— Acum vă intreb oe pe partea ica- 
laltfli In itisfaiții 7

— Nu sîntem mulțumiți intru totul de
oarece numărul inlr.icțiunilor râmase cu 
autori nccunascuți este marc. în special 
la furturile din locuințe și din auto-meto, 
Cauz- le ar putea fi și subiective, și obiec
tive: numărul redus dc agenti de ordine 
care acoperii orașul, dotarea cu autovehi
cule pentru intervenție și patrulare. Apoi, 
putem vorbi si dc neglijența unor victime 
ale infractorilor. Victime care nu-și asi
gură locuințele, autoturismele. în orașele 
noastre, aulotui ismcle sînt parcate pe 
vi »iyl vrvrxl r nil NT 11 « n-imarn 

organizată, ușor de păzit. Găsești mașini 
parcate peste tot, de la un capăt Ja altul 
al orașelor.

— Domnule maior, ați avut cozuri, aba
teri grave răvășite de personalul încadrat 
in poliție ?

— ln 1992, au fost luate masuri de sanc
ționare a unui număr de șapte cadre de 
poliție, dinuc caic cinci au fost trecuți 
în rezervă pentru abaieri grase. Acest 
fapt denotă că nu putem tolera, în rîn- 
durile noastre, polițiști care nu înțeleg 
menirea pe care o au. Doresc sa mențio. 
nez că, in 1992, polițiștii, cu toate că efec
tivele sini diminuate — schema actuală, 
care dc fapt nici nu mai corespunde si
tuației operatise existente, nefiind com
pletă —, au depus eforturi deosebite pen
tru asigurarea unul climat corespunzător 
de siguranță civică pe raza tuturor loca
lităților. Dacă am reușit sau nu asta, Ju
decătorii noștri sînt cetățenii din aceste 
orașe.

— Ce le adresați acestora la lmalul dis
cuției noastre ?

— In numele tuturor lucrătorilor de po
liție le doresc un An Nuti fericit, plin de 
satisfacții și împliniri și ii asigur că, în
totdeauna, poliția va fi alături dc oame
nii cinstiți.
Tnfnrviii rmllznt Ghcorshe OLTEAAlQ
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Pastorală la Nașterea Domnului 
HRISTOS. IZVORUL VIEȚlFF 

•? T E O C T I S T
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei

PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Iubitului nostru cler, cinu
lui monahal, și drepteredin- 
cioșilor creștini, har și pace, 
de la Duinnezeu-Tatăl, iar 
de la noi părintească binecu- 
\ în tare.

In melodiile colindelor noastre 
dragi și ale clnlărilor seculare, 
dangătul clopotelor nc cheamă să 
slăvim Nașterea DOMNULUI 
NOSTRU IISUS HRISTOS. Im- 
nele liturgice și dumnezeLștile 
” tiri din Slinta Scriptură acleve- 
-esc limpede și amănunțit Întru
parea Fiului lui Dumnezeu la 
„plinirea vremii". De aproape 
21J0 de ani creștinătatea așteaptă 
această sărbătoare in li.care an 
ca pe o împlinire unică, raintui- 
toare și aducătoare de lumină, 

de bucurie, de înnoire și de sfin
țenie. Cuvintele proorocului Isaia 
cel ce a descris ca un martor fl
ec...iu „plinire a vremii, arătînd 
în ce fel „poporul cel ce locuia 
intru întuneric a v zut lumină 
mare" (Isaia 9. 10) și în ce chip 
va avea loc ac. ă „așteptare a 
neamurilor" (Fac. 42, 10) dobîn- 
deșc o nouă strălucire șl actua
litate cu fiecare prăznuire a a- 
cestei mari sărbatoi i.

