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Congresul 

duL calp iibeia 
extremiste.

liDMB n-a
concepțiilor

loca! cîrcdcL.
In data de 8 ianuarie a.c. la Regulatorul de Circulație .și 

. . . iției CP Pctr >pini s-a primit Telegrama nr. 92 pun 
care P cionala CE Timișoara dispunea anulai ea cursei dc persoane 
273!'2737, pe ruta Petroșani — Lupeni. Intrucît era o cursă in
tens folc.-ită de navetiști, RCM-ul Petroșani a cerut revenirea la 
acea 1. t Ă îre. Fapt ce s-a și întîmplat, cu începere din 15 ianua
rie. Această hotărîre conține însă un amendament : pe timpul 
var-mțel elevilor (nu .și a studenților) cursa nu va circula.

Pi iul unui abonament pe distanța menționată este de 2298 
1 iar in re punctele de oprire Petroșani — Vulcan, 1297 lei. (P.N.)
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MAXIMA ZILEI
Egoismul constă in a face fericirea (a din nefericirea altora. 

LACORDAIRE

Raportul Comisiei 
de anatiză a 

Prefecturii (li)

lo- :

ta

s-a :

cAriiE

GL\ ERNUL ROMÂNIEI — 
DEPzXKTAMENTUL ADMI
NISTRAȚIEI PUBLICE 
CALE

BUCUREȘTI
» Din di'poziția p. «mărului

organizat o acțiune de stricni- 
Zaie a tini lor vagabonzi cu per
sonal u 2 u.'hnlc, dc la Centrul 
agricol l’ei oșani, fura a lua si 
dispuni mă-urile imediate pen-• 
tru protecția ce se impunea, de • 
a duce cadavrele clinilor • 
la puțul suc, aceștia fiind adu- ■ 
nați la o ia apa de gunoi, 
zen’.ind p---r;col pentru alte 
țnale ,i pentru oameni și, 
Zbal li sesizarea Centrului 
medicină preventivă Petroșani a 
intervenit cu masurile necesare.

Din infoimațiile și relatările 
consilierilor, cetățenilor și sala- 
liaților, cu care comisia prefec
turii a stat 
că, primarul 
troșani, mg. 
este obsedat 
lității sale, ________ ____ _____ iw

chiar cu materiale concepute <1e; 
el, la ziarul „Zori noi" Petroșani, ; 
pentru a se scrie despre el in I 
tr-un nvxl laudativ, punind rne ; 
reu in față pe „EU" și aproape 2 
d. loc pe .NOI", exemplu mate- 2 
riale concepute si scrise d^ el: 2 
.Țăranii d.n sală și necesitățile* 
tor" și „Expozeu asupra vizite, ; 
<1‘ 1> nației municipiului Petroșani! 
la Grenoble — Franța", materia. ■ 
le care, datorită conținutului lor,; “ 1 ■ w

9 ...........a- ■
Luări de cuvint, cit;

pra- 
ani- 
nu- 
de

9 
«

(continuare in pag. a 2.a)

Europa contrastele
In Europa de astăzi din mul

titudinea de tendințe, două — 
antagoniste — se fac simțite cu 
pregnanță. Una secesionistă, 
racteristică părții răsăritene 

cealaltă unionistă, cuprinzind ves
tul continentului. In ceea ce pri
vește prima tendință, semnalul a 
fost dat de dispariția Uniunii So
vietice ca stat. Cu toata puterni
ca nostalgie 
sici, vechiul 
Comunitatea 
den te, nu a 
țuiască decit 
s-a opus inițial Ucraina,

■ Primim !a Redacție

u ă.

că
ni

hegemonică a Ru- 
imperiu, rebotezat 
Statelor Indepen- 
reușit să supr.avie- 
pn an. Acesteia i 

în dis-

In virtutea, dreptului la replică, anexat vă înaintez pentru 
publicare un exemplar din scrisoarea nr. 289/18 ianuarie 11.c., 
tiansmisa Proiectului Județului Hunedoara, in legătură cu con
cluziile analizei execu ivului ți a primarului, niczcntate în ședința 
Consiliului municipal petroșani, din 11 ianuarie a.c. și a Notei 
pi zentate du dvs. ia ziarul local de simbu â, 16 ianuarie a.c.

PRIMAR,
ing. Gheoighe STOICl'ȚA

la

do vorbă, a reieșit 
municipiului Pe- 
Stoicuta Gheorghe, 
de ideea persona- 

intervenind mereu,

9

nici n-au fost publicate.
Pe de altă parte, folosințe, 

tlt in une'e I
îs* prin articole de ziar, expresii 2 
Incitatoare, ca exemplu (din cu-; 
Vintul l.i ședința de constituire a 2 
Consiliului local: „ar fi crunt; 
pentru consilierii noi aleși, dacă; 
BU s-ar putea cîștiga aceste drep- 2 
tuil d“cît printr-o noua mine- 2 
nada ți luați aceusta ca un SOS; 
(I vu rugam să ne dați o mînâ Z 
de ajutor", ajutor pe care-1 so- Z 
țlc'tă domnului parlamentar B j- Z 
tulcscn Valeriu, în legătură cu ! 
lermofi- <r i, Introdu^cr<a ga- • 
zului și alimentarea cu apă, cit ! 
ai titlul articolului .Valea Jiu- ! 
lui la limita răbdării" publicat î 
în ziarul „Adevărul" din 29. X. « 
1992. prin care viza aproviziona- • 
tea cu făină, lapte, zahăr, carne. • 
cartofi .ți altele, care a av ‘ re- «

I'REI'F.CT
ing. Chem «ho IV AN 9

C&lre Frsfectcra județului Hunedoara
Domnului prefect GliEORGHE 1VAN — Deva

In legătură cu concluziile Co
misiei dc analizu a activității 
Primăriei Municipiului Petroșani 
și a primarului, comunicate în 
.și dința de Consiliu din 14 ianua
rie 1993, doresc sa va aduc 
c u n Oș t i n ț.i următoarele:

1. Intrucit materialul prezentat 
nu rellcclu realital-.a și pune în- 
tr-o lumină deformată activitatea 
jirimurici și a primarului, nu-mi 
însușesc observațiile făcute. Di
rese sa jirecizez că toatc aceste 
constaturi — spre regretul meu 
— au fost făcute in mod tenden
țios, in perioada concediului meu 
din decembrie ’92, în prezența 
înlocuitorului meu, dl. viceprimar 
Pușcaș I., limitindu-se la con
sultarea unor persoane care in 
perioada de la alegerile locale și 
plnă în prezent au manifcst.it 
un evident interes pentru proble
mele personale ce contravin le
gilor in vigoare și pe care nepu- 
tîndu-le accepta — fapt ce se 
poate doved — au lovit și lo
vesc, prin intermediul „generos" 
al presei, in administrația locală 
și in primar.

2. Vă semnalez spre știința că 
ina nte de inițiativa dv. de a 
analiza la cererea Consilierilor 
(din 18 noiembrie 1992) activita
tea execuți uluj, subsemnatul, 
inca din 30 octombrie 1992, prin 
scrisoarea nr. 6960, am solicitat 
CON.SILIULJiI JUDEITAN HU
NEDOARA, o verificare temeini
că a activității PRIMĂRIEI MU
NICIPALE PEi'ROȘANl asupra 
perioadei de cind am fost al's, 
din dorinț i de a fi îndrumați ți 
ajutați iu acțiunea de a Îmbu
nătăți munca nnastru pe viitor 
și de a elimina eventualele nea
junsuri ale 
In această 
ziție.

