
BAROMETRU
EXAMENE STUDENȚEȘTI.

La Universitatea Tehnică din Pe
troșani a început luni sesiunea 
de examene a studenților, prin 
care se finalizează primul se
mestru aj anului de Invățămînt 
universitar. Cursurile în al doi
lea semestru se vor relua, după 
o vacanță de o săptămînă, de 
mărțișor, adică la 1 martie 19)3 
(T.S)

S-A ÎNJUNGHIAT SINGUR? 
In noaptea de vineri spre sim- 

bătă a fost adus la serviciul de 
urgență al Spitalului Lupeni, în- 
tr-o stare gravăr Bărbulescu 

Constantin, de 38 ani. fără ocu
pație. Diagnosticul: plagă în
junghiată flancul stîng cu per
forații intestinale multiple. Pen
tru a fi salvat, în aceeași noap
te, a fost supus unei intervenții , 
chirurgicale. Dimineața, după 
revenirea din șoc, a recunoscut 
că seara s_a aflat într-o stare 
avansată de ebrietate, avînd 

altercații la domiciliu.

Asupra Împrejurărilor în care 
s-a declanșat' înjunghierea, Po
liția din Lupeni a demarat cer
cetările. Se admite că, dată fiind 
starea avansată de ebrietate, B.C. 
să se fi înjunghiat singur. An
cheta judiciară va face lumină.

FRAUDE Șl PEDEPSE. In a- 
nul trecut, activitatea Poliției e- 
conomice din Vulcan a fost foar
te vastă. Nici o societate, nici un 
magazin, nici un butic n-au scă
pat de sub atentele verificări ale 
oamenilor legii.

Și dacă, în cea mai mare par
te și comercianții au înțeles că 
nu se mai poate face comerț ..ca 
pe timpuri'* au existat și cazuri 
unde a domnit legea... bunului 
plac. Acestora însă li s-au ,a

locat“ amenzi în valoare tota
lă de 917 500 lei. Totodată măr
furile a căror proveniență nu a 
putut fi justificată au fost con
fiscate. Valoarea confiscărilor ti- 
dicîndu-se, în anul 1992, la suma 
de 1 200 000 lei.

Și pentru că nici în acest an 
activitatea Poliției economice din 
Vulcan nu este mai prejos, în
călcarea prevederilor Legii 12/ 
1990 a fost prompt sancționată, 
peste 155 000 lei intrînd, de la 

BAROMETRU

începutul anului, la bugetul de 
stat. (T. VINȚAN)

manifestare omagial!
Duminică, 24 ianuarie, in ciaul 
de manifestări organizate cu oca
zia aniversării Unirii Principa
telor Române la Cercul M.litar 
din Vulcan au avut loc o serie 
de comunicări, referilo-ire la im. 
portanta evenimentului de ia 24 
ianuarie 1859 A urmat un re
cita] ,de versuri ostășești (T.V.)

Mac cu 
tranchilizante
La sfirșitul săptâminii tre

cute personalul magazinului 
Fabricii de pîine din Pctri-

COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMA]IL APARE ÎN VALEA JIULUI
la a fost atacat cu sprayuri 
tranchilizante de indivizi ne-
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indentificați. Amănunte in 
! ziarul de mîine.

DINTRE SUTE DE NECAZURI... (’.lIIRIIRII1 SINDIMIILOR
Printre sute de necazuri, 

era gata să uităm că ziarul 
„Zori noi“ a împlinit „vîrs- 
ta“ de 800 de numere. Ni
meni nu știe! Nimeni nu ere 
de! Nimeni nu realizează! 
Nimeni nu rîde! Nimeni nu 
plînge! Nimeni nu ne feli
cită! Nimeni (?) nu ne înju
ră! Nimeni nu știe cit de 
chinuite au fost aceste 800 
de numere!

OP® SUTE. E greu numai 
dacă le numeri. Darmite să 
te mai și doară fiecare cifră 
în parte. Darmite să mai și 
suferi pentru fiecare zi, pen
tru fiecare noapte, pentru 
fiecare cuvînt scris, pentru 
fiecare (eventuală) replică...

OPT SUTE. Dintre ct’e 
16 (șascsprezccc) publicații 
care apăreau la Petroșani în 
perioada post —... „cine știe 
cum să-i zicem1*, ziarul „Zori 
noi" a rămas. Și trăiește. Cu 

Cursa și cursul leu-dollar

ziariști buni și răi, cu zia
riști actuali sau foști, cu „o- 
rientați11 sau „dezorientați**. 
Cu „limbi de lemn**, sau cu

ZORI NOI
801

posesori de „limbaj personal**. 
Important este că ziarul 
„Zori noi“ a rezistat tuturor 
furtunilor pe care le-a de
clanșat democrația noastră 
originală.

Ziarul „Zori noi** a plecat 
de la condiția de „organ al 
organului** și a ajuns la re
cordul (de invidiat) de a fi 
un recunoscut organ contra 

feluritelor ,,organo Și orga- 
nisme“, apărute- ca ciuper
cile după ploaie din 22 de
cembrie încoace. „Zori noi * 
este un ziar care vrea să tră
iască prin ziariștii lui tineri 
în gînduri și prin cititorii lui 
proaspeți în înțelegere. „Zori 
noi“ este un ziar caro nu s-a 
pus și nu se va pune nici
odată la dispoziția nic-iunui 
partid politic și niciunui ne
mernic. El se vrea purtăto
rul de gînd tonic, tînăr și ne
întinat al ideii de libertate, 
de adevărată democrație și, 
mai ales, de ADEVAR. UN 
ADEVAR pe care, dacă-1 iot 
ascundem de azi pe mîine, 
vom avea neșansa să nu-1 
aflăm niciodată...
V-o spune cu mina pe inimă.

Mircca BUJORESCU

ÎNTRE A FI ȘI A NU FI...

Discuția cu directorul Clubu
lui, d-na Eugenia Petri.șor a 
pornit de la o afirmație făcută 
de autoritățile locale din Lupeni, 
potrivit căreia activitatea Clubu
lui sindicatelor din Lupeni, deși 
acesta dispune de o dotare mo- 

I dernă, se reduce doar la func
ționarea bibliotecii.

Iată ce ne spune interlocutoa
rea noastră:

— Am rămas de-a dreptul 
, surprinsă, citind că există ase- 
I menea aprecieri la adresa clubu- 
Ilui nostru. Vreau să precizez de 

la bun început că noi. Clubul 
din Lupeni. aparținem de EM 

I Lupeni, cu tot ce înseamnă a- 
I ceasta instituție. Adică și cu 

patrimoniu și cu angajarea și 
| cu salarizarea. Cu alte cuvinte 

sîntem o instituție de cultură 
Icare funcționează sub autoritatea 

sindicalului minei și, deci, acesta 
| este singurul abilitat să ne tragă 
. la răspundere despre ce facem 
| și nu facem in club.