Cu același sfint ffor, cu aceeași 
nădejde în mila lui Dumnezeu, 
ne-am pregătit să întimpinăm și 
noi această sărbătoare, apropiin- 
du-.ne de lumina peșterii Betle- 
emului, a sfintelor noastre altare 
străbune, spre a-L primi pe 
Pruncul Iisus în sălașul inimilor. 
T’rccum lumina soarelui spulberă 
ntunericul, t->. astf 1 numai lu

mina lui Ihbtos spulberă întu
nericul păcatelor. Numai Cuvîn- 
tul întrupat -Intru care era viață 
și viața era lumina oamenilor™ 
(loan 1, 4), avea să aducă pe 
pâmint lumina, iar, in sufletele 
oamenilor, alinți în zbuciumul 
întunericului, avea să sădească 
adevăratul sen» al vieții. Naște
rea Domnului nostru lișu* Hris- 
tos revarsă în lume, prin părtă- 
șia la viața harică, starea de 
înnoire ți de bucurie nu numai 
pentru noi, ci pentru toată crea
ția. In auzul nostru pătrund a 
dcăniri sfinte in nceste zile 
m'ntuitoare, cînd Cel ce a făcut 
cerul și pămîntul, Fi 1 lui Dum
nezeu ia chipul nostru, se face 
ca unul dintre noi (Fiiip. 2, 7) 
în afară de păcat, pentru a ne 
înălța împreună cu El la st. ca 
de d'săvirșire ți de Indii,mne- 
zeire prin har șl pentru a ne 
împărtăși viața cea adevărată In 
toată plenitudinea el.

IUBIȚI CREDINCIOȘI,

Viața cs»<> darul cel m ii sfint 
dăruit de Dumncz/ u din a Sa 
noslirșilă iubire pcntiu noi și 
pentru a noastră mântuire. Slinta 
S iptură ne spune că, spre deo
sebire de celelalte ființe și lu
cru i pe care Dumnezeu lc-a 
făcjt prin cuvint, la crearea omu
lui El a luat țarină din pâmint 
si l-a plăsmuit pe om, zl'.Ind: 
-S , facem pe om după chipul 

asemănarea Noastră, ca să 
a toatei" (Fac. 1, 26).

■i toată creația, deci, numai 
! a fo't înzestrat eu eh,pal 

-r jnar.a lui Durr ncrcu ea
- - vie" (Fac, l. 26). înrudit 

,’el cu Ziditorul sân, cum spune 
Grigore de Nyssa, omul poar- 

.i c.a pe o Curnoaiă tainică setea 
diipj cunoaștere șl urcuș duhov
nicesc, înfilțfndu-sc „din slavă 
în slavă" (TI Cor. 3, ffl), spre 
asemănarea cu El. „Durfinezeu 

care ne-a iubit cel dinții" (I loan 
4, 19), și-a făcut astfel din om 
un „împreună lucrător cu El" 
(I Cor. 3, 9), spre lauda slavei 
Sale" (Efes. 1, 12, 13). cum înfă
țișează Sf. Apostol Pavel rostul 
dumnezeiesc al omului.

Dar, prin căderea în păcat 
prin voie liberă, omul s-a inde- 

părtat de Dumnezeu — izvorul 
vieții — și s-a limitat la o viață 
pur pamintească, biologică. Uilind 
do Dumnezeu și negîndu-L in 

ebuniu sa, cum spune Davirl 
s 13, 1), omul devine dușmanul 

i Dumnezeu ți pizmaș .și url- 
t al aproapelui său. Cel fură 
Di mnezeu abuzează de toate bu
nii ile din lume, batjocorind șl 
ne icotind chiar creația, opera 
lui Dumnezeu. Considcrînd viața 
ca pc un bun propriu, dispune 
de ea după bunul său plac. Or
bit de puterea sa aparentă, go 
nerntă și alimentată de luci ferica 
mîndrie care l-a îndepărtat de 
Dumnezeu, ridică mîna asupra 

aproapelui și-i iu viața.
In acest Întuneric, în Istoria 

mîntulrli nonsire au apărut fără 
încetare învățături șl Indemnml 
prin fila unle .șl scrierile prooro
cilor și drepților Vechiului Tes
tament. Tot mai stăruitor «c au
zeau vestirile venirii unul Mân
tuitor. Omenirea avea nevoie să b 
redescopere pe Dumn< 'cu și să 
reînnonde comuniunea plenară 
cu El. Aven nevoie de rrdobin- 
diten frumuseții chipului ccl'i) 
dinții al omului, chipul slavei 
Iul Dumnezeu, har sărbătoarea 
Crăciunului este tocmai ziua in 
care Dumnezeu S-a plecat și S-a 
coborit printre oameni. Este ziua 
de:c -p< ■ h:| .șl .arătării Sale In 
lume. în chip de rob. Este ziua 
fnnu'ur.'ir ii unei ere noi. a îm
părăției Cerurilor, a vieții veș
nice: „Căci aceasta este viața 
veșnică, spune Mintuilorul, să 
Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu și pe lisus Hristos pe 
Ciwe I,-ai trimis", (loan 17, 3).

