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~l*ARLAMlNTARii NQSÎRI
Domnul IOAN IIORTOPAN, Deputat în Parlamentul României, din partea

Partidului România Marc
Domnul Ioan Horlopan este 

Inginer minier, absolvent al Ins
titutului de Mine Petroșani. Este 
păscut in anul 1943 și, după ab
solvirea I.M.P.. a lucrat in mai 
înulte unități de profil din Valea

Jiului. Ultimii ani dinainte și 
după Revoluția dn decembrie 
1989 a fost directorul Exploată
rii miniere Iscroni. Cu amabili
tate, dinsul a răspuns cîtorva îrv- 
treburi adresate de redacția noas

tră, la sugestia mai multor citi
tori ai ziarului „Zori Noi".

Interviu consemnat de 
Gheorghe ClHRVASA
(Cont, in pag. a 2-a)

Facultatea de mine — Ia
ora bilanțurilor
decanul Facultății de Mine din cadrul l’TP

— Domnule decan, cind a în
ceput activitatea dv, in cadrul 
UTP ?

— Din ani '60 sint tot aici. 
Aici am terminat facultatea și 
d 25 de ani sint cadru didactic 
In această universitate. Din 1972 
Bm rămas șef lucrări. Revoluția 
mi a adus promovarea in urma 
ținui concurs susținut In 1902 pen
tru funcția de conferențiar. Nu- 
fnai In ’90 am obtinut gradul o- 
curput încă din '82. De curind, din

1991 am devenit profesor univer
sitar și am fost numit decan, 
în perioada aceea critică în care 
existau atît de multe probleme 
nerezolvate.

Interviu realizat de:
Vali LOCOTA

Ș'
Tiberiu VlNȚAN

BOBOTEAZĂ
Lumea creștină ortodoxă 

prăznuiește astăzi Botezul 
Domnului nostru Iisus Hris- 
tos. Este un prilej de pioasă 
reculegere a fiecăruia dintre 
noi in fața icoanei ce repre
zintă Sfintul Botez al Mintui- 
torului in apa Iordanulu

Doar intr-un singur minut, președinții
Elțin au semnat, Ja Moscova, cu politcțuri .....................,v.v6„„w,
tratatul pentru reducerea armelor strategice, încheind, astfel, o în
treagă epocă de negocieri dure, prasărata cu progrese și reculuri, 
începută cu mai mult de un deceniu în urmă, Se spune că s-a 
terminat războiul rece, acea competiție științifică pentru super- 
înarmarc. A fost sfîșiată și celebra cortină de fier.

Acest eveniment nu este chiar atit ele grozav, întrunit, dacă 
mă gindesc la zimbetul crispat al lui Boris Elțin, aduce maf de
grabă a compromis. De ce partenerul de discuții al americanilor 
este tocmai Boris Elțin? Datorită unar promisiuni de sprijin ca 
Rusia să iasă din marasmul economic, social și moral. Ceea ce 
este improbabil, că se va petrece. Dimpotrivă, lucrurile se vor 
înrăutăți, fiind agravate și de tensiunile din interiorul Co
munității Statelor Independente. Atit cazahul Nursultan Nazarbaev 
cit și ucraineanul Lcon.'d Kravciuc vor fi supărați foarte că, 
deși dețin redutabile instalații și armament, se văd dați la o 
parte. Așa că viitorul este cit se poate d- nesigur, deși s-a semnat 
și parafat un acord numit istoric.

Un adevărat tur de forță a făcut George Bush care, deși mal 
are vreo două săptămîni de stat la Casa Albă, a alergat în So
malia să-și vadă soldații cum pacifică un război tribal. Cind se 
va sfir.și acesta, va izbucni altul, tot în acea zonă africană.

Atmosfera ostilă cu care somalezii l-au întimpinat pe secre
tarul general al ONU, Bouihros Ghali, este un indiciu că nu se 
sting conflictele doar cu rezoluții, in zborul deasupia Orientului 
Mijlociu, George Bush se gindea, probabil, că acum doi ani era 
pe cale să izbucnească războiul din zona Golfului, din care a 
ieșit învingător George Bush. Și tot el a plecat de la Moscova 13 
Paris pentru a se ajunge la o soluție, poate tot de compromis, 
care să încheie conflictul agricol dintre Franța și Statele Unite.

De la 1 ianuarie s-a creat Spațiul Economic European, dispă- 
rînd cit de curind granițe și vame, care și așa nu impiedicau 
libera circulație a oamenilor. Dar tot după 1 ianuarie Germania 
experimentează un sistem electronic de supraveghere a graniței 
de Est, fiind preocupată să pună opreliști cohortelor de emigranți 
în căutarea belșugului, care provin, fără excepție, din fostul la
găr socialist.

Lumea va fi întotdeauna clădită pe polarități. Cea mai cunos? 
cută, de ani de zile, este acel conflict dintre Nordul bogat — 
statele europene bogate atente cu mediul în care trăiesc, dez- 
voltîndu-sc prin știință, tehnică, tehnologii de mare performanță, 
și competitivitate și Sudul sărac — țările africane sărace, cu forță 
de muncă ieftină, cu materii prime și cu o industrie energofagă I 
și poluantă. |

După schimbările din Europa de Est din 1989, a apărut o 
nouă polaritate. între Vest și Est. De trei ani, de cind s-a înre
gistrat un exod al sutelor de mii de oameni din Est spre Vest, 
s-a creat la Maastricht, acest Spațiu care filtrează noua mlgrație, 
deschizînd supapa doar pentru competență și inteligență. Pierde 
Estul, deci și noi, cîștigă, în schimb, Vestul fără nici o investiție. I 
Un alt efect al polarității Vcst-Est se află în faptul că România I 
este un tampon în calea hemoragiei umane dinspre Est și Sud. i 
pornită după mirajul buneistări din Europa de Vest. Așa ne-am | 
pricopsit cu mii și mii de afroasiatici pe care nu-i vrea nimeni i 
și sîntem prea săraci ca să-i expediem înapoi în țările de origine.

Este început de nou an. Frigul (astea-s gerurile Bobotezeil) ' 
bintuie prin țară, inghețind pină și gîndurile. La noi, în Valea I 
Jiului, este, totuși, bine (mai avem și antrenament, nu?), alții 
prin țară, o duc greu. Așa se face că generalul Iarnă, cel de care 
se temeau mulți și, nu fără temei, este un inamic redutabil cu care 
trebuie să se lupte voinicește Guvernul. Pină la primăvară, cînd | 
vom asculta cum crește iarba, mai e mult. Și nimeni nu ne va . 
ajuta decît noi înșine, toți avînd propriile necazuri. |

Tiberiu SPATARU

George Bush și Bori3 
și ziml.cte fotogenice,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I
I
I
I 
I
I 
II

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz țzz/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ

(Continuare în pag. a 2-a)

RETROSPECTIVE 1 992 (1]
AMIL ALEGERILOR

A opta minune a lumii 
Alesul Stoicuța bate 

oamenii in primărie!
In activitatea redacțională ni se intimplâ să auzim și 

sa vedem multe.
Am văzut și am ascultat oameni bătuți, femei bătute 

de bărbați, copii bătuți de părinți și părinți bătuți de 
copii.

