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C >1 iburarea internațională, la 
nivet substatal, interregional, 

• încetat in 1957, tind s-au pis 
Ic CEE. Dimpotrivă. Rela- 

ir cte intre regiuni c-j a- 
i specific socio-economic 

Mat, mai ales in ultimul 
. o amploare fără precedent. 
.5 iunie 1585 se constitu.e 
imblul Regiunilor Europei 
i copil mai mic al Parlamen- 

■ i European — care cuprinde 
-'zent 165 membri. Județul 

i -doara a fost primul 
< i membru cu drepturi depline 
al ARE tn iulie 1992, in urma 
Adtnirii Generale de la Santia
go as Compostela ți, de aseme- 
n-.a, jn dou'i comisii permanente: 
Comisia nr. 1, care tratează pro- 
b me Instituționale șl de 
tn vederea promovării 
li mului in Europa și 
n: 2, privind afacerile 
t.r i Europene (legătura 
di «unind astfel de două votu

admis

fond, 
regiona- 
Comisla 

Comuni- 
cu CEi

I’ imânia a fost reprezentată 
l ’i i prima oară la lucrările

unei comisii a ARE de județul 
Hunedoara, prin dl. Coslel Alic, 
președinte al Consiliului jude
țean Hunedoara. la Munchcn, in 
perioada 23—24 noiembrie a.c. 
Ilăspunzind unei alte invitații, o 
delegație formata din domnii 
Costel Alic, Vasile Teodor Sicoe 
(secretar C.J. Hunedoara) și 
Gheorghe Grun (vicepreședinte 
al CCI Hunedoara) a participat 
la reuniunea Comisiei nr. 2. des
fășurată la Montpcllicr — Fran
ța, Intre 2—3 decembrie.

în ce privește perspectivele, e- 
xistă două invitații cărora li se 
va da curs: Bruxelles (7—8 ia
nuarie 1993 — Comisia Est-Vest)

și Eonn (21—23 ianuarie 1993 — 
Adunarea Generală a ARE). Dom
nul Ciprian Alic, șeful biroului 
de presă al Consiliului județean 
Hunedoara a înaintat propunerea 
ca dinAlclegațiile respective sî 
facă r^8t< 
blicațJRK 
tru <£c<lh 
lui, sesfțsurnrca lucrărilor 
rezultatul negocierilor care vizea
ză deschiderea unor linii dc cre
dit pentr 1 județul nostru. Pro
punerea ne bucură, evident, și 
nu așteptăm decît invitațiile pen
tru a ne face datoria.

Iclogațiile respective 
c și 3 ziariști de la pu- 
locale și centrale, pen- 

î semna, de la fața locu-

Ștefan CIMPOI
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Amănunte privind finalizarea acțiunii dc distribuire 
a carnetelor cu certificate dc proprietate
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Cine au fost criminalii care au ucis cu sînge rece oameni 
nevinovați in decembrie ’89? Uncie au dispărut, ca evaporați, te
roriștii capturați vii .și predați armatei pcn.ru a fi pedepsiți? De 
ce s-a negat, ani la rinei, la nivel oficial, că la Timișoara armata 
a tras in demonstranți în zilele de 1G—22 'decembrie 1989? Cine 
a tras în demonstranți, la București, după 22 decembrie?

întrebări dureroase ne apasă ca un blestem încă, acum, la 
împlinirea a trei ani de la Revoluția d n decembrie 1939. Lamen
tabilele încercări de ascundere a adevărului n-au făcut altceva 
decît să alimenteze nemulțumirile, să semene dihonia între oa
meni. Resimțim cu durere, încă, nevoia de ackvăr. Valul aruncat 
pentru a ascunde adevărurile re.oluțici din decembrie 1989 se 
ridică, treptat, lusind să se întrevadă ceea ce vinovății mai caută 
încă, să ascundă. Demonstranții au ieșit în stradă intr-o explo
zie de revoltă împotriva dicta.urii comuniste, din dorința de li
bertate și de a. trăi în demnitate. Cultul personalității c l>r doi 
dictatori comuni ști devenise, de mulți ani, insuportabil. Foamea, 
frigul, .și lipsa cslor mai elementare drepturi ale omului au de
terminat ridicarea la luptă a cetățenilor de toate vârstele, dar 
mai ales a tinerilor. Cum altfel pot fi etichetați decît criminali, 
cei ce au tras mișelește în semenii lor neinarmați?

Nu este normal și nici firesc să scape nepedepsiți criminalii, 
toți cei ce au încălcat legile. Așa este intr-un stat de drept, civi
lizat. Dar este de-a dreptul aberant să constați că unii dintre cei 
vinovați de crime, în loc să fie pedepsiți precum merita, s-au 
bucurat de onoruri, au fost avansați în grad și in funcție in po
liție sau în procuratură!