IUB1TI FII ȘI FIICE DUHOV
NICEȘTI,

Din nesfârșita Sa dragoste pen
tru făptura mîinilor Sale, Dum 
nezeu Și-a asociat omul pentru 
dăinuirea în lume a darului sfint 
al vieții. încă de la creație, Dum
nezeu a binecuvântat și a zis: 
„Creșteți .și vă înmulțiți și um

pleți pămîntul .și-l stâpîniți" (Fa
cerea 1, 28). Nușterda de prunci 
este, deci, darul lui Dumnezeu 
In Înțelepciunea Sa, El importe 
oamenilor, după a Sa voie șl 
știință, acest dar pentru că El 
singur este Cauza, Izvorul șl 
Dătătorul vieții, fncâ In Vechiul 
Testament, nașterea de prunci 
era considerată o binecuvântare. 
Mamele așteptau cu bucurie adu
cerea în lume a pruncilor pen
tru cu știau că, înlr-una din fa
miliile lor, trebuia să se nască 
Mesia.

La „plinirea vremii", Dumnezeu 
Iși realizează pe pâmint planul 
Său tot prin asocierea unui om, 
a celei rial gingașe .și curate fi
ințe pc care a plamâdlt-o neamul 
omenesc: Sfînta Fecioară Maria. 
Raspm.zind Îngerului cu smere
nie: „Iată roaba Domnului. Fie 
mie după cuvântul tăul" (laica 
1, 33), Duhul Sfint S-a pogorît 
peste ca șl puterea Celui I’rea 
înalt a umbrit-o șl ea a aflat 
har, din acta clipă, de a naște 
Fiu și de fi altar puitător de 
viață. Hristos, viața noastră, ză
mislit in pînte ele Fecioarei, șl-a 
fftc.it-o pc Maria, din acea clipă, 
mama Sa.

Îndemnat de aceasta Învățătură, 
mu adresez vouă, iuLite mame 
și iubiți părinți; vouă, celor pe 
care Dumnezeu v-a înzestrat cu 
darul continuării vieții prin naș
terea de prunci. Amintiți-v.l pu
rurea că Dumnezeu cete singurul 
Stăpin al vieții, iar vhițn nc astrfl 
proprie, precum și darul de o 
naște, ne slnt dale spre a le îm
plini cu sfințenie. Dumnezeu îșl 
va lua singur darurile sau ni le 
va cno din milnlle noastre cînd 

va voi El. Noi nu avem drepțul 
sa dispunem de propria noastră 
viață .și, cu atît mai mult, de 
viața altora sau chiar a proprii
lor noștri copii. Viața este rodul 
Duhului Sfint, Dătătorul de viață, 
iar orice atentat împotriva ei 
este un păcat de moarte cum ci
tim în Scriptură: „Toate vor fi 
iertate fiilor oamenilor, păcatele 
și hulele cîte vor fi hulit; dar 
cine va huli Împotriva Duhului 
Sfint nu va avea iertare în veac, 
ci este vinovat de osîndă veș
nică" (Marcu 3, 28—29). Ați luat 
aminte, iubiților, de cuvintele 

îngerului Gavriil către Sf. Fe
cioară: „Iată vei lua în pintece" 
(Luca 1, 31). Din acea clipă, ea 
a fost umbrită de Duhul Sfint și 
a devenit mamă. Din primele 
clipe, ființa umană primește 

viață. Această viață trebuie ocro
tita cu mare grijă fiindcă este 
darul sfint a) lui Dumnezeu.