Dar, ce-am aflat ieri, întrece orice imaginație. O fe
meie, pe numele ei LAURA GYOJ’IAS mamă a 6 (șase) 
copii (intre 2—17 ani), mergind cu o pliiigcre la Primăria 
Petroșani, A I OST ÎNJURATA, lî A TUTA CU PALMELE 
ȘI LOVITA CU PICIOARELE, TIUITA PE SCĂRILE 
CLĂDIRII DE... PRIMARUL STOICUȚA, ALESUL NOS- 

1 RL „INDEPENDENT". Aceasta este declarația dinsci.
La «,măcel" au fost martori oculari, care ne-au con

firmat faptele.
Momentan, comentariile silit tic prisos. Considerăm 

că — dincolo de divagații — CAZUL SE AGRAVEAZĂ 
Șl ETIE DEJA DE COMPETENȚA ALTOR ORGANE DE 
POLITIE ȘI... MEDICALE.

In ziarul de rnîiuc — „filmul meciului**.

La o conferință culturală, organizată 
ia București, participanții — oameni de 
est-curopcne — aveau să afirirțc, la unison 
Europa de Est un alt 1944, adică punctul 
domeniile — economic, politic, social, cultural", 
s-a făcut afirmația potiivit cari ia „Pentru 
trecut a Însemnat un an al stagnării". Nu 
ori false sint aceste aprecieri, dar cort 
anul care s-a încheiat a fost un an 
semnul luptei politice.

Au fost mai iutii alegerile loca- 
1-, care au stabilit conducerea 
administrațiilor publice locale 
pentru I ani. Faptul că, dincolo 
de citev.i mici „sclipiri", aceste 
alegeri nu au fost contestate a 
dovedit faptul că acestea au fost 
libere și corecte. Prin alegerea 
în marele orașe ale țării a pri
marilor propuși de opoziție s-a

la finele anului trecut 
cultură din toate țările 

că „1992 a fost pentru 
cel mai slab în toate 

Tot în acest cadru,
România anul care a 
știm cit de adevărate 

este- că pentru România 
foarte zbuciumat, aflat sub

dovedit o prima victorie a ne>u 
Înființatei Convenții Democrati
ce. Dar și ultima, pentru că, in 
urma divergențele) elin sinul Con
venției. care au culminat cu re
tragerea l’NL, alegerile' parlamen
tare și prezidențiale- au fost mult 
sub așteptările membrilor Con
venției Democratic e. Pentru PNI 
toate acestea au însemnat (tfzas-

Clipe de bucurie la Căminul
de bătrîni

Cu ocazia sărbătorilor de Iarnă 
și a Anului Nou, locatarii Cămi
nului de butrini elin Lenea nu 
primit daruri și elin partea A- 
sociației pensionarilor elin l’e- 
hopini. Tuturor locatarilor cămi
nului Moș Crăciun le-n oferit elin 
partea Asociației pensionarilor

pachete de s.irliiitoi i elin care 
n-au lipsit pot loi alei'-, smochine 
1, și alto ciul- iut i. Împreuna cu 
urările ele săflâlate și „La mulți 
ani" ciururile au prilejuit clipe 
de sinceră bucurie pentru locata 
rii căminului ajunși la frumoasa 
virslă a senectuții. (I.D.)

ti ul total, concretizat prin scindă
rile survenite in sinul partidului.

Ruperea in martie 1992, a FSN 
.și apariția „partidului Cotroce- 
nilor" a fost o altă bombă politi
că a anului trecut. Numirea după 
lungi discuții și tergiversări a 
noului cabinet ministerial a în
cheiat practic anul politic 1992.

Rezunund, anul politic 1992 
pcntiu România a fost marcat de 
următoarele marj evenimente: 1) 
alegerile locale; 2) scindarea FSN 
și apariția FDSN grupare propul
sată in „elita" politică a țării, 
prin personalitatea președintelui 
lliescu, in jurul căreia s-a gru
pat; 3) vizita de Paște a regelui 
Mihai: I) degi ngolanda din PNb, 
carc s-a finalizat cu ratarea re
prezentării parlamentare a parti
dului el lui Cimpcanu în noul for 
legislativ; >) alegerile parlamen
tare și pi ezide nțiale de la 27 sep- 
tembri--, caic au consfințit reale
gerea in funcția suprema a dom
nului lliescu și propulsarea In 
Parlami nt a partidelor PSM șl 
PRM; 6) ultimul mare eveniment 
politic al anului trecut a fost nu
mirea, flupa o lungă perioadă de 
discuții și tergiversări a noului 
executiv, condus do Nlcolne Vă
cărim.

In concluzie, din punctul de 
ved'T(. al politi-'ii, putem spune 
ca anul pe care l-am înciudat a 
fost UN AN Al. ALEGERILOR.

Tiberiu VINȚAN
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„Inima noastră^ rămîne aici"
O excursie la munte, în plin sezon, ~ fascinantă chiar si 

pentru cei care, ca noi, trăind mereu aprou, ’e ei, la doar cîțiva 
kilometri, se mulțumesc să le admire măreția prin fereastră sau 
prin binoclu, rareori oferindu-și o evadare din cotidian. Cum o 
fi insă pentru cei care-1 văd și-l „pipăie" pentru prima oară ?

Am fost în culmea fericirii", declară, cu mina pe inimă, 
GALI NA GRADINARU. „Urcînd la munte, am întinerit cu o 
viață. Am devenit copii și ne-am purtat ca niște copii, alături de 
copiii pe care i-am avut cu noi. Cînd am coborît, am lăsat acolo 
inima noastră. Avem acum încă un prieten — Parîngul. Un prie
ten care oferă totul și nu cere nimic. Așa ceva nu se uită. Vom 
reveni cu siguranță. Am cunoscut aici, la Asociația de sprijin a 
handicapaților „Libertatea" — Valea Jiului, la „Casa de oaspeți", 
la Cabana „Rusu", ca și peste tot pe unde-am umblat, oameni 
minunați, locuri minuate. Nu găsesc cuvinte să exprim tot ce 
simt in aceste momente cînd a început „numărătoarea inversa" 
dinaintea despărțirii. Mi-e dor de meleagurile natale, dar aș fi 
vrut să nu existe despărțire. Cum voi reuși să împac rațiunea cu 
sentimentele ? Cum voi reuși să mă împart între.cei care _ mă 
așteaptă și cei care mă vor aștepta ? Nu știu... Și pentru că nu 
pot lua cu mine ceea ce m-a legat pentru totdeauna de • aceste 
locuri. iau doar, odată cu povara despărțirii, amintirile dragi si 
gin Iul întoarcerii perpetue...