Insist să 
acest d< mers, avind convin .'«ren 
ca o comisie a Consiliului jude
țean. sprijinită și de or;'ari'’Ie 
specializate din Prefectură va 
orienta spre problemele mari ale 
MUNICIPIULUI PETROȘANI și 
VĂII Jlț I.ftJ, unde executivul 

nostru a intimpin.it și continuii 
să irnimpine și u> ore/ent gia’il- 
tâți deoscliite.

Cauzei'’ aci dor greutăți se re
găsesc din perioadi le anti ri ire

a Iministrații i 
etapă grea de

rpl.in-pți că am

locale 
trăn

fAcut

alegerii mele: lermofiearea, ali- 
mini.u.a cu apă, aprovizionarea 
cu butelii, carburanți, cu pline, 
lapte, zahur, transportul urban, 
lipsa de fonduri pen ru întreți
nerea Ionelului locativ, salubri
zarea .și curățenia orașului, lipsa 
de dotare, starea drumurilor etc., 
precum și necesitatea unei stra
tegii legate de prioritățile dezvol
tării in perspectiva a municipiu
lui din punct de vedere teluuc 
și edilitar.

juni păstrez convingerea că la 
acuast.i dorință sincerii a nv.a 
se va răspunde cu sprijinul dv., 
intr-un timp cit mai scurt.

3. Suit dezolat să constat că, 
negljind aceste mari probleme 
Comisii prelectiiiii a localizat 

analiza și concluziile intr-o pro
blematică minoră, bazată pe su
biectivism și chiar rea intenție.

EXEMPLE:
— sancționarea conducerii 

RAGCL și a REA1.COM, este 
considerată dc dl. subprefect 
Botoroagă I. — șeful comisiei — 
drept un abuz, al primarului — 
numai pentru că aceste unități 
nu srnt subordonate primăriei, 
ci prefecturii;

— laxele de pașunat la munte 
pentru crescătorii de ummal<. au 
fost prezentate denaturat;

— acuzațiile privind atribuirea 
unor spații de locuit sau cons
truirea de cabane — garaje și 
alte construcții abiiz.Ue au fost 
puse tendențios in sarcina ine t;

— acțiune i de sl.ricniz.are a 
cimilor vagabonzi a făcut obiec
tul a numeroase calomnii, la fel 
ca șl preocuparea pentru lucru
rile de la Casa căsătoriilor;

Este dv.ascmcnea ilară afirma
ția poli ivit căreia a.? fi solicitat 
politici interdicția circulației ru
tiere pe str,ida unde locuiesc, 
p i/a locuinței, gardă personală 
etc. Toate aceste afirmații abe
rante demonstrează ca de dl fel 
întregul m itcrial pro; nt it Con- 
siliubii. intenția evidentă d 
ma di nigr.i din motiva ufur .v 
înțeles.

4. La scurt timp după ce am 
fost ales, am constatat că sint 
supus puni grup de dezinformare 
in primăr.e și unul g-up de pre
siune in afară, avînd ca expo-

(l iHiliniitirv in pag. a 2-a)

secinlcl.- sini. în e•'aită, aceleași. 
Sa acceptăm că asta a 1 s{ v.»- 
ința popoarelor i spective — în 
fapt, inflii nțate d. lider; națio
naliști, mai mult sau mai puțin 
(fo?ti) c muniști, avizi de putere
— d.ir ce au ci-digat prin asta? 
Probabil că — și e de așteptat
— vor urma, după un timp, nai 
,-ik mie. noi uniuni Si fi.ndcă Eu
ropa este, totuși divizată, aces
tea se vor înfh-'pt.i e spre Vest, 
fie spre Est. Cale de mijloc pen
tru un stal mic nu prea există.

La polul opus — țările din A- 
pusnl Europei. Avînd avantajul 
unei coabitări întinse ca durată, 
bazată pe o politică gen rală a- 
semanătoare, acestea vizează o- 
biicti.e mari. Primul pas a fost 
constituirea uni i piețe economice

puia fiind pe atunci Flota Mării 
Negre. Acum pe rol se afla di- 
ferend il pentru Crinteea. I s-au 
alalurat republiciile d n Asia, ca
re intenționează formarea unui 
gen de piața comună în zonă, 
independenta de Rusia. Evoluția 
viitoare a situației geo-polit'ce 
din perimetrul fostului imperiu 
sovietic este

Unele din 
Est, apărute 
al împărțirii 
ță între marile puteri învingă
toare in al doilea război mon
dial. se confruntă cu o puterni
că tendință centrifugă, bazată pe 
criterii etnice. Conflictul iugoslav 
— o sfidare la adresa civilizației 
slirșitului de veac douăzeci — 
cor tituie un punct dj referință. 
Cehoslovacia a suferit de același 
sindrom, cu diferența, qă separa
ția a fost „de catifea", prod.icîn- 
du-se pe calea tr itativelor. Co-
V7///Z//////Z/Z///Z.vzz/Z/z//zz> .-////////////'/Z/ZZl,/W/ZZZ///Z/ZZ/AV.V////Z//ZW//Z«

imprevizibilă, 
țările Europei 
pe hartă ca . 
sferelor de influen-

i de 
„rest"

I’aul NICULESCU I
(Continuare în pag. a 2_a)

ZS6

Măcar cu patinele...
Pe strada General Dragalina din Petroșani, de peste o săptă-, 

mina curge apa încontinuu, dinți-o snrsî u>or d verificat, după 1 
cum se spune pe la noi. Meseriașii din branșă sînt așteptați in 
zonă, dacă nu cu scule adecvate pentru spart gheața, măcar cu , 
patinele. Intrarea pe acest patinoar ad-hoc este gratuită. Ieșirea, 
uneori, pe brinci. (P.N.)

DISPĂRUT
Vineri, 15 ianuarie a c. a dis. 

părut de la Școala generală nr. 
7 Petroșani, după terminarea 
cursurilor, i levul BUCAL \1!U 
OVU1JU — IULIAN, in virs'.â 
de 13 ani și juni.itate.

Semnalmentele copilului:
ton, slib. aproximativ 1,15

înălțime. In ziua în care a di.s_
•rtutrt ■/ "/u>

era îmbrăcat cu o petici 
pantaloni de tr• ning al-
și ghete marori. 1

șa- 
m

parul 
kaki, 
bușiri

Cine poate da relații este ru- 
f.uniici In 

23/18. la ’ 
7 sau la

gat să se adreseze 
str. Aviatorilor bl.

Șco.da generală nr. 
Poliție.