Vreau însă sa spun că în ul
tima parte a anului trecut, clu
bul nostru a avut o serie dc ac
tivități deosebit de interesante 
la care au luat parte un mare 
număr de cetățeni ai orașului, 
dintre care cej mai mulți anga
jați ai minei Lupeni Și mă re
fer în special la manifestările 
dedicate zilei de 22 decembrie, 
perioadă care a marcat o etapă 
„plină". Aș aminti întrecerile 
sportive, spectacolul organizat 
de copii, precum și evoluția 
grupului condus de Tatiana Fili- 
poiu, una dintre cele mai active 
artiste ale orașului Lupeni. Tot 
in această ordine de idei aș re
leva faptul că și începutul lunii 
ianuarie a insemn ît tot o pe

rioadă plină in munca noastră. 
Pe lata de 3 ianuarie am orga
nizat la club un foarte apieciat 
spectacol de muzică ușoară, mu
zică folk și poezie, la care și-a 
dat concursul .și formația SALT, 
împreună cu soliștii Vasile Mar- 
cău și Tatiana l'ilipoiu.

(Cordintiare în pag. a 2.a)

C'u vreo trei săptămini in urma, pe cînd 
aflam din «.urse cunoscătoare că piuă prin pri
măvară se va ajunge ca un dolar să fie cotat, 
ia acest artificial și inoperant curs de echilibru, 
opt sute lei, am vorbit despre această |>ersr>ec- 
tivâ cu oameni știutori și cu răspunderi poli
tice pe umeri. Și au infirmat posibilitatea, 
tratînd-o ca zvon.

Iată că realitatea, as"-ră ca intotdc urna. este 
alta .și încă m ii este destul timp pînă la prim.<- 
vară. Pentru ieri acest curs a aluns la 4B0 lei 
P ntru un dolar american. Daca mai adăugăm, 
și trebuie s-o facem, comisionul, ajuns și el 
la 70 la sută, perceput de casele de schimb la 
vinzare, adică pentru noi, ajungem să plătim 
816 lei pentru un dolar. Adică atit cît era, pe 
la începutul anului, cursul Ia bursa neagră, 
întrncît și aceasta este o realitate, oricît ar fi 
de supărătoare.

Dar nu toată suflarea ține morțiș să aibă 
dolari, deși, ca sâ fim sinceri, nu ar strica dacă 
ar avea. Dezechilibrul, tot mal accentuat, dintre 
leu .și dolar se află la originea procesului de 
ingroșare a rindurilor celor săraci, mulțl avtnd 
un adevărat șoc cînd observă schimbarea,

peste noapte, a unor prețuri, care atinseseră, 
de multă vreme, niveluri inaccesibile.

Devalorizarea monedei noastre națion «’e, 
leul, este considerată ca o fatalitate de către 
bănci, Guvern, Parlament. Probabil pentru a 
fi „credibili", in ochii organismelor bancare in
ternaționale. Intr-o atare situație dramatică, 
băncile și guvernele din Marea Britanic, Italia, 
Spania cum no amintim, au intervenit în august 
și septembrie anul trecut pentru a salva depre
cierea monedelor naționale.

La noi nu s-a făcut nimic, lăsînd leul de 
izbeliște pentru a fim tua liber pe atit de fur
tunoasa bursă a monedelor. In astfel de împre
jurări, este greu a se anticipa cînd și cum vor 
produce, și prin ce injecții financiare, unități 
economice care, după o încetare a producției 
în perioada 22 decembrie — 18 ianuarie sînt In 
situația de șomaj tehnic. Nu că n-ar putea pro
duce salariații, pricepuți și cu tragere de inimă, 
c] n-au piață de desfacere.

Iar competiția dintre leu și dolar va continua, 
producînd dezechilibre în toate palierele 
vieții.

Tiberlu SPATARU

'PE TUI LAI

| .Să nu spună cineva că „pînă 

Inu Iaci foc, fum nu iese". Pro
verbul românesc a fost de atitea

Iori verificat de viață, incit, în
doială nu încape. Și iată încă o 
situație. De data aceasta, la l’e- 

Itrila. După evenimentele din de
cembrie 1989, viața culturală a 

I orașelor a urmat o curbă des
cendentă. Iar viteza cu care s-a 

I parcurs traiectoria marcată de 
curbă este incredibil de marc.

Efectul; cultura, despre care 
I s-a scris și s-a vorbit atit de 
* mult că a fost aservită politicu- 
I lui și „ostracizată" de dictatură 
J — fapt real în mare măsură — 
| s-a dus total de rîpă. Și efectul 
| secundar: așezămlntele de cul- 
* tură au fost considerate un fel 
’ de „vacă de muls" pentru unele

Voci din pubic
„organisme" create posl-de- 

cembrist, spre a le înlocui pe 
cele prc decembriste. Concret : 

voci din public susțin că sindi
catul EM Pelrila a considerat u- 
til să ceară clubului să devină 
rentabil. Să aducă din cultură 

mai multe milioane pe an. Ca 
și cum un cor sau o formație de 
teatru ar putea aduce milioane, 
în condițiile in care este recu
noscut în tot occidentul. adică 
la „ăia" cu modelul, ca nu se 
poate face nicăieri în lume cul
tură fără subvenții, fără spon
sorizare. Nu avem nimic cu mi
nerii Petrilci, nici cu sindicatul. 
Ci numai cu aceia cărora le-a

Ilorațiu ALEXANDRESCU ,

(Continuare In pag. a
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Nedumeririle domnului 
B I R T A

a

U După un periplu amcrifan de mai multe luni de zile, dl. 
Daniel Birta, cetățean al orașului nostru, s-a repatriat, întorcin- 
du-se la casa sa, pentru care plătise anticipat chiria pină in data 
de 31 decembrie 1993, bineînțeles cu .știrea RAGCL. Cind a venit, 
a găsit casa dată altcuiva, cu repartiție și contract, deși înjele-i 
gerea a fost altfel. Dar nu ne grăbim să spunem nimic despre a- 
cestea, care constituie elementele primei mari nedumeriri a d-lul 
Birta.