Sfînta Scriptură .și Sfintele ca
noane ne ara,tă că mamele care 
leapădă pruncii cu voie, precum 
și cei care iau parte și contribuie 
la săvârșirea acestui păcat iși a- 
trag pedeapsa lui Dumnezeu Nu 
vă împotriviți Duhului Sfint și 
fugiți de păcatul omuciderii 1 
Nu vă lisați amăgiți de ispita 
înșelătoare a unei vieți aparent 
liniștitei Lipsa copiilor d.n fa
milie înseamnă lipsa binecuvân
tării lui Dumnezeu, fiindcă acea 
mamă este fericită care se arată 
ca „o vie roditoare" (Ps. 127, 3). 
Copiii aduc bucuriile, ei întăresc 
legăturile sufletești dintre părinți 
„ca niște vlăstare tinere de măs
lin (Ps. 127, 3) și tot ei vin cu 
darurile personale spre creșterea 
slavei neamului nostru, înmul
țind c.tcle eroilor și ale sfinților.

IUBIȚI SLUJITORI LA AL
TARUL MEblCINEI,

Dumnezeu v-a ales, v-a che
mat și v-a binecuvântat pentru 
a sluji la alinarea și vindecarea 
bolilor, a suferințelor șl a nepu
tințelor trupești, în vederea 
menținerii și salvării vieții. A- 
cca-tă misiune a apărării vieții 
ne apropie atit mult, incit 
împreună vedem în Dumnezeu, 
Doctorul sufletelor și al trupu
rilor, Izvorul vieții. „Cinstește 
pe doctor cu cinstea ce i sc cu
vine, că și pe el l-a făcut Dom
nul", scrie Sf. Scriptură, căci 
leacul este de la Cel Prcafnalt. 
Domnul a zidit din pâmint lea
curile... și farmacistul cu acestea 
va face alifiile... Roagă-te lui 
Dumnezeu și El te va tămădui... 
Iar doctorului dă-i loc că și pe 
el l-a făcut Domnul șl să nu se 
depărteze de la tine, că și de 
cl ai trebuință" (Înțelepciunea 
lui lisus Sirah 38, 1—12),

Vă mărturisim prețuirea noas
tră pentru timpul de veghe șl 
de încordare tn apărarea vieții 
pruncilor și vlrstnlcilor. Purtațl 
mesajul darului sfînt al vieții de 
la altarul bisericilor la altarul 
mcdicinel. Arătațl tuturor ma
melor primejdiile șl sufcrlrv'.âe 
întreruperii cursultil vieții. Fa- 
ceți-vft părtași salvării muguri
lor de viață și sădiți în suflete, 
cu darul pe care îl aveți de sfă- 
tuitori Lainici, încredere, nădej
de șl bucurie în chemarea de a 
fi mamă. Bunul Dumnezeu vă 
va răsplăti pentru ajutorul dat 
Bisericii noastre cea străbună 
Tn strădaniile el de reeducare și 
reînnoire morală n rV’armiTnl 
românesc. Mlntultorul 
dătătorul de viață. Cel c< 
născut astăzi In Betlecm, să-și 
găsească sălaș șl lntr® noi.

IUBIȚI PĂRINȚI, FRAȚI ÎN
VĂȚĂTORI ȘI PROFESORI, FII 
Șl FIICE AI BISERICII NOAS
TRE STRĂMOȘEȘTI,

Prin binecuvântarea lui Dum. 
nezeu, Care, in planul Sau pen-> 
tru lume, pe toate lc oninduieș- 
U- după a Sa voie .și veșnica ști
ință v-a inciedințat sfînta mi
siune de educare, modelare și 
pregătire pentru viață a tinere
lor vlăstare. Părintește, vă o un 
la inimă, in acest ceas de pmx. 
nic, să sădiți in sufletele curata 
și nevinovate ale copiilor și tfc 
nenlor învățăturile sfinte, buno 
și folositoare. In-uflați-le respec
tul pentru viața prop.ie ți a se
menilor și determinați-! să se 
simtă responsabili față de în
treaga creație. Desciiideți-le U 
nimile ca să-L primească pe 
Hrlstos-Domnul vieții. lnrădăcU 
nați in ei tradiționalele .și creș- 
tineștile valori morale și spiri
tuale ale neamului nostru, spre 
a respecta și iubi semenii și a 
descoperi in ei chipul lui Dum
nezeu. Să deschidem lui Dum-» 
nezeu inimile ți porțile șoobloț 
tării noastre și să punem invă» 
țâturile Ev anghelici la temelia 
vieții noilor generații ale nea™ 
mului nostru.