Tibcriu V1NȚAN

Medicină, privatizare și... viitor
Articolul „Cabinetul particular" aparut in ziarul nosli U tn 

ziua de II ianuarie a stirnit in Spitalul din Petroșani, o adevărată 
furtună. Ca urmare am fost contactați 1 letonie de domnul 'lootov 
Glii-or,:he Dai id, directorul spitalului, care n_-a spus ca 

silise, intrucît am acuzat medicii spitalului 
,ciubucuri“. Cuviniul aparține domnului unecloi. S.gccc, 
r.iii ca cele scri«e de noi an fost interpretate astfel. No: 
zum NICI UN 
JIULUI, NICI 
PRETINS SAU 
NEDE DE 
cmc nu comit astfel de abuzuri și nu credem ca o persoană sau 
alt.i dintie cititori a putut crede altceva. Avem medici buni! 
care se confrunta cu greutăți in exercitarea profesiunii lor, sub 
aspectul ilflt.uai materiale >1 sub aspectul respectării statutului 
medicului. Oamenii trebuie înțeleși și cititorii noștri au înțeles,, 
desigur, adevărul. (

In urma telefonului domnului director David, am purtat cHe- 
cții cu mai mulți medici d.n Spitalul din Petroșani, din dorința 
di a ie ifla și susțin in numele ad' Va il ii, drepturile. Concluzia 
care s-a impus este că viitorul asist nței medicale este prlvaPza- 
i' i. incepntu „de jos in sus", aduci dc la nivelul de circumscri-p-, 
I ca sistemul de sl.it și cel prii.it trebuie sa coexiste, in condL 

m care legisl uia actuala va fi completată cu alte legi. „Legea, 
sponsorizării". Legea asigurărilor sociale ș.a. Vom reveni, în e>, 
Ioanele zi irului, puiiind in cle,l>.at«ie t rn.i „Asistența medicală,] 
iivutro?". Orice opinie [>c aceasta tenia, dacă este avizată, este 
binevenită. ,j

■Jl 
llm.iliti M FXANDRFSCU

sil in c< le 
•r '

am gre- 
ca sini
ne pare 
nu acu- 

■■ ALEAMEDIC DE LA PETROȘANI SAU DIN
IN ARTICOLUL NOSTRU Șl NICI ACUM CA A
A l,l.'AT BANI I1E l-,l L.E1 SAU ALTE MO-1 

LA BOLNAVI. Avem in Valea Jiului medici corecțl, ,

In pagina a U-a

c

manifcst.it
intimpin.it
REA1.COM
prii.it
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Hanul vorbește
Qricit de dur ar părea cuvîn- 

lul, stadiul invățamîntului nostru 
i ramas acela de bijbîiala, ca și 
n ianuarie 1990. Pe undeva este 
firesc, intrucit reașezarea valori
lor unei societăți, după peste 50 
de ani de dictatură și de înval- 
m .'ire a valoi ilor reale cu le 
false în acel mixtum — eomposi- 
tum egalitar.st, specific regimu
rilor absolutiste cere timp. Pe 
de i’.tă parte, răminerea învăță- 
min ului in stadiul de „cenușă- 
zz«.

Europa 
contrastelor

(Urmare din pag. 1)

comune. Unificarea monetară es
te, actualmente, doar o chestiune 
de timp. Dacă ’ucrurile iși vor 
urma cursul — și nu văd de ce 
nu ar fi așa — nu peste multă 
vreme ne vom trezi in fața unui 
fapt implinit: o federație a sta
telor Europei de Vest. Concluzia 
ar fi că, in timp ce unii iși 
pierd din putere divizindu-sc, al
ții și-o măresc, unindu-sc.

Comunitatea statelor apusene 
a apărut din necesitatea de a 
compensa, în primul rînd, pu
terea giganților economici: Japo
nia și SUA.

România se află pe linia ima
ginară de separație intre aceste 
două curente antagoniste. Din 
moment ce am ratat o bună oca
zie de reîntregire cu teritoriul 
de dincolo de Prut, nu ne rămî- 
ne dccit să ținem cu dmții de ce 
avem. Aceasta nu se face, insă, 
prin amplificarea unor conflicte 
— mai degrabă imaginare — șl 
care constituie apanajul unor pa- 
trioți de operetă, ce nu urmă
resc dccit acumularea dc capital 
pMitic.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ■.ZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ7ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZ)

Raportul
P r e f e

(I rmare din pag. I)

reuși uni negative in relațiile 
■ agenților economici din Valea 
Jiului cu furnizoiii acestor pro
duse.

Primarii nu a reușit *ă-și a- 
propie și să conlucreze in mod 
coleg al cu consilierii, orice so
licitare legală a acestora tratîn- 
d-o ca favoritism personal. Nu 
și-a apropiat salariații cu care 
lucrează, manifestînd o atitudine 
impulsivă și creind o psitioză de 
tx'am- .și de impunere a punctu
lui sau de ved'-re, mlmind cont 
dp parerca legală și competentă 
a acestora, contrară părerii sale, 
iar pentru acoperire, obligă pe 
secretar, ciceprimar, și șefii com
partimentelor dc resort să semne
ze aiaturi de el atit pc dispoziții 
<at și pc restul actelor.

Primarul, a solicitat dc iscme 
nea, Poliției municipiului Pe
troșani sa fie de acord cu in
ter z. cerca circulației pc strada 
floria, unde locuiește dinsul, pe 
motiv că sint afectate instalațiile 
edilitare subterane pozate po 
stradă, lucru neconfirmat, dc a- 
semem .i, sa i se asigure paza 
la locuința, gardă de corp și, in 
diferJe ocazii, antemej-gător, ser
vicii și măsuri neprevăzute dc 
legi și deci, nconoratc.

Nu se apropie și nu manifesta 
snfii ient interes pin'ra rezolvarea 
unor cereri legitime ale cetățeni- 
lor, Indeos' hi in cazul celor care 
solicită să se privatizeze, pri- 
vindu-i cu suspiciune, fără nici 
un motiv, pc mulți repezindu-i. 

Solicitat de Consliul loc.il do
■ > r.iporl i cu privire la modul in
■ .ne a idus la îndeplinire hotă- 
ririJ acestui.- a prezentat un 
r.i; .1 ■ - jziv, cu r< feriri la vi
itor .i nu l.i ce a făcut, iar din
ți >iobbmelc raportate ca c- 
I . ifo, acestea in majoritate se 
o ia problemele Ce nu i ti

ni b.i/a I caii nr Cft'l'tOl 

rcasă" a societății constituie ti
na dintre anomaliile anilor de 
tranziție. Și totul pornește de la 
bani. Pentru argumentare, luăm 
exemplul apropiat nouă, cel al 
Văii Jiului.

O analiză efectuată de Pri
măria Petroșani, numai pentru 
instituțiile școlare din oraș, in 
martie 1992, evidenția că este 
necesară de urgență suma de 
11,5 milioane lei pentru rezolva
rea problemelor stringente de 
întreținere a localurilor școlare. 
De alocat, de la buget, mai ni
mic. Este acută lipsa localurilor 
școlare in cartierul Petroșani 
Nord. Școala 4 are o clădire im
proprie. Căminul de copii din 
zonă funcționează supraaglomerat 
în două apartamente de bloc. Ce 
să mai vorbim de minimele con
diții de desfășurare a cursurilor 
în clase supraaglomerate! Recen
tele avarii de la școlile generale 
nr. 1 și 5 au demonstrat că ad
ministrația locală trebuie să fa
că parte din consiliile de admi
nistrație ale școlilor și să-.și asu
me răspunderi, nu numai să in
tervină post-factum. Materialele 
didactice sînt învechite, multe 
sînt depășite. Lipsesc sau sînt

Cind <■ soare in suflet, zăpada pare un pat cald...

Comisiei 
c t u r i i

și care vizează activitatea genera
lă a Văii Jiului, cvitind proble
mele specifice și stringente ale 
cetățenilor din Petroșani.

Este foarte orgolios și mindru 
de sine, lingușitor față dc unii 
și abuziv față de alții.