Cu trecerea timpului, adevărul iese la lumină. Meritul ridicării, 
cu curaj, în masă, al populației din Tun șoara este de necontestat. 
In perioada 16—21 decembrie la Timișoara au fost împușcați 
oameni nevinovați, dar s-a și constitui Forumul Democrație, 
primul organism cu caracter politic democrat care s-a opus atunci, 
în decembrie, dictaturii comuniste. In aceeași perioadă, la noi, la 
TV, in toate ziarele din țară, se lua „atitudine" împotriva demon
stranților dc la Timișoara și amestecul unor „forțe străine" în 
treburile interne ale țării. Abia după 21 decembria|a avut loc 
o ridicare în masă a populației din București și cjjy celelalte lo
calități ale țării. Iar ceea ce s-a întimplat după decembrie a 
fost cu totul altceva. Armata a trecut de parteamwporului, după 
ce a fraternizat cu citeva zile în urmă cu demfn lianții de la 
Timișoara împotriva cărora a tras în primele zilei Trecerea se 
pare că s-a petrecut spontarr, fără a avea peste tot ordin de la 
eșaloanele superioare. Iar aceasta a semănat confuzie. N-au lipsit 
actele de fanatism izvorîte din convingeri ideologice comuniste. 
Unele unități și eșaloane inferioare s-au ciocnit, datorită stării' 
de confuzie. în ansamblul ei, însă armata a fost alături de cei 
cc au făcut revoluția. Acesta e meritul ei esențial, dincolo de 
inerentele confuzii.

Dincolo de rolul maselor și al armatei, în Revoluție și-a spus 
cuvîntul lupta pentru putere. A început jocul fără scrupule al 
forțelor politice. Au apărut o puzderie de partide politice, unele 
din ele manevrate de gruparea conglomerată în jurul fostului 
C'PUN. Alegerile care au urmat au delimitat și au sedimentat 
principalele forțe și orientări politice. Unele partide au fost mă
turate dc pe eșichierul jocului politic, neînlrunind voturile nece
sare supraviețuirii. Frontul Salvării Naționale, la scurt timp după 
ce -s-a constituit ca partid, s-a dezmembrat. Electoratul a dat 
cî.știg de cauză FDSN în virtutea faptului că acesta s-a prezentat 
In alegeri ca un continuator al programului întemeiat pe Decla
rația din decembrie '89 a CPUN.

Este un adevăr că electoratul a acordat încrederea sa reprezen
tanților FDSN, președintelui României, in numele idealurilor 
Revoluției din decembrie 1989.

La încheierea celor trei ani de la Revoluție putem spune că 
am pornit pe calea fără întoarcere a democrației și reformei eco
nomice. Iar în acest context, dreptul la adevăr constituie un mare 
cl-tig Și credem că iși va spune cuvintul, pe deplin, mai devreme 
sau mai tirziu.

Viorel STRAL’Ț

«pri jin pentru cunstru-rea bisericii „Sf. Mare Muceniță Var vara”
• 'mare botaririi de a mnstrui o nouă 

biserică in Valea Jiului — respectiv in 
ciritdul de blocuri Aeroport, aparținînd 
Parohiei Livezeni, cu hramul „.St Marc 
Muceniță Varvara", pe ntru cinstii ca tu
turor minerilor căzuți eroic la locurile de 
ni'ini i, urmare repetatelor apeluri făcute 
in oi-.crică și In cotidianul local „Zori 
s ' plnă in prezent au donat în acest 
s op. m acest an: preot Octavian Pătrașcu, 
pn'-h Livezeni (50000 lei); consilier par. 
Miron și Ioana Galățan, Slătinioara (50 
mii lei); văd. Geta Harabagiu, slr. Inde
pendenței (35 mii lei); consilier par. Irimie 
Marc, Sălâtruc (25 mii lei); consilier p«. 
Nicolae Moian, Sălâtruc (10 mii lei); Du
mitru Pripici (10 mii lei); Petru Gălățan 
Bălan, Slătinioara (10 mii lei)) Jan șl 
Natalia Tulbure, str. Oituz (10 mii UI); 
Gheorghe și Ioana Nicola, Viitorului (10 
mii lei); văd. Eufroslna Cioată, str. 22 
Decembrie (10 mll lei). Glte 5000 lei, nu 
donat familiile: Ferenț Ioan, str. Avia

torilor; ltelwgcl Nicolae, str. Unirii; Do- 
chia ioan, str. Independenței; Uorotca 

Ana, str. Independenței-; Enc Vasile, str. 
Aviatorilor; Cilțea Vasile, str. Păcii; Bucă 
Elena, str. Aviatorilor ; Trăsnea Grigore, 
str. Indcjjcndențci; Trăsnea Constantin, 
str. Unirii; Galățan Filomon, Slătinioara; 
Icnulcscu Viorel și Ioana, str. Republicii. 
Citc 3000 lei, au donat familiile: Ion și 
Ana Oprean, Slătinioara; Ionescu Mlhal, 
str. Unirii; I’ctruș Viorica, Petroșani, Vlr- 
lan Constantin, str. Aviatorilor; Dîrnea 
Gheorghe, str. Oituz; Bnncca Cornelia, 
str. Independenței; Caraman Marin, str. 
Independenței; Drăghicl Tralan șl Maria 
din Lunca Jiului.

De asemenea, un număr de 55 familii, 
din parohia Livezeni și din alte parohii 
învecinate, au donat, pentru proiectarea 
noii biserici ți pentru procurarea de ma
teriale necesare, cîte 2000 Iei sau 1000 lei 
flecare.