Mergind mai departe pe firul întîmplărilor, dl. Birta și soția 
sa, Rozalia Birta, au fost, după spusele lor, bătuți de niște indi
vizi, bătaie soldată cu grave leziuni produse celor doi. Soția sa 
are și in momentul de față mina în ghips. De fapt această întîm- 
plare i-a pricinuit cea mai mare nedumerire omului în cauză. 
Mergind cu soția la spitalul din Petroșani, pentru a fi examinată 
în urma loviturilor i rimite, i s-a dat certificat medico-lcgal ee 
atestă că nu este nevoie de o perioadă de spitalizare. A plătit pe 
chitanță peste 3000 lei, intrind în regimul persoanelor străine. A 
fost și la Deva la spitalul județean. Certificatul medico-legal a- 
testă necesitatea a 75—80 zile de spitalizare, dar a plătit doar 210 
lei taxă, ca orice cetățean român. De-aici și marile nedumeriri ale 
d-lui Birta Este sau nu este cetățean român? Care medic legist 
are dreptate? Mărturisim că n-am putut sa-i răspundem la nici 
una dintre ele. (N.Z.).

h». — Sintiti siguri că asta e mina vărului nostru Vasile?
| F ’ Desen de \ aii LCCOTA

Cluburile sindicatelor;
LUPENI

(Urmare din pag. 1)

In-ă cel mai mare spectacol 
a fost in data di 9 ianuarie, cind 
am organizat o horă momirla- 
nenscă, la care au luat parte pe de 
300 de spectatori. In cadrul spec
tacolului au evoluat formați i de 
muzică ușoară „Cocsul ii" precum 
și mai multi soliști vocali. De 
asemenea, spectatorii tiu gustat 
mult recitalul dc muzică și poe
zie ,A fost odată" d dicat • ma
relui nostru poet național Mihai 
faninescu.

— Spun ți-ne ceva despre do
tări a clubului...

— Ce Să vă spun? Că nu am 
mai cumpărat nimic în ultimii 
ani? Acesta este adevărul. Tot 
ce avem la ora actuală este 
vechi ți incomplet, iar cu așa 
ceva nu se poate face activitate 
culturalii performantă. 11a mai 

mult, clecit atit, anul trecut ni 
s-a furat din club un televizor 
color șl alte bunuri care nu au 
mai fost rcciipei.de mei în ziua

PETRILA
(Urmare din pag. 1)

trecut prin cap să emită o ast
fel de aberație. -Rentabilitatea'1 
pulturală a clubului este cu to
tul alta: aceea dc a forma oa
meni, de a menține în Valea 
Jiului și, în special, în Petrila, 
O reală viață spirituală. Nu dc 
A «coate bani codind oricărei idei 
^năstrușnice". Numai că, numai 
că...

S-or gîndit unii ră această mi
nunată clădire a clubului impo. 
dubită de sculptorul Ladislnu 
fichmldt poate fi „rentabilizată11 

j «ie o firmă cu nume cit mal so_ 
fcor, eventual străină. Deci, ori 

de astăzi Practic, ca instrumente, 
mai avem o toba și o jumătate 
de orgă.

— Ce alt(; activități mai aveți 
in club?

— Mai funcții nează citeva 
cercuri aplicative, printre care 
aș enum ra cercurile de cosme
tica, dactilografie, croitorie, coa
fură, de karate și altele. De ase
menea, avem permahent expozi
ție dc pictură, galerii dc artă. 
Chiar acum avem o expoziție de 
pictura la care au expus picto
rițele Val-’ria Țoinșa și Elena 
Cimpoier, cea de fotografie a 
fotografului Alexandru Varga. 

Colaborăm totodată bine cu șco
lile din oraș și prin aceasta atra
gem un mare număr dc elevj Ja 
activilățilc noastre culturale.

,Se constata deci că la Clubul 
din Lupeni, dracul nu este chiar 
așa dc negru pe cit pare La pri
ma verb, re, numai că dotarea ma
teriala a clubului este departe 
de a fi pe măsura pretențiilor ce
lor care fac apret ieri sau emit 
păreri despic c lub. (G.C) 

da clubul bani (dc unde?), ori 
se face altccv i acolo. Repetăm, 
este vorba numai de gura lumii, 
pica slobodă ventru unii, dar 
care... vorba proverbului focul 
șl lurnul, citat la începutul aces
tui articol, mai spune vrute șl 
nevrute (din partea celor direct 
implicați mal ales, nevrute!). Ori
cum, să ne fie tuturor clar: E.M. 
I’etrila și minerii ci, oamenii din 
Petiili, nu vor răminc nipiodatft 
fără club, fără viață culturală. 
Indiferent cui li pica bine sau 
rău aceste rîndurl, ziarul iți 
rezervă dreptul de n apăra, in 
fața opiniei publice, viața cul
turală a Petrllcl ți a .Văii Jiului 
ți, mai ales, adevărul. . . _

JUDO

Prima echipă în concurs — Jiul Pettila
Cel mai grăbit campionat al 

acestui an eote în lumea judo- 
ului. Simbătă și duminică, la 

Deva, în cadrul campionatului 
național, faza județeană, echi

pele feminine de judo din ca
drul județului Hunedoara s-au 
întilnit în primul concurs al ana-. 
Iul, desemnîndu-.și cîștigătorii pe 
categorii de greutate. Echipa Jiul 
Petrila, antrenor prof. Nclu Cor
dea, locul IV la naționalele din 
1992, a dominat net întrecerea, 
cîștigind nu mai puțin de 5 locuri 
I, la junioare I, și 3 Jocuri I, la

Republicanii
I și II au 
început

,,cursurile”
Ioan DOSAN, antrenorul repu

blicanilor I de la Jiul Petroșani, 
a strigat catalogul la 20 ianuarie. 
Toți jucătorii au răspuns școlă
rește cu acel „prezent11 propriu 
statutului de elev. Locul IV ocu
pat la sfîrșitul turului, fără 
Preda, plecat la Buziaș, Balu.șe, 
care s-a retras, Repede, acciden
tat, Frumoca, la echipa mare, 
Mitrofan, la AS Paro.șeni, îi dă 
satisfacția acelei iluzii că Uni
versitatea Craiova, actualul lider 
al seriei, nu putea în mod firesc 
emite pretenții în fața acestei 
generații, care în mod sigur, prin 
cîțiva reprezentanți iși va spune 
cuvîntul.

Cu cinci antrenamente pc săp- 
tămînă, cu tot sprijinul din par
tea conducerii clubului (echipa
ment, mingi, transport) echipa 
sc încadrează în acel program de 
„promovare11 imediată, la nivelul 
B și chiar A, a unora dintre cei 
mai dotați jucători: Scorci, Tăs- 
lăuan, Anghel, Udrea.

Din urmă vin puternic citeva 
nume cum ar fi: Petra, Vasilică, 
Mălai, Filip I și II, al căror ta
lent este cunoscut și de adver
sari, chiar dacă „complimentele11 
se fac cu mare zgîrcenie.