La întrebări a: „după adopta
rea hotărîrilor ce face primarul, 
in vederea aducerii ia îndeplini
re” a dat următorul răspuns : 
„întrucit la ședințele Consiliului, 
potrivit dispoziției primarului, 
participă și șefii compartimente
lor care promovează și susțin pro
blematica specifică, măsurile a- 
doptate și temele stabilite se re
țin de fiecare, acționînd pentru 
ducerea lor la îndeplinire fără 
alte dispoziții .suplimentare11... „ca 
primai m am bazat .și continui 
să acord încredere deplină conș
tiinciozității și prestigiului pro
fesional al fiecărui salariat, nu 
numai in aducerea la îndeplnire 
a hotărîrilor Consiliului, ci al 
activității sale Ja primărie11.

Or, și din acest răspuns, re
zulta că primarul nu se impli
că direct, conform obligației le
gale, in asigurarea executării ho. 
Unirilor Consiliului local, acest 
lucru lăsîndu-1 la latitudinea sa- 
lariaților și numai în subsidiar 
și prin implicarea sa.

In concluzie, în urma analizei 
i fectuate cu privire Ja activita
tea și conduita primarului muni
cipiului Petroșani, ing. Stoicuța 
Glicorghc, rezultă că acesta nu-și 
in leplincștc, în conformitate cu 
pn vederile legale, atribuțiile cc-i 
revin și că, prin acțiunile și ac- 
ti ifate.i sa de decizie, conliavi- 
nc și compromite interesele mu
nicipiului, iinpunîndu-sc aplica
rea prevederilor art 41, combinat 
cu art 31, alin. I, lit. b și c din 
1 -gea nr. 69/11191, motiv, pentru 
care va rugăm a iniția demersu
rile mcesaic in vederea demi
terii sale din funcție și stabili
ri a datei alegerilor unui nou 
primar al municipiului Petroșani. 

grav degradate, aparatele audio 
și video, cele citeva calculatoare 
aduse, cu chiu cu vai, nu rezol
vă nimic. Nu concordă manualele 
cu programele școlare. TOTUL 
DIN LIPSA DE BANI. Ce fel de 
învățămînt gratuit avem cînd 
părinții dau sume importante 
la „fondul clasei11, pe lingă chel
tuielile de întreținere ale copi
ilor și pe lingă acel „descurcat11. 
Membrii comitetelor de părinți, 
mai ales cei ce lucrează în mari 
societăți industriale, Regii, sînt 
ncvoiți să recurgă la compromi
suri pentru a „cîrpi11 într-un fel 
baza materială a școlilor.

Cadrul legislativ actual al în- 
vățămintului este haotic. Se a- 
plică unele prevederi ale legii 
vechi, „repudiată11 în discursuri 
propagandistice de mai toată lu
mea în 1990, dar neînlocuită prin 
nimic. Statutul cadrului didactic? 
O... poveste! Salariile sînt mici. 
In Valea Jiului se resimte o acută 
lipsă de cadre didactice Rămînerea 
tributară a profilclor școlare pen
tru o anume categorie de indus
trie nu poate duce decît la eșec 
profesional, iar peste cîțiva ani 
și la șomaj. (Al. II.)

Către Prefectură

Datorită valorii impuse și deja recunoscute a popicarilor din 
Valea Jiului, FRP a chemat sub „arme11 nu mai puțin de 4 spor
tivi, trei de la campioana en-titre, Minerul Vulcan, și unul de Ja 
revelația acestui tur de campionat, Jiul Petrila.

In lotul mare al superligii se antrenează Leontin Poțpp, li
derul, Nicolae Lupu (ambii de la Minerul Vulcan), Ion Ilordilă 
(Jiul Petrila).

Pentru lotul de juniori, alegerea s-a oprit asupra talentatului 
jucător Luis Cărare (Minerul Vulcan). Pregătirile se desfășoară 
la Tușnad și în aceste zile sînt așteptați, după o absență de două 
săptămîni, să se alăture ficcare echipei sale. Elisabeta Santa și 
Liliana Suba (Jiul Petrila) se vor pregăti și ele cu lotul național, 
pentru europenele de arte marțiale.

Lupte
Cupa Federației

(Urmare din pag. 1)

nenți cîțiva redactori ai ziarului 
local ZORI NOI. Pentru a vă 
convinge, este suficient să lec- 
turați colecția acestui cotidian, 
care s-a dedat la o campanie 
sistematică dc calomniere a per
soanei melc în calitate de pri- 
mar.

5. Sînt conștient că în activi
tatea mea există ți neajunsuri 
generate de complexitatea pro- 
plcmaticii Văii Jiului. De aseme
nea există unele divergențe de 
opinii, care pot fi regăsite în 
toate primăriile țării, încă dc la 
aceste divergențe, aproape fi
rești în această etapă, pînă la a 
fi acuzat că am lezat interesele 
statului încâlcind legile țării și 
ordinea de drept, că am compro
mis cu rea credință interesele 
municipiului (pentru al cărui 
prestigiu mă lupt cu toată pu
terea) este o dinslanță marc, 
este o acuză care trebuie antent, 
responsabil și obiectiv anchetată.

fi. Pentru a elucida o scamă 
dc ilegalități săvirșite în orașul 
Petroșani (parte chiar de unii 
care mă acuză) îmi mențin soli
citarea pc care o voi adresa 
GUVERNULUI ROMÂNIEI, ca 
o comisie de specialitate să efec
tueze cercetările ce se impun. 
De asemenea solicit ca toate con
cluziile înscrise în materialul 
prezentat Consiliului Municipal 
să fic rcanalizatc cu obiectivi
tate în prezența mea, cp parti
ciparea unor reprezentanți ai 
Contenciosului administrativ și 
ai Administrației publice din 
gu vern.

Vă inci dințez, d-le Prefect, 
ca nu mă voi abate de la con
du ta dc cetățean corect, iar ca 
primar independent voi sluji cu 
credință adevărate )( interi sc ale 
concetățenilor mei.

în acest sens Îmi exprim con
vingerea ca voi avea din partea 
Dvs. înțelegerea și sprijinul ne
cesar.

SPORT
Popice
„Campionii” jocurilor în 

deplasare pregătesc urcușul
După un clasament întocmit 

în baza punctelor aduse din jo
curile din deplasare Jiul Pe- 
trila este de departe campioana 
absolută a acestui campionat. Ea 
nu a gustat în acest tur și nu 
va putea gusta nici în retur din 
marele secret făurit de aportul 
publicului propriu, din avanta
jul pistelor care îi sînt familia
re, din atmosfera „de acasă11 în 
întîlnirile cu protagonistele su- 
perligii, echipe cu o tradiție de 
decenii, ce nu de puține ori a- 
pelează la acest factor determi
nant în psihologia întrecerilor. 
Constantin Dobrică — antrenor- 
jucător —, Marcel Dobrică. Vic
tor Miclea, Ion Scorțca, Marius 
Gherman, Andrei Marian, Ludo- 
vik Kovacs, Ion Ilordilă, Radu 
Gherman și... juniorul Vălean 
Codarcea, un autentic talent care 
s-a impus cu dezinvoltură, sau, 
iată, lotul întreg care a început 
pregătirile pentru a urca nccon-