Tuturor le mulțumim călduros și ru
găm pe bunul Dumnezeu să primească și 
sn răsplătească pe toți acești binefăcători 
și jcrtfitoi i.

De asemenea, mulțumim Confederației 
și Ligii minerilor din Valea Jiului, Regiei 
Autonome a Huilei Petroșani, minelor Li
vezeni și I’etrila Sud, Întreprinderii >r; 
Transmln, Ocolului Silvic Petrila — Lonea, 
și UFET Petroșani, Regionalei CFR, Primă
riei Municipale, Redacției cotidianului 
„Zori Noi" Petroșani etc., care ne spri
jină deocamdată In procurarea ți trans
portarea materialelor.

în așteptarea avizării favorabile a 
documentațiilor — plan urbanistic dc de
taliu pentru noua biserică șl Casa paro
hială de către Ministerul Cultelor șl Mi
nisterul Lucrărilor Publice — Comisiei 

Centrale pentru avizarea lăcașurilor de 
cult — după care trebuie să întocmim 
proiectul proprlu-zls — foarte costisitor

— continuam taierca lemnelor necesare
— de asemenea costisitoare...

Rugăm pc bunul Dumnezeu să fericească 
și să miluiască pc toți acești binefăcători, 
care iubesc podoaba Casei Sale.

Tuturor celor mai sus pomeniți — ce
lor nepomeniți din pricina mulțimii 
numelor, ca și celor ce vor urma pilda 
acestora — ajutindu-ne pentru proiectarea 
și edificarea noii biserici și casei paro
hiale ații dc necesare spre a nc ruga ți 
preamări pc Dumnezeu in „lăcașul cel, 
cel Slint al lui” (Pa. 6, 76) în .(biserica 
sfințita și rai cuvintâtor" in care va cobori 
din ccr „piinca vieții" le dorim sănătate, 
spor în bunele strădanii, sărbători feri
cite și „La mulți ani" de Crăciun. Anul 
Nou, șl Bobotează, i

Preot Octavian PATRA.ȘCU 
paroh Livezeni — Petroșani

str. 22 Decembrie nr. 4. telefon 541963 
cont. nr. 45.11.08.39 la CEG Petroșani .

pcn.ru
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La ordinea zilei
' A

încheierea acțiunii de distribuire a
carn^ieb&r cuI£ D£ PROPRIETATE

Cctățcnii 
Hunedoara, 
despre privatizare

îndreptățiți din județul 
indiferent de concepția

• sint așteptați ca, 
țn aceste zile care nc mai despart de 
31 decembrie 1992, sa se prezinte 
pentru a-si ridica, de la centrele de 
distribuire din localitățile in care 
domiciliază, carnetele cu certificate 
de proprietate.

Ultimele noutăți, pc aceasta tema, 
le-am aflat de la Agenția Naționala 
de Privatizare

Astfel, de la nivel central 
ționat, prin toate mijloacele,

Măsuri privind

ca organele centrale do stat, partidele 
politice, alte organizații sti sprijine 
această acțiune. S-a cerut concursul 
Ministerului Apărării Naționale, Mi
nisterului df> Interne, Ministerului 
Justiției, Ministerului Muncii, Uniunii 
generale a pensionarilor, Secretaria
tului de stat pentru handicapați și 
Departamentului Cultelor, pentru ca 
fiecare, în domeniul său, să sprijine 
acțiunea de distribuire a carnetelor 
cu certificate de proprietate.

De asemenea, s-a făcut și Se face 
s-a ac- 
pentru

verificarea distribuirii carnetelor

apel către toate partidele . politice, 
indiferent de orientare, să lămurească 
membrii și simpatizanții lor pentru 
a-și ridica aceste documente-.

In vederea încheierii acțiunii 
distribuire, Direcția teritorială 
privatizare Hunedoara a încheiat 
protocol cu Inspectoratul județean
Poliție Hunedoara, urmînd ca ORGA- 

de 
de 
un 
de

NELE DE POLIȚIE DE LA NIVELUL
LOCALITĂȚILOR, SPRIJINITE DE

cu certificate de proprietate

SPECIALIȘTII INSPECTORATULUI 
SA PROCEDEZE LA VERIFICAREA 
CORECTITUDINII DISTRIBUIRII 
CERTIFICATELOR DE CĂTRE CEN
TRELE DE DSTRIBUIRE.

Dată fiind 
a termenului 
DECALAT ȘI 
RIFICARE.

prelungirea. prin lege, 
de distribuire, S-AU 
TERMENELE DE VE-

Pentru acest motiv, și pentru a 
veni în sprijinul centrelor de distri
buire și a organelor care vor verifica 
modul de distribuire, publicăm:

j După încheierea acțiunii de 
distribuire a carnetelor cu certi
ficate de proprietate, se va pro
ceda la verificarea tuturor docu
mentelor >i indosarierca lor in 
vederea arhivării. Acțiunea de 
verificare se va desfășură ia 
sediul centrelor de distribuire, 
In perioada -1 ianuarie 1993 22
ianuarie 1993.