Tot atunci .șl republicanii II, 
antrenor Aurel Buză, au pășit în 
sala de clasă, adică pe gazonul 
rece și umțd al visurilor fiecărui 
fotbalist. w
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CURS DF.
ARBITRI

Departamentul județean al 
sporturilor, Comisia municipală 
de arbitri Petroșani organizează 
un nou curs de arbitri (B | F), 
cu îndeplinirea următoarelor con
diții (pentru candidați): vîrsia 
între !('■—24 ani, înălțime băieți — 
1,7'1 m, înălțime fete—1,6: m, cpți 
din punct de vedere medical.

Se pot înscrie și cei care nu 
nu practicat fotbalul dar au în
clinație spre această disciplină 
sportivă.

Cine dorește relații suplimentare 
sc poate adresa direct d-lul Bă
lei Staicu, metodist județean, zil
nic, intre orele 9—11, ia scțliul 
Clubului Sportiv Școlar Petro
șani (fosta școală sportiva).

mmm»

Rubrică realizată dc 
bord MfeAMl U

Junioare 11, disputa limitîndu-se 
la cele doua forțe: Jiul Petrila 
și CSS Deva. Iată rezultatele 
sportivelor petrilcnc:

JUNIOARE I: categoria 48 kg: 
Claudia Barcza locul I, Duna 
Bohan locul III; categoria 52 
kg: Carmen Băduță locul I; ca
tegoria 56 kg: Cristina Sandu 
locul I; categoria 61 kg: Camelia 
Simionescti locul I; Narcisa Imo- 
șanq locul II; categoria 66 kg: 
Eva Faracs locul I.

JUNIOARE II: Categoria 35 
kg: Gabriela Stroi locul I; Ca

GALA DE BOX
Înaintea primelor meciuri din cadrul campionatului județean 

de box, cele două echipe ale Văii Jiului, Minerul Vulcan și Minerul 
Dilja s-au întilnit intr-o Sală amicală de verificare, în sala Clu
bului din Vulcan, in prezența unui numeros public. Iată rczuli 
țațele obținute de cei care sau încumetat sâ-.și încrucișeze mânu
șile: Lorincz Babi și Antochi Constantin, ambii de lă Mim rol 
Vulcan s „u comport ît excelent, boxînd tehnic, iar juriul, iu cei 
11 ani ai lor, lc-a acordat amîndurora punctele de învingători.

Dobre Drago.ș (Minerul Dilja) c.p. în fața lui Sorin AL xan- 
drache (Minorul Vulcan); Cătălin Lucacs (Minerul Vulcan) cp. 
in fața lui Daniel Pop (Minerul Dîlja); Coste! Iorga (Minerul Vul
can) c.p. în fața lui Florin Hujalti (Minerul Dilja); Victci? Chiriao 
(Minerul Vulcan) c.p. în fața lui Laurențiu Păuna (Minerul Dîlja); 
Ion Florin (Minerul Vulcan) c.p. în fața lui Alexandru Popescu 
(Minerul Diljn); losif Vass (Minerul Vulcan) c.p. în fața lui Dinu 
Iacob (Minerul Dilja); Drago.ș Dolhac (Minerul Vulcan) c.$. în 
fața lui Sergiu Roman (Minerul Dilja), Dan Mihai (Minerul 
Dîlja). c.p. în fața luj Viorel Suciu (Minerul Vulcan); Gogii Victor 
(Minerul Vulcan) c.p. în fața lui Fodor Ovidiu (Minerul bilja)) 
Romică Lascăr (Minerul Vulcan) c.p. în fața lui Florin Rttsd (Mi
nerul Dîija); Emeric Guzranic (Minerul Dilja) c.p. în fața ehhfl.Uuij 
sâu dc club Ion Bordoș; Ștefan Zdorinca (Minerul vulcan) c.p. 
in fața lui Ovidiu Duderian (Minerul Dîlja).

Dc pregătirea sportivilor de la Minerul Vulcan sc ‘Ocupă cu 
multă pricepere și pasiune un trio format din prof. lori Pbr'ojari, 
antrenor principal, Eugen Liuța, antrenor secund, Ioarl Clartneh, 
instructor, iar la Minerul Di ia, cu aceleași calități, Tudot fâcHrtțart, 
antrenor principal și Alexandru Pescaru, antrenor secund.

Divizionarele C
• MINERUL VULCAN. Sub 

conducerea lui Petre Libardi, an
trenor principal, echipa „ghinion" 
a Vulcanului se pregătește aca
să, facind și cantonamentul tot 
în localitate. Locul I, o< pat 
la sfîrșitul turului, obligă l-j; '• 
tăvii la o pregătire forte, peni t 
a intra în concurs incă din pii- 
mele etape, în maximum de for
mă. Nu se anunță, deocam lata 
nicj o noutate în cadrul lotului 
și jconsacrații Voicu, Topor, Szo- 
radi, Doroș șțlu că ba’ eriile În
cărcate acum le vor lur.iir.a dru
mul spre mult rîvnitul titlu de 
campioană județeană. Nu există 
nici o indisponibilitate și nici 
probleme de sănătate sau de in
disciplină. Pină la primele jocuri 
de pregătire, predomina exerci
țiile de forță, viteză, rezistență.

• PAR1NGUL LONEA. I’roas- 
pătul absolvent til Școlii de an-, 
trenor’ Constantin Cfltuli, țl-a 
dirnens onnt lotul la 18 jucători, 
alegjndu-șl ca loc de cantonament 
(de luni, 25 ianuarie) Cabana EM 
Diljn. Dl. ing. Iile Balăncsc, pre. 
ședințele AS Paringul, are mare 
încredere în lotul actual, capa
bil să se bată pentru titlu, cu 
toate ca recunoaște valoarea echi
pei lui Libardi,

Frîmu, care în tur a J’icat la 
Metalurgistul Sadu, s-a alăturat 
și ei echipei și este posibilă le
gitimarea sa, tratativele fiind 
intr-o stare destul dc avansată.

S-a renunțat din motive finan
ciare la cîțiva Jucători care, pină 
ieri, făceau parte din lotul lăr
git al formației, ___ 

melia Cipăian locul III; categoria 
38 kg: Hermina Barcea locul J| 
Ana Turburean locul III; cate
goria 42 kg: Ana Lăutaru locu] 
III; categoria 46 kg: Iohela Rață 
locul II; Iuliana Băduță locul 
III; categoria 52 kg; Dana Ju- 
gănaru locul II; categoria -|-57, 
kg: Raluca Costin locul I.

Următoarea etapă se va desfă
șura la Petrila — 20 februarie, 
unde echipa Jiul, sponsorizată do 
Sindicatul E?>1 Petrila (lider dl. 
ing. Gelu Iorga), pornește ca fa
vorită, pregătirile avînd același 
caracter dc autodepășirc.