In loturile

Se apropie cu pași repezi data 
primelor întreceri din cadrul Cu
pei Federației la lupte, unde sînt 
invitați și sportivi de la Jiul Pe
trila, aceia care au contribuit, la 
final de an și de campionat, la 
o clasare onorabilă a echipei pe 
locul IV, după marile „puteri” 
Vulcan București, Steaua, Dina- 
mo. Costică Marmeliuc nu-i sca
pă din ochi pe cei vizați, adică 
Aron Cîndea, Iulian Taciuc, Lu
pu, Udroiu, Mihăiescu, Gimpoie- 
ru și Daniel Roșea, lucrînd su
plimentar pentru aducerea lor 
„în vîrful de formă” pentru 28,

RUGBY fflț RUGBY 15 RUGBY
Minerul Laponi ;;

M urca la munte ;•
•

n

Sub bagheta lui Vasile Bcrcu, |î 
Minerul Lupeni și-a început pre- ■■ 
gatirile, avind aceeași structură •• 
a Iotului, dar o dorință mai ;> 
mure dc autodepășire. Din 20 ;; 

ianuarie echipa va urca la munte, j; 
mai precis la Cabana Straja, ;; 
alături dc fotbaliști și întrecerea ;; 
sc va da aici între doi versați Jj 
tehnicieni: Robcrt Cosmoc și Jj
Vasile Bcrcu.

■ I
Echipa speră să cîștigc, în spe- ÎJ 

ciul. în forță, dar și în greutatea ;; 
grămezii, uimind să-și definiți- î! 
veze planul tactic pentru o scrie I! 
dc jocuri dc pregătire și veri- ii 
ficare a tuturor rugbyșlilor a- I! 
flați in lot. Sprijinul acordat dc •! 
conducerea KM Lupeni, dc corni- JJ 
telul sindicatului și al secției dc 
rugby, este mai mult docil im- !] 
bncurator. i!• •

■ I
■ I

* ■ I
■ ■

Juniorul Andreiță (Știința Pe- ;; 
Iroșani) este cooptat in seleețio- ;; 
mita de juniori a României, ur- ;;
mînd să îmbrace tricoul pregăti !î‘ Bl
iilor dc J.i 1 februarie, •; 

diționat, la sfîrșitul campionatu-i 
lui, pe unul din cele trei locuri, 
amenințind, după cum se vede, 
podiumul, indiferent ce echipe 
vor trebui să se dea la o parte.

Alegerea d-lui Vasile Blîndu 
în noua funcție de președinte al 
secției (dl. Viorel Todosiu s-a 
retras din motive de sănă.ate) 
aduce un aer de încredere și mai 
ales un vot sigur în bătălia pen
tru... sponsorizare. Noul comitet 
de sindicat are și el o altă viziu
ne asupra sportului petrilean și 
popicele nu vor lipsi din carne
țelul cu priorități.

Antrenamentele se desfășoară 
în sala dc lupte Jiul Petrila, cu 
exerciții specifice pentru dezvol
tarea forței, a mușculaturiî. spa
telui, a vitezei de reacție și nu in 
ultimul rînd pentru fortificarea 
brațelor, dublate de mijloacele 
cu care atleții ajung primii la 
linia de sosire.

naționale

29, 30 ianuarie. Ion Nemeș, pre
ședintele A.S. Jiul Petrila, 
Emil Grecu, președin
tele secției și Ion Vasile Sa- 
vu, președintele comisiei sport 
ain partea sindicatului, Se luptă], 
și ei, pentru a asigura sportivi
lor toate condițiile obținerii unor 
performanțe care să întărească 
și să întrcgeacă palmaresul u- 
nei echipe cunoscute și consacra
te pe plan național. Dacă veți 
vedea o coloană de alergători pe 
drumurile Petrilei, spre Lunca 
Florii, nu-i împiedicați să-și ob
țină fiecare timpul contracrono- 
metru pe o asemenea distanță.

Știința Petroșani 
sc pregătește acasă

începute săptămîna trecută, 
pregătirile echipei de rugby Ști
ința Petroșani se desfășoară sub 
conducerea principalului Emil 
Drumea, antrenor-jucător, și toți 
componcnții echipej au răspuns 
cu simțul datoriei Ia noul sezon 
de pregătire, menit să ușureze 
greutatea returului, care bate Ia 
ușă. Știința se află și în plină 
campanie pen’ru Cupa Româ
niei, conducind, după prima par
te, cu 8 puncte, in fața echipelor 
Minerul Lupeni, 7 puncte, Mi
nerul Berberii, 4 puncte și CSM 
Sibiu, 4 puncte. Toți sportivii sînt 
în perfectă stare dc sănătate, in
clusiv Aurel Claudiu, externat 

recent, după un control la spita
lul din localitate.
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Rubrică realizată ele

Dotei M AMȚI.J
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TON
I

Salut, tineri! Pentru că vouă nu 
| nc-ani adresat pînă acum în mod special. 
$ Pentru că, deși reprezentați un segment 
t social important, v-am acordat mai puțină 
5 atenție dccit meritați. O vom face insă, 
i dc-acum înainte, prin intermediul acestei 
Ș pagini care — pentru început — va avea 
Ș o ritmicitate bilunară. Cu ajutorul vostru 
x sperăm să ne întîlnim mai des.

Încă de la bun început ne-am propus 
x să colaborăm. Așteptăm, deci, aprecierile 
1 voastre critice, sugestii, idei, v izavi de 
$ domeniile care considerați că merită să

rz//zzzzzz/zzzz/zzz/z/zzzz/. zzzzzzzzzzzzzzzzzz. < 

le abordăm. Ne vom bucura de sprijinul ș 
unor specialiști în probleme de tineret, î; 
medicină, psihologie, cultură, artă, al unui $ 
inițiați în ale muzicii. „Cupido** va fi con- $ 
fidentul și amicul vostru, căruia îi veți x 
putea destăinui momentele de îndoială $ 

care mai apar din păcate — în relațiile $ 
de prietenie.

Tot din partea voastră așteptăm pro- Ș 
puneri pentru titlul acestei pagini, pe $ 
care, deocamdată, am numit-o simplu Ș 
„PAGINA TINERILOR*'
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TEST PHIL
For in e n, o n I y

1. Considerați că sînteți o per
soană ce exercită atracție sexu
lui opus?

a) da; b) nu; c) nu știu
2- Vă simțiți atras de femei?
a) da; b) nu; c) nu știu.
3. V-ați format o imagine asu

pra modelului ideal feminin, in 
ceea ce vă privește?

a) da; b) nu; c) nu știu.
4. Intîlnind o persoană apro

piată idealurilor dv., ați lace 
tot posibilul pentru a o cuceri?

a) da; b) nu; c) nu știu.
5. Presupunind că vă aflați 

tntr-o situație de maximă intimi
tate cu o parteneră atrăgătoare, 
ați întreba-o.,. ce părere are des
pre climatul politic?

a) da; b) nu; c) nu știu.
6. Sintcți de părere că intr-o 

iclație intimă trebuie să vă a- 
sumați întreaga inițiativă?...

a) da; b) nu; c) nu știu.
7. .„și toate riscurile urmărilor 

posibile?
a) da; b) nu; c) nu știu.
8. Să presupunem că sintcți 

«nare m.crobist și urmăriți un

meci pasionant. Ați fi in stare 
să intrerupeți vizionarea pentru 
o intilnire cu EA?

a) da; b) nu; c) nu știu.
9. Presupunem că v-ați decis 

să „spargeți gniața“. Pentru a- 
ceasta, ați apela la forțele pro
pui sau ia prieteni, agenții ma
trimoniale, aiți mijlocitori?

a) la forțe proprii; b) la prie
teni ctc; c) nu știu.