Istoria no-a dovedit cu prisos 
sință că izvorul dăinuirii noastre 
a fost Hristos și Biserica Sa, în
temeiată de El pe valia noastră 
străbună. Iar prezentul ne arați 
că nu poate exista o schimbai-® 
reala .și profundă a societății, 
fara schimbarea omului lăuntiifli 
Numai Hristos, Izvorul vieții 
poate schimba si reînnoi viațfl 
oamenilor.

IUBIȚI FRAȚI ȘI SURORI IN 
HRISTOS DOMNUL,

In aceasta zi de bucurie sfân
ta, cind nvulți dintre noi se »-> 
duna in Jui ul Pomului de Crd- 
ciun Împreună cu copiii șl cu 
toți ai casei, să nu uităm că a- 
vem frați și surori de acela*! 
neam, așezați departe pe alt® 
meleaguri ale lumii ; ii avem po 
cei mult încercați din Basarabia 
și Bucovina; ii avem pc cei de 
aproape, copii fără un cămin și 
fără părinți, bătrini, bolnavi lip
siți dc orice bucurie și mîngîicr®, 
Inseninindu-le frunțile cu ajutorai 
nostru, pe Mlntultorul U cerce
tăm. Sti rupem din puținul neu
tru și cu bucurie, să ne lmpărțim 
bucata dc piine cu cel flămând, 
să adăpăm pe cel însetat, să îm
brăcăm pe cel gol .și să cercetăm 
pc cel bolnav .și singur I Să ară
tam prin faptele noastre dra
gostea lui Dumnezeu pentru lu
mea întreagă, șl sâ-L rugam să 
potolească furtunile războaielor 
din lume, să izbăvească omenirea 
de atîta vărsare de sînge ncvlno-> 
vat; s-o Izbăvească de suferințe,- 
consecința îndepărtării omului 
de Dumnezeu.

în fața Pruncului lisus dlrf 
Betlccm, să aducem eu smcrcnl® 
prinos dc recunoștință Prea Slin-»- 
tel Treimi șl cu evlavie să înto 
năm dntarea Sfintului I’rooroo 
Isaia: „Cu noi este Dumnezeu; 
Înțelegeți neamuri șl vă plecați! 
Căci cu noi este Dumnezeu" (Isa-i 
ia 8, 0). îmbrățiștndu-vă cu dra< 
goste părintească, vă doreso tu-»j 
turor sărbători fericite ți bincv 
cinântate, cu pace ți bucurie, să-» 
nătnte ți spor duhovnicesc îm
preună cu tradiționalul :

TA MULȚT ANI l
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I40K0SC0P
ANIVERSARE

PENTRU Silviu Stane la aniversarea zilei de naștere, urări 
de bine, sănătate și tradiționalul „La mulți ani !“. Să ne trăiești 
Gopo ! Prietenii. (6393)

COMEMORAU 1

DIVERSE

CU OCAZIA sărbătorilor de Crăciun și ale Anului Nou 1993, J 

Comitetul municipal Petroșani al PSM urează membrilor, simpa- ) 
tizanților și tuturor locuitorilor Văii Jiului, sănătate, belșug și un i 
viitor sigur ! (3714 bis) J

SOȚIA Laura, copiii Gabriel 
și Mihaela, părinții Petru și 
Floare, sora Ileana, frații Ion, 
Petru și Nicolae, cumnatul Aron, 
cumnatele Ana și Cornelia și ne
poții amintesc că s-au scurs 6 
săptămîni de lacrimi și tristețe 
de cînd dragul lor

SOC IETATE Comercială angajează tinără serioasă pe post de 
barmană. Vulcan, str. Plopilor, 4/2 (cartier Cocoșvar). (3719 bis)

GRUPUL coral CERTITUDE (Franța) vă invită la o seric 
de concerte de colinde — 25—29 decembrie — la Casa de cultură 
Petroșani, orele 17. (3720 bis)