Am avut aici satisfacții deosebite, cineva ne-a purtat mereu 
de grijă „cu asupra de măsură", dar plecăm și cu un regret. Re
gretul că pre-e linta Fondului „AMOKOM". doamna Maricica Ci - 
țu I.ivițchi, nu nc-a putut însoți, din motive obiective. E drept 
noi am purtat-o cu noi. in inimile noastre, dar este oare de i- 
juns ? Oricum, vă rog să considerați că aceste cuvinte simple, 
rostite așa cum m-am priceput, după ce am trăit intr-o țara în 
care s-a dorit rj limb i româna să fie uitată, aceste cuvinte. d?ci, 
as dori sa considerați că ii aparțin ei. asa cum inima noastra va 
aparține (GALINA OI.TU, VICEPREȘEDINTA A FONDULUI 
„AMOKOM" — CHISIN \U)

V____________________________ J

Hoții se reciclează:

Un pușcăriaș deghizat
• însumate, condamnările sale fac ani destui de pușcărie • 

Poate chiar mai mulți decît vârsta pe care o are, este de părere 
șeful judiciarului • Specialitatea infractorului: înșelăciune în 
dauna avutului particular, fals și uz de fals • in timp ce era in- 
terograt la poliție, a încercat „să dea la spate" cîteva hirtii com
promițătoare.

In august anul trecut, cînd a 
ieșit din pușcărie, lui Nechita Ioan 
nici nu-i trecea prin gînd să se 
angajeze. De ce să fac asta — s-o 
fi gindit tipul — cînd țara geme 
de fraieri? Trebuie doar să-i di- 

I buiești. Să știi cum sa-i iei. De 
fapt, din depistarea fraierilor, 
a credulilor adică, Nechita îsi 
făcuse o adevărată specialitate. 
Nici el nu-.și mai aducea amin
te pe ciți i-a dus cu preșul că 
le face rost de una, de alta, că-i 
angajează în posturi grase. Evi- 
d nt. nu pe ochi frumoși, ci pe 
parale. Și nu un pol, doi, acolo. 
Astia-s pentru cei care cer.ș-sc 
la colț de stradă. După liberare, 
pornește, așadar, prin minunata 
noastră țară postrevoluționară.
„Vrăjește" pe unul, pe altul, mai 

' dă raite pe. la episcopii, se plinge 
că-i infirm, c-a ieșit din puș
cărie și că n-arc cu ce trăi. Și

așa se mai lipesc de el cite o 
mie, două de lei, funcție de su
fletul creștinului care-1 primea 
la episcopie.

Prin octombrie, ajungind la 
Eparhia Clujului, s-a gindit să 
materializ.eze o idee pe care o 
clocise dmainte. A scris, ca și 
in alte părți, cererea prin care 
solicita un ajutor bănesc. In timp 
ce funcționarul pr io țese a le it 
cu cererea in cauză să-i dea nu
măr, Nechita, văzindu-se singur, 
a pus mina pe o ștampilă aflată 
pe birou. Cu ea a ștampilat mai 
multe coli albe, format Al. Nu 
a uitat să o aplice și pe o legi
timație întocmită de el, după toa
te regulile.

Deci, acum s-a văzu, și preot. 
In noua sa calitate, nu i-a fost 
greu să facă rost de bani. Tot 
inșelind, firește. Rudelor sale li 
s-a cam părut susp ctă noua sa 
îndeletnicire. Una chiar l-a în-

H O M O D

în preot
trebat „păi cum ai ajuns preot, 
cînd tu ai stat mai tot timpul 
prin pușcării?" Unor astfel de în
trebări, falsul preot dadea răs
punsuri cum că a fost, intr-aae- 
văr, hirotonisit, dar acum e sanc
ționat pe patru luni și n-are voie 
să mai predice la Parohia I de 
Turda. Și culmea e că-și confec
ționase și documentele care să 
ateste astea. Desigur, pe colile 
ștampilate in alb.

Cum insă Cel de Sus nu rab
dă mult să vadă că jos, în lume, 
unul uns cu toate alifiile se iâ 
slujitorul Său. s-a petrecut ce era 
lesne de înțeles, Nechila a ajuns 
la Poliție, Aici era cunoscut, așa 
că n-a ținut vraja cu legit'matia. 
Ba mai mult, in timp ce era an
chetat, a încercat, tiptil, să rupă 
documentele falsc compromiță
toare. Cînd să le dea cu piciorul 
sub un fi.șet. ofițerul a observat 
manevra. „Ce-ascunzi acolo, pă
rinte?" Si așa piesele respective 
au ajuns la dosar/ In momentul 
de față falsul preot e la arest. 
Tot zicea el că are patru luni de 
suspendare...

Gheorghe OLTEAN U

U P L E X
VîGța merge înainte

Dc i iteva zile .im intrat in
tr-un an nou. Timpul insă c pr.i 
scurt pentru a putea cere cm a 
«le la el. Cu toate acestea nu pa
tern spune că nu ne-ain fi dorit, 
«le exemplu, o ninsoare ca-n vre
murile de altădată, care să mai 
înmoaie gerul. Asa. cu zăpada 
sărăcăcioasă care a căzut — mai 
mult o tentativă dc ninsoare — 
cop,ii an cam tras sania pe us
cat. In apartamente căldură nu 
a fost mai multă. Doar atmosfe
ra sărbătorească ne-a mai dez
morțit. In 3 ianuarie, scara, c— 
xact cînd pe micile ecrane apă
rea zimbetul lui J.R. Ewing am 
„prins" o pana de curent. Cu 
tontă rapiditatea ■chipoi d> in

tervenție a secției IRE din Vul
can. n-am reușit sâ descifrăm 
acțiunea episodului cu numărul 
193 al matusalemicului serial, ce 
parc a se trata cu Bittcr suedez. 
Magazinele alimentare semănau 
luni dimineața cu dansatoarele 
de la Cabaret — frumoase dar 
cam goluțe.

Ce a fost, s-a dus. Ne-nhâtnăm 
iarăși la cotiga grijilor de zi cu 
zi. Care cu serviciul, care cu a- 
f icci ile, care cu șomajul... Unii 
continuă alergarea după o locu
ință. sau o butelie de aragaz sau 
un loc de muncă. Speranțe se 
nasc, '■peranțe mor Viața merge 
in.iintc! (l’.N.)

o

o o.

Intre limba vorbită și cea scrisă există mari 
deosebiri. Dacă cea scrisă e bogată, are fluență, 
forță, expresivitate, intr-un cuvînt pare a trans
mite multitudinea trăirilor noastre, cea vorbită 
are cu totul alte caracter,stici. De cele mai mul
te ori, c întreruptă, poticnită, împleticită. Dacă 
ar fi să alcătuim dicționarul limbii vorbite, 
cred că n-am avea prea mult de lucru. Cuvin
tele carc-1 alcătuiesc nu sînt foarte numeroase. 
Ele sînt, in linii mari, cam acestea: alcool, tu
tun, femei, bărbați, sex, lipsă, scandal, bani. 
Toate celelalte cuvinte nu sînt altceva decît de
talieri ale acestora. In marea majoritate a ca
zurilor, aceste cuvinte (dc bază) lipsesc d>n lim
ba scrisă. E valabil și invers: multe din limba 
scrisă lipsesc din cca orală. Cine dintre noi fo
losește în vorbire cuvinte ca: asumpție, astuțios 
sau edulcora ?