Pină la data de 2.3 ianuar'e 
1993. toate documentele aferente 
distribuirii vor fi predate comi
siei de organizare, pe bază de 
proccs-vcrbal. conform celoi pie- 
ci/ate-

2 Verificarea, la centrele de 
distr.buire, se va efectua in ceea 
c< privește corectitudinea înre
gistrărilor făcute in listele eu 
cetățenii îndreptățiți, de către 
membrii acestora .și in ceea ce 
privește existența do'um :itel>r 
anexe menționate.

La data controlului și la inch • 
ierea activității fiecărui centru 
se verifică documentele primi’e 

Li începutul și pe parcursul ac
țiunii. precum și cele r zultate 
din acțiunea de distribuire, con- 
sem. indii se constatările obser
vațiile și m..șurile luat, acolo 

und, Stele cazul.
J a v' .luarea li telor cu cetă

țenii îndreptățiți să prim-as -a 
certific.it d- proprietate, se v ir 
avș.i in vedici- urm îto.iri-le:

— num. ruj de file trebuie Ji 
c undă cu numărul de Iile 

p: imit 1 i < ar- .id.illgă filei
eom; I tate cu r • -t • i ț r-n i 1 irr- ri i ,.i

Sirplimtntar;
— se verifică numărul de ce 

tățeni:
• înscriși pe liste inițial (notat 

cu T);
• înscriși pc liste inițial care 

nu au ridicat carnetul cu certi
ficate de proprietate (notat cu a);
• radiați de pc listele inițiale 

(notat cu b);
• înscriși suplimentar pe liste 

(notat cu c);
• care au ridicat carnete cu 

certificate de proprietate (notat 
cu d).

Trebuie să se verifice egalita
tea:

d— T — a — b J- c
— se verifică anul nașterii ce

tățenilor, din listele inițiale și 
suplimentare, urmărindu-se e- 
vcntualele cazuri de cetățeni

născuți in 1973 și după;
— verificarea consemnării in 

liste a tuturor elementelor pre
văzute, inclusiv a semnăturii 
persoanelor care au ridicat car
netul cu certificate de proprie
tate;

— se verifică înscrierile pc lis
tele suplimentare, urmărindu-se 
dacă sint cazuri de persoane care 
figurează și în listele inițiale sau 
cazuri de persoane n-îndreptă 
țite;

— se stabilește numărul pozi
țiilor la care sint consemnări in 
coloana „Observații” după care 
se verifică, la fiecare din aceste 
poziții, actele anexă care au stat 
la baz.i clib rarii carnetelor cu 
eertiIiiatc de pioprict.il , inclu 

siv pentru cazurile de eliberări 
fără semnături de primire. Nu
mărul pozițiilor care au coloana 
„Observații1* completată se men
ționează în procesul-verbal.

Referitor la carnetele cu certi
ficate de proprietate, se verifică 
decontul numeric al certificate
lor de proprietate primite:

Total carnete cu certificate pri
mite, din care:

1. — distribuite (număr)
2. — sustrase și anulate .

(număr)
3. — rămase nedistribuite . . .

(număr)
Este necesar ca: total carnete 

= poz. 1 -|- poz. 2 + poz. 3, iar 
numărul carnetelor cu certificate 
distribuite (poz. 1) să fie egal u 
numărul cetățenilor care au ri
dicat carnete, notat cu „d“ la 
alineatul anterior.

Referitor la decontul sumelor 
încasate din distribuirea carne

telor cu certificate de proprietate, 
trebuie ca suma încasată în lei 
să fie egală cu numărul carne
telor cu certificate distribuire 
înmulțit cu 100.

Suma valorilor din foile de 
vărsămînt, a chitanțelor de de
punere sau de predare. împreună 
cu taxele poștale de trimitere, 
după caz, și monetarul nedep is, 
trebuie să fie egală cu suma în
casată la centrul de distribuire 
respectiv,

3. I’e bază de proces-verb d, 
verificatorul împreună cu respon
sabilul cenți uliij de distribuie 

preiau toate documentele de la 
centrul de distribuire, transmi- 
țindu-le comisiei de organizare.

Pentru neregulile constatate se 
vor cere note explicative de la 
părți, pe baza carora verificato
rul întocmește note de consta
tare.

Directorul direcției teritoriale a 
ANPDIMM analizează, împreună 
cu un jurist, aceste note de con
statare și decide, după caz, sesi
zarea organelor de poliție.

4. Direcțiile teritoriale ale 
ANPDIMM vor acționa pentru 
asigurarea unui spațiu de lucru 
corespunzător in municipiul re
ședință de județ, în vederea sto
cării temporare a documentelor 
primte dc la centrele de distri
buire și pentru verificarea aces
tora in ceea ce privește corecti
tudinea eliberării de carnete eu 
certificate de proprietate către 
persoanele îndreptățite.

Verilicarea se va face cu spri
jinul formațiunilor de evidență a 
populației din cadrul Ministerului 
de Interne.

Se va urmări verificarea, in 
ceea ce privește încadrarea în 
prevederile Legii nr. 58/1991 
pentru a primi certificate de pro
prietate, in special a cetățenilor 
înscriși pe listele suplimentare, 

cit și pentru cei care au ridicat 
carnetul cu certificate de proprie
tate după data dc 21 octombrie 
l'Ji'l! ^poziții’? biiate în lis'e).

