
i V?
• ■'

•""r

6
Xi

II
I
■s

COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAT H. APARE IN VALEA JIULUI
$
I

Redactor șef :
Mircea BUJORESCU I

/.? ZIARl/L
Hi îikE

PAGI bl A
TINERILOR

■ Interviu cu Vali Sterian

■ De la „Vox Montis“, la 
„Radio în BIue-jeans“

■ Horoscop sentimental
'1

■ Premiile GllAMMY .1

J MARȚI, 16 FEBRUARIE 1993 4 PAGINI — 15 I ElANUL V. NR. 815

OMAGIU LUI BRÂNCUȘl!
Se împlinesc, în acest an, 117 ani de la nașterea sculptorului | 

;; ■ român de notorietate mondială, Constantin Brâncuși. In semn . 
;; | de omagiu pentru cel ce a creat atîtea opere nemuritoare, ce im- ■ 
î! * podobesc „corola de minuni a lumii" și a marilor muzee pentru | 
îl I îneîntarea ochiului și liniștea sufletelor, purtînd intru eternitate ■ 
îi 1 spiritul românesc, în ziua de 19 februarie, în organizarea Teatru- I 
î! I lui Dramatic și a Fundației „I.D. Sîrbu" din Petroșani are loc 1 
î! I o amplă manifestare culturală. De la ora 16 vom putea asista la j 
îi I vernisajul expoziției colective de artă plastică a unui grup de | 
îi I studenți aflați în anul terminal la Academia de arte frumoase ■ 
îi I „Nicolae Grigorescu" din București. Vernisajul va prilejui și alte I 
îi I momente artistice. Invitat este corul „Armonii tinere". Invitați I 
îl * sînt, de asemenea, actori ai Teatrului dramatic. Vernisajul va I 
îi | fi completat de un simpozion dedicat vieții și operei artistului din I 
îl * Ilobița Gorjului. In programul serii, mai figurează o paradă a | I 
;; I artei vestimentare și, de la ora 18, un spectacol de teatru, cu ■ 
;; I piesa „Bătăi în pluș" (Există nervi), de Marin Soiescu. Intcrprcți, | 1 
;; | actorii teatrului. (C. IIOLBAN) | •
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La butelii
Oferta depășește cererea!

A 1 < sărbătorim feroviarii.
Oamenii pentru c.arc distanțele 
se "imp. >mă și care, in pofida 
unui parc de vagoane deficitar 
și n multor greutăți, se străduie 
să n? asigure un transport cit 
n; oi comod pori ti u noi și cit mai 
r.-pid pentru mărfuri. Vară, iar- 
r>1. arșiță sau viscol, feroviarii,

această „a doua armată naționa
lă", cum îi numea cineva, sînt 
prczenți la datorie. Și chiar da
cii avem să le rcpro,ăm uneori 
cîte ceva, astăzi să lăsăm deo
parte reproșurile, să apreciem 
ceea ce este bun .și să le spu
nem din inimă „I a mulți ani I", 
așa cum este în tradiția noas
tră, a românilor ! Și tot o vorbă

zice, „cele bune să se-adune, ce
le rele sa se spele". Așa că nă
dăjduim un transport feroviar 
cit m.ii ele unt, cit mai comod, 
cit mai prompt, servicii de cali
tate in gări si in timpul trans
portului. Pentru că, și transpor
turile trebui'1 sa intre în „Euro
pa". (Al. II)

îl Cînd dl. Mihai Bogar, șeful 
îl Competrol-ului din Vulcan, mi-a 
;; spus treaba asta, am crezut că 
•; n-am înțeles bine. L-am rugat sâ 
j; repete. „Da, domnule, ai auzit 

bine. Pe luna asta cota de bute- 
î! Iii pline este de 32 000 de bucăți, 
îl Vinzările sînt de 26—27 000 de 
îl butelii".
j; Pe loc mi-am explicat, astfel,
• • și faptul Că-1 observasem ca fi- 
;l ind mai degajat. „Cum să-ți mai 
■ ; spun altceva? Vin mașini cu 
jj cîte 3—1 butcii pline, de la Pc- 
;; tro.șani, pentru că nu mai au cui 
;; le da!" In momentul de față 
;; (era în 11 februarie, după amiaza 
;; — n.r.) avem in depozit 900 de 
;; butelii- Se vor aduce, în conti- 
î! nuarc, pînă la nivelul cotei. Cele 
jj intrate de la începutul lunii sînt 
îl în jur de 9 800—10 000 de bute-
• 4

Iii pline". „Bun, domnii’ șef, tir 
cum se explică faptul că, in cen
trele de schimb — uite, ai<,i in 
Vulcan — mai există goale? Și 
că am auzit oameni care au spus 
că le au acolo de două-trci săp- : 
tămîni?" „Dom’le. aici c al doilea , 
aspect. La unele familii s-a ajuns 
la două trei butelii. Faident câ 
una plină o țin acasă, iar pe ce- i 
lelate le dau la schimbat". „Hal1 
să zicem că c o explicație. Ca-, 
rc-i secretul îmbunătățirii si'ua-( 
ției?" „Fondul de niariâ. întot
deauna, la primărie ma întrebau: 
ce-ți trebuie să rezolvi proble
ma? Eu le răspundeam: fon.l de 
marfă. Avem fund de marfa —■ 
respectiv butelii pline — situa-' 
ția e bună. Cit o fi așa nu [>ob ( 
spun?".

Gheorghe OLTEANU

Cîiitee românesc
Clubul indii alcloi din Lonea 

și-a precis pentru această săp- 
t imina sa ne mvitc la o serie 
de ccnmrte de muzica popula, a. 
Intre invitații .săi, care vor con
curai pe st en de Văii Jiului in 
zilele de 17, III i l’.l februarie, 
se număr.i: Ni><>lae Furdui lan- 
cu, V ta lini,. Dinu lancu Să
lajul), M iri na Angliei și ' r- 
chcstra „Crai Nou" din Alba 
[uli.i. De asemenea, se vor ;dla 
pe scena „Duo veselia", adică 
loan Vi.liea și George Ne..rarii. 
In ziua de 17 vor avea spectaco
le la I.upeni și Uric ini, in ziua 
de 18 la Petrila și I.onea, iar in 
ziua d" IU, la Vulcan si l’țtr 
-.mi. (Al. II.)

Ca.ce Marin a „forțat“ piața 
cu patru aparate video

De ce a ales piața din Petroșani ? .Simplu de răspuns. C.iee 
M.uin — din comuna Vîlcele, județul Olt, domiciliat fără forine 
legai'- in Slatim — auzise de la alții că pc-aic-i prețurile sini mai 
mari ca in altă parte. Că ninge cu bani, iar minerii nu mai știu 
ce '.,i facă cu atîia bănet. O să dau lovitura, și-o fi zis individul. 
Dar n-a fost chiar așa.