La toate aceste lucruri se gândea Vasue, aflat 
în concediu, la băi. Dar iată ce-i scria el soției, 
ramasă acasă : „Draga mea"... Draga mea ? —

sări in sus Vasile — cum pot să-i spun, acestei 
bestii, „„Dragă"? „Din clipa in care am sosit 
aici, nu fac nimic altceva decit să mă gindesc 
la tine". Asta-i adevărat — își zice el — pentru 
că de-abia acum îmi dau seama cit de fericit 
aș fi fost cu, fără tine. In acel moment, ar fi 
fost în stare să-și dea mina dreaptă, numai să 
nu mai fie nevoit să se întoarcă la ea!

„Sint singur și regret amar că n-ai putut veni 
cu mine in concediu, așa cum o faci de două
zeci de ani încoace". Douăzeci de ani! Mi-am 
nenorocit viața! Sint sigur că în acești'ani, aș fi 
putut deveni un mare om de stat sau un mare 
comandant de oști! Insă, priviți-mă acum: băr- 

. bătui soției mele, neindrăznind să-i spun un 
singur cuvințel adevărat, de teamă c-ar putea 
să se supere. Și cind se supără ea...

„De-abia aștept să mă întorc acasă! Te pup, 
Vasile", Adevărul e că, în acel moment, Vasile 
ar fi vrut să o sărute exact la fel cum se săruta 
Făt-Frumos cu Balaurul! Brrr!

Văii LOCOTA

— i/oaiiiuie ili'pUl.it

Parlamentarii noștri
(l rmare din pag. I)

considerați cu este posi

pc scurt, cu 
corespunde

urgentări a

bilă ieșir i Romanici din criza profundă iu 
care se află Daca, da. cum credeți ca sc poa
le face ?

— Pentru stoparea ciaz i >i r 1 însorea <cj- 
rioralcă a țarii, consider ca ii bine acțion it in 
trei direcții distincte : legislativa, economica i 
bancară. O să încerc să le detaliez 
specificația că această detaliere 
programului p.litidului nostru.

IN DOMENH’L LEGISLATIV:
elaborării și validării unei legislații exigente, 
coerente și viabile care să corespunda in toi i- 
litate actualei etape de tranziție la economia 
dc piață, valorificând inteligent conjunctura n- 
ternu .și internațional i a vieții noastre social-e- 
conomice și politice. Mă gindcsc la completarea 
legislației cu uncie legi necesare : rectificarea 
legii fondului funciar, legii salarizării, a pensi
ilor La baza acestora trebuii' să stea un cadru 
instituționali/at bine definit, care să permită o 
coordonare și urmărire riguroasă a aplicării 
leg lor i totodată, combaterea și pedepsirea ce
lor ce inculcă .acest-, legi, in conformitate cu 
('un-ti!utia, dar cu respectai- a principiului se
parăm puterilor in stat. Numai așa vom avea 
o dis iplina soi i ilă, o încredere reciprocă, atit 
d n r ir< desfășurării respon ibilc a activi- 
laților conomicc, sociale și politice in iccastă 
p rio.idă pe care-o traversam

IN DOMENIUL ECONOMIC < sie necesar să 
se acțiuni ze in cîteva direcții principale Pc care 
siiciint voi incert i să le rit fin sc, ui mind, e- 
vcnlti.d ca pe parcurs, dacă Se vor naște nedu
meriri a mai rev.n asupra lor.

a) i r tehnologizarea și modernizai 'a unităților 
inrlusti iei mir i și mijlocii, prin investiții mini- 
m și profit im<diat. privatizarea lor totală sau 
• astenț.a t apitaliiliii mixt: de stat și privat ;

b) in Unita',ile industriale mari, cu capital dc stat, 
acesfa (e.i(iilaliil) trebuie să-și facă simțită pre
zintă. prin implicare in rctehnologizare și mo
dernizare, pe baza unor studii competente de 
fezabilitate.

c) < raurtri unu sistem informațional bine pus 
4b punct pe scama căruia fiecare agent econo

mic să-și fundamenteze strategia de dezvoltare 
in ton cu cerințele economiei dc piață și siste
mului financiar-bancar;

d) dezvoltarea agriculturii și industriei ali
mentare pentru asigurarea necesarului dc con
sum al populației din producția internă, cu 
condiția acordării unor credite cu dobînzi de 
maximum 15 la sută sau a unor dobînzi prefe
rențiale, in așa fel, incit, toți proprietarii de 
pămint să aibă posibilitatea să și-l lucreze în 
con lițij dc eficiență ;

e) dezvoltarea competitivă a industriei turis
mului, cii valorificarea potențialului turistic al 
țării ;

f) construcția de locuințe și edificii de interes 
public ;

g) relansarea și punerea pc locul care îl me
rită a cercetării aplicative, a proiectării teh
nice și tehnologice, prin institutele de speciali
tate și sistemul dc invățămînt superior și mai 
ales prin valorificarea inteligenței cercetătorilor 
dc valoare ai țării ;

h) analizarea responsabilă de către o comisie 
de specialiști a tuturor investițiilor oprite in 
mod nejustificat și antrenarea răspunderii pe
nale și materiale a celor vinovați și redeschide
rea acelor investiții ce sc dovedesc a fi renta
bile, pentru crearea de noi locuri dc muncă;

i) dezvoltarea sferei prestărilor dc servicii că
tre populație, avincl la bază legea finanțelor pu
blice, concomitent cu elaborarea statutului 
funcționarului public, privatizarea cil mai ra
pidă a acestui sector.

TN DOMENIUL BANCAR băncile nu trebuie 
să practice o activitate înrobitoare pentru a- 
genții economiei, fiind practic, stat in stat. Ban
ca trebuie să fie un instrument al statului, cu 
rol modelator in acțiunile economice eficiente, 
iar acest lucru trebuie făcut cu multă exigență. 
Spre exemplu, Banca Națională, prin sistemul 
său de creditare ar trebui să susțină efectiv 
unitățile bugetare, în special cele strategice, cum 
ar fi mineritul din Valea Jiului și din județ, 
precum și combinatele siderurgice și metalurgi
ce dc la Hunedoara și Călan. Consider că c ne
cesar ca dl. prim ministru Văcăroiu să informe
ze lunar, prin radio și televiziune populația 
țării despre situația economică a țarii și căile 
realiste de urmat.z (Va urma)

Facultatea
(Urmare din pag. 1)