• MINERUL ANIN0$SÂ. Do, 
brescu, antrenorul țâre, știe 
cind să atace un carrțpioh-t, 4 
parcurs deja ciclul de ac'<Artpda.ro 
(echipa a început pregătii ale o- 
dată cu celelalte divizionare fl. 
B. A) și întreg lotul se ăflă în 
mișcare, dîndu-și încet drUmul 
la mobilitate și mai ales lă mo
tivația înțelegerii etapei actuale.

bcocamdată, echipă ,eștc, acte 
eași, nimeni nu și-a manifestat 
dorința de transfer, iâț închega
rea și omogenizarea lihiilor, a 
compartimentelor, se iace adu- 
cind la un numitor comun prc-. 
gătirea fizică a tuturor jubători- 
lor, fără rabat de la bbligațiile 
de performanță și pregătire. în
tregul stagiu al acestei perioade 
prc mergătoare începerii irtturului 
sc v 1 desfășura în lotalitate.

• MINERUL BARBATEN1. Noiș 
promovata echipă Minerul Băr- 
băteni, o surpriză plăcută pentru 
Iubitorii fotbalului dm cadrul 
EM Bărbătcni și a stmpattzanți, 
lor din orașul Lupeni, se află de 
luni, 25 ianuarie, in'eahtonamenti 
la Sovata. Sub conducerea ace
luiași cuplu de .antrenori și ai 
președintelui secției de fbibal 
lotul va răminc circa 10- -12 zile 
in această stațiune, beneficiind 
de condiții de antrenament și 
rcfacerc dintre cele nai bune. 
Nimeni nu și-a expnmdl dorin
ța de a părăsi echipa $1 hicj nij 
există deocamdată noutăți în cai 
talogul antrenorilor ci numai 
dorința de a acumula cncrgld 
Ipehtru reluarea in jbrțfl a tetiii 
r'-tlul campionatului jbdețean. 
Sprijinul acordat du, ,.$bmlietu] 
sindicatului merită două punctai 
fn clasamentul sponsorizărilor, j

rcciipei.de
Artpda.ro
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La sfîrșitul anului 1992, la Bușteni, Federația Sindi
catelor Libere din Invățămîni a organizat, în colaborare 
cu Secretariatul Profesional Internațional al Educatorilor 
(SPIE<IFFTU) un seminar internațional cu tema „PRO
BLEME ALE REFORMEI INVATAMINTULUI ȘI RO- 

f LUL SINDICATELOR IN ELABORAREA STRATEGIEI, 
CONȚINU i ULUI ȘI DESFĂȘURĂRII ACESTEIA". In 
cadrul seminarului au susținut expuneri și au răspuns la 
întrebări trei reputați specialiști din domeniul educației, 
personalități ale sindicatelor educatorilor din Franța, Por
tugalia și Spania. Este vorba de ELIE JOUEN, secretar 
general adjunct al (SPIE'IFFTU) reprezentant al I'rantei, 
PAULA BORGES (Portugalia) și JOSE MANUEL I’OSE 
(Spania). Alegerea acestor țări, care să trimită delegați 
la seminarul internațional, nu este întîmplătoare. In 
Franța a fost adoptată o nouți Lege a învâțămîntului în 
anul 1988, deci, relativ recent, iar Portugalia și Spania, 
au trăit, pînă în anul 1974 și, respectiv, pînă în 1982, în 
regim de dictatură. Deci s-au aflat în situații similare cu 
România, in fața lor punîndu-se problemele reformării și 
democratizării învâțămîntului de toate gradele.

Aprecierile cu privire la structura reformei, conținu
tul acesteia, formele specifice de la o țară la alta, elabo
rarea, prin reformă, a noi modele de învățămînt, la scară 
europeană au fost în prim planul dezbaterilor de la Buș
teni. Din România, la seminar au h at parte peste 50 de 
lideri de sindicat. Intre aceștia domnul Victor Ciorbca, 
Președintele I SLI, Glicorghc Isvorunu, prim-v iceprcșcdin- 
te al aceleiași Federații, membri ai Consiliului Federației, 
delegați din peste 30 de zone alo țări. In sală s-au aflat 
;i T-ruf. Andreea Pctrcscu, liderul sindicatului „Forum" 
din Petroșani i Aurul Oțoiu lider al Sindicatului liber 
din învățămîntul orașului I.upmi.

Cu sprijinul celor doi reprezentanți ai Văii Jiului la 
acest seminar, am solicitat oaspeților de peste hotare cî- 
teva opinii cu privire la stadiul învățămîntului din țările 
pe care le-au reprezentat, în intenția de a face o compa
rație cu coca ce este la noi, în România și, în particular, 
în Valea Jiului. Iată, dc fapt, „firul conducător" al aces
tei pagini pe care v-o propunem spre lectură. Pentru că 
prea multe și grnve sînt necazurile cu care școala și oa
menii ci se confrunți! aici si pretutindeni.

■*._________________________ 1___________________________y

N O I 3ZORI

ȘCOALA Șl OAMENI! El 
'învățămîntul-^ & Investiția

-1

[Despre profit, ttonprofit și, mai aies, despre viitor]

întrebări dificile I 
și posibi’e 
răspunsuri i

■ C’c procent din bugetul țării se alocă pentru înva- 
țăinint'? ■ Cine participă la finanțarea învățămîntului? 
□ Care este situația întățămintului privat? ■ Cure este 
condiția cadrelor didactice? ■ Ce se poate spune despre 
înv ățămîntul obligatoriu? ■ Există reduceri de normă

didactică, îij funcție de vechimea în munca a cadrului 
didactic? U Cum sint investiți in funcție directori școli
lor și inspectorii școlari ? ■ Cum se face perfecționarea 
cadrelor didactice ? ■ Carie este obiectivul primordial al 
sistemului de învătămint ? ■ Este necesară refdrhiâtctis » 
învățămîntului la nivel european? «țț.

4

Ce este ia noi? Ce este la alții
Parc., știți cineva ce mai este 

la noi, in Invățamint? Dani, nu. 
Cadre didactice nemulțumite dc 
Imuri, de condițiile ii care sint 

obligate să muncească — la 
tot pasul. Învățămîntul particu
lar — o utopic incă, din lipsa 
unui cadru legislativ. Legea în
vățămîntului — poate la toamnă 
iau la... anul și la mulți ani. 
In vremea asta, In școli, se tre
mură, caloriferele crapă, mate

rialul didactic esio bun dc casat, 
în clr.se — peste 30 de elevi —, 
ceea ce conți aviqc oricăror norme 
internaționale dc igienă școlară, 
copii supra-aglomerati, un caiet 

— 200 de Ici, o carte din biblio
grafia școl.ră — leafa unui 
muncitor pe 2 zile, aparatură aj- 
dio-vidco in stare jalnică, ncfunc- 
ționalâ, ciepășiiâ ca performanță. 
Entuziasm ia cadrtle didacuce și 
la copii, ar n, dar repede se 
stinge. Ce este la noi? Eventual, 
„Norveea uJtra-alb“ mal poate 
ajuta școala. Că Parlamentul nos
tru cel nou ales, gingaș, a uitai 
cum e cq promisiunile electorale. 
Și nu numai in ins .ițămint. Exem
ple concrete din Valea Jiului? 
in Jur de 11 milioane dc lei 
necesari p-iilm reparații 
imediate în școli. I- sfe 
concluzia unei analize a 
primăriei d.n Petroșani făcuta 
anul trecut Intre timp Insă pu
terea dc cumpărare a k.ilui a 
cunoscut noi „seisme". Așa iiț it 
cele 11 sint astăzi o utopic. De 
unde acești bani? De pe „spa
tele” părinților, din -descurca- 

tul” profesorilor și al părinților. 
Ce fel de îrivățăhifnt gratuit este 
ăsta?