Vineri, 12 februarie, s-a pus in spatele unei tarabe. Pe ca 
a ,.e isc i le pati u aparate video-playcr marca ,Funai“ adm.,- din 
Ung iria. Avea declarație de la vamă cum că le introdusese legii 
în țară. Dar nu avea altceva: autorizație de comercializare. Ace.t 
ultim aspect l-au sesizat polițiștii care l-au „purecat". In conse
cință. marfa (aparatele video și două ceasuri cu cum ț) in valoare 
de 800 000 de lei l-a fost confiscată. Mai mult, di. Care a fost 
sancționat, conform legii 42 din 1991, cu 30 000 de lei amendă. 
Singura înlesnire făcută ; să plătească jumătate din sumă in 21 
de orc.

— Ghcorglic OI.TEANU

Si sărac, si
Tn anul 1911, d imnul Dumitrii Lup, aslazi un 

batiin venerabil din l.ivezcni — Petroșani, a 
donat 10 l)i)0 Pi, la cursul acului an, pentru apă
rarea naționalii. Această donație a I ist făcută 
în baza un i l'-ci (nr. 236) din 19 11 C ele ce 
vă relatam sin* c infirmate de CHITANȚA — 
'11 1'1.U 1 'IIOVIZ()|{111 eliberată de „Direcți i 
m-a gem rola a d doi ici publice" din Mini'! 
rul Finanțelor. Chil.ml i — titlu poarta numă
rul llt)98l:i. Arc <ai.icter transmisibil, pentru 
împrumut arordîndu--; o dobindâ de 4 Ia sui? 
G slul domnului Lup de a sprijini apărarea ni- 
țională în acei ani grei de război este demn 
de apreei it. Omul s a adresat Ministerului fi
nanțelor in nuni 1992, solicitind rambursarea 
sumei. I s-a răspuns că, potrivit legilor, din acei 
arij de după război, eind hi România fm în

cu banii dați
tîmplau alit de multe sub ocupați.’ mă,
put. a primi banii înapoi pina I i d it i d - ; . iiic 

19-19. Titlul a fost prescris c i si drepturi! ce
d- curgi an din el. Răspunsul Ministerului Fi
nanțelor este formulai prin adresa nr ' •*> 
din 29 ianuarie l'.)'3 semnata dr- direct: '
n -ral al Direcției general • a r. lațnlor I 1 ci
le cu organisme intern.ițioi ai a pili -m n- 
tale, domnul Mihai B za.

La moment d:; iitmp.ma, omul a d ă 1 'i din 
munc i sa A împrumut d statul. După ace.-a 
le".ile nu dau voie statului sa ii dea omu'm ba
nii in apoi. Și m n vorbim de în Ircptar- i dm- 
znrdcr și n -d‘.c, ti'.țiler corni-e. ,i miri '.orbim 
și dc o c <ani .:c pai Imn utaiă m .iccslt triou- 
ții ! (Al II.) . ..
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consilierilor
ț
' Ziua de 2B i.mu irie nu a fost una oarecare 
In programul de lucru al Consiliului local Fe
brila. Ea ai ea să deschidă, mai tare sau mai 
încet, ușa unor dispute c<_ se [>are că mocneau 
mai de mult timp între săten.i din Cimpa, alt
fel oameni așezați și cu rostul lor. dar cu drep
turi d mocraticc, fiecare înțehgind că și păre
rea Iul trebuie să conteze, atunci, cînd ca este, 
mal ales, pusă pe hirtie.

I.a Cimpa, cu mulți ani în urmă, s-a construit 
lin mare și frumos Cămin Cultural. Un cămin 
care după revoluție a căzut pradă evenimente
lor ulterioare și degradarea lui fizică și morală 
g-a vrut a fi oprită, căutîndu-se nenumărate 
modalități, care timp de aproape un an dc zile 
au eșuat, ajungîndu-se tot la forma de întru
nire cetățenească, în care voturile mulțimii 
urmau să hotărască forma, iar minoritatea, în 
virtutea acelui 50-| 1, să accepte jocul, ca pe 
un drept cistigat sau Iun drept pierdut.

In consecință, după două întâlniri cu sătenii, 
consilierii și alți împuterniciți, un înt: aprinză
tor particular vine cu ideea înhămării la „pro
iectul" de oprire a declinului spiritual al satu
lui, suportînd toate clauzele impuse de primă
rie, dar cerî, id să i se faciliteze deschiderea u- 
nci societăți comerciale, în spațiul căminului, 
mai întii pe o perioadă de un an, apoi închi
rierea s-a semnat si pentru anul următor și 
lucru firesc sau nefiresc și pentru 1993, chiria
șul obligîndu-sc -ă respecte statutul societății, 
a obiectului de activitate, toate clauzele con
tractuale si să întrețină în bune condiții starea 
fizică a clădirii, elementul cel mai important 
din punctul de vedere al Primăriei, în relația 
cu întreprinzătorul, element neiynorat nici de 
c< l care si-a asumat riscul de a porni în necu
noscut, cu 11 oameni după el, pe.iti u a le asi
gura într-un fel... existența.

Adunarea a decis. Căminul ponte fi închiriat 
și S tatua s-a înregistrat, a obținut tonte for
mele le.L.ih , a funcționat cu bune rezultate eco
nomice. a „stopat" pe mulți di nți în drumul 
lor spre oraș, aici găsindu-sc destule produse 
căutate pină nu dc mult in altă parte, salis-

făcindu-se și pofta celor mulți sau puțini, bău
tori de bere, mai ales că berea este ,,made“ în 
Timișoara. Se pare că consumul exagerat pînă 
la urmă a tulburat mințile multora și iminen
tul proces avea să se deschidă, pentru că păr
țile fac acum apel la litera legii, mai ales după 
hotărîrea Consiliului local, 19 voturi pentru din 
totalul de 21, de a interzice desfacerea berii, 
din data de 28 ianuarie, pe motiv de „compor
tare indecentă a clienților care frecventează 
localul". Peste drum, este adevărat, se află 
școala, cu geamurile spre această „curiozitate", 
și nu de puține ori, n-au văzut, dar credem, 
se petrec scene care nu fac casă bună cu edu
cația. Da, dar asta este o altă poveste din punc
tul de vedere al Societății, care nu are nici o 
vin ’ că onor clientul nu-și mai poate ține bășica. 
A fost înștiințată și poliția și societatea de mă
sura luată, Iar acum personalul se 
codiri fu i plată, deverul vînzărilor 
ma’, punîndu-se chiar problema 
faliment, ponderea berii în total 
ind precumpănitoare.

l’e ce s-au bazat consilieri; cînd 
coastă măsură? Pe un memoriu, semnat de 
număr de 43 de cetățeni din localitate. Pe 

bazează Societatea cînd atacă hotărîrea? 
un număr de peste 250 de semnături care 
sint de acord cu decizia luată '. nu renunță 
dreptul de a boa o bere. Ce propun consilierii? 
Să se vîndă oriunde berc, dar numii acolo nu. 
Ce zice patronul? Nu pot să vînd decît în locul 
snecial amenajat și autorizat. Ce Invocă con
silierii? Intr-un lăcaș de cultură nu se poate 
face circiumă. Cu ce e de vină patronul ? Am 
fost și sînt autorizat conform legii. Cine șl de 
ce sc opune privatizării?

Deocamdată dreptatea este dc partea consilie
rilor. O altă lege, însă, spune că hot rîrea lua
tă nu a trecut prin comisia juridică a consi
liului local și că puterea locală nu poate anula 
o lege după care funcționează șl mult disputa
ta Societate Comercială. Greșim?

află în con- 
scăzînd, nor- 
unui posibil 
desfacere

au luat

fi-

ti- 
un 
ce 
Te 
nu
la
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Dorel NEAMȚU
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„Haide, folosește-te de 
libertatea din decembrie!”

Cuvintele de mal sus nv apar
țin vreunui revoluționar de-al 
nostru, ci poetului Htrațiu și e- 
le i-au fost adresate robului său 
Davus, încă de pe vremea cînd 
nu se știa nimic despre Revolu
ția română. I’e la mijlocul lu
nii decembrie exista o sărbătoa
re, numită a Saturnaliilor, cînd 
sclavii romanilor se bucurau de 
o mare libertate. In această pe
rioadă, ei aveau dreptul de a-și 
critica stâpinii și chiar de a fi 
serviți de către aceștia. Timp de 
cinci zile, toate activitățile pu
blice și p,ivatc încetau.

A trecut mult timp de cînd 
au fost rostite pentru prima da
tă aceste vorbe. Dar pentru 
românii, aceste cuvinte sînt 
actuale ca niciodată. Nu 
avem — cel puțin așa sc 
ne — stăpini, dar nc am 
gat, în sfîrșit, dreptul de a-i cri
tica și chiar de a fi „serviți" de 
către aceștia. Mincarea lor adu
ce încă a papară și nu ne pri
ește, pentru ci. are același gust 
amar, cunoscut nouă de mulți 
ani.

Unora le este încă teamă că 
„Salurnaliile" noastre s-ar ter

mina într-o bună zi. Ei spun că, 
dacă la romani durau numai ci- 
teva zile, nu există nici un mo
tiv pentru ca la români să du
reze la infinit... Mai ales că 
avem aceeași origine latină.

In Saturnalii chiar și trestiile 
gînditoare și-au descoperit coloa
na vertebrală. Mie parcă nu-mi 
pica vine să cred asta, totuși lu-

cu 
Și 
a-

bă-

noi, 
mai 
mai 
spu- 

cîști-

crurile stau chiar așa. Fcnli u 
că prea se plcn< ă trestiile noastre 
autohtone după cum bate ' in
tui. Și chiar dacă au fost a; ic 
cate ani de-a rîndul spre „stîn- 
ga“, ele, pentru că gîndc'c 
ușurint.,, au spirit analitic 
sînt profesioniste, astăzi sînt 
plecate care încotro.

A trecut ceva timp dc la
trînul Ilorațiu încoace, onnmrea 
a pășit înainte, dar omul a ră
mas același. Trestiile nu 
rupt niciodată și în mod sigur, 
nu se vor rupe nici în v’ilor. As
tăzi se rup numai stejarii și sta 
este trist. Dar stejarii nu sînt 
piînși de către trestii.

Realitatea arată un a<’cva» 
trist. Căci optimismul revoluțio
nar a fost un vis dulce, dar fi
rav și trădător. Astăzi nu mai 
există sclavi, insă în locul porti- 
Jcr ferecate sînt uși care nu duo 
nicăieri, care se deschid în bez-t 
nă. Ele nu mai au ce să tăi nu- 
iască, căci „dincolo" se află Ma
rele Nimic. Oare ce poatp fi mai 
fascinant decît realitatea?

Totuși, Unii dintre noi trăicso 
încă Saturnaliile. Asta ar fi o 
veste bună, dar numai dacă nv 
exista și un alt motiv, în afară 
de cel că „activitățile publice1* 
au încetat. Insă există o deo
sebire fundamentală între liber
tatea noastră și cca a sclavilor 
romani. Ceea ce trăim noi 
trebuie să fie o sărbătoare 
aceea o dată pe an), ci o perma
nentizare a ei. Și tiebuîe sa ne 
pară firesc că este așa.

Văii LOCOTA

nu
(Și

RALIUL REPUBLICAN DE IARNA
Salvamontiștii din toată țara 

și-au dat întîlnire la Lupcni. 
Și-au anunțat participarea la 
Raliu încă trei echipe, din cen
trele: Petroșani, Piatra Neamț 
și Săcele. In total 15 echipe, cu 
peste 100 de salvamontișli vor fi 
prezenți de vineri pină dumini
că, 19—21. februarie, la Cabana 
Straja Xmpcni. In afara concu- 
renților vor participa 20 de in
vitați și 10 oficiali.

In ceea cc privește pregătiri
le pentru organizarea concursu
lui și primirea oaspeților, ne a- 
flăm în grafic, ne-a asigurat dl. 
sing. Oscar Simonis, președinte
le secției „Salvamonl" a AS Mi
nerul Lupeni. Stăruim Pe toate 
planurile pentru a asigura con
dițiile tehnico-matcrialc opti- 
mo desfășurării conclusului,

deci pentru reușita lui. Cadrul 
natural al munților noștri, fru
musețea lor, ca și organizarea 
concursului, sîntem siguri, vor 

contribui la satisfacerea preten
țiilor reprezentanților Federa
ției, lăsînd amintiri de neuitat 
în inimile tuturor participanților.

In ceea ce privește salvamon- 
tiștii din Ltipenf, s-au constituit 
in două echipaje și au început 
încă de saplâmîna trecută pre
gătiri asidue. De luni, tot cu 
sprijinul lor, a început jalona-, 
rea traseului concursului, ame
najarea punctelor de plecare și 
sosire etc. Evoluția concurenți- 
lor va fi urmărită cu aparataj 
electronic. Despre alte pregătiri, 
în numerele viitoare alc ziaru
lui. (Ioan DUBEK)

Fondul de rulment
Am înccrrat să nc Interesăm asupra acești i chestiuni, pentru 

a ne edifica și a vă edifica ,i pe dv cit mai clar. Peste tot unde 
I am apelat nj s-a pus în f..ță un articol de lege din 1977. Este 

voru.i despre art. 18 din Decretul 387/1977. Respectivul paragraf 
<ie lege spurc: „Fondul de rulment se formează prin depunerea 

| dc ' . tre e membru al asoc-i.-il:-i d locatari, a unei sume 
1 STABILITE DE ADUNAREA GENERALA (s.n.), corespunzător 

acoperirii cheltuielilor comune lunare, la nivelul lunii cu cele 
mai rnarj cheltuieli dintr-un an. Acest fond de rulment sc utill- 

i zează numai pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrările de 
întreținere și reparare a părților și Instalațiilor comune, stabilite 

' ca obligații legale ce revin CHIRIAȘILOR (s n ), precum și pentru 
plita consumuri lor de apă ,și energie electrică la părțile dc folo- 

cotel ,

RAGCL Uricani
— sub tutela 

Primăriei

smță comuna, încălzire centrală și altele asemenea. .Suma 
de cO'tribuție se restituie".

Daca, în general, chrstmnile cuprinse în paragraful de 
Anunțat mai sus sînt <ît :.c p<'atc de adevarate, trebuie să 
totipi cîteva precizări.

In primul rind, stabilirea sume] pentru plata fondului

lege 
facem

In primul rmd, stabilirea sumo) pentru plata fondului dc 
rulment s-a făcut fără consultarea Adunării generale a locatarilor. 
Un, chiar mai rnult de'ît atit, în unele locuri : a condiționat eli
berarea carbid dc pline cu plata fondului de mlmcnt. Ceea ce 
nu este deloc fair-play.

In al doilea rlnd, foarte mulți cetățeni reclamă faptul că 
acești bani nu sînt folosiți așa cum spune legea, eXclusiv pentru 
întreținere și reparații, ci folosesc ca acoperire a datoriei chiria
șilor față de asociați. Fapt recunoscut chiar de anumiți președinți 
de asociații. Ceea cc din nou nu este fair-play.

Și încă o nedumerire. Dacă legea prevede clar că aceste 
liiigații revin chiriașilor — subliniem, CHIRIAȘILOR I — de 
ge taxează și proprietarii 
știu nlcf alții, 
vechi 7".

Cit despre chestiunea 
pu vă faceți iluzii. Chestiunea fondului de rulment rămîne deo
camdată deosebit de neclară, ambiguă. Pină la un răspun» clar...

o- 
ce 

de apartamente ? Nu știm nici noi, nu 
,Cine este de vină că lucrăm după ligi proaste șl

1 i ■ i < *
Cp „Suma de contribuție sc restituie",

HHauzim n1’ nji Jnne 1
V1NT4M

După lupte seculare, RAGCL 
Lupcni-UricanJ 6-a separat, cea 
dc-a doua sccț e a ei — cea din 
Uricani — trecind sub tutela ad
ministrației publice locale, în 
conformitate cu prevederile Le
gii 69/Î991.

De fapt, ideea, Iar mai apoi, 
dorința de a face acest pas a 
existat încă din primăvara anu- 

In vederea concrcti- 
idei, specialiștii 

au întocmit o docu- 
vederoa stabilirii 

Rezultatul 7 Dc- 
a 

a „rca- 
un deficit de 7 milioane 

Dc unde concluzia că pre-

I.a sfîr.șitul săptamînii 
mohorîți, aștcptînd în fața 
pîine. A fost, iarăși criză dc pîinc. Am văzut în autobuzul 
Uricani dc sîmbătă dimineața un gfup de copii zgribuliți, lntor-. 
cîndu-sc la Vulcan. Au venit prima oară la Petroșani, după pline. 
Erau ci zgribuliți, dar șl mulțumiți: aveau sacoșele pline cu pline *

S-a explicat că a fost un caz fortuit, că au fost cauze obieo« 
tlve, probleme cu apa șl că nu sînt probleme. Grîu avem, făină 
este și s-au luat măsuri ca totul să reintre în normal. Deci, să 
fim liniștiți...

Sîntem. Mal ales că la declarațiile liniștitoare pe plan local 
sc adaugă șl cele ale guvernului. Șl, totuși, în rîndul oamenilor, 
al cetățenilor continuă să existe neliniște. Oamenii îșl manifestă 
nemulțumirea fie în privința nerilmicitățli aprovizionări, fie cu 
privire la calitatea și gramajul plinii. Nemulțumirile lor provin 
dc la cc văd și cc trăiesc. Dar, există și alte motive de neliniște, 
Ziarele scriu că după scandalul zahărului, și grîul constituie sursa 
unui scandal iminent, întrucît în privința griului, guvernul 
lasă pc mîna unor angrosiști abuzivi. In multe județe, sc 
în „Adevărul", nu mal există gTÎu | se așteaptă navele de 
mare, iar în acest timp, se trag «foii șl se încheie afaceri de mi
lioane pe seama crizei alimentare. Este vorba de o filieră coruptă 
care funcționează dincolo de interesele țării șl de hotărîrilo 
vernulul. Și în acest domeniu, atît de sensibil și vital 
populație, bișnița și corupția 
tele din morărit și panificație protesteaz,5 
acest sector sînt în ț 
aceeași orientare a guvernelor preced-----
să fie stimulate achizițiile de la producătorii Interni. Mal 
că suprafețe mari au rămas necultivate. Dar pentru unit 
mai simplu să aducă dc-ale gurii dc la alții, dccit să 
producția autohtonă.

I Șl toate din cauza presiunilor unei mafii caro tșl 
Interesele, sfidînd guvernul, populația, în detrimentul 
fundamental al oamenilor — plinea lor de fiecare zi.

î , S’roblema e : pînă cînd 7

trecute am văzut mai mulți o •'meni 
rafturilor goale ale raioanelor de 

de

lui trecut, 
zării ateslvi 
Primăriei 
mentație în 
profitabilii jjii. 
zastru. Numai în anul care 
trecut, RAGCL Uricani 
Uzat" 
ici.
luarea sa de către Primărie nu 
nr fi o afacere... rentabilă.

Cu toate acestea, la prima 
ședință ordinară a Consiliului 
local a fost adoptat proiec’ul de 
hotărîre privind trecerea RAGCL 
Uricani sub tutela Primăriei. Ast
fel că, în conformitate cu llotă- 
rtrea nr. 2/1993, RAGCL Uricani 
va trece de Ia 1 martie în di
recta administrare a autorității 
publice locale.

E bine, o rău? Doar timpul ne | 
va țintea demonstra.

T8I.... l IKJTAM

sa 
scrie 

pa

gu- 
penti u 

„ocultă" sfidează guvernul. Sindica- 
panificație protesteaz. multe societăți din
pragul falimentului. că 6e continuă eu
guvernelor precedcnte^^^>pre import, în loo 

aflăm 
pare 

stimuleze

urmărește 
interesul u*

Joan DU Bl
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FOTBAL„SĂPTĂMÎNA CRAIOVEANĂ”
O Miercuri, Jiul a înlilnit pe 

• 'tren mare, la Craiova, echipa 
Universitatea tntr.un amical cu 
caracter de verificare, scorul de 
2—1 pentru gazde ctemonstrînd 
pregătirea în acest moment a 
ambelor echipe. Oltenii au jucat 
fără Gane, Sandoi, Stingă, con- 
vocați la loturile naționaJe și aii 
alergat mult pentru victorie. Go
lul Jiului, înscris în repriza a 
'doua, o fost marcat do Emil Ma
rian. In min. 72, arbitrul Velea a 
anulat oaspeților un gol perfect 
valabil.

Jiul: Ghițan — Călugărița, Mir- 
Cea Popa, Gașpar, Dodu, Cristea, 
Cristescu, Stoica, Stăncic, Stancu, 
iluza. Au mai jucat: Militarul 
Emil Marian, Impușcăloiu, Mile- 
novici, Euruntia, Bcnone l’opes- 
cu, Anton.

și duminică 
„Memorialul 
ce a umplut 
pînă la rc-

siunii acestor împătimiți ai Jocu
lui, pe numele lor adevărat „olte
nii României".

In prezența oficialităților dar 
mai ales fostelor stele ale Craio- 
vei începînd cu Bălăci, C'irțu, Do- 
nosc, Oblemcnco, Țicleanu, Mar- 
cu, Deselnicu, Giolgău, Bădin, 
Boc, generația dc aur a Univer
sității, caracterul de „Memorial" 
s-a păstrat, cinstind cum se cu
vine amintirea marelui jucător 
I.ucian Strîm.boanu plecat ca și 
Mi a Klein, prematur dintre noi.

Față de configurața preconizată, 
programul a avut cîteva modifi
cări, echipele prezente fiind ur
mătoarele: Elcctroputerc Cra’ova, 
Universitatea — tineret. Oțelul 
Galați, Jiul IELIF Craiova, Jiul 
Petroșani, Tigrii Craiova. 
lele echipei noastre au 
mfitoarcle: 4—3 cu Jiul 
Craiova, 7—1 cu Tigrii
2—3 cu Oțelul Galați, 3—3 
Universitatea — tineret și 2—4 cu 
Electroputere Craiova. Turneul a 
fost cîștigat de echipa de divizie 
națională Electropulere, locul II 
fiind ocupat de Oțelul Galați. 
In continuare s-au clasat: Uni-
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pregătiri, PREGĂTIRI
o MINF.RUI, URICANI. O

Rezulta- 
fost ur- 

IELIF 
Craiova, 

cu

0 Vineri, sîmbătă 
iul a participat la 

Strîmbeanu’*, turneu 
polivalenta Craiovcl
luz, încheiat în aplauzele miilor 
de spectatori caro au conferit e- 
vcnimentului o atmosferă sud- 
americană, unică în Români,-j pe 
măsura temperamentului și pa-

versitatea — tineret, Jiul Petro
șani, .Jiul IELIF Craiova și Ti
grii Craiova.

0 Ovirlili Dodii, ccl mai rapid 
go.l, min. 1 și 37 secunde, 
min

© Damian Militarii — ccl mai 
tehnic jucător, premiu 25 mii Ici.

0 Cel mai bun portar a fost 
desemnat apărătorul de la Uni
versitatea — tineret Irimin, Iar 
titlul de rolgeter a revenit ata
cantului de Ia Jiul IELIF Craio
va Goiceanu.
lTn Rost frumos aplaudat de 

întreaga asistență a fost făcut de 
echipa Otelul Galați, care a în_ 
mînat familiei defunctului suma 
d< 150 mii ici, drept omagiu ce
hii ce a fost fotbalistul și fami
listul Lucian Stiîmbcanu.

0 O selecționată a anilor 
a ini iinit pe cea a anilor 
inlr-tin recital de fcnle și 
blingu i i, 
cui. Un spectacol în care spiritul 
de respect filă dc sportivi s-a 
împletit cu spiritul de respect 
față de spectatori. Un omagiu a- 
dus omului și fotb.'diihil. Un 
omagiu adus vieții. Bravo, Cra
iova!

'74,
’83 

dri- 
care au îneîntat publi-

VOLEI
Infrîngere sau victorie ?
JIUL PETROȘANI — MATRICOM ȚG. MURI» 2—3 (15—7, 

18—14, 15—17, 15—17, 11—16).
Rezultatul de pe tabelă indică înfringerc : 2—3 In fața ocu

pantei locului III la sfârșitul turului, retrogradată din divizia A, 
de acum doi nai, Llatricom Tg. Mureș, echipa surorilor șl infir
mierelor de la spitalele din localitate.

Oaspetele au venit doar cu cele G necesare, disputării parti
dei. După meci, antrer.i.area Doina I.cpădătescu spunea că s-a 

-ez‘ntat pcnlru acel 3—0, recunosclnd intr-un fel echipa gazdă.
ir, In teren. Jocul s a încins șl două dintre Jucătoarele sale, 

Carmen Pop și Ejerjesi Vilma s-au încăpățînat, făclnd o demons* 
trație de virtuozitate.

Prima, o trăgătoare peste nivelul diviziei cu știința 
mereu pornind din linia a doua șl cu lovituri de gen „t.... ..... ........
cealaltă, Vilma, cu o degetație în primele, poate, 10—15 jucătoare 
ale țării, au tras pur și simplu echipa după ele, celelalte 4 acope
rind aproape perfect zona de apărare, printr-un plasament ce a 
enervat, tot mui mult, tribuna plină pînă Ia refuz.

r- p-----
țind două : ______ _ r........
tn cel de-al doilea s-a desprins de la 14—1 
III, cel care a rupt echilibrul unei dispute 
loc spectacolului, care, tn final, ca și victoria, a fost aplaudat la 
scenă deschisă. Oaspetele au condus la un moment dat, cu 10—1, 
au fost egalate, cu eforturi de-a dreptul Incredibile, la 14, gazdele 
au greșit serviciul șl adversara a punctat pînă la victorie, 
15—17, pe fondul n două greșeli do blocaj în fața furtunii 
îcm 4, acolo unde Pop a încrucișat mereu cu Porinc.

A urmat pauza dc set, cu ultimele îndrumări, de o 
pentru Închei, rea partidei cu 3—1, de cealaltă cu cgalarea, 
ment psihologic, dc care aveau să profite, în final, vizitatoarele. 
S-a mers d0 la egal la egal 3—3, 5—5, 7—7, 12—12, 14—14, 15—15 
ți din nou aceeași Pop îngroapă consecutiv două mingi in diago
nală, spulbcrind speranțele unei victorii, JiuHsle.

A venit tic-brertk-ul, setul V, cu nu maj puțin dc 7 egnluri, 
2, 3—3, 7—7, 12—12, 13—13, 14—11, cu o greșeală de ar

bitraj (1—1) șl o bomba necruțătoare a accleeași Jucătoare Pop, 
care Inchmc partida cu oaspetele tri tite la pămînt, ca Intr-un 
ultim plonjon, și cu gazdele aplaudate pentru partener Jc spec
tacol.

Aceasta a fosl Infringerca. Dar c.ire este victoria 7 Dacă este? 
uiu Săsaran a scos-o din lot pc talentata Hodinu și a ținut o pe 

ca 
eu

Rezultatele 
concursului 

Pronosport d:n
14 februarie 

1993

sale,

clanului 
„masculin*,

De partea cealaltă, Jiul a Jucat sub „si.caul" vicwii
Jă seturi convingătoare, primul țI al doilea, chiar 

ÎL Dar a venit 
t antrenante,

.stressul" victoriei, ron
dară 
setul 

lăsînd

adică
ci in

parte
mo-

J’i
banca de rezerve pe Impetuoasa Tudorolu. De ce 7 în volei, 
și In alte sporturi, disciplina și dăruirea sint incompatibile 
celelalte atitudini. Aceasta ar fi victoria I

1. Belgia
2. Rominia '

e. nȘe Feror

CLASAMENTUL LA ZI;
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12—1
17—4
8-7
6—3
3—0
0-22

42
7
4
3
2
O

4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0. 

10. 
11. 
12. 
13.

— Florentina (p)
— Florentina (f)
— Roma (p)
— Rom.i (I)

Ancona 
A neona 
I oggia 
Foggia
Inter — Napoll (p) 
inter — Napoli (f) 
Juvcntus — Genoa 
Lazio — C'agiiari 
Tarma — Torina (p) 
I’arma — Torino (I) 
l’cscara — Brcscia (p) 
Pcscara — Broscia (f) 
Sampdoria — Udincse

Fond loial dc premii 110 750 000 
Ici.
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săplămînă încărcată pentru elevii 
lui Maria și Marian care au parcurs 4 antrenamente și 2 jocuri 
în 7 zile, eșalonlndti-și efortul, în mod gradat, întilnind parteneri 
din împrejurimi, pentru a evita „dispusele" locale. Miercuri la 
Hațeg, în fața echipei lui Mache Vizitiu, formație ce nu se d4 
bătută în lupta pentru cî.știgarea supremației în campionatul ju< 
dețean, Minerul a cîștigat cu 3—2, prin golurile înscrise de BaV» 
taru, Tolciu și Dulcu. Vineri, echipa s-a deplasat la Tg. Jiu, unde, 
după un Joc bun, a obținut un 2—2, autorii golurilor, 3’olCiu 
Ștefanache.

Minerul Vuican
Petre Libardi a făcut duminică nn amical cu Minerul Motru, 

echipa fruntașă a campionatului județului Gorj, al cărei președin
te nu este altul dccît extrema dreaptă a Jiului, Cristi Făgaș. Ga»* 

a 
jocul 

Volea. >
i 

a 
I

delc s-au impus categoric cu scorul de 3—1 (2—0) și partida 
plăcut celor cîteva zeci dc spectatori. Gazdele au început 
cu Muntean — Dorosz, Isjak, Rusu, Postelnicii, Szoradi, T 
Ambruș, Barbu, Bcjan, Topor, după pauză făcîndu-se mal multd 
schimbări, inlrind în Joc Botezatu, Voiasciuc, Radu, Fierea, Ra. 
pede, Stclcscu, Moldovan, cei care completează lista lotului, gata 
oricînd să intre în formația de bază.

Rezultatul dc săptămîna trecută, G—4 de la LupenI, spună 
mult și cele două amicale din această saptâmînă, miercuri J-a 
G'ălan, duminică la Motru, vin să aducă echipa în plenitudine» 

7 martie, in
G'ălan, duminică la Motru, vin să aducă echipă în 
forțelor fizice pentru a debuta victorioasă, duminică, 
prima etapă a returului.

I
4

Paringul Lonea
cantonament din
Dilja, cu Tică Bârbuțâ 

Costel (Grasu) la unul dintre pupitre, Constantin Căluți, 

ind de prezența în permanență a zăpezii, a două terenuri 
zgură, incluzînd în program multe ore jocul cu mingea, : 
astfel o trece lină de la efort la plăcere. Sturzu, Movilă, Leleșaiv 
Ciocan, Burlan, Botezatu, Scimeanu I. Alexe, Varga, Stana, OEJh 
zăroiu, Nichimi-ș, Crețu, Ursu, alături de care s-au aflat și 
află Frimu (Metalurgistul Sadu) și un portar de Ia Hațeg, ambii 
încă în discuție, au răspuns cu bine la pretențiile ce le are O 
echipă ce conduce în clasamentul adevărului.

Prezența divizionarului A, I-Ienzel, pe toată această perioadă 
a fost un bun barometru pentru cei doi antrenori (Cătuți și Șiî- 
lăgcan), iar cî.știgarea unui sponsor, firma l’risccan, a fost mcc.iul 
ccl mai important din acest sezon.

Urmează, în funcție de timp și dc programul celorlalte echipa 
din Vale și împrejurimi, să se treacă la primele meciuri în care 
prezența mingii se va face simțită din plin, pe plan motivaționaL

Handbal

Valea Jiului ;

____  ______ ______ „ . . .
,desăvîrsit“ proiectul practio în cele mai bune condiții, benefici-»

.................................. ’ d«J
făcîtxfL

Alegîndu-și cel mai bun loc dc 
(după spusele multora), cabana EM

• MINERUL LUPENI in cali
ficări. După ce anul trecut a 
pierdut, la Craiova, calificarea 
pentru campionatul divizionar B 
la handbal, la 
pe mina unui 
cliipa Minerul 
ca antrenor și
divizionar Marin 
echipa Știința Petroșani v itrenor 
prof. Ercnim Ccacu) sc pi gateș-

un singur gol și 
singur arbitru, c-
Lupen;. avîndu-1 
jucăto e foslul

Ghc<. 1, din

piftii oi in a rii I c câmp ional u!ui 
mondial, grupa a H-a

CIPRU — BELGIA 0—3 (0—2)
Următoarele partide d'e anului 

1993 ; 21 martie, Cipm — Ceho- 
Slovacia; J1 mai tic Belgia — 
Țara Galilor; 14 aprilie Romunia 
— Cipru; 25 aprilie Cipru — In
sulele Fcroc; 28 aprilie Ceho- 
Slovneia — Țara Galilor; 22 mai 
Belgia — Insulele Fcroc; 2 iu
nie Ceho-Slov aei.j — România; 
6 iunie In. uleie Fcroc — 'Țara 
Galilor; 1G iunie Insulele 1 erou 
— C ho -Slovacia; 8 s< pb mbi ic 
’l'ui ,i Galilor - Cehoslovacia și 
In ii.le Fcroc — Românii; 13 
octombrie România — Rrlgia și 
Țara Galilor — Cipru, 27 octom
brie C'eho Slovac’a — Cipru; 17 
noiembrie Țara Goților — Ro 
mânia și Belgia — C< ho_Slovaci,i.

te din nou pcnlru examenul 
inovării. Ea va participa In zilele. 
<le 20—21 februarie, la Deva, 
turneul ce va desemna cîștigătoa^q 
rca fazei jude'cne. cu drept df -; 
participare la zonă, unde va toi- 
lîini alic formații din județele J 
limitrofe.

Disputa se va da Intre echlpeW 
Mureșul Deva, Voința Vața de 
Jos și Minerul LupenI, nltlma(| 
cotată ca principală favorită 'a 
]upta pentru cîștigarea campio 
naiului județean. întregul lot estffl 
Într-O bună condiție fizică șl do-, 
lința jucătorilor este de a educai 
în orașul fotbalului șl xugbynl^ 
și „aerul" handbalului, oxigenlrsț 
o atmosferă, care la LupenI s« 
vrea una din ceJe mat curate d® 
pe piscurile sportului. Succes,] 
băieții

/V/ZZ/x»ZZ/Z/////A/Z//ZZZ/.VZ«M«/ZZ.'Z/4 (

,i4
l’c o vreme rece, cîteva grade 

peste zcio, s-a dcsfnșui. I piiina 
ii’.tllnire din acest a» *’l grupei 
europene, din ca c face parte și 
România, intre formațiile C'ipi u- 
lul șl Belgiei, pârli i i inlheiatu 
cu scorul de 3—0 in favoarea, 
„diavolilor roșii",

Scifo a
2, cu un 
In numii 
inipar-H ii
să din lovitură da coiț.

Meciul ci a jucat. Gazdele flu 
Jucat indicii, au avut două in.ul 
ocazii In repriza n doua, bară 
in min. 60, dur belgienii voi mai 
înscrie incit un gol, min. B7 prin 
Fillp Albert, nlminlnd ’n conti
nuare lnvin iblll

deschis scorul hi min 
șut sec, tot cl niaicînd 
două rr.iii't'c, ri’l”’nd 
în goi mi.ig a li r,i-

Suspendări
Față d abaterile jucătorilor* | 

('mula și t mnărașan, conducerea 
clubului Jiul Petroșani a l>wl mă,i 
sur» de n_t su penda pe timpj 
nelimitat din a> livitatca sportl—- 
va, upe]in.lu-se și la prevederile 
pecuniare.

Coi doi au (...rusii timp «L 3 
Zii'’, fără apor>lul antrenorilor, e- 
chipii, „căutî i.l de bu rii" In Un
gur a.

S au inlors ••pășiți, d.ir hot.îrf- 
rca administrației se înscrie in 
programul general de pregătire 
și dis'(plină al întregii xx-hip»-. 
l’iieal!
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ANIVERSARI Decese

PENTRU cea mai iubită soție Popa Reghina, „La mulți 
ani !“, cu multă dragoste din partea lui Andrei și Marinela. (951)

DRAGA Iuliș Andreescu, cu ocazia zilei de naștere, îți urez 
.La mulți ani !“ și multă sănătate. Alecu. (955)

V1NZAR1

VlND spațiu comercial, zona pieții Petroșani. Telefon 545671 
(935)

VlND video player Orion, sigilat. Telefon 542332, orele 16—20. 
(968)

VlND garsonieră confort I, Petroșani Nord. Informații: vi
neri, simbătă, duminică (19, 20, 21 februarie), orele 16—20, Gen. 
Vasile Milea, bl. 28 B/l/20. (964)

VlND pui ciobănesc scoțian (collie), pedegree, părinți cam
pioni, 300 DM, Petroșani, 1 Decembrie 1918, bloc 97, sc. 1, ap. 39. 
(852) ’

VlND apartament 3 camere Petroșani—Dimitrov. Preț nego
ciabil. Telefon 542747. (936)

VlND apartament 2 camere Petroșani, zonă centrală. Telefon 
543978, între orele 16—18. (911)

VlND ARO 10, Ungaria, 4 ani. Lupeni, Viitorului, F 1/25, 
după ora 13. (899)

VlND apartament 2 camere, bloc cărămidă, parchet, gaz, etaj 
II, Hațeg, bloc 2 ABC, sc. C, ap. 11. Informații și Ia Lupeni, str. 
Viitorului, bloc A4, ap. 16. (904)

VlND Skoda S 100, Vulcan, str Gării nr. 7 (curtea brutăriei). 
(943)

VlND Dacia 1300. telefon 570283. (944)
VlND videorecorder A1WA, preț convenabil. Relații telefon 

555126. Petrila după ora 21. (945)
VlND boxe Unitra 75 W, magnetofon Tesla CM 130. pick-up 

Deck, Tuner și amplificator 2x35 \V, benzi. Telefon 515656. (952)
VlND vacă, 3 ani. Vulcan, str. Plopilor, 9/1, Burne Ion. (956)

DIVERSE

PĂRINȚII si rudele bolnavei Crăciunescu Marioara aduc 
calde mulțumiri' dr. Ciugulea Nicolae .și secției Chirurgie, pentru 
competență și profesionalism dovedite în îngrijirea ei. Ne decla
răm nemulțumiți față de personalul secției Interne, care timp de 
o săptămînă, nu a depistat diagnosticul. (953)

OFERIE SERVICIU

RESTAURANTUL Intim-Bar Aninoasa angajează prin con
curs (21 f bruarie, ora 10, la sediu), două barmane-ospătare. (961)

SOCIETATE Comercială angajează vînzător ambulant. Tele
fon 542586, după ora 16. (962)

BRUTĂRIE particulară Vulcan, cu firma în strada Decebal 
nr. 6, angajează personal calificat. Relații: la firmă, vincri-sîmbă- 
tă, orele 8—11. (931)

FIRMA particulară angajează vînzătoare, persoană serioasă. 
Telefon 511237, după ora 15. (960)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCII1MB casă colonie, curte, grădină cu apartament 2 camere, 

zonă centrală. Adresați : Radu Șapcă, 10/1, după 16. (954)

PIERDERI
PIERDUT Adeverință de primire și plată nr. 220910 pe nu

mele Danlcă Leodora, eliberată de IJAPMPOA Hațeg, Centrul 
Pui. O declar nulă. (947)

PIERDUT diplomă absolvire școală profesionala pe num de 
Dăian Maria, eliberată de Liceul economic Petroșani. O declar 
nulă. (937)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Costache Necul.ii 
eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (942)

PIERDUT carnet student pe numele Crăciun Floiin-Gelu, e- 
liberat de UT Petroșani. 11 declar nul. (950)
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Clubul Sportiv Școlar 
Petroșani

angajează prin concurs

3 Contabil calificat
informații, la sediul clubului, vizavi de Poștă. (957)

■

SOȚIA Ecaterina anunță cu profundă durere încetarea din 
viață a iubitului el soț

JACOTA DUMITRU (54 ani)

Inmorminlarea are loc azi, ora 16. Cortegiul funerar pleacă 
din Aeroport, Unirii. (959)

FIUL Alin anunță cu adîncă durere pierderea minunatei sale 
mame

SIMOTA AURELIA

Inmorminlarea va avea loc în 17 februarie, ora 14, din Pe
troșani, str. Păcii, 20/18. (963)

A trecut în veșnicie cea care a fost
SIMOTA AURELIA

Sîntcm alături de familia îndoliată și transmitem sincere 
condoleanțe. Familia Lombrea Vasile. (963)

FAMILIILE Pagu Mariana și Lombrea Nicolae aduc un ultim 
omagiu celei ce a fost

SIMOTA AURELIA

Sincere condoleanțe familiei. (963)
FAMILIA Gogy Cristina își exprimă regretul la încetarea din 

viată a celei ce a fost
SIMOTA AURELIA

și transmite condoleanțe familiei îndurerate. (963)

PROFUND îndurerați de dispariția pentru totdeauna dintre 
noi a celei ce a fost

SIMOTA AURELIA

îl aducem un ultim omagiu și transmitem condoleanțe îndoliatei 
familii. Sergiu, Mazilu, Dan.

SIMONA Chclaru și familia regretă Pierderea omului deose
bit, cea care a fost

SIMOTA AURELIA

Condoleanțe familiei. (963)

BUNA și iubita noastră fină
SIMOTA AURELIA

ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu o vor uita niciodată nașii — 
familia Vișlovschi. (963)

CU SUFLETELE îndurerate, verișorii Petrică și Ana dcplîng 
trecerea in veșnicie a bunei lor

SIMOTA AURELIA
Nu o vom uita niciodată! (963)________________________________
REGRETE eterne, la despărțirea pentru totdeauna dc cea care 

a fost un suflet ales
SIMOTA AURELIA

Odihnească in . jc! Familia Niță. (963)

FAMILIA Relu Căpățină este alături de Alin Simota la greaua 
suferință pricinuită prin pierderea mamei sale și transmite sin
cere condoleanțe. (916'

LOCATARII din blocul 18, str. Păcii Petroșani, aduc un ultim 
omagiu celei care a fost o bună vecină

SIMOTA AURELIA
Transmitem condoleanțe familiei îndurerate. (918)

LOCATARII din blocul 20, str. Păcii Petroșani, sînt alături 
de familia îndurerată prin pierderea celei care 30 de ani lc-a 
fost o bună vecină

SIMOTA AURELIA
și transmit sincere condoleanțe. (919)

COMEMORAR

FIICA Bobi, ginerele Jcan și nepoțica Gobița amintesc, cu 
aceeași durere, ca s-a scurs un an de cînd iubitul lor tată, socru 
și bunic

ȘARDI IOAN
a trecut in veșnicie.

Nu-1 vom uita niciodată. (773)

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Numărul bilelor albe e mai 
mare decît al celor negre.

PEȘTI — 1EPURB
Spre seară vă așteaptă o sur

priză aproape blondă...
BERBEC — DRAGON

Ceață la sol, și, pe acest fond, 
apariții-dispariții...

TAUR — ȘARPB
încrincenarea dv e dispropor

ționată în raport cu motivele.
GEMENI — CAL

Veți obține multe, cu condiția 
de a nu cere nimic.

RAO — OAIE
Veți refuza bani care vl se 

cuvin și veți oferi „stimulente1* 
nemeritate.

LEU — MAIMUȚA
Fascinația puterii vă orbește.

FECIOARA — COCOȘUL
Succesul colaborării de durată, 

proiectata recent, depinde' de 
sinceritate.

BALANȚA — CIINELB
In seara aceasta, numai cu 

multe „lemne în sobă1* veți res
tabili pacea căminului.

SCORPION — MISTREȚ
Ca să al dreptate, trebuie mai 

întîi, „majoritate11.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Nu faceți planuri de acțiune 
— acționați !

CAPRICORN — BOU
Bucurii mărunte și deziluzii 

ciunte, în fapt de seară..,

PROGRAMUL

7,00 TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. ARHIVA SEN

TIMENTALA. (Reluare).
13,50 Desene animate.

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEA7A

B conducător auto pentru autovehicule categoria
A—E ;

■ 2 revizori tehnici auto.

Cotidianul de opinii și Informații „ZORI NOI** apare aub egidei 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA.

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr
J 20/621/1991
► Cont virament: 307060201 ~ BCR Pelroșanl.
V Director: MIRCEA BUJORESCU

Director executiv i log. Alexandra BOGDAN

A TRECUT un an de la regretabila pierdere a celui caic a fost

VIOREL SAbAU

Nti-1 voi- tiil.i pc acest om modest și îndrăgit colegii de muncă 
de la ACR Petroșani ca și mulți membri și simpatizanți ACR. (940)

AU TRECUT doi anj dc lacrimi și durere de cînd iubitul 
nostru soț, tată și bunic

MA1CAN AUREL

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Amintire Veșnică. Soția, copiii și nepoții. (958)

14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsitaria.
15.30 Tele.școală.
16,00 Convicțuiri-niagazin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prieteni! (I)
18.35 Hai să-ntindem hora mă

rci
19,00 Documentar TV, Dosarele 

istoriei,
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL PA- 

MINTULUI IN 80 DE ZU 
LE. (Anglia). Episodul 4.

21.45 Fascinația blues-ului.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut prieteni! (II).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2671 
Petroșani str. Nicolae Bălccscu nr.-Ț12 
Telefoane: 511662 (director-redactor fef)) 
515972 (director executlv-ndxnlnistrativ 
difuzare), 511663, 512464 (secții)?
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