- — Care au fost realizările pro-
Z fesionale pc care le-ați avut în 
Z anul care tocmai s-a încheiat!
• — Față de anul universitar tre-
• cut ne-am diversificat activitatea 
; din facultate, înfunțind o nouă 
; specializare : ingineria mediului. 
; Deși privită la început cu neîn- 
; credere, s-a înțeles în cele din ur- 
; mă că ingineria mediului este o
• meserie de viitor. Am căutat să 
5 racordăm planurile noastre de 
Z invățămînt cu cele ale altor ins- 
Z titute de profil din Europa și 
I credem că am reușit.
Z — Știm că în ultimul timp ins- 
Z titutele dc învățămint superior 
Z minier din lume s-au împuținat... 
Z — Intr-adevăr. Nu prea mai 
Z sînt institute de mine. Există nu- 
Z mai o secție în cadrul unei facul- 
■ tăți. Mineritul a fost lăsat cam
• la urmă și e vizibil în regres.
• Eu susțin insă că în România sin_ 
; gura șansă este să ne dezvoltăm 
j mineritul. Pentru că noi avem un 
; subsol bogat și e păcat să nu-l 
; exploatăm așa cum trebuie.
; — Un subsol bogat în zăcămin-
; Ic sărace...
5 — Da, bogat în zăcăminte să-
5 race, dar destul de diverse și 
; ca urmare- direcția in care t.rc- 
Z buic să mergem este să găsim noi 
Z metode de preparare.
Z — Credeți că rctehnologizarca 
Z mineritului este o soluție care 
Z poate să ne scoată din impas?
Z — Cred că e greșit considerat 
Z cînd se vorbește de rctehnologi- 
Z zare în minerit. Pentru că noi 
» aplicăm toate tehnologiile cu-
• noscute pe plan mondial. Nu as-
• ta c problema. Problema c că
• nu avem tehnică și cu o scrie de

de mine
utilaje nu sint moderne și fia
bile.

— Să revenim la școală. Ce 
ați așteptat de la anul 1992 ?

— In primul rînd apariția sau 
mai bine zis aprobarea Legii în- 
vățămintului. Ceea ce nu s-a 
făcut. Legea este încă doar în 
fază dc proiect. Noi vom elabo
ra o Cartă specifică Universității 
noastre și acum ne găsim deja 
în faza în care e^ este conturată.

— Cum funcționează autono
mia universitară la Petroșani?

— Autonomia funcționează, in
să, eu consider că termenul nu 
este încă prea bine precizat.

— Tn ce sens ?
— Ministerul ne lasă să ne re

zolvăm problemele legate de pla
nurile de învățămint. de orar și 
alte probleme mai puțin esen
țiale. Dar cînd e vorba de lucruri 
cu adevărat majore, atunci el 
intervine prompt.

— Ce așteptați de la noul an. 
domnule decan ?

— In primul rînd o lege a 
învățămînlului, după care să ne 
desfășurăm activitatea. In al 
doilea rînd, sc pune problema a- 
creditării. Noi putem funcționa 
în continuare și fără acreditare, 
dar diplomele nu vor fi recunos
cute și — în mod firesc — exis
tă pericolul dc a nu mai avea 
studenți. Dar noi fiind un Insti
tut tradițional — pînă mai ieri 
singura facultate de profil din 
țară, pentru că acuma a mal 
apărut una și la Baia Marc — 
fără îndoială că vom obține a- 
crcditarca.

— Domnule profesor, vă mulțu
mim și sperăm ca noul an să a-; 
ducă Universitatea Tehnică Pe
troșani pe locul pe care 11 meri
tă cu prisosință.
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Gerul, Revelionul și...
crăpăturile

28 decembrie. La intrarea în 
sediul vechi al Școlii generale 
nr. 1 din Petroșani, a crăpat un 
calorifer. Alertă! Chemat de ur
gență, directorul școlii, uomnul 
prof. Petre Mirea, ia primele mă
suri pentru evitarea unei inun
dații in școală și anunță RAGCL- 
ul. In lipsa domnului inginer 
Cristian Ștefan, șeful comparti
mentului termoficare din aminti
ta Regie, domnul Mirea ia legă
tura cu dispeceratul și cere ca, 
în perioada vacanței, mai ales în 
zilele libere de revelion, să nu 
se întrerupă livrarea agentului 
termic in școală pentru că vor 
îngheța caloriferele și se creează 
un pericol de inundare a școlii 
și de distrugere a dotărilor, in
clusiv a instrumentelor muzicale 
(pianele) aie secției de artă a 
școlii. Directorul zice, dar...

3 ianuarie. Prin telefon, pri
mim o veste proastă de la Școa
la generală nr. 5. Aici, în pofida 
atenționării lucrătorilor RAGCL de
către personalul școlii, livrarea 
agentului termic a fost oprită. 
Au crăpat datorită gerului toate 
caloriferele. Practic, nu se mai 
puteau desfășura activități odată 
cu inceperea cursurilor, pentru 
că dezghețul caloriferelor, odată 
cu livrarea agentului termic în 
condiții normale ar fi produs un 
dezastru.

4 ianuarie. Ora 9. Vești la fel 
de proaste de la Școala genera
lă nr. 1.

Ora 11. Se fac intervenții la 
primărie și la RAGCL. Se pare,

că, pentru moment, la Școala ge
nerală nr. 1 se va trece pe trei 
schimburi, odată cu reluarea 
cursurilor, întrucît avariile sint 
mari. Se pune problema „înghe.

* suirii" cursurilor în clădirea nouă 
a școlii. Dar cum să transporți 
cele 7—8 piane și alte materia
le didactice ? Cu ce bani, cu ce 
forță de muncă? „Vinovatul să 
plutească reparația. Invățămintul 
nu are bani și nu este cu nimic 
vinovat". Căldura a fost închisă 
din exteriorul școlii.

Ora 12,30. Dialog furtunos cu 
domnii ing. Ladislau Huszar di
rectorul RAGCL Petroșani, ing. 
Cristian Ștefan, șeful comparti
mentului termoficare cu domnul 
sing. Dorel Alexianu, tot de la 
RAGCL, cu alți specialiști. Stu
poare! Nimeni nu știe cine a oprit 
livrarea agentului termic în 
școală. Robinetele sint in afara 
incintei școlii și neasigurate. Mar
tori oculari declară că în ziua 
de 30 decembrie, două persoane 
au fost văzute manevrind robi
netele exterioa e. Cine sint? Ni
meni nu știe. „De la școală, nu 
sint" spune domnul prof. Mirea. 
„Nici de la RAGCL" — spune 
domniți Huszar. Pină la urmă se 
ajunge la concluzia că au fost 
locatari din zonă, care, „izo- 
lind“ școala, au crezut că pot 
mări căldura in locuințele dum
nealor!? Cu alte cuvinte ia insta
lațiile de termoficare umblă ci
ne vrea !

Ora 13. Au debutat măsurile 
de urgență. Se instituie posturi

fixe în cele două școli și se tre
ce la munca. La Școala nr. 5 
sudorii au și intrat în lucru. Ca
loriferele au crăpat mai toate. 
Crăpaturile sint ascunse și nu
mai un ochi experimentat le 
poate dibui. Noroc că afara încă 
este ger. Pentru că elemenții 
caloriferelor sint plini de ghea
ță. Foiosindu-se cu precauție a- 
gentul termic secundar, se caută 
fisurile. Și se sudează. Au fost 
avariate și instalațiile sanitare 
pentru apă curentă. La Școala 
generală nr. 1 sint verificate me
todic, element cu element si 
țeavă cu țeava. Se trece la dez
ghețarea caloriferelor. Din 30 în 
30 de minute sint verificate con
ductele și caloriferele. Elemen
ții crapați sînt inlocuiți. Un e- 
lcment costă bani serioși. Cine 
va plăti?