Cit despre ț'.felflrea programc- 
țcolare — rr, a nț) a le, hai sa fini 
serioși, Ua nuca In perete.
, Jțecentele evenimente de iă 
școlile generale nr. 1 șl 5 din 
Petroșani, cînd cursurile s-au 

reluat cu chiu cu vai sint pc 
deplin grăitoaic. O ducem b.ne. 
Vrem reforma invățămîntblui în 
llomânia. l ăcută „după alții”. De 
ce nu una care să fie făcuta dupu 
principiile noastre, nu pot Înțe
lege. A nega valoarea principi
ilor enunț ite dc un Spiru Ilaret, 
cu zeci de ani in urma, sub pre
textul modernizării, iată matca 
prostie. Căutăm acul in carul cu 
fin .și, de dragul laudelor in pre
sa străină, lacem „minuni peste 
minuni", că nimeni nu maj pri
cepe încotro se indreaapâ .școală 
românească. Gcnarația actuală 

este o generație de sacrificiu? Se 
pare că da. Eșecul școlar, eșecul 
educațional, ne pindc.ște din 
umbră, fără să recunoaștem că 
este așa. Totul ti in lipsa de bani 
și ; n cauza tarei celor aII.iți 
la o răscruce, potrivit căreia 
„gaina vecinului .este in ii bun,, 
și mai grasa”. Obicei stupid dc 
care tot nu ne dczbăiam. Și in 
loc sa „rupem” râul de la rădă
cină, să ri venim la lin insăț.i- 
mint romanesc, ancorat in valo
rile reale ale țarii, ale poporului 
nostru și ale culturii universale, 
batem cimpii despre o reformă 
neînțeleasa, d n folosită — lin- 
i vir.tic numai — ca slogan elec- 
toial.

In viemra asta adevarații d is
căli dau din colț in eolț. nu o 
data, șl se lupta cil g.rentiîțile ți 
cu o rialitatc din țe in ce mu 
ost.la, zice-sc „de tranziție”. (.’•> 
am ajuns, cei laie simțim pulsiil 
vieții școlalc, sa nu lp 'mai >nh- 
n.m profi surilor sau învăț itori- 
lor a,ii, ri <i ii. denumim la 
APO.STOLI ai culturii torr.uucș'ti. 
Tranziție, dom le, și pași Inad-ii 
cub semnul bineeuvintal dc po. 
liticicnii vînălori dc fotolii al 
unei reforme pc birlic, nu ți în 
i'calitatcl

iHanța

17 ia sută din bugetul sta
tului se aloca învăpumntului, 
rr,al mult ciecit pentru armata. 
0 Din produsul național bi ut 
suma alocată nivățaminlului re
prezintă 6,5 la sută! • La finan
țarea invațămintului .participă 

statul .și Administrația locală Ai 
departamentelor și regijnilor Q 
Pentru construirea localurilor des
tinate învâțămîntului, comunele 
pot primi subvenții (lin partea 
statului, dar întrețineri p școlii 
revine exclusiv comunelor A 
Inspectorii școlaii sir.t numiți 

de minister, directorii sînt aleși 
dc colcctisul do cadre didactice 
9 Există un în trument dc f>rc- 
g.dirc profesională ți perfecțio

nare a cadrelor clida* tice A Eic- 
i.are cadru didactic arc dreptul 
d< a Iimpui carierei la 3(1 dc 
saptaminl rlc pregătire, timp în 
c ire este plătit norma) ț.l osie 
suplinit la ore ONu exis.a re- 
(hiccrl Jc normă pentru ' chime 
in mqncă, numai pentru crește
rea copilului sau cazuri cic boala, 
se poate lucra cu norma la ju

Ce vrem sa fade ni *?
6 In dcicniUi'fc II,119 sa spus <l.u ți plin 

luau: mijloacele: treime reloiinat țn . ațmmnl ui 
* Ș>i > an toi unt i<l .'i Q Unu mai „tare" ca alta 
W Sau eterii cotului, m .,coloi(rt" Ni săli 
U.it si tturi 1$ .,'1 .‘o.u-.i, nimeni nu a larii.c it 
blspiiiisnl ),i intrebăi a „ce vrem sa tac in.'" 
CI legea invațainilitlllui a losț lergr.i . u .ut 

<!«.’ minister (mai ales ca nțlniștrl iu mvațam ut 
au tot lost „pli oi.ați"), cit șl dc- Pai 1..i1n.nl A 
Esi.l.i o cdmiak țtarl jnicniai ă, nn«l< ar uv.> n 
să ,sc dezbătu și sa se inmntc ze pl< n illli in 
erolecl rit dc t lt < la albii ți.'imn .u-ui-.ia l.ege, 
care să |>lill.'l inâe..r bazele legislațiee ale re
formei In Invir^amînt A De trei ani, n mic. Doar 
lamentații șl mlerp-lari stei ăitoai<■ i ti caiacler

politic și ele..torul, nicidecum < itueatlv 0 i'ilitS 
tic, la nici un nivel nți se șlie exact. scop (ii 
Ut mu il, ninieni n.i poate i a panele ia llitretiare^ 
T’iei eămeje ciMaciue, mei u.rectoin cic ștoU 
si Im. o, mei m .pejloim ș< lari de oricV hivel. 
In vuieta asta, piogcan.j.e ștoli.ic silit incom
plet* și pita pupo credibile in lume Aceasta 
— m ț..a |ui . piru Haț^t sauAiiuu M.i'.ița, 
adie., emi uihol marii ic<minatori â. Irevapiț 
ri'imulu. ciiope.ui, p litru timpul lob. l'iisll 
A I-enomi iiii'l .le dei.rinloia-tâ, continua <a ac
ționeze de-ti nctiv. inc ațamimni, ilup trei lini 
d< la <: ■. enimgptele d n dccenița ic 19 , rănțin*^
p „<s ir.:.,,iii ea-. • penii u societatea ru'.li'.lhedseă. 
Zu.-'-e < a se ana Tn tranziției! j

mătate, plătit însă tot la jumă
tate • învățămîntul privat re
prezintă 10 la suță din total, (jar 
programele .școlare sînt. identice 
i J cele d.n învățăm.ntul de stat

