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Mircea BUJORESCU

Greva
]

foamei
Se află în greva foamei, ince- 

pind din după-amiaza zilei de 
10 februarie, următoarele per
soane : Kovacs Cristina, Mun- 
teanu Georgeta, Cita Magdale- 

na și Morariu Doina, toate din 

Petroșani. Acțiunea grevistă este 

cauzată de contestarea unei ho- 
tărîri judecătorești. Persoanele 
aflate în grevă au asigurată a- 
sistcnța medicală.

Vorbăria nu ajută 
ia nimic

Cind dl. I I. Brătianu imi spunea, acum aproape doi ani, în 
timpul une.a din venirile dumnealui în Petroșani, că ne vindem 
țara băncilor mondiale, n-aveam cum să anticipez că ideea este 
r .suscitată ți astăzi. Proiectul bugetului pentru acest an se în
toarce .și pe față, și pe dos in agitate ședințe guvernamentale. In
tr-o perioadă de criza dramatică bugetul nu poate fi decît de aus
teritate. Ca și cel de anul trecut. Insemnînd severe retezări ale 
nevoilor, care nu sînt exagerate, din domeniile alimentate direct 
de acest buget, adică în principal învățămîntul, sănatatea, armata, 
cultura .și sportul. Și iarăși se afirmă că băncile mondiale, cu 

e s-a convenit, după runde succesive de tratative, sa ne ajute 
cu imprumuturi pentru restructurare economică, ne cumpără. Că 
au formulat .și o ndiții pentru care legile bugetului, a falimen
tului M renunțarea la subvenționarea produselor și serviciilor, es
te de înțeles, chiar dacă nu ne place. Modul de procedură este 
același cu ce ni se petrece nouă in mod obișnuit, cind ne îm- 
p imutăm unii pe alții. Dacă u cer cuiva să-mi împrumute un 
mim n ele lei, aceșt cineva imi spune să am puțintică răbdare, 
v ba luj Cărări il ?. Ți face citevn socoteli și anume dacă sini 
serios și solvabil, pentru cit timp, o eventuală dobînrlă astfel 
in-it să aibă im i 'di re că-și poate recapătă banii. .Lucrurile se 
schimbă cind . ’ zi la una dintre bănci caic cere garanții su
plimentare,. pe bunuri. Nu în*emnca»ă ca sintem datori vinduți. 
dimpotrivă n înde imn i să folosim rațional și practic banii îm
prumutați, pentru un anume scop, nu dair d* dragul împrumu
tului.

Insă nu juî-.iâm cu a'. la i sistem de cr. .iii cind este vor
ba de țară, nevoită să accepte niște condiții care .și as.a sînt ine
vitabile, mai devreme ori mai tîrz.iu. intr-o economie de piața. De 
pilda suspendarea subvențiilor. A doua etapă de reducere a lor 
ar fi trebuit să urmese, precum bine știm, încă din aprilie anul 
tr :ut, la 1 plembi ie 1992. Campania electorală și alegerile an 
intirziat-o, apoi s-a aminat pina ce vom ieși din iarnă. Dar prin 
b iticuri, pe tarabe și iu alimentarele tradiționale nici nu prea 
sînt pr Jdtise subvenționate, cu excepția plinii. p. rafturi aflindu- 
se mărfuri din import. Și se cumpără, deși ne plingem că totul 
este scump. In ti procedăm și noi ca englezul care spunea că e 
prea sărac să cumpere lucruri ieftine.

Fiind in trecere prin îngrămădeala de tarabe, aflate vinerea 
și duminica înspre piața din Petroșani, am auzit cum un tînăr, 
nu știu ce oferea potențialilor cumpărători, cum se confesa altuia 
că a pi rdut, probabil intr-o tranzacție, trei mii de dolari. Și re
fl .-t.im c.i in afa- ri se mai și pierde, chiar, dacă-i vorba de 
dolari, este clar că totul se importă așa cum observăm la tot 
pasul. Deocam I . i economia de piață la noi nu reprezintă o fluc
tuație a prețurilor in funcție de ofertă și cerere, ci doar acest 
fenomen, explicat ca un funest rod al raportului de schimb dolar- 
lcu, de neostenita creștere a prețurilor la cele mai felurite produse 
autohtone sau importate.

Dar un astfel de criteriu de performanță cer și băncile mon- 
di le pentru a acorda împrumuturi vitalc pentru funcționarea, 
atit și a-a cum funcționează, economiei țarii caic tot așteaptă, 
de mai bine de un an, o relansare. Ceea ce se și impută G i- 
vernului car’ a ești it in tentativa de ieșire a țării din impas, din 
recesiune economică, inflație și șomaj. Numai cu vorbe și pro- 
mi,iuni. d- car>’ toți sint saturați, nu se schimbă lucrurile.

Tiberiil SI’ \TARU

■ Bine, bine.
„Hai dom’le, dă-o dracului, că e liniște !“. Așa 

| zice vecinul meu — dat dracului — băiat de 
Ibani gata, de „famelie marc" (care, deși are o 

vilă cit Casa de cultură, i-au luat „îngerașului1* 
o „garsonerie" în dricul tîrgului). Așa zice el, 

I vecinul, cind deranjează tot blocul, precum și 
• pe cele limitrofe...

Iii dau dreptate. La urma-urmei, asta am 
vrut. Liniște. N-am votat noi „pentru liniștea 
noastră ?“. „E-atîta liniște în jur/că-mi pare căI aud/cum bat în geamuri razele de lună", scria, I parcă, poetul. Genial 1 Numai că poetul nu 

definea razele noastre de lună, lată-le:

• Barjele iugoslave trec cînd vor, pe unde 
■ vor, iar noi n-avem voie să zicem „pis" • între 
| timp, lumea întreagă ne felicită că respectăm I embargoul • Și de-1 respectăm, și de nu-1 res

pectăm. pierdem miliarde de dolari • Cine știe 
să piardă... • In fosta Iugoslavie toți se bat 

Icu toți • Piuă se supară Clinton și le ia puștile
• Le dă snxofoane.

i • Zvîrcoleală mare în Europa, unde încercăm 
• să ne virîm și noi, parcă pînă acum am trăit în 
I Antarctica o Rușii descoperă că i-a cam luat 
* pe nepregătite valul, ba, maj mult, că pe me- 
I leagurile cîntate do Escnin a pătruns CIA si

Dar noi
FBI-ul • Ehe, tavarisci, la noi sint încă din | 
decembrie '89 și tot nu ne plingem... » Domnul . 
— tovarăș Snegur e ca o limbă de clopot, bate I 
și spre Moscova, și spre București • Limbă, ce | 
să-i faci.. • în Ungaria, ca in Ungaria; se bea ■ 
palinka, se mănincă gulaș, se cintă ceardaș și I 
se înjură Vadimi o Vădim știe. Ei nu. Bine nu | 
e nici la ăștia ! • La noi, onor Guvernul se j 
pregătește să ne comunice, in sfîr.șit, PROGRA- | 
MUL său. După citc ne-a dovedit — pînă acum. ■ 
noi sîntem în stare să vi-1 comunicăm printre I 
primii : I

Programul Guvernului Văcăroiu este următo- I 
rul. :

Zilnic: între orele 8—16. j
Sîmbătă și duminică — liber.
Pe toți dolarii mei, dacă n-o fi ăsta ! I
Da, vecine dragă, e liniște. E liniște .și bine | 

Bine, bine. Dar noi ? Noi, majoritatea, cei care • 
trăim dintr-un salariu pe care ni-1 dau șefii si • 
FONDUL DE REFERINȚA. noi ce facem ? 11a? • 
Să-ți spun una, vecine: noroc că sînt' m un po- I 
por inteligent. Se spune că dacă ar durea pros- | 
tia. ar fi mare gălăgie. Dar, la noi e liniște. > 
Cit ? Uite-atît 1

Mircea BU IORESCU .
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In piața din Vulcan

Auro ani iși lac de cap
din 
ln,i 
li.
tu- 
D

"... an venit l-a piața
< irma piu 1 i u i i 
li rial ie i: 
la mc. ■■, iiitLoir.a

O Ijiiraia de miaza.
allrol.lt ii t- , ,z iza, 

ci din sp*t 
l> u aceștia din urma 
g’-t de impolristre.se 

i manglitori, cu vorbe

,.s-,iu înmulțit tiu de 
aștri — spune 

pi țd- 
se 

sa i 
azi 
Clțl 

plin
ul! 
Că 

ceva

\ r .in 
de I

' ire n im de neamul lor nu 
i auzit.

<1 rl. ’l ii 
administrator al 

i ii in.ii 
repede, 
și poli',

:. u-.
\ u ■ I ri

nu 1
' a to| 1, 
me ori
la o vr*iTr , 
pur : , simplu, pe 

alj or.
i
. I
pi
li

t-a
t oamri , 
t. it ‘odată 
ill'OI" 
n ij ia 
d.minc-ață mc i 
morcovi mi-or 
ge o bătrinică. 
Inrli ăznr-sc ‘.a 
ăștia s In stare s, dea cu 
in tine". (Gh. <J.)

alung, dar 
N ;r (I r.m 
, la iar t”. „De 
nu ni.ii știu 
furat — sP 
Eu, maică, 

Ic zic ceva.

N .i v-sit, pe a.lrt-sa r da- (iei, 
o solicitare de la Uniunea ZjJ. 
ri tilor I’ri sioni/i (UZI*}. Nu 
„profesionali", ci „profesi miști "...

Prin această adri , U'/l’ —
care este, de fa|>t, o uniuni de 
(i'atie a tuturor ziariștilor A-
TESTAȚI (prin asta b intui 
<it vi.".ur ales u u... — ATKtil’ATA) 
— ni se cere să d. ■ -mnăm, din 
partea i'’d.iițici ivi.istre, UN 
ZIARIST c. re să tic propus pen
tru a fi premi il de re .p-.-ctiv.i 
Unim IJespro ce est-' vorba? 
1-sie vorba despre ziaiistul care 
a surprins, relatat, a comentat, 
Sau doar a con-minat, in anul 
1992, CELE MAI STIUNGENiE 
PIR iBLEME, CELE M Al GRO
ZAVI- ( AZURI, CELE MAI 
DUREROASE NECAZURI ȘI 
CELE MAI PI SUI LEI UI. 
DfJMNEAVOAS ( R A TFVHT. DE 
AC'l CALI TATE.

Andiențe - Zori Noi
Li Dacă ați umblat pe la toate comisiile, comitetele, 

alte organe și organisme „democratice" și n-ați găsit in- 
țelegeic,

9 Dacă aveți un necaz ueelucidat sau neascultat de 
nimeni.

Dacă nimeni nu mai are urechi să asculte necazu
rile dumneavoastră fiindcă n-aveți bani, putere, pilc, re
lații, cunoștințe.

APELAȚI LA

AUIHENȚA „ZORI NOi”
ASTAZI, intre orele ‘J—LI, redactor de serviciu 

1OAN DUBEK

SENATUL A APROBAT T V A
Supus dezbaterii Senatului 

RnmCn iei, proiectul legislativ de 
aplicare a ’J'axci pe Valoare A- 
daugata a fost aprobat, urmind 
sa sc aplice, inceplnd < u data 
rb I iulie 19'13. Ilotmirca Sena
tului nu permite insă Guvernu
lui sa uzeze de ordon.mț.- gu

vernamentale pentru implemen
tarea in viața economica a a- 
cestui nou mecanism, toate ma- 
surile privitoare la aplicarea a- 
cestui nou model de taxe urmind 
sa fie supuse aprobării forului 
legislativ. Sa fie oare lipsă de 
incredcrc în Guvern Cine știe...

IE
Din ic 

v castra 
NOȘTRI 
săni, iri 
mi i ne, 
sa

•.poet pentru dimm 
cititorii — SE.Ci Rll 

.JUDECĂTORI — lan 
n'irn-, rele de „zi ,și de

rll; amintea dc a va adt e- 
zi,irului, expunindu vă opi-

iiiiL .
tu C mai la sulielul 

riea .oa' r.i ? Cine c mai 
p ii mi'’ ? Cine va „unge 
IE t ', cil indii i articolele 
ia z midaru 7 Cine va 
Cin

iluin- 
puțin 

la su- 
Cme 

Cine va sllpăra ?
:> mn az i cu numele p.: 

rai I c.iiit.'iti dc fiecare data

dimineața, i ind cumpărați vio
iul? Urne cr deți <a va dctei- 
mina ’..i plătiți, zilnE-, la lei (atit 
de puțin!) pentru a cumpără 
ziaiul nostru ?

Am considerat că numai MA 
RIA SA CIlTTORUI. poate s| 
ne judece. I’mă luni, 22 fi lirua- 

dum- 
cliioș- 
cul l.l

l r

iintâhuri a vîrf
Pre?ed.nteie României dl ion 

lliescu a plecat ieri dimineața 
la Bruxelles, capitala Belgiei, 
pentru o noua runda de convor
biri ia cel ma| inalt nivel, cu 
con lucerile coinumt iților econo
mice europene, precum și cu 
cea a Allanticului de Nord. in 
program mai figurează și intil- 
niii la virl cu conducăiorii bel
gieni.

ric, vom primi lalo m le 
n avoastra (prin po ta, la 
cilrile dc dilnz i. e. ■ au la 
po,.tala a redacției). Atlt va 
rem: decupați și scri ’ți un nume.

Va mulțumim I

11
• '
• I
% I 
r. i 
p t 
u » 
•«
9 I
■ I
• »

Si ilu ui biut i.U

u icnijic ui u biu'>d
la spinii. Diagnosticul: imarcl.
răpi lips.l cu inipurtanțu, veți 
spune, xu c c.nar ața. t’cmeia a 
auzit, timp uc citeva zue, ua 
ca țiul sau o contanunai de vi
rusul Jit, (Cicsi arc tsiD.i), Ua 
ca s-a sinucis, na ca șl nuia s-a 
otrus il... inima <. i ria.riua n-a 
mai rcz.sut.

șt acum, explicația: Dm invi
die. din raion -, a n put a spu- 
u-' cluar mu s iiiisiu, sau, pui și 
simpiti, plecmd dc ,a proverbul 
cu „capia vecinului", nrgul „zvo- 
n și laspina.-ștc”. „z.voni’ru
și raspind.ii-.i at.uă ven.meni: 
„l’.ilroriiu L..puținii are S.D.Ai". 
„I ’.uroliul Ca, ițina a aal lab
ili nt I ". Consecințele s au a.i.l- 
tut, dl pa cum si vo.'.e, asupra 
mamei s;l]e.„

Nc-am intei'C'.il. NL ! l’airo 
nul t'upi.țina mi ar SiDA Are 
doua iest uir.m e și mi muici cu 
r,-sauianii l’.uionul Uăjxițma 
nu ■■ a sinucis ' S a ,.i abil s., i 
Iaca lot felul di c.'ii'.iactc pen
tru iiec-.t ,m ! Patronul Ca>'tițmă 
nu a dat lalim ’iil ! Patronul 
Capațina a r di : d, rloai' in a 
nul trei ut, bi nelicii inii1 70 i 
IOD dc milioana (d.i, d^> milioa
ne) de h-i, limdea sinot lilc mea 
nu ’iut încheiate! Și, încă ceva: 
liiiidcu legile tarii permit, pa
tronul acesta, cu SIDA, sinucis 
și in stare de faliment, arc puș
ti i I Nu pun m mina in loc 
dar, davă-i afla pP zvoncii _ și 
raspindaei, vom avea ce scrie...

Mircea BUJORESCU

allrol.lt
impolristre.se
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Rabdarea are limite Asociația sportivă județeană de fotbal
A-um vreo lună de zile, pe strada 

Ilie Pintilie) din Petroșani a existat o 
aducțiune a apei potabile, zău venit meseriașii de la secția 
specialitate a RAGCL Petroșani .și au remediat imediat defecțiu
nea. Numai că simeni nu s-a gîndit și la efectele provocate de 
intervenția la conducte. Practic, mai multe blocuri din zonă, 
printre care bl. 7 .și bl. 11, dc atunci au rămas fără pic de apă 
potabilă la robinete. Oamenii au crezut că e o situație de scurtă 
durată, zău crezut că imediat a doua zi, aceiași' meseriași vor sosi 
la fața locului pentru a face apa să urce .și în apartamentele ce
lor două blocuri, căci situația sc cunoștea încă din acea zi. Dar 
țl-ai găsit! Totul nu a fost decît o iluzie deșartă. O mică mare 
păcăleală, care durează de o lună de zile și care a împins răbda
rea celor cîteva awi de familii la cota maximă. Ce părere aveți 
domnilor de la RAGCL? Dar de la Primărie? Nu credeți că 
rv.';:'. nlul să in 
ne dați tuturor.
a . ,'.i oameni să ti liască, 
dem ca e timpui, 
ep i ază. (G.C )

General Dragalina (fostă 
spărtură la conducta de 

de

rveniți să dați apă la oameni. Așa puțină 
Tot e mai mult decît nimic, așa cum sînt 

fără să fie vinovați cu nimic. Noi 
«|..i indiferent de situație, orice răbdare

este 
cum 
puși
cre

sc

d și-a definitivat programul
Sîmbătă Ia Deva, în prezența 

conducătorilor de cluburi, a an
trenorilor și a comisiilor pe do
menii, AS județeană de fotbal a 
trecut in revistă activitatea des
fășurată în anul 1992, reorgani- 
zîndu-și activitatea prin votarea 
noului său statut de funcționa
re. Din Valea Jiului au fost pre- 
zenți toți antrenorii echipelor de 
divizia C și din seiia a II-a, iar 
d-nii Ștefan Mariș, Petre Libardl 
și Sorin Fodor au primit girul 
de a fi membri cu drepturi de-

pline în acest organism județean.
A fost apreciată ca bună acti

vitatea arbitrilor din Valea Jiu- 
a 

de 
cî- 
e-

Â

lui, cît și buna organizare 
partidelor de către formațiile 
aici, scoțîndu-se la iveală și 
teva greutăți care se vor a fi 
li'minate.

Propunerea de către antreno
rul echipei Minerul Vulcan, Pe
tre Libardl, de a se disputa par
tidele din acest campionat sîin- 
băta, și nu duminica, a stîrnit 
multe discuții, iar omologarea

acestei zile se va face în prima 
ședință a Comisiei dc organiza-, 
re a competiției. Exigența ar-, 
bilrajelor, loialitatea jucătorilor, 
prezența oamenilor de ordine cit 
și urmărirea jocurilor de persoa
ne de bună credință (observatori 

tar-
Că-, 
mai 

co
let

B.

județeni) au fost printre in* 
pelările făcute de antrenorii 
tuți, Dobrescu, Ciulă, toți cu 
re greutate în desfășurarea 
rectă a acestui campionat, 
atît de tare ca și al diviziei

PregătiriAPA Alerta se mențiuo
nins puțin,

ți mai puțin. Prea pu- 
hi-

cum 
lunii

Seceta continuă. A
a pta-.u
ț;n ca ta schimbe si.uația 
droi |ică din z< ă. După 
am mai relatat, in cursul 
ianuarie nivelul a; .lor, în bara
jul Valea de Pești a scăzut de la 
cota 819.7 m la 810 î r volumul 
rezervelor de apă dc la 1 919 000 
mc la 1,45 nul. mc. Dată fiind 
l'poa de precipitații, cotele sînt 
in cen’inuă scădere. Dup.i cum

Aurel 
la

ne informează dl. sing. 
Ol.au, șeful formației de 
Valea de Pești a (Exploatării de 
gospodărire a apelor, nivelul a- 
pei in baraj a ajuns la 810 me
tri, iar volumul rezervelor la 
1 500 000 mc,

zășadar, criza de apă se men
ține, iar alerta lansată de Regia 
zăutonomă „Apele Române" pen
tru masuri de restricție își men
ține oportunitatea. (l.D.)

Iniimplări neîntimplătoare...

AS Paroșeni a fntilnit, vineri, 
acasă, formația Minerul Motru 
(divizia C), de care a dispus eu 
scorul de 4—1. Golurile gazde
lor au fost marcate de Iordache 
(2) .și Neiconi (2). Gogu Tonca a 
trimis în teren, în prima repri
ză, următorul unsprezece: Opri
ta — Dodenciu, Năcreală, Cioa
ră, Miclăuș, Stanciu, Zvanciuc, 
Crcțu, Matula, Iordache, Neiconi. 
Au mai fost folosiți Ciglinean, 
Gavriluț, Mitrofan, Boldiș și por
tarul Farkaș.

Constantinescu, Ispir, Dinu ȘÎ 
Toth sînt accidentați și sînt în 
tratament medical.

Din cauza timpului nefavora
bil, meciul revanșă de la Lu- 
peni, programat miercuri, 10 fe
bruarie, nu a mai avut loc.

Și in această săptămînît " se 
preconizează una sau două par- 
lide de verificare.

Si.it multe in’împiăi i genera
toare de bucurii .u 'necazul i. 
Depinde de situație. Și din pă
cate de cele m.d multe ori în- 
timplănle, puse ?.i nepuse la 
cale aduc necazuri. Este ți cazul 
Intirnplării pe care ne-o rclatea- 
z i domnul 1 n Fcdiucci, domi- 
fl.at in Pe'ri ani, st". Aleea 
Poporului, LI. 3/16. Diezul nc 
p ■ ‘ că iu Li ui in care
1 >cuk ta, .un v;< o tr i .iptă- 
rr.in: viu : (tatuat dc ca (re mc-

- ii i VjCL un- ii luc. ri de 
r ; nații 1. c>l< n ■ de 
t .. .. Cii c "ttiir t. Ii" 1 
uncig -.âp.ilari p n.m < 
Tir- j <_ ta’i-ior t- ; ■.
J ta a f l f.nta. . ; •

r- ț

: iiiimcn- 
are 

di s< cipe- 
I/jera- 

:• .injită

intr-o oarecare măsură, dar din 
păcate aceste luci. ri au fost ur
mate de altele, făcute dc către 
electricieni. zXceștia au lăsat to
tul deranjat fără să mai racii 
amenajările ce se impuneau și 
de aici necazurile oamenilor din 
blocul respectiv. Pe buna drep
tate aceștia se întreabă cine le 
r-pm ă ceia ce nu mai este cum 
a fost și pentru care ci nu au 
nici o vina? Căci chiar dacă 
multe din apartamente sînt pro
prietate personală totuși părțile 
ext- rio irc revin titul irului de 
d; pt al acestora respectiv 
IlzXGCL P< troșani. Chiar așa să 
t! j.ris .-d-.-ze? (G.C )

l

Miitiscii igiiiiGiliiuiianiaii

„ÎNCĂLZIND” PARÎNGUL

După ce săplămîna trecută cel 
mai mici schiori al Clubului 
sportiv școlar Petroșani, clasa I, 
au „încălzit" Parîngul, cu sufle
tul lor cald și plin de speranțe, 
săptămîr.a aceasta se află în 
program de inițiere clasa a II-a, 
din grupa de performanță, sub 
îndrumarea doamnei profesoare 
Gina Petcrfv.

lori, 1G februarie, în primele 
ore după miezul nopții, s-au în
registrat minus 15 grade la sta
ția meteo." dar soarele lc-a zîm- 
bit viitorilor performeri, aceștia 
puțind ieși la prima alunecare în 
plug, la ora 10. Ora inițierii.
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e Pentru profesorii de educa

ție fizică, „educația fizică" nil 
trebuie să aibă secrete, ci sînt 
datori să convingă, practicând 
personal și aplicînd oricui, în 
doze convenabile, mișcarea sub 
formă de jocuri, dansuri națio
nale, tir, gimnastică medicală, 
etc. Ei trebuie să jongleze cu ad
ministrarea mișcării 
cum jonglează medicul cu 
camcntelc.

• Scopul educației nu 
fi altul decît de a cultiva 
nitatea în fiecare om pe cît se 
poate de deplin; cu cît se cul
tivă mai deplin toate puterile o-

întocmai 
medii

poate 
umă

mului tinăr și cu cît se armo-, 
nizează ele mai frumos, cu atît 
se apropie învățătorul mai tare 
de idealul umanității depline.

• Armonia naturală între la
tura fizică și cea intelectuală a 
vieții este baza educației.

e Educația intelectuală, mo
rală și estetică trebuie compi
late cu educația fizică, jocuri șl 
exerciții de gimnastică, spre a se 
asigura sănătatea și dezvoltarea 
forțelor fizice.

o Corpul omului este o reve
lație, o întruchipare a sufletului, 
a ideii.

Juniorii republicani
De luni, 15 februarie, au 

ceput pregătirile și ultimii i 
sageri ai foi-balului, chemați 
apel de antrenorii lor.

Este vorba de republicanii 
și cădeți, cci care întregesc 
itorul spoitului, ca o ultimă

ân- 
mc- 

i la

III
vi-
a-

dresă necesară pe plicul ce poari 
tu destinația fiecăruia.

De la Uricani pînă la Petrila, 
copiii vor păși zburdalnici in 
fantezia lor irezistibilă pe tere
nurile îvui, ce se vor dezgheța 
sub căldura talentului lor.

Bine ați venit, copiii

SCHI ALPIN
E CUPA „PASUL VULCAN". 

La cabana Pasul Vulcan s-a des
fășurat curind, prima ediție a 
concursului dotat cu cupa asocia
ției „Pasul Vulcan" la schi al
pin.

Câștigătorii, în ordinea cate
goriilor de vîrstâ, au fost urmă
torii : FETE. Categoria 10 ani : 
Andra Firică, Ionela Rotunda, 
Mihaela Firică; 15—20 ani : Mo- 
nica l’ușkaș, D ina Frîncu, Eva 
Inczc; cat. peste 25 ani: Rodica

Flaidor, M.iria Vass, Dorina Ra
sat. IJzMEȚI, Categoria 19 ani : 
Ci isti Florca, Adrian Samoilă ; 
pat. 10—15 ani: Dorian Baczai; 
cit. 15—25 ani: A'lcx Bucea, Vass 
Alc?< II; cat. 25—35 ani: Mircea 
Inc/.c, Ioan Gale, VJadimir Popa; 
cat. peste 35 ani: Costin Gavrilă,

Concur-nților, organizatorii 
le-au acordat diplome și premii 
in bani. Sponsor: Societatea ARA 
din Vulcan. (L. DEAK, Vulcan)

D-na ROZ ALIA GI XL fj —
Cînipu lui Nea• 1 Intr 
lucrai numai ’J nni. <

(M. i> n(i
•iMorin Jo

gislației In vigoare m i Indi-pli-
uiți condițiile de vcch unc nilnl-
mă pentru a primi m.nvie. E-
ventilai puteți Ml va ■drewli
primăriei orașul ii Uriiranl. pe
f..za eân ia dintnirilijtt, pentru

a vi • ;i- >rda ajutor social oca
zional in conformitate iu preve
derile legale. Fum țic de dispa- 
nibilii ățile financiare ale primă
riei puteți primi asemem a aju
toare ban' ti ocazionale, dacă a- 
c- t for va ajunge la concluzia 
■ta întkpliniți condițiile pentru 
acordare.

l
1
I

I

Returul campion tuhii de volei feminin
tineret, seria a !1 -a

ETAPA I, 11 FEBRUARIE

[
A ZI

r

/] POLITIE i

CSS Record CiiiJ
— Toplițana Toplița 
Matricoli Tg. Mureș

Poli Timișoara — 
Spartacus Bj a,ov 
Jiul Petroșani —
Comprest Rapid Brașov — Oltcit Craiova 
CSS Banatul ILugoj — Olimpia Rapid Or.

ETAPA a II-a, 21 FEBRUARIE

Spartacus Brașov — CSS Banalul Lugoj 
Jn.il Petroșani — Comprcst Rapid Brașov

ETAPA a Vl-a, 21 MARTIE

VIOL. Numitul ta ir Daniel 
r. -a'ch,v, 19 .-.ni, In pr< zent 
militar, comite un vi.J In dimi- 
n rața zilei de 19 ianuaiie, ora 6. 
Victimă I R. în vîr t.l de 51 ani, 
care mergea Ia serviciu. Va fi 
adus In fața instanței, pentru a 
lua poziția de... inc ilpat.

FURTURI Grupul de infrac
tori Const-ntin AP ndrw, Mi- 
hail Ludovic, Dani l Bo.lunarit, 

. Gicu Dorof.ei, M<> rean Ion, Mi- 
hai Emil, elevi ai .școlilor 1 și 
6 Petrila, au păt uns prin «frac
ție în Librăria din 8 Marile și 
•u furat bunuri în valoare de 
>este 165 mii lei Atît el cit și

l urnirile cc au fost rccupr-ra'e 
vor sta încă o data față în faț.i. 
După care . I

TILHARTE. Băță'an 
Dim. iie Glv orgile 
seara zilei de 10 
numi'ii '1G și IIC, perso mo 
au chefuit și apoi au 
braseria C.i>i loara și localul clin 
I. nr -i. din Uarlieiul Muncii, u- 
șur ndu-i de suma dc 25 mij ici, 
In interval de numai rlouj ore. 
D?> .imd.i'ă sînt, la interval, în 
ar stul poliției.

SPEOLOGIE. Koz.ak Eugen, 
Vitan Insif, Ciobanii Mircea au 
studiat firma SC Tunase SA, în 
noaptea de 2G decembrie, cău- 
tlnd obiecte „niheologlc'ți
gări, Lăuturi, bani, reușind să 
sutragă în fugă, mărfuri în va
loare de 43 mii lei. Cum In uni
tate era rece, tot la rece sînt 
păstrați și ei, pînă vor găsi căl
dura adevărului.

Lugoj — Poli Timișoara

Viori I 
au acostat 
ianuarie

■ t
In 
pe 
ce 

părăsit

i'

<

>
4t

CSS Banatul
Olimpia Rapid Or. — Comprcst Rapid Br. 
Oltcit Craiova — Jiul I’i Poșani
1 l.iiricon Tg. Mu ș — Spartacus Brașov 
Toplițana Toplița — CSS Record Cluj

ETATA a III a, 28 I EBRUARIE

rul) Timișoara — Toplițana Toplița 
CSS Recoi d Cluj — nlatricon Tg. Mureș 
S'partacus Brașov — Ollcit Craiova 
Jiul Petre ni — CI R Olimpia Oradea 
Corn; rest R-mkl Br. — CSS Banatul Lugoj

Comprcst Rapid Brașov — Poli Tirnl,. ara 
CA Banatul Lugoj — Jiul Petroșani 
Olimpia Paj id Oradea — Spartacus Br. 
Oltcit Craiova — CSS Recoid Cluj 
Matiicom Tg. Mureș — Toplițana Toplița 

ETAPA a V-a, 1 l MARTIE
Poli Timișoara — Matricon Tg. Mureș 
Toplițana Toplița — Ollcit Craiova
CSS Record Cluj — Olimpia CFR Oradea

Jiul Pclrbșani — Poli Timișoara
Coi iprcst Rapid Brașov — Spartacus Br. 
Olimpia Rapid Oradea — Toplițana Toplița 
Olt< it Craiova — Malricom Tg. Mureș 
USS Banatul Lugoj — CSS Record Cluj

ETAPA a Vil a, 28 MARTIE

l’eli Timișoara — Ollcit Craiova
■Matticon Tg. Mure.,; — Olimpia CER Or. 
U’o|dițaiia Toplița — CSS Banalul Lugoj 
C Se> Record Cluj — Comprcst Rapid Br. 
Spui tacus Brașov — Jiul Petroșani

ETAPA a VllI-a, 1 APRILIE

TimișoaraSpartacus Brașov — Poli
Jiul Petroșani — CSS Record Cluj 
Comprcst Rapid Br. — Toplițana Toplița 
CSS Banalul Lti'oj — Matricon Tg. Mureș 
Olimpia Rapid Oradea — Oltcit Craiova

ETAPA a IX-a, 11 APRILIE

Poli Timișoara — Olimpia Rapid Oradea 
Oltcit Craiova — CSS Banatul Lugoj 
Matricon Tg. Mureș — Comprcst li. Br. 
Toplițana Toplița — Jiul Petroșani
CSS Record Cluj — Spartacus Brașov



MIERCURI, 17 FEBRUARIE 1993

In exclusivitate pentru „Pagina tinerilor Gw
FAȚA M FAȚA 

CV l'aleriu 
SÎERIMI

nu nm
studioul Rădic ului România Tineret. Cum

fost singurul care tc