10. Ați renunța la iubită pe 
motiv de opțiuni politice diver
gente?

a) da; b) nu; c) nu Știu.
Fiecare „a“) se notează cu 3 

puncte, ,,b“) cu două puncte, 
„nu știu" cu un punct. Un total 
cuprins între 24 și 30 de puncte 
caracterizează un tip hotărît, 
care știe ce vrea, cu bune „po
sibilități" în „domeniu". Inlre 
16 și 23 de puncte sînteți perfec
tibil, dar aveți nevoie de mai 
mult curaj. Sub 13 puncte — lă- 
sați-o baltă! Sau puneți mina și 
studiați, pentru a umple golurile 
de cunoștințe în materie.

(TOLLINS
Personalitatea uluitoare a in

terpretului de muzică pop PlIIL 
COLLINS nu credem că mai poate 
fi astăzi contestata de nimeni. 
După o perioadă de 20 de arii, 
timp în care el a fost bateristul 
nu mai puțin celebrei formații 
„Genesis", trupă la care Plai] 
Collins va deveni, în 1975. și so
list vocal (în urma plecării lui 
Petcr Gabriel), „tinărul", dar,

i ah That Sm want — Ace 
<)f Basc

2. 1 m Not D< ad Turbo I!.
3. ît Could IIavc Been X ou — 
Twcnty

4. Johny VVanna Livc — .Sandra
5. End Of Thc Road — Boyz H 

Men

Tagină coordonata de:
Paul NICl'LESCU 
Tibcriu VINȚAN 

Vali LOCUIA

încă de pe atunci, celebrul Pilii 
Collins decide să părăsească for
mația care l-a lansat și să se 
avînte de unul singur în lupta 
pentru supremație în muzica pop. 
Desigur, un „joc periculos". După 
o bogată activitate conccrtistică 
și mai ales discografică, pentru 
Phil „șansa norocoasă" avea să 
se arate abia în 1990, odată cu 
lansarea albumului „But Seriou- 
sly", care s-a instalat pentru o 
bună perioadă de timp pe primul 
loc al topului albumelor realizat 
de cunoscuta revistă „Bilboard". 
Din cuprinsul acestui album o 
alții melodie care avea să cuce
rească lauri a fost „Anotbcr l)ay 
In Paradise".

CUPIDO -

I HOROSCOP
IrtKsAIOH — 11GRU

Șanse remarcabile in cazul in 
care vă veți baza pe intuiție. Nu 
vă lăsați impresionat(ă) de dis
tanțe.

PEȘTI — IEPURE

Încurajați reinnodarea unor 
relații mai vechi, care v-au adus 
satisfacție la momentul respec
tiv. Nu veți avea ce regreta.

BERBEC — DRAGON
Idila începută pare lipsită 

de perspective. In acest moment 
de cumpănă, feriți-vă să faceți 
primul pas! Oricum, mai rău 
decît atita nu poate fi.

TAUR — ȘARPE
Un succes rapid, care nu vă 

oferă satisfacțiile așteptale, ur
mat de o revenire pe poteci mai 
umblate, dar sigure.

GEMENI — CAL

Nori negri traversează seninul 
cerului dv. afectiv și egoismul 
de care dați dovadă — ieșit de 
sub control — este singurul vi
novat.

RAC — OAIE

Legături afective încununate 
de sricces. Totul poate fi umbrit 
de unele insuccese din plan fi
nanciar. Nu lc poți avea pe toate 
deodată. Ar fj prea frumos!

LEU — MAIMUȚA

Fie că vă place, lie că nu. a 
sosit momentul unor clarificări 
Fabricați-vă cit m u repede un 
comportament care să atenueze, 
măcar, tirul acuzațiilor.

FECIOARA — COCOȘUL

S.tuația dv. în plan afectiv 
pare „staționară". Chiar dacă nu 
se întrevede nimic nou la ori
zont, fiți optimist(ă)l

BALANȚA - C1INF

Vă aflați in epicentrul unei 
„tornade", poate de aceea nu 
realizați intensitatea viitorii care 
vă înconjoară.

SCORPION — MISTREȚ

Dați dovada unor slăbiciuni de 
care partenerul dv. va ști să pro
fite. Intr-un final — optimist — 
puteți afirma: tot răul spre bine.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Mari proiecte în plan senti
mental, cu bătaie lungă într-un 
alt plan, lucrativ.

CAPRICORN — BOU

Lipsa unor succese notabile din 
ultimul timp, va fi compensată, 
în următorul interval, printr-up 
vîrtej de relații tandre și afec
tive.************************** 
SENTIMENTAL

SEXOLOGIE

PERICOLUL SIDA
S-au ținut congrese, au apărut nenumărate cărți pe această 

temă. SIDA e o boală provocată de prezența unui virus care s-a 
introdus în sistemul de apărare al organismului. Invazia și înmul
țirea lui duce la distrugerea acestei apărări, lăsînd organismul 
descoperit la atacul altor microbi și viruși. Originea virsului SIDA 
(în engleză -AIDS) nu se cunoaște cu certitudine. Se pare că s-ar 
trage din mutația genetică a unui virus foarte apropiat de HIV, 
dar cu o patogenitate mult redusă.

SIDA (boala) a fost descoperită în SUA, în 1981, Iar primele 
cazuri au fost identificate la tineri homosexuali. Virusul se intro
duce pe limfocitele denumite „T4“, care coordonează imunitatea.’ 
Prin parazitarea acestor limfocite e perturbată grav imunitatea 
organismului. Pentru fiecare tip de virus ori microb, organismul 
fabrică un „anticorp" capabil să distrugă invadatorul. Nu același 
lucru se intimplă cu anticorpii anti-IIIV. Aceștia nu au o eficiență 
deosebită pentru a opri boala. Virusul IIIV se integrează în codul 
genetic al celulelor carc-1 adăpostesc — în acest fel el devine 
transmisibil. In principal, HIV se găsește în singe, spermă, secreții 
vaginalc, lapte matern, iar in cantitate redusă în lacrimi, salivă, 
urină. Virusul HIV se transmite in timpul relației sexuale, de la 
un bărbat la altul, de la bărbat la femeie șl invers. Poate fi trans
mis de la femeie la copilul aflat în uter, apoi prin transfuzii de 
singe, grefă de organe provenită de la persoane contaminate, prin 
ace, instrumente stomatologice și ginecologice. Trebuie spus că 
boala, poate fi transmisă, chiar in momentul contaminării, înainte 
<ii bolnavul să fie s*ropozitiv.

I)r. t iorcl MORARU

CONFIDENTUL DUMNEAVOASTRĂ
6 Housc Of 1/ove — East
7 Murphj's Megamix . 2 Un-
limited

8 Iko, Iko — Unique 2
9 This Beat B Technotionic — 

Daisy Dce
JO Bcnd Timc Back Around — 

Paula Abdul
In cadrul acestei rubrici ne 

propun* m să realizăm, pe baza 
topurilor elaborate de disco-clu- 
burile din Valea .Jiului și cu di
recta voastră participare, un top 
original al ziarului „Zori Noi", 
pe fiecare lună. Pentru început, 
\â prezentam propunerile dis
cotecii „Vox Montls",

Dragi iubitori do muzică, ru
brica „Disco Top Z.N." aște ipt i 
și opțiunile voastre.