Comisia de organizare întoc
mește, la niv.lul județului, și 

predă, pînă cel tîrziu la 28 ia
nuarie 1993, la ANPDIMM, cu 
proces-verbal:

— decontul numeric al carne
telor cu certificate de proprie
tate primite ;

Total carnete cu certificate 
primite:

— deteriorate ....

e sustrase și anulate (inclu
siv lista acestor certificate).

— decontul financiar al acțiunii;
— raportul preliminar privind 

modul cum s-a desfășurat acțiu
nea de distribuire.

. . ■ * , • .
•distribuite ... ,
din care:
• restituite ca nefolosite

• •«•••••
In ceea ce privește listele cu 

cetățenii îndreptățiți să primeas
că carnete cu certificate de pro
prietate .și documentele anexate, 
primite de la centrele de distri
buire, verificate și îndosariate 

conform precizărilor, împreună 
cu borderoul dosarelor respective, 
în care se va menționa numărul 
dosarului, conținutul dosarului, 
numărul dc file și centrul de 
distribuire de unde provin,., a- 
cestea vor fi transmise la 
ANPDIMM, pe măsură ce for
mațiunile de evidență a populației 
își vor extrage datele necesare 
verificării. (98G/353)

\ OLLII’c birna gimnasticii
■

Ir. „compe'iț’a1 spon >i iz fii < 
micuț, lor g.mn.ist ' dc l i Clubul ț 
Sportiv Școlar Petroșani, au in ; 
tr.it, după puterile lor. li c re ! 
cit 1 a ținut i hilibrul. o.inv ni 5 
cir știu că gimn.is'.i-ii mintii j 
este mai pruuis d>-< it oi iee gim- S 
n isticii sportiva și an contribuit: f 
cu 40 mii lei — SC „Univers d î 
Prest1 Sili. (A^fcin Nicol,; Trăia- 5 
tai u), ÎS mii SC „Civa •
Trans" SRI, (l’^ies • Constau- s 
tin), 10 mii li i — sl „Socom U- 5 
nirea” (magazin 1 Wo) — M.m >- jj 
le fon, cu toții in slujba sii'-ii'i â 
lui sportului din Val i Jiului. §

Arbitrii acestei intilniri, adii î Ș 
•'i-barca și spectacolul plin I < 
i ic. no .iu avut nevoie dc ob- 5 
• itori sau trimiși speciali, Ș 
j n'.rii că evidența a avut ca par- § 
ti r.er gingășia, bucuria și omenia

JlUl FMROȘANI — OLTCIT CIIA1OVA 3—0 
(15—13, 16—11, 15—5)

Etapa amin.il.i din cauza alegerilor prezidențiale s-a d sfa.u 
ral duminica. 20 decembrie, in Sala sporturilor, in fața unui pu- 
blic mai puțin numeros, dar atașat dc echipa locala. Primele doua 
seturi au fost echilibrate, cu destule răsturnări dc scor, ambele 
echipe comițin l multe gropii, care s-au rasfiint și asupra atmos
ferei din sala. Doar Lazăr, Corjescu, Hodinii și Tildoroiu (Jiul), 
Dina. Con.tantinescu (C)ltcit) au mai ren?it câteva blocaje, atacuri 
f.n lizate sau preluări buni’ în eforlul^L a se menține diferent.i 
care a aHrn.it de multe ori ci'1 un scr^iitkorl dc relocarea unui 
I la 1 Primul set s-a încheiat sirius, re—B, diAa ce Jiul a avut 
lin 11—11. Setul II a fost mai disputat, «aiu^nc ele conducind 
pină la 7, au fost egalate la 10, după c.u <Ai ajlms la I I —12, cu 
i'pro mi. și lupta s-a dus pină la 16—II cind Hodină a reușit Să 
îngroape o minge chiar in zona trei. După 45 de minute, 2—0 și 
setul III, cel decisiv, avea să spulbere sp< ranțclc oaspctelor. .Jiul 
a început in forță, a punctat pină la 7 — I. s a ajuns la 9—2, s a 
desprins la II—5, dc unde galopul de sănatatr nu s-a mal oprit pină 
la 15—5. Set fără istoric, care a durat doar 8 minute. Voleiul Ișl 
ia și el la revedere de la public, pînă In 14 februarie, cind începe 
returul. Dar pregătirile sint preconizate să se itia din 7 ianuarie 
1903.

Dorel NEAMȚU

I „Magnificii” au A
| bătui în rsiragsia
•,

In 22 decembrie, sala dc spec- 
S tacole a Clubului sindicatului 
ț; EM Vulcan trebuia să găzduiască 
!■ un spectacol avindu-i cap dc afiș 
•t pc Nac I ăzărescu, Vasile Mur'i- 
Sț ru și alți „magnifici11. La ora 

dc începere a show-ului — 16,10 
Ș — sala era i^m. Autocarul din 

caic nu coboiTsAî încă artiștii 
Sț se afla parcat ^^fața Clubului. 
Ș Apar, intr-o D.W5?"tBI0 albă, 
5; Nac I iznrescu și Vafilo Muram 
Ș Debarcă, discută cvcliscută cu 
$ organizatorii, după®care — stu- 

poare — se urcă in mașină și 
jț pleacă, urmați dc autocar. Se 
■ anunță suspendarea spectacol i- 
g lui. Amatorii dc „magnifici” mai 
Ș stau o tură la rind la casa de bi- 

lele pentru a-și recupera bănii. 
Sfirșit.