SC BAROCK SRL urează rockerilor din Vale sărbători fericite 
alături de tradiționalul „FUCKOFF". (3726 bis)

VINZAR1 — CUMPĂRĂRI

ANDRONE VIRGIL CORNEL

i-a părăsit pentru totdeauna. A- 
mintirc veșnică. (6385)

I

CUMPĂR armă vânătoare (lei, eventual valută). Vitcă Ion 
Lonea, str. Parcului, nr. 4. (3723 bis)

VlND apartament 2 camere, Carpați. Aicea Florilor, bloc 5, 
sc. 7, ap. 6 sau schimb cu garsonieră. Telefon 544873. (3718 bis)

VlND Dacia 1100 Petroșani, Viitorului, bloc 9 A/l. (3716 bis)
VlND apartament 2 camere, Petroșani — Aeroport (Auto- 

moto) preț convenabil. Telefon 544771, după ora 17. (3704 bis)
VlND convenabil, în zonă periferică, Petroșani,'casă, 3 came

re. cu sobe teracotă, bucătărie faianțată, cu instalație apă, căma
ră, baie cu cadă și WC în casă, anexe gospodărești și 
Strada Măgurii 28 (vizavi de IUMP). (3709 bis)

VlND apartament 2 camere. 2 balcoane, Petroșani 
publicii 59/14, după ora 12. (3712 bis)

CUMPĂR pui caniș sau doberman. Telefon 543757.
VlND camionetă Volkswagen 1,3 tone. Petroșani. 22 

brie, 9, zilnic. 16—18. (3715 bis)

SE ÎMPLINESC 6 săptămîni de cind ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru soț, tată și bunic

TURNEANU CONSTANTIN 
și cinci ani de cînd ne-a părăsit scumpul nostru cumnat 

SPÂNOCHE MIRCEA
Dumnezeu să-i odihnească. (6396)

CU ACEEAȘI durere în suflet amintim că se împlinesc 
săptămîni de cînd ne-a părăsit cel care a fost 

TURNEANU CONSTANTIN
Nu-1 vom uita niciodată. Familia Spânoche. (3721 bis)

6

grădină.

Nord. Rc-

(3707 bis)
Deocm-

PIERDERI
PIERDUT ștampila unității cu inscristil „ADISAN COMPU

TER" SRL București — România — Filiala Petroșani. O declar 
nulă. (3710 bis)

PUBLICITATE
Societatea Comercială
„Spicui“ SA Petroșani

angajea/ă

ziiieri (bărbați) pentru activitatea de 
făină, plata 1 000 lei pe zi.

încărcat-descărcat

Societatea Instalații 
Service - SRL Petroșani 

înregistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. .1 20/232/1991

ANGAJEAZĂ 
direct sau prin transfer, specialist in depanarea și 

întreținerea ascensoarclor.
Condiții de muncă și salarizare avantajoase.
Rclafii la telefon 513588, zilnic, între orele 15—18.

SOCIETATEA MUZICALA „ACUSTIC** SRL 
VA INVITA LA 

PIIOGR VVIUL SPECIAL DE CRĂCIUN LA 

NIGHT BAR DISCRET 
in zilele de vineri, 25 decembrie și sîmbătă, 26 decembrie, 

orele 22—4. 
Rezervați mese din timp. (3724 bis).

kmilia
•!

ECIIIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan GIMPOI 
Responsabil de număr 

Ion MUSTAȚA 
Corectura 9

ACHIREI fi Viorica FIRȚULESCU

MAMA, tata și fiica Anca, anunță cu durere în suflet, că în 
24 decembrie se împlinește un an de la dispariția prematură a 
celui care a fost un suflet pios și bun

OPREA NICOLAE
Flori și lacrimi pe mormântul tău. (6276)

VERIȘORII Emilia și Manuel și .nepoatele Emilia și Adriana 
amintesc că a trecut un an de cînd dragul lor

OPREA NICOLAE
i-a părăsit pentru totdeauna. Amintire veșnică. (6398)

FAMILIILE Kezan și Schenk anunță cu durere trecerea 
unui an de la încetarea din viață a iubitului lor

OPREA NICOLAE
Nu te vom uita niciodată. (3717 bis)

I
I
I
I
i

ASTAZI se împlinesc 7 ani de cînd a plecat pe drumul fără 
întoarcere

prof. GORGAN IOAN 
Odihnească-se în pace ! Familia. (6399)

CU DURERE în suflet soția Ileana, copiii Vasile, Lcontina și 
Eva, nora și ginerele, nepoții, anunță împlinirea a 6 luni de la 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost

POP VASILE (Lo’ci)
un soț, tată și bunic deosebit.