Acum știm 
nu Soarele, ci 

grave greșeli 
slab 

acestei pagini
voi, cititorii 
parcurgem 

scrisorile

Mult timp omenirea a lucrat 
locuri și drumuri inexistente. Nu 
ele și ceea ce exista in realitate, 
incet, erorile s-au eliminat, 
nu c plat, ci rotund, că

Harta vieții are încă 
sint fericirea, dragostea sînt 
M irin Sorescu. Realizatorii 
aceste zone. împreună cu 
tem siguri ca vom rotiși să 
Pentru aceasta, așteptăm 
mențiunea pe plic: „PENTRU

LIANA C. — PETROȘANI. 
„Am 22 de ani, sint căsătorită, 
am un bărbat destul de drăguț 
și cu toate astea m-am îndră
gostit de un bărbat de 48 de ani. 
Vă spun sincer câ-l iubesc mult, 
nespus de mult. Tot timpul 
mă gîndesc la el și de multe ori 
ii aștept ore-n șir, fără ca el 
să știe". Liana, spune NU pa
siunii, compară datele respective 

cu harți greșite. Ele indicau 
exista nimic din ceea ce aratau 

nu era trecut pe hartă. încet
ai exactitate că Pamintul 
Pamintul se rotește, 
de execuție. „Zone cum 

reprezentate", cum ar spune 
își propun să exploreze 

și colaboratorii noștri, sin- 
nccst drum spre noi înșine, 

voatre pe adresa redacției, cu
CUPIDO". Vă mulțumim!

de naștere .și acționează cu m ii 
multă luciditate .și loialitate l.u i 
de soț.

1UL1ANA S. — I UPENI. I.a 
nici cei 15 ani ai săi, l_,a intilnit 
pe EL E student în anul doj la 
U.T.P. și c „minunat pur și sin- 
plu". Ai um ca e uimită do tot 
ce se Intimplă in sufletul ci, c 
fericită, dar .și foarte speriată. 
„N-.un nici un pic de experiență, 

nu știu ce să fac, să încerc să-l 
ascund sentimentele sau să i le 
mărturisesc? Și cum anume?" 
Dragă Iulian a, nu e vorba de a 
găsi „metoda" cum să-i mărtu
risești sau nu, e vorba de ce se 
intimplă și ce curs iau iubirile 
acestea de adolescența. Chiar dacă 
ți-,ar spune mama sau toți pric- 
tenii sa nu iubești, ar fi degea
ba. De aceea iți spun numai: 
caută să-ți cunoști bine partene
rul, vczi-1 și la greu, nu numai 
in momentele de euforie senti
mentala și mai ales nu tc pripi. 
In nimic.

T1NARA R.I. din VULCAN, 
l-a cunoscut pe G.l L. in stația 
spre Petroșani, așteptind auto
buzul: în 30 de minute, coiipc 
do folidre, maț cr va ca-n „T.ovc 
slory". Scrisori fierbinți (el nu 
e din Vale) Ilotărîre de mariaj, 
dar tiu.irul se riîzgîndește. I a 

urcă in ti cn sa plece la el, dar 
in tren cunoaște un alt tinăr. La 
fel, dragoste fulger, confidențe 
și lacrimi pe umărul noului prie
ten. Pe scurt, sc căsătorește cu 
el. Căsnicia merge bine, numai 
că soțul e gelos foc. Nu o duce 
l i „Disco", n-o lasă singură nici 
pină-n piață. N-are încrede: e in 
ca. Iar acum ca e tristă.

Ei, bine, dragă R.I,, ai vrut 
altceva și-ai avut. Fii mulțumită 
că din jocul dumitalc dc-a dra
gostea prin stațiile de tren ți 
autobuz, a rezultat o căsnicie li
niștită. Gelozia soțului e justi
ficat i, nu crezi? Gaută sâ-i cîș- 
liri încrederea și prețuirea.

Cupido — Zori Noi.
Nr. Bâlcesctl nr. 2
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ 
Macedonia cere = 
primirea în 0N0
Minuscula republica Macedo

nia. desprinsă din fosta Iugosla
vie, a solicitat cu insistența pri
mirea sa în rindul statelor mem
bre ale ONU, cerere ce poate fi 
satisfăcută în 48 de ore, în ciuda 
demersurilor făcute de Grecia, 

care o revendică.
Dacă ONU, prin adunarea sa 

generală, va aproba această ce
rere. încluzînd Macedonia între 
membrii săi, cu siguranță guver
nul actual al Greciei va avea 
iile grele, iar primul ministru, 
xHcle de guvernare numărate...

iii
V

La Alexandria (Egipt) s-au 
desfășurat lucrările Conferinței 
internaționale de modelare și 
simulate la care au participat, 
în ultimele zile ale anului 
cut, domnii conf. univ. dr. 
beriu Vladislav, senator, 
llie Mitran, conf. Koronka Fran- 
cisk .și șef lucrare Sorin Radu, 
cadre didactice la Universitatea 
Tehnică din Petroșani. Dincolo 
de valoarea științifică a unor 
astfel de reuniuni științifice, 
constatăm o orientare clară a 
universității pentru integrarea 
în sistemul informațional din 
lume și. implicit, un impuls al 
cercetării .științifice către teme 
de activitate Internațională. (T.S.)
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PUBLICITATE
Societatea Comercială 

româno - germană 
IMPEX PARADIS

■ VINDE, prin cantina nr. 8, cn detail și cn gros, 
de preparate din carne, la cclc mai convenabile prețuri.

B ANGAJEAZĂ brutari, cu vechime de cel puțin 
3 ani in meserie, în condiții foarte avantajoase. (350)

1G

Depozitul „Peco” Vulcan
incadreaza de urgența

■ ȚKE1 vînzători aragaz

B UN șofer cu gradul B și C.

■ UN gestionar.
Relații suplimentare la sediul 

Vulcan.
Depozitului PECO

Consiliul orașului 
Aninoasa

ORGANIZEAZĂ CONCURS pe data de 19 februarie 1993,

pentru ocuparea unui post de

■ I I.HNICI AN urbanism, tehnic-investiții

l’entru relații suplimentare adresați-vă la sediul Con
siliului orașului Aninoasa.

Cooperativa „Straja” 
Lupeni
ANGA.IEAZA

<Ic urgenței

■ JURISCONSULT

Relații suplimentare sc primesc la sediul cooperativei 
^Straja" Lupeni sau Ia telefon 560312.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egid i 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr 
20/621/1991

< ont virament : 307060201 — BCR Petroșani.
Dn «tor; MIRCEA BU.IORESCU
1/HKfor executiv: Ing. Alexandrii BOGDAN

Rstagiați in 
Iugoslavia

prezent în RF Iugoslavia 
află 621035 refugiați din care, 

560 000 in Serbia, Iar restul în 
Muntcnegru — transmite Taniug.
Majoritatea celor refugiați, 
ca 80 la sută sînt sîrbî, nouă la 
sută musulmani, 
muntenegreni, unu la sută croați 
restul fiind de alte naționalități 
Cei mal mulți și-au părăsit că
minul din Bosnia și Herțegovlna 
afectată de război interetnic de 
nouă luni de zile.