Moș Crăciun, 
ia Vuican

Joi și vineri, respectiv, jn 24 
și 2â decembrie, în Parcul Cen
tral din Vulcan, Moș Crăciun a 
fost așteptat dc numeroși copii 
ai acestui oraș. Și grație organi
zatorilor (Primăria și Consiliul 
local) j^^’encrozilății sponsori
lor (cWntrtk care se remarcă fir
ma „IvbnAn11 SRL, care a des
chis cel •Ml larg „sacul”, alo- 
cind, în vecWrca reușitei acestei 
activități. p»tc 1.5 milioane lei) 
Moș Cră^ a venit.

Copiii nu au rămas datori, în
cropind pe dată, la fața locului 
un mini-concert de colinde și 
obiceiuri populare. Pe scurt, la 
Vulcan in zilele de Crăciun a 
fost o mare și frumoasă sărbă
toare, pentru care toți cei cave 
au participat la organizarea el 
merita sincere felicitări.

Tib 'riu VINȚAN

certific.it
pioprict.il
aHrn.it
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o Restaurantul Complexului 
Casa de oaspeți" este ocul unde 

puteți servi, la ore'uri deosebit 
de accesibile, o masă „ca la 
mama acasă". Bucătăria -?ste do
tată cu toate cele n.cesare pen
tru a servi numai meniuri •’e 
calitate .

*
a Restaurantul numără 9G de 

locuri. în afară de acestea. Com
plexul dispune de saloane de 
protocol, unde pentru perfecta

rea afacerilor între dumneavoastră 
și parteneri, puteți oferi în con
diții impecabile coctailuri, re
cepții.

■ Specialități culinare

OJ
CI.

e*

5t-
C
Ol

Hotei pentru 
liniștea 

dumneavoastră!
• Numărul locurilor de cazare 

în hotel — 112;
*

• 61 de camere, din care 8 
single.

•
• Fiecare cameră dispune dv 

un spațiu destinat servitulu’ me
sei, avind toate dotările necesare.

*
• Telefon, receptoare radio ți 

TV.
*

• Room — servire.
*

• Încălzire centrală i apă 
caldă menajeră;

* Spalat, călcat, cusut lenjerie, 
obiecte de îmbrăcăminte, curățat 
și lustruit încălțămintea.

OJ

a.
<u 
u 
x 
OJ

3

tu

CJ 
a

Q- CJ 
’>
u. 
aj 

a)

• 1’ lingă s rviciile specifice, 
la recepția hotelului găsiți țigări, 
băuturi răcoritoare, băuturi al
coolice. dulciuri, cosmetice

O Personalul cu înalta califi- 
c n și experiență în domeniu, 
condu, da Adrian.i Nicoloscu, 
p rmanent la dispoziția dumnc.i- 
•, ou strai

Important I
Noul complex „CASA DE 

OASPEȚI", este cotat cu DOUA 
STELEI Situat în plin centrul 
Petroșaniului, pe artera rutieră 
principală, complexul este căutat 
de toți cei care, doresc să urce 
în masivul Parîng, să petreacă 
zile de vis în compania sportu
rilor de iarnă, Baza Parîng este 
dotată cu telescaun și telcschi. 
cu pielii excelente pentru toți 
sportivii-, indiferent de nivelul 
lor de pregătire, tineri, vîrstnici, 
copii.

Complexul „CASA DE OAS
PEȚI" este punctul de plecare 
ideal pentru a străbate -apoi că
rările. Paringului spre cabana 
Rusu și mai sus, spre virfurile 
„Mîndra", „Parîngul Mare", „Pă
pușa" sau pentru a porni spre 
Obirșia Lotrului — Voincasa. In 
drumurile dumneavoastră turistice 
nu ocoliți Complexul „Casa de 
oaspeți" din Petroșani. S' cietă- 
țile turistice elin toată țara pot 
organiza excelente excursii în 
Parîng, cu sprijinul Complexu
lui „CASA DE OASPEȚI" lin 
Petroșani. La cerere, mijloc le 
transport pina l.i lel-scaun

• Băuturi fine
*

• Toată gama de gustări calde 
și reci

0 Surprize

♦

0 Personalul restaurantului, 
condus de Lucia Besoiu, este 
format din specialiști cu înaltă 
calificare în arta culinară.

*
0 Pentru localnici, zilnic, me

niuri pensiune.
*

• Oaspeții Complexului „Ca-,a 
de oaspeți" beneficiază de toate 
condițiile pentru ca șederea lor 
în Petroșani să fie cît mai plă
cută.