Oi a 15. Se organizează munca 
în cursul după amiezii și pentru 
noapte. „Școala va începe nor
mal" — garantează domnul Huă- 
zar. „Uf!" — răsuflă profesorii.

Orele 17, 18, 19, 21, 23, 0,30. In 
școlile afectate se muncește. Con
comitent cu reparațiile, continuă 
verificările.

5 ianuarie ora 7. A fost o 
noapte lungii. Nu s-au produs 
inundații, pentru că s-a interve
nit la timp. Și bine. Cursurile vor 
începe normal. „Cu termoficarea 
încă avem mari probleme și vom 
mai avea" — spune domnul Cris
tian Ștefan. După care acceptă 
un dialog „din mers" despre ceea 
ce se intîmplă în Petroșani cu 
încălzirea imobilelor. Iată-1:

Dialog cu „împricinatul”
— De ce nu este cald în case ?
— Sint cazuri unde estc cald, cste „binc“.

Vezi blocurile alimentate de punctele termice 
9C, 9 — Spital, 7, puncte termice care-alimen
tează intre 5 și 12 blocuri. Spre deosebire, de 
exemplu, cu PT 12, unde numai o coloană ali
mentează 12 blocuri 1 La PT 12 s-a suplimentat 
numărul de aparate de contracurcnt. La maxi
mum. S-au cîștigat 2—3 grade. Adică nimic. 
Diferă, firesc, parametrii agentului termic pri
mar. Avem puncte termice vitregite: PT 18, 
PT 17. Sînt situate la cap de coloană (adică
zona Teatrului) Conținutul de mii care se de
pune pe conductele noastre este enorm. La o 
conductă cu diametrul 150 mm, se ajunge la 
diametru de 75 mm. P,estul c mii. Spargem mi
tul cu ciocanele, vara, cind spălăm conductele. 
Nu mai vorbesc de aparatele de contracurcnt. 
Nămolit''. Cauza ? Întrebați și „Paroșcniul".

— Cum stați cu parametrii ?
— Pe 1 ianuarie, Ia ora 1, la l’T 12 se înre

gistrau presiuni ale agentului termic primar 
de 3,5 atmosfere la intrare și ieșire. Pierderi 
nu sînt Temperatura „primarului" era de 94 
grade la intrare și 38 la ieșire, iar la „secun
dar" de 39 șl, respectiv, 35. Insuficient. Pe 2 
ianuarie, la aceeași oră, presiunea — 3 atm., 
temperaturile de 98 cu 40 și 41 cu .17. Tot frig 
iri case. Aproape identică situația in 3 și 4 ia
nuarie. Necesar ar fi, la o temperatură a acru
lui de minus 15 grade, cum a fost în aceste 
zile, o temperatură la intrare de 130 de gratii, 
o presiune de 4,5 și un debit de 2800 mc p<_> oră 
La acești parametri, am avea o temperatur i 
P'-ntru agentul termic secundar, care ajunge 
in caloriferele oamenilor, dc 60 gratie Cu totul 
altceva.

— Situații di osebite ?
— Se fură apă caldă din calorifere. Bloiurle 

56A, 52, 54, de pe str ida „Aviatorilor", 4, 6, 8
str. Vcnus, 10, 14, 16 — str. Saturn Cind am 

vrut să luăm măsuri, am fost pur și simplu bă

tuți de indivizi recalcitranți. Am fost închiși 
în subsoluri. Cu Poliția ne-au putut scoate. Dl. 
Stoicuța, sesizat de noi ne-a spus: „Dcscurca- 
ți-vă I".

— Cum este cu banii ?
— Noi nu facturăm către cetățeni decit pen

tru orele in care agentul termic livrat de noi 
arc CEL PUȚIN 40 DE GRADE. In rest consi- 
derăm că nu s-a prestat serviciul. Nu luăm bani. 
Dar căldura este foarte scumpă pentru buzuna
rul nostru. Și dc aici nemulțumiri. Și altele. A- 
vem datornici. Asociația dc locatari a blocurilor 
97, 95 (Ikrmes), nu nc-a dat timp dc 2 ani nici 
un leu. Căldură insă primesc ca toți ceilalți. 
Ne este dator SALVAM1NUL. 1,3 milioane. Au 
coloană proprie, l-am debranșat după somație. 
S-a branșat la loc. li vom da in Judecată.

— Despre școli ?
— Eu pot să-l spun dc-a dreptul sabotaj la 

adresa RAGCL-uliii. Rea voință. Și s-a m n 
ivit o situație. A apărut o firmă particulară care 
se ocupă dc desfundat calorifere. Omul care o 
conduce și oamenii pe care îi are, se recoman
dă ca fiind do la RAGCL și cer bani oamenilor 
pentru desfundarea caloriferelor. Închid cu 
bună știință instalații la subsoluri și. lanțu’i 
dc nemulțumiri in rindul popultțici. Ca să și 
găsească clicnți Astă vară, șeful acestei firme, 
un fel dc „Juft inspector", numit dc dom
nul primar Stoii uja, pentru termoficare, a ți
nut sa v ida cl instalațiile, i.ir eu am pierdut 30 
dc zile ca să îl însoțesc, in loc șă mi văd de 
problemele tcrmolicarii. Noi ci ponoasele, alin 
cu foloasele, iar o.mc mi cu frigul.

— Vom avea lotuși căldură ?
— Noi ni străduim. I’cntin ca -a noi locuim 

tot în cas- le din Petroșani Dar rl.i-’.i no ai cu 
< c, și din ce, ce să mai poți fac.? ? Doar »ă 
as uiți sfaturile domnului prim ir nu ijume I

Am beta realizată de

llmați'l Al I NANDRESCU

Cluburile șj - au 
dasemnat cei mai

bum sportivi
JIUL

FOTBAL
1. Damian Militaru
2. Sorin Ghițan
3. Ion Radu
4. Ovidiu Dodu
5. Doinei Stăncic

PETROȘANI
NAVOMODELISM

1. Ciortan Lcontin
2. Diamand Jean
3. Enculescu Dan
4. Dumitraș Dan
5. Hornak Cristian

JIUL P E I K I L A
LUPTE LIBERE

1. Daniel Roșea
2 Dănuț Podină
3. Aron Cindea
4. Iulian Taciuc
5. Gabriel Lupu

, JUDO
1. Liliana Suba
2. Pușcașu Petronela
3. Claudia Barcza
4. Elisabeta Santa
5. Iuliana Pîrgariu

POPICE

1. Ion Hordilă
2. Ion Scorțea
3. Marcel Dobrică
4. Marius Ghețea
5. Andrei Marian

ALPINISM

1. Ștefan Andrei
2. Elena Vizitiu
3. Gheorghe Vizitiu

A. S. M
POPICE

1. Leontin Pop
2. Lupu Nicolae
3. Cărare Luis
4. Bisoc loan
5. Ardac Horia

FOTBAL
1. Dan Voicu
2. Topor Marcel
3. Iszak Iosif
4. Szoradi Marius
5. Doro.ș Constantin

înerui Vulcan
BOX'