Cadrele didactice din cele doilă 
sisținie au aceea.și calificare și 
sint jilatite tot dc stat. Imaginea 
cadrului didahie s-a dpgradat in 
ultimul timp A Salariile sint in
ferioare celor ..li studii siryțilare 
din alte domenii. Ca urmare, 
exist*! o oarecare lipsa dc cadre 
didactice A . In ppr.șpcițtivă, se 
are in veocre. o pregătire elas
tică a elevilor, astlcl incit aceș
tia să nu se specializez^ unilate
ral, ci șă se ppâtA adapta priit 
stueiii, in oricare domeniu al 
vieții sociale și să-^1 găsească loc 
de muncă A Partid de (11 Opozi
ție vor sa organizeze școli pe 
principiul întreprinderilor, cu 
buget propriu, Pițolș-sprij ar |>,ei- 
de calitatea de funcționari pu
blic'!. Părinții ar Urma să pri
mi asia un „cec" pciiitu educație, 
be care il pot depune la '.școala 
unde doresc să-.și înscrie copsul. 
Dc aici, eonc urență. Este doar 
o propunere.

♦

sVania- I

A In primul 
învățămîntului 
dictaturii, bugetul a 
Iți 2 la suta din PNlțl, .1^ B 
sută! Acum ieprezinta 4 1 
A lnvățamintul obiigatorrru 
de 6 ani- Se ,intepțiopeazu tr 
rea la 6 ani A Statul fuîaipț* 
Invațamintu) A IN.VfcS'lTilÂ 
INVATAMlNl' fcSTE CUa B1A1' 
BUNA INXESTIȚIE -PlfiflTRUU 
VIITOR. Pe acest principiu Mkî 
bazează înticg sistemul de (hvaJ 
țăpmit și tot <Ie I
piu pleaca și statutul căilrulU 
didactic în sozietate £ Salariu , 
cadrului didactic, crește tTchtal i 
Hin 6 ih 6 ani, în funcția «te voi 
cil imn. * Inspebtorii sînt nuruițP 
dc minister iar âirc'ct'Qpul( «IU j 
alis dc consiliul de conducere*/ 
format clin profesori, barlM 5r 
elevi. • Perfecționaied se facq 
l.'bk concui s, pc fchttiîjsii) a i 
io—ăă de orc, cu repercusiuni 
pozitive asupra■ salarizării cadru
lui didactic.
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Mnnedek naționale intre independență și interdependență
Evoluția economică în lume nu 

este dependentă doar de schim
bul de mărfuri ci și de cursuri
le financiare pe piețele capitalu
rilor. Cursurile de schimb ale 
monedelor naționale influențea
ză volumul importurilor și expor
turilor, gradul lor de interes șl 
nivelul schimburilor monetare 
sint determinante în necesitatea 
de a investi. Rata inflației și a 
interesului, datoriile statului sînt 
principalele probleme ale econo
miei naționale pentru orice țară.

Grupate în Sistemul Monetar 
European (SME) țările din Comu
nitatea Europei au convenit, în 
vederea unei politici financiare 
si monetare coordonată, acorduri 
clare încă de la sfîrșitul anilor 
"O. Acest sistem reprezintă, de 

>t. o zonă de paritate stabilă 
ar si perfectibilă. Din 1979, cînd 

se înființa SME, s-au redefinit

paritățile reciproce, pînă în 1987, 
de unsprezece ori, cam o dată la 
nouă luni. Din inițiativa minis
terului german de externe, în 
1988 la timpul respectiv, Hans 
Dietrich Genscher, aspirațiile po
litice pentru un Spațiu Monetar 
European uniform, completind o 
Piață Internă Europeană, s-au 
intensificat astfel incit, din de
cembrie 1991, aceste idei au fă
cut obiectul Tratatului de la 
Maastricht. S-a prevăzut să se 
instituie un sistem de parități 
fixe în cadrul unei Uniuni Eco
nomice și Monetare care va în
locui, cel mai devreme în 1997, 
Sistemul Monetar European. Dar 
aceste speranțe s-au clătinat cînd. 
în iunie 1992, electorii danezi au 
respins Tratatul de la Maastricht, 
iar in Franța, pînă la referendu
mul din 20 septembrie, nu se știa 
prea bine cum se vor decide e-

lectorii. Cît despre divergențele 
economice, care au apărut și au 
rămas fără soluție între partene
rii din Consiliul Europei, acestea 
au influențat piața devizelor care 
au o importanță crescîndă. Erau 
previzibilă și irefutabilă, încă 
din august, tendințele de slăbi
ciune a lirei sterline. La sfîrșitul 
lui august lira italiană a înre
gistrat o cădere în raport cu mar
ca germană și francul belgian 
pînă la pragul de intervenție a 
SME. Pentru a susține monedele 
mai puțin stabile Banca de e- 
misiune germană a luat hotărî- 
rea de sporire, fapt fără prece
dent (90 miliarde mărci), a devi
zelor, iar pentru a evita perico
lul inflației Guvernul a fost ru
gat să-și redefinească paritățile 
reciproce în cadrul SME. Intr-un 
consens general, lira italiană a 
fost devaluată cu 7 la sută apoi,

după trei zile, peseta spaniolă cu 
5 la sută. Cele două lire, engleză, 
și italiană, ieșeau din mecanis
mul de schimb al Sistemului. In 
noiembrie 1992 s-a convocat ia 
noi ajustări ale parităților. S-a 
devalorizat, încă o dată, peseta 
spaniolă și escudosul portughez, 
fiind în pericol lira irlandeză și 
coroana daneză.

Toate aceste procese au o sin
gură cauză: stabilitate economică 
într-un spațiu bîntuit de crize. 
De aceea sînt divergențe cu pri
vire la perspectivele Comunității 
Europene, care presupune o aso
ciere puternică și stabilă în eco
nomie și, implicit, în sistemul 
monetar al fiecărei țări. Care își 
vor apăra moneda națională, ca 
semn al independenței într-o lu
me a interdependențelor.