Nu te vom uita niciodată. (6384)

MAMA, bunica, unchiul, mătușa și verișorii amintim că s-au 
scurs 6 săiptămîni de cînd iubitul nostru fiu, nepot .și verilor 

CEURANU RÂUL—CRISTIAN 
a plecat dintre noi.

Amintire veșnică. (3725 bis)

Societatea Comercială
99Unic” SA Vulcan

prin conducerea sa, urează tuturor salariaților, colabora
torilor și clienților săi, sărbători fericite și un călduros

„La mulți ani I”

Societatea Comercială
„Alimprod Confen" Petrila

prin șeful său Bebe Brujan adresează, acum, la sfîrșit de 
an, tuturor clienților și colaboratorilor, sărbători fericite, 
sănătate, iubire și bani.

„La mulți ani!”
Cotidianul de opinii șl informații al 

Văii Jiului „ZORI NOI*1 este realizat de 
SOCIETATEA COMERCIALA 

„ZORI NOI" S.A.
înființat! conform De

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

Director 
MIRCEA BU IORESCU

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

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Ordinea și curățenia din casă 

vă subjugă total.
VĂRSĂTOR — TIGRU 

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Capacitatea dv. de a domina 

„masele" se manifestă plenar.
PEȘTI — IEPURE

(19 februarie — 20 martie) 
Cu puțină viclenie, puteți ob

ține avantaje imense.
BERBEC — DRAGON
(21 martie — 20 aprilie) 

Este posibil un mic scandal, în 
urma exploziei dv. mînioase.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Debut într-o relație în care 
cuvîntul de ordine este averea.

GEMENI — CAL
(21 mai — 21 iunie) 

Apetitul sexual depășește limi
tele decenți.i.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie) 

Preocupările de natură spiri
tuală vă fac să uitați de ciclul 
infernal al banilor.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august) 

Imaginea dv. despre sine su
feră o alterare vizibilă.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie) 

Aveți sarcina clară de a pune 
la punct un aranjament delicat.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Dacă nu vă deschideți spre 

un dialog sincer nu veți găsi în
țelegere.

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Reuniune „de familie”... extin

să.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
O criză de gelozie vă poate ■ 

strica ziua.

PROGRAMUL 
TV,

JOI, 24 DECEMBRIE
Programul T.N.R.M.
Actualități
Calendarul zilei
Au sosit colindătorii

7,00
10,00
10 10
10,20
10.30 Dimineața copiilor
11.30 Bună dimineața la Moș 

Ajun (I)
12,00 Ora de muzică
13,10 Concert de colinde
14,00 Actualități
14,15 Ajun de Crăciun
15.30 Drumuri în memorie
16,00 Datini străbune în scara 

de Crăciun
16,25 Repere moldave
16,55
17,00
18 15
20,00
20,35
20,45
22,00

Actualități
Gala UNICEF
Bună seara la Moș Ajun! 
Actualități 
Sport 
Film serial: 
Bună seara la Moș

(II) 
Actualități 
Bună seara de Moș
(III) 

2,50 Sculați, sculați, boieri 
3,00 închiderea programului.

DALI.AS
Ajun!

23,40
23,50 Ajun!

mari!

Ultima oră
Următorul număr al

nostru apare luni, 28
zi în caic chioșcurile noastre vor
funcționa după programul normal

ziarului 
decembrie,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2676 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dlrcctor-rcdactor șef)| 
545972 (director executiv-administrativ 
difuzare), 511663, 512164 (secții).

*

TIPARUL: Tipografia Petroșani i<r. 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon SI 1363.
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