0 La cerere, '<■ organizează 
mese festive.

0 Dir, ’tor de com.dcx, ll 
Vasile Chiri ulescu, gazda nleaia 
, ntru fiecare oasp: te!

Rețineți...
...O adresă utilă: CX)!VII‘LEXf'L „CASA I>E OAS

PEȚI*, ItA-Jit <lc „Regia Autonomă a Huilei", este situat 
pe B-dul I Decembrie (fost Republicii) nr. 73, in plin 
centrul orașului Petroșani, la numai cîteva sute de metri 
de gara municipiului și la 500 m distanță de stația auto 
pentru cursele regulate Petroșani — Baza de spoituri do 
iarna Parîng. Telefonul Complexului, 093/511613.

*

*

luturor iubitorilor muntelui — precum și partenerilor de atacuri, 
tuturor celor cure de-a lungul lui 1992 au beneficiat de serviciile 
Complexului „Casa de oaspeți" — cu prilejul sfintelor sărbători 
ale Crăciunului și /Inului Hlou, un sincer „LA MULTI ANI !“
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' Tipografia Petroșani ;
urează tuturor colaboratorilor

I UN AN NOU FERICIT !
și îndeplinirea tuturor dorințelor

j „LA MULȚI ANS /” |

I
I
i 
î 
î
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PIN PRESA STRĂINĂ
Speranțele iui Gorbaciov

HOROSCOP

Simlicatnl tipografilor j r

I
I 
i c

Plin liderul său, Emil Dcmian, urează tuturor anga- i 
jaților Tipografiei Feiroșani sărbători fericite, sănătate, i 
împlinirea tuturor dorințelor și un călduros ,

„LA MULJI ANI" !

Din revista „Bunte“ aflăm părerea lui Mihail Gorbaciov des
pre rezultatul alegerilor din SUA .și speranțele sale într-un ajutor 
din partea Președintelui ales, Clinton: „America este pe cale de a 
face schimbări radicale, i-am spus lui George Bush, în timpul 
ultimei mele vizite la Casa Albă. Rezultatul alegerilor confirmă 
această impresie. Acum depinde de Bill Clinton să găsească o so
luție pentru a spulbera grijile poporului american. Pe prim-plan 
se situează politica internă cu schimbările 
In cadrul politicii externe trebuie gîndit mult. Nu 
dintele ales va schimba radical ceea ce a fost 
mai multor ani de trudă. Poporul american , 
a cursului urmat în ultimii ani nu poate fi în

Asta nu înseamnă că nu vor exista schimb, 
satisfacție că Bill Clinton a subliniat meritele 
în timp primei declarații după cîștigarea ale 
referitoare la trecerea de la confruntarea interi 
rare. Neapărat America și Eurcpa trebuie să r. 
tact strins și permanent. Eu am crezut întotdeauna în necesitatea 
participării Statelor Unite la desfășurarea evenin n.elor din Eu
ropa și sînt sigur că și Clinton Lși dă scama de a astă necesitate. 
Președintele ales a afirmat că un popor care trece ie la comun’sm 
lâ democrație, trebuie ajutat. Rusia, care se află îi. procesul tre
cerii de la totalitarism la democrație, speră în ajutorul țărilor 
europene și al Statelor Unite. Pe cînd era numai candidat la pre
ședinție, Clinton a spus că intențion nză — în caz că va ^cîștiga 
in alegeri — să. obțină un consens național asupra programului 
său politic. Rezultatul este edificator și îmi con rmă că Președin
tele ales are șanse mari de a-și atinge țelul. Ac t lucru este, pre
cis, de bun augur pentru viitor11.

economice și sociale, 
cred că Preșe- 

’ădit în decursul 
că o schimbare 
oarea sa.
I. Am sesizat cu 
lecesorului său 
□r — îndeosebi 

i.snală la coope- 
nă într-un con-

.PUBLICITATE
Magazinul tinerilor

W V» 1 * J *căsătoriți
din cadrul Casei căsătoriilor — Vulcan

VA OFERĂ LA CELE MAI MICI PREȚURI:
— rochii de mireasă
— confecții de blană pentru femei și bărbați
— mănuși, căciuli de blană
— costumase de piele
— băuturi, țigări fine, dulciuri, sucuri
— confecții femei
•— cizme, ghete și pantofi de piele pentru bărbați
— huse de blană. Dacia 1300
— poșete lux, din piele.

Fabrica de Țigarete 
l îrgu - Jiu

OFERĂ ȚIGĂRI
prin magazinele de prezentare și desfacere a țigarete

lor, în sistem en-gros și cu amănuntul, prin magazinele 
deschise în localitățile:

1. Petroșani — strada 1 Decembrie complex „Hermes**
2. Petrila — strada Tudor Vjadiinirescu
3. V ulcan — B-dul Mihai Viteazul (numai cu amă

nuntul). (3728 bis).

Societatea Comercială 
ANDRA IMPEX SRL

vinde en gros, alcool Rimini, 96 grade.