Tiberiu SPATARU

ANIVERSARI

DRAGA Filimon Băncilă, din tot ce-i mai frumos și nobil _ 
am impletit de ziua ta o sinceră urare de sănătate și multă, multă 
fericire. „La mulți ani!“, din partea prietenei tale. (457)

CU PRILEJUL zilei de naștere, soția fudita, fiica Raluca, so
crul Emeric urează scumpului lor Felea Augustin „La mulți ani!" 
(496)

V1NZARI — CUMPĂRĂRI
VIND video japonez nou, preț convenabil. Petroșani, str. In

dependenței, bloc 29, ap. 12, orele 15—18. (486)
VIND apartament 4 camere Deva, Nicolae Bălccscu. Relații : 

Wlefon 621729. (497)
VIND grădină 800 m p. cu cabană neamenajată interior, 16

DECESE

CU profundă durere în suflet, familia Ion David din A- 
ninoasa anunță trecerea in eternitate a celui care a fost

DAVID ION 
părinte iubitor, bunic îndrăgit de nepoți și om de aleasă omenie, 
apreciat de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să primească 
ia dinsul sufletul lui bun.

Lacrimi și flori pe tristul său mormint. (198)

COLECTIVUL Poliției municipiului Petroșani este alături de 
domnul Ion David in marea durere pricinuită de încetarea din 
viață a tatălui său,

DAVID ION
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (198)

COLECTIVUL Redacției ,.Zori noi" este alături de domnul 
Ion David in greaua încercare prin care trece Ca urmare a trece, 
rii in neființă a tatălui său.

Condoleanțe sincere familiei indoliate.

FIUL Dragoș, familiile Dula Mircea și Ovidiu, împreună cu 
Viorica, mulțumesc tuturor celor care i.au ajutat și au fost alături 
de ei in grelele momente pricinuite de trecerea in eternitate a 
scumpului lor

ing. AUREL DULA (RELU)
Peste amintirea lui uitarea nu se va așterne niciodată! (505)

m.p., în Lupeni. Preț negociabil. Informații: Buliga Valentin, str. 
Parîngului, bloc 2, ap. 4, Lupeni. (489)

VIND Dacia 1310 Petroșani, vizibilă parcare piața Petroșani, 
orele 14—17. Telefon 545767. (492)

VIND Dacia 1300 și Honda. Acord preț avantajos. Telefon 
545397. (493)

VIND Dacia 1300. Petroșani, Radu Șapcă, nr. 50/2 (Colonie). 
(500)

CUMPĂR casă colonie în Petroșani. Relații: str. Unirii, bloc 
3/9. (485)

VIND chioșc metalic 4/2, Vulcan. Informații: telefon 570853, 
după ora 15. (495)

VIND video player Funai, sigilat, cu telecomandă, preț ne
gociabil. Relații: telefon 545954, între orele 10—20. (506)

VIND urgent carosată 7 tone, preț 1 300 000 lei, Bedford 2,5, 
cameră video 600 000 lei. Relații telefon 570853, după ora 15. (488)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Minodora" SRL Vulcan anunță 
clientela că programul unității este non-stop. (495)

IN BAZA Autorizației 6448 din 11 martie 1992, eliberată de 
Prefectura județului Hunedoara, în Petroșani, Cuza Vodă 1/2, func
ționează Asociația familială „Maria“, cu profil alimentație publi
că. (494)

OFERTE SERVICIU

CAUT femeie îngrijire copil un an și jumătate, de preferință 
maghiară, Petrila, 8 Martie, bloc 10/23. (501)

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere Petrila, 8 Martie bloc 10/23 
cu similar Petroșani, zona Aeroport (exclus Șerpărie). (501)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie seria G nr. 2129, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. II declar nul. (483)

COMEMORĂRI

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Efectul corona atinge „co
roana". „

PEȘTI — IEPURE
Duel verbal zgomotos, încheiab 

în coadă de pește.

BERBEC — DRAGON
Ideile dv. sînt valoroase; In

sistați să li se dea curși

TAUR — ȘARPE
Perseverența e arma cu care 

veți învinge.

GEMENI — CAL
Nu luați pe proprie răspundere 

o acțiune colectivă!

RAC — OAIE
Totul revine la normal și va 

fi o liniște nemaiauzită.

LEU — MAIMUȚA
V-ați asumat, într-un moment' 

de euforie, obligații greu de în-, 
deplinit.

FECIOARA — COCOȘUL
Corespondentul dv. se află pe... 

diagonală. Aruncați-i pastila!

BALANȚA — CIINELE
Glasul rațiunii tinde să fie 

înăbușit sub povara unei dorințe 
nestăvilite.

SCORPION — MISTREȚ
Cu „trenul de seară" soseso 

vești care vor face lumină ca-n 
miez de zi.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Cel ce vă sapă poartă bande, 

rolă. Intoarceți-i și celălalt obraz!

CAPRICORN — BOU
Dureri mai vechi recidivează, 

accentuînd aerul dramatic al 
situației.

MIERCURI, 27 IANUARIE

COLECTIVUL Catedrei de Mașini Miniere de la Universita
tea Tehnică din Petroșani este alături de colegul Ștefan Somlo in 
momentele grele pricinuite de trecerea in neființă a mamei sale 

SOMLO MAGDAI.ENA 
și transmite sincere condoleanțe familii i îndoliate.

Dumnezeu s-o odihnească! (190)

SOȚIA, fiul, fiica, nora, ginerele, nepoții ;inunță cu durere în 
suflet împlinirea unui an de la dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost

CAZAMIR MIIIAI (61 ani)
soț, tată, socru și bunic.

Dumnezeu să-1 odihnească in pace! (502)

SIN TEM alături de colegul nostru Patru Nicolae și-i împăr
tășim durerea pricinuita de deci sul iubitului său tată

PATRII MI1IAI
Condoleanțe familiei îndoliate. Colectivul Stației Centrale de 

Salvare Miniera Petroșani. (191)

SOȚUL Ilic, fiica Mărie, fiul Cornel, ginerele Marcu, nora 
Fclicia și nepoții amintesc că astăzi se împlinește un an de cînd' 
a plecat dintre noi

PREDA MARIOARA
o bună soție, mania, soacră și bunică

Nu te vom uita niciodată.

COLF.CIIVLL de fizică de la Universitatea Tehnică Petro
șani este alături de domnul profesor dr. Iușan Z. Vasile la grea
ua încercare pricinuită prin decesul tatălui său și transmite con
doleanțe familiei. (503)

_________________________________________________________________________

SOȚIA, copii, nora, ginerele și nepoata anunță împlinirea 
unui an de la decesul iubitului lor

STROCIII BORIS
Nu-I vom uita niciodată (171).

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 3.
12.50 TV 5 Europe.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversilaria.
15.50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Oameni de lîngă noi.
16.30 Corul Filarmonicii „Tran

silvania".
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Televiziunea vă as'ultă!
18,35 Vatră folclorică.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,3j Sport.
20,45 Telecinematcca. PLOAIA. 

(SUA, 1932).
22,00 Memorialul durerii.
23,20 Actualități.
23.30 Simpozion.
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