[I MICA PUBLICITATE 
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trei la sută

Intr-un comentariu consacrat 
bilanțului Administrației Bush, 
agenția iraniană IRNA scrie că 
societatea americană, „este din 
punct de vedere economic, politic 
și social, bolnavă și haotică, a- 
flîndu-se în starea cea mal rea 
de după prăbușirea record de la 
Wall Strcet din 1929, devenind 
„cea mai nemiloasă șl cea mai 
afectată de criminalitate din lu
me". Există, de pildă, scrie 
IRNA, „peste 30 milioane de a- 
mericani trăind sub nivelul de 
sărăcie". Cît despre moravuri, 
„homosexualii și sodomiștii sînt 
un alt simbol al societății ame
ricane aflate în rapidă dezagre
gare".

ANIVERSARE

TOATE florile din lume pentru Buday Rudolf șl Suzana la 
împlinirea a 14 ani de la căsătorie. „La mulți anii", sănătate, ferici
re și putere să învingă toate greutățile vieții. Vă iubim. Copiii 
Adi și Cristi. (342)

VINZĂRI

Programul TV«
MIERCURI, 20 IANUARIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial.

DIN VOIA DOMNULUI. 
Episodul 2. (Reluare).

12.50 C.F.I. Picasso — „Domni
șoarele din Avignon". Su
per Sliannel.

13.30 Desene animate.
P1F ȘI HERCULE.

14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Oameni de lingă noi,
16.30 Soli ai artei muzicale ro

mânești.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-Club. •
18,05 Cabinet juridic.
18,35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milcn.il.
19.30 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ.
20,00 Actualități.
20 35 Sport.
20,45 Teleclnemateca. 

MĂRTURISIREA. (Franța 
— Italia, 1970).

23,05 Actualități.
23.15 Simpozion. 

Emincscu pururi tînăr.

VIND mașină de tricotat marcă germană. Lupeni, B-dul Păcii, 
bl 43, ap. 44. (372)

VIND garsonieră în Petroșani, 1 Iunie, bloc 1, sc. 1, ap 12. 
Telefon 511518. (369) -

VIND Dacia 1310, preț în valută. Vulcan,.str. Platoului nr. 4, 
bloc 35 A, ap. 26, zilnic intre 7—16. (329)

VIND Dacia 1300 cu îmbunătățiri, Vulcan, str. Traian, bloo 
A. 3, ap. 27. (328)

VIND apartament 2 camere cu telefon, Petrila. Relații Pe
troșani, Aleea Poporului 1/11. (367)

VIND rochie mireasă, superbă, 42—44, negociabil. Telefon 
542087. (365)

VIND garsonieră mobilată, confort I, str. Venus, bloc 5A, et. 
4, ap. 17. Relații, între orele 14—20. (366)

VIND carosată Saviem. Stare foarte bună. Aninoasa, str. Li
bertății. nr. 70. (364)

VIND
(363)

VIND
(362)

VIND
VIND

sc.

apartament 3 camere, confort I, Deva, telefon 095/626159.

Dacia 1300, stare bună. Petrila, str. Minei, bloo 22/16. 

video player nou. Relații, telefon 542807. (373) 
video Player japonez, nou, sigilat, str. Oituz, bloo 1,

sc. 1, et. 2, ap. 12, Petroșani, între orele 14—18. (359)
VIND video player Funai, sigilat, cu telecomandă. Telefon 

545898, intre orele 10—20. (374)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială Toma Corn SNG Petrila angajează 
vînzători ambulanți. Relații: cartierul 8 Martie, bloc 3/11, zilnio 
între orele 15—20. (353)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră proprietate, zona Petroșani Nord, eta| 1, 
cu apartament 2—3 camere, zona Petroșani Nord — Spital Pe
troșani. Informații, telefon 545372, orele 12—14. (358)

SCHIMB garsonieră confort 1, zona Ilermes, cu apartament 
2 camere, exclus Șerpărie. Relații: Petroșani, General Dragalina, 
bloc 10 D, ap. 23, zilnic. (371)

ÎNCHIRIERI
CAUT, pentru închiriere, casă sau apartament 3—4 camere. 

Telefon 541643, după ora 20. (356)
PIERDERI

PIERDUT tichet butelie pe numele Țuțu Eugen, eliberat de 
Centrul de preschimbare Vulcan. II declar nul. (360)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Glieorgluță Teo
dor, eliberata de EM Vulcan. O declar nulă. (361)

PIERDUT carnet student pe numele Paunescu llie Eleodor, 
eliberat de UT Petroșani. II declar nul. (354)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Costăchescu Că
tălin, eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (355)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pop Daniela, e- 
liberală de UPSRUEEM. O declar nula. (357)

PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Ghirilă 
Ioan, eliberată de Asociația veteranilor de război Petroșani. O 
declar nulă. (370)

COMEMORARE

CU ACEEAȘI adincă durere comemorăm 4 ani de la încetarea 
din viața a iubitului nostru soț. tată și bunic

ALECU IOS1F
Nu 1 vom uita niciodată. Soția, fiul, nora și nepoții. (368)

REDACȚIA Șl ADMINISTRA ți A 2G78 
Petroșani str. Nlcolae Bălcescu nr, 2 

Telefoane: 511662 (dlreclor-redaclor șef); 
515972 (director executiv.administrativ 
difuzare), 541663, 542464 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani 
Nlcolae Bâlcoscil nr. 2. Telefon 511365.

■ Ir.

Materialele necom.indate ți 
nepublicaic nu se restituie. Rrs_ 
ponsabiliiatca morală și juridi.a 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse in articolo aparțin» in 
exclusivitate, autorilor.

Sfintele
sărbători ale

Bisericii
Brtodoxe

Sărbătorile cu data 
neschimbătoare 

30 Ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi 
— Vasile, Grigore și Ioan

2 Februarie : Intîmpinarca
Domnului

25 Martie: Buna Vestire a Mai
cii Domnului sau Diagoveștenia

23 Aprilie: Sfintul Mare mu
cenic Gheorghe

21 Mai; Sfinții împărați Cons
tantin și Elena

24 Iunie : Nașterea Sfintulul 
Ioan Botezătorul sau Drăgaica

29 Iunie: Sfinții Apostoli Pe
tru și Pavel

20 Iulie: SIîntul Prooroc llie

I August: Aflarea Sfintei £rucl

6 August : Schimbarea la față 
a Domnului
15 August: Adormirea Maicii 
Domnului

29 August: Tăierea capului Sfîn- 
tului Ioan Botezătorul

8 Septcmbiie: Nașterea Maicii 
Domnului

14 Septembrie; Înălțarea Sfin
tei Cruci

14 Octombrie: Sfinta Cuvioasa 
Paraschiva

26 Octombrie: Sfintul Mare 
Mucenic Dimitrie

8 Noiembrie: Sfinții Arbangh li 
Mihail și Gavril

21 Noiembrie: Intrarea în Bi. 
serică a Matcii Domnului

6 Decembrie: Sfintul Ierarh
Nicolae

25 Decembrie: Nașterea Dom
nului sau Crăciunul

27 Decembrie: Sfintul Ștefan,

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacția 

Ștefan CIMPOI
Responsabil de număr 

Ilorațiu ALEXANDRESCU 
Corectura i 

Emilia AC1IIREI 
Viorica FIRȚU1.ESCU

milcn.il