Relații, telefon 511582. (3731 bis).
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Eimdestag
Poziții privind radicalismul (19)

Potrivit aprecierii ministrului de externe, Kinkel, manifestă
rile violente ale extremei drepte din Germania aduc prejudicii 
prestigiului internațional al țării, credibilității, spațiului de ac
țiune al Guvernului Federal. Atacul criminal de la Molln consti
tuie in același timp un atac la „adresa posibilităților de elaborare 
a politicii noastre externe, obligată să țină seama de drepturile 
omului și de menținerea păcii in lume" a afirmat Kinkel. „Lumea 
este uimită iar îndoielile la adresa noastră devin tot mai mari11 a 
declarat el- Referindu-sc la recentele sale vizite în Israel și Mexic, 
Kinkel a subliniat că pentru el este tot mai greu să explice în 
afara granițelor evoluția situației din Germania. Rolul Germaniei 
în lume depinde considerabil de modul în care germanii tratează 
cetățenii străini. „Germania va putea juca, în Europa și în lume 
rolul care corespunde intereselor sale, numai dacă lupta noastră 
împotriva violenței va fi încununată de succes11. Kinkel s-a referit 
și la interesul germanilor de a obține un loc în Consiliul de Se
curitate al ONU, în cazul în care se va mări numărul membrilor 
permanență A cerut din nou PSD să fie de acord cu modificarea 
Constituției pentru ca soldații Budcswehrului să poată participa 
la acțiunile de luptă ale ONU. Nu se poate solicita un loc în Con
siliul de Securitate dacă nu sînt respectate, toate drepturile ’ șj 
obligațiile ONU. Kinkel a amintit că și pentru politica externă 
germană „grija principală11 o constituie războiul d’n fosta Iugo
slavie. A promis victimelor războiului acordarea, în continuare, 
de ajutoare și a cerut celorlalte state membre ale Pieței Comune 
să se implice mai mult. A cerut, de asemenea, Pieței Comune să 
nu recunoască nici pe viitor cuceririle teritoriale ale sîrbilor în 
fosta Iugoslavie.

M I C A
PUBLICITATE

ANIVERSARI
C1ND pe seninul cer al vieții tale va străluci a 18-a stea, 

dragă Torok Ildiko Emcse, cu multă dragoste părinții și sora ta 
Monika îți doresc tot ce cuprinde cuvintul fericire și „La mulți 
ani l“. (3713 bis)

25 garoafe pentru Tudor Dragomir. „La mulți ani !“. Mama 
și fratele. (3729 bis)

RODICA, Ionuț și Bogdan urează dragului lor soț șl tată
Aroriică Vasiu, la anivcrsaiea zilei de naștere, sănătate și „La 
mulți ani !“. (3730 bis)

VINZARI
V1ND Dacia 1300, necesită reparații caroserie, preț convena

bil. Telefon 541679. (3734 bis)
V1ND garsonieră conlort L Petroșani, strada Dacia. sau 

schimb cu autoturism. Telefon 544500. (3732 bit)
DIVERSE

GRUPUL coral CERT1TUDE (Franța) vă invită la o serie de 
concerte de colinde — 25—29 decembrie — la Casa de cultură Pe
troșani, orele 17. (3720 bis)

SPAȚIAL SRL urează tuturor taximetriștilor din cadrul fir
mei, sărbători fericite și un călduros „La mulți ani !“. (3733 bis)

COLECTIVUL Societății IMPEX „Paradis1* urează patronilor 
Căpățină loan Alexandru și Carmen sărbători fericite și „La 
mulți ani l“. (3727 bis)

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de număr 

Ștefan CIMPOI
Corectura :

-.nlia AC1IIREI și Viorica FJRȚULESCU

w

Cotidianul de opinii și informații al 
\ăii Jiului „ZORI NOI11 csie realizat de

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S A.

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

Director 
MIRCEA DUJORESCU

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

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Nu uitați că de la uz la abuz 
nu este dccît un pas. Nu-1 faceți 
tocmai astăzi I

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Încercați să aplanați conflictul 
care e gata să se declanșeze, alt
minteri compromiteți totul.

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie)

Dacă insistați puțin, clobîndiți 
tot ceea ce doriți.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Flăcările care vă ies pe gură 
se întrețin foarte bine cu alcool.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Fiind mai puțin materialist 
veți cîștiga înzecit.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie) 

Răbdarea dv. va fl greu pusă 
la încercare — nu procedați la 
fel cu cei din jurul dv.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie) 

Depășiți micile neplăceri și î{ 
cercați să salvați buna dispozițte.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august) 

Pioblemele dv. trebuie să trea 
că pe planul doi.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie) 

Buna dispoziție se pierde pe 
măsuiă ce vă sosesc invitații.

BALANȚA — C11NELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Sînteți un element pozitiv în 

anturajul dv. De ce va apropiați 
numai de negativi ?

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Dacă mai binele e dușmanul 

binelui, nu încercați mai răul...
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Astăzi totul vă merge din plin. 

Nu ratați momentul !

PROGRAMUL 
TV,

LUNI, 28 DECEMBRIE

14,00 Actualități.
14,10 Calendarul zilei.
14.20 Vitleo-satelit.
15,00 SOS, natura I
15.30 Confluențe.
16,00 Anul sportiv 1992.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18.35 Pro Patria.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur folcloric.
20,55 Sighișoara — dialoguri me

dievale. (2)
21.20 Teatru TV. IDOLUL SI ION 

ANAPODA de G.M. Z.im- 
firescu.

23,45 Actualități.

Ultima oră
Programul TV de Revelion 

apare in ziarul nostru de marți. 
29 decembrie 1992.
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