P. Andrei Ion
2. Vass Iosif
3. Racoviță Genei
4. Ion Florin
5 Dulntac Dragoș

PE ASOCIAȚIE
1. Lcontin Pop — popice
2. Andrei loan — box
3. Voicu Dan — fotbal

Universitatea Petroșani
RUGBY

1. Dumitru Soare
2. Traian — Horia Mureșan
3. Virgil Bolea
4. Karoli Suiogan
5. Florin Martinescu

M i n e r u
RUGBY

1. Vasile Kelcmen
2. Vasile Pândele
3. Constantin Patriciii
4. Emil David
5. Paul Chiru

FOTBAL FEMININ
1. Viorica Popa J
2. Dana Titianu I
3. Cristina Ciulavu
4. Mariana Tocar
5. Maria Kiss

1 L u p e n i
FOTBAL

1. Oaidă Alexandru
2. Krautil Nicolae
3. Colccag Ștefan
4. Lumperdean Emil
5. l’auna Nelu

A. S. Minerul Aninoasa
primii zece sportivi ai anului 1992

1 Ni.cre.il.1 Mar.us 1 Constmilincscu M u m
2 D i Icneiu I).mi I j. Isp.r Cnstcl 1

1. Gigi Pușcă — tir CU arcul 6. Marian Modrcanu — totbal-l
2. Viorel lîabian — tir cu ar- 7. Nicolae Codrea — tenis

cui
3. Simona Lâmă.șan tir cu ni asă

arcul 8. Nicolae Jcga — tir cu arcul 1
4. Florin Bogdan — tir cu ar- 9. Mădălina Vîrban — tir CU,1

cui
5. Sebastian David - tir cu arcul f

J
arcul 10. Emil Berbece — fotbal 1/

P a r î n a u 1 L o n e a
FOTBAL ORIENTAU? TURISTICA 1

1 Daniel Movilă 1 DaJ Cornel 1
2. Dumitru Lăzăroiu 2. Ignat Daniel
3. Dorn Stana 3. Barabas Sorin 1
4. Constantin Botezată 4 Doșa Ștefan J
5. Gheorghe Muntoiu 5. Tipțcr Valcrian J

Mine r u 1 li r i ca n i
FOTBAL 3 Cristian Florcscu T

1 Viori l Roșea 1. Marin Orminișnn
2. .S.'basti.in T >lciu 5. Dragoș Popescu

A. S. 1 > a r o ș e n î
fotbal 3 Nciconi Dan
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
MOSCOVA

o lume fără arme nucleare
Criza iugoslavă

Fura îndoială evenimentul po-, 
Otic numărul unu. cu caic a de
putat noul an 1993 a fost și ră- 
tnine, semnarea acordului de 
dezarmare nucleară strategică, 
dintre SUA și Federația Rusă, 
START 2, de cei doi pre 
pedlnți, George Bush și Boris 
EU țin. pe data de 3 ianuarie. Sala 
Efîntul Vladimir, din Kremlin. 
* fost astfel gazda celui mai im
portant eveniment al acest ii 
Secol, eveniment categorisit de 
tenmatarii acordului, drept lsto- 
Ic, ce deschide o nouă eră în 
bdsTența omenirii. O er^ făr^ 
terme nucleare, în care încrede- ►

rea și cooperarea între 
superputeri ale lumii 
caracterul de adversitate ce 
tronat timp de jumătate de 
col în relațiile dintre cele < 
state. Prin acest acord se stabi
lesc datele reducerii cu două 
treimi a armelor nucleare stra
tegice, acordul fiind o continua
re a acordului START 1 semnat 
între SUA și fosta URSS.

Pe ultima sută de metri a 
mandatului său, Georpe Bush nu 
ratează șansa de a intra în Is
torie, prin acest acord, care po
trivit declarației noului președin
te ales, Pili Clinton va fi dus la 
îndeplinire.

I

cele două 
elimină 

a 
se- 

două

O știre de ultimă oră anunță 
disponibilitatea președintelui 
Glinton de a se întîlni cu pre
ședintele rus Elțîn, la o dată ul
terioară, acesta arătîndu-se po
trivit aprecierilor sale preocupat 
într-o foarte mare măsură de 
problemele Interne ale SUA.

Insă, chiar dacă acordul a fost 
semnat, un membru al delega
ției americane care a pregătit a- 
cordul și care nu șl-a dezvăluit 
identitatea a declarat că acest 
acord este un acord al concesi
ilor reciproce, cele două părți 
avînd multe puncte de vedere di
vergente, între care cel mal lm-

portant îl constituie preocuparea 
americană pentru aducerea la 
îndeplinire de către partea rusă 
a prevederilor primului acord dc 
dezarmare nucleară START 1. 
care mai are multe puncte în<ă 
neîndeplinrte de către ruși.

Gu toate acestea, noul acord 
rămîne un acord istoric ce dă 
omenirii, acum la sfîrșit de mi
leniu, o nouă șansă de coexisten
ță, într-o lume neamenințată de 
spectrul nuclear. Mai ■ rămîne 
doar ca în viitor cele două părți 
semnatare să aplice prevederile 
acordului. (G.O.)

Un acord
ca o

speranță

DECESE)ANIVERSARI
TĂTICUL urează dragei Iui Luminița Bacinschi, la aniversa

rea zilei de naștere, sănătate, bucurii și ^.La mulți ani l“. (36)
PENTRU Gristina Murg, cu ocazia majoratului un sincer „Lâ 

mulți ani 1“ și împlinirea tuturor dorințelor, din partea lui Vistl. 
(25)

MAMA, tata, surorile, unchiul șl mătușile urează dragului lor 
gornel Marinescu, la aniversarea zilei de naștere, multă sănătate 
fericire șl „La mulți ani l“. (16)

UN CĂLDUROS „La mulți ani !“ cu ocazia zilei onomastice, 
pentru doamna Chirca. secretară a Școlii generale 7 Petroșani, 
din partea vărului Onel. (37)

CU OCAZIA zilei de naștere a domnului _ Tcodosiu Viorel, 
familia Krautner îi urează „La mulți ani sănătate, fericire 
șl un an nou cu bucurii. (19)

CU OCAZIA zilei de naștere, colectivul de muncă de Ia EM 
Petrila. sector VIII, 9ecția Pompe-Jiu, urează domnului Teodoslu 
Viorel un călduros „La mulți ani !“, sănătate și un an nou fericit. 
(20)

VINZARI
VlND instalație gaze auto, originală, Italiană. Vulcan, Mihal 

Viteazul, 26, bloc 18, ap. 18, sc. G. (49)
VlND casă cu grădină și curte în Petroșani. Enăchiță Văcă- 

rescu 1 (lingă Biserica maghiară). Telefon 092/251540. (9)
VlND garsonieră confort I sau schimb cu autovehicul (micro

buz). prefer pe motorină. Petroșani, General Dragalina, bloc 10D, 
ap. 9, după ora 16. (3738 bis)

SOCIETATEA Comercială „Presto-Torente* SRL, telefon 
545905 — 542018, vinde prin magazinul din str. 22 Decembrie nr. 
I, următoarele produse : frigidere de 180 litri, mașini de spălat 

cu storcător, detergent, săpun, chibrituri, mături, șervețele, Jucării 
chinezești, lenjerii de pat și altele. (31)

VlND Volkswagen Polo, 85 mii km, înmatriculat, stare per
fectă de funcționare. Telefon 542321. (40)

VlND ARO 240 Diesel cu remorcă (motor Brașov), preț 
gociabil. Telefon 555173. (43)
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SOCIETATEA Comercială „Disco-Bar" Parîngul SRL anga
jează ospătare, bucătărese, femei de serviciu pentru Restaurantul 
Minerul. Relații, ia Braseria Minerul. (5)

CEDEZ spațiu comercial. Telefon. 542761. (3)
SOCIETATEA Comercială „Onix" SRL Vulcan, cu sediul în 

B-dul Mihal Viteazul, bloc 17, angajează tinere intre 18—25 ani, 
pe post de vlnzătoare. (33)

SOCIETATE Comercială angajăm contabil autorizat. Telefon 
544256. (32)

FIRMA particulară, profil alimentar-lndustrial, angajează 
vlnzătoare. Relații telefon 541237, dtrpă ora 15. (44)

SOCIETATEA Comercială „SGAT" SA Petroșani, Școala de 
șoferi amatori, str. Eminescu nr. 15, anunță Incjperea unui nou 
țmrs de școlarizare ianuarie — februarie 1993, în vederea obținerii 
pe rmisului de conducere categoria „B“ care cuprinde: 30 ore prac-

I 20 ore legislația rutieră; 15 ore cunoașterea automobi- 
i den lului. Taxa școlarizare 16 800 lei plus benzina. Prima zi 

înscriere 4 ianuarie. (34)
PIERDERI

I PIERDUT legitimație bibliotecă nr. G53, eliberată dc UT 
iroșanl. O declar nulă. (48)

Pe

UN ULTIM omagiu din partea familiei, Maria, DorU, Marce
la, Adrian și Laurențiu.-Celui ce a fost un bun soț, tată, socru și 
bunic

RONCEA NICOLAS VIOREL (58 ani) 
Inmormîntarea, miercuri, 6 ianuarie 1993, în str. Radu Șapcă, 

nr. 34/2, ora 14.
Odihncască-sc în pace! (28)

FAMILIA Florca Pompiliu Florin, cu adîncă durere in 
este alături de familia Bariton Nicolae ia adînca durere 
nuilă de dispariția fulgerătoare a scumpului lor fiu care 

BARITON NECULAI — DANIEL (17 ani) 
adolescent cu o comportare desăvirșită, inteligență și exemplu dc 
dăruire, (42)

suflet, 
prici- 
a fost

FAMILIA Lic Nicolae este alături de familia Cocolan Pe
tru la greaua încercare pricinuită de dispariția fulgerătoare a 
soției

COCOLAN VERG1NICA
N-o vom uita niciodată. (41)

COLEGII dc la Abatorul Petroșani sînt alături de Cocolan 
Izvorel în marea durere pricinuită de decesul mamei sale și 
transmit condoleanțe. (24)

COMEMORĂRI

SOȚIA, fiicele, ginerele șl nepoțelul anunță cu aceeași durere 
că s_a scurs un an de cînd Iubitul lor soț, tată, socru șl bunic

KOSYK NICOLAE
a trecut tn eternitate.

Amintire veșnică. (27)

FAMILIA Grîsnîc anunță cu aceeași durere că se împlinesc 
6 luni dc cînd cel ce a fost un om minunat

CRISN1G GHEORGHE
a trecut In eternitate.

Lacrimi șl flori pe tristul mormînt. (35)

SOȚIA șl cel 8 copil anunță împlinirea a 6 săptămlnl de la 
dispariția celui care a fost

GlIINCESAN VAI.ER
Te vom păstra mereu în suflet. (38)

SE IMPI'.INESG 5 ani de cînd a plecat dintre noi iubitul nos
tru tată, bunic șl socru

PIERDUT carnet student pc 
! l’T Petroșani. !1 declar nuL (26) 
£« PIERDUT ‘ 
£ î>e-ată de RM

numele Bușoi Doru, eliberat

’ legitimație serviciu pe numele Szabo Vasile, 
rnrL Valea de Brazi. O declar nulă. (29)

' ~, PIERDUT carnet sindicat nr. 217, eliberat de sindicalul liber 
’ d'- Brazi. 11 declar nul. (30)

JT legitimație de serviciu pe numele Mailat Anișoara, 
•Cuerată de UMIROM SA Petroșani. O declar nulă. (46)

cia

ell-

BOȘCA ION
Nu te vom uita niciodată. Fiica Olga, ginerele Petre și ne

poții.
Odihnească In pace! (39)
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CU ADINCA durere anunțăm că se împlinesc 7 ani de cînd 
ne_a părăsit pentru totdeauna scumpul nostru fiu șl frate

VAI.ERUT RADOI
Nu te vom uita niciodată. Mama, tata și sora. (45)

Cotidianul de 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 nccomandate nepu- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole nparține, în exclusivitate, auto
rilor.

Părțile implicate în conflictul 
din Bosnia și Ilerțegovina, și-au 
dat acordul luni, la Geneva, a- 
supra unui document privind în-, 
cetarea, totală a ostilităților, 
transmite Agenția France Presse.

Aplicarea acestui acord Ia 
care s-a ajuns în cadrul grupu
lui de lucru ce ii reunește pe 
șefii militari ai celor trei părți 
depinde însă de un acord gene-, 
ral, care nu a fost realizat încă, 
asupra aspectelor politice ale 
conflictului, în special asupră 
celor constituționale, precum șl 
a celor ce privesc delimitarea vi. 
itoarelor provincii bosniace. Cele 
mai mari divergențe privesc toc-, 
mai delimitarea a trei din cele 
zece viitoare provincii ale Bos- 
niei-IIerțegovina.

imoscos
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 Ianuarie) 
. Vă confruntați cu idei șl ac

țiuni bizare. Atenție cum le a- 
bordați 1

VĂRSĂTOR — TIGRU I 
(20 Ianuarie —* 18 februarie)

Aveți nevoie de schimbare. Nu 
numai de decor.

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie —- 20 martie)

O chestiune foarte limpede, 
inițial, se va tulbura într-un mod 
aproape inimaginabil.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Faceți mare risipă de timp. 
Și timpul costă bani.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Intîlnlre de gradul „zero", ab
solut neprogramată. Surpriza va 
fi pe măsură.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie) 

reproșează unele 
faci, nimeni nu e 
?

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 Iulie)

Aveți o zi „colorată", în 
nu vă veți putea plînge de 
tiseală.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Atenție la sănătate I Mișună 
virușii peste tot.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie)

Traversați o scurtă perioadă 
caracterizată prin exces de zel. 

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Uneori, ca să construiești ceva 

e necesar să demolezi altceva.
SCORPION — MISTREȚ 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Gindul vă zboară, obsedant, 

spre o imposibilă oază.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
lncîlclte sînt căile Pe care ați 

hotărit să mergeți I

Vi se 
Ce să-i 
fect, nu

vicii, 
per-

caro 
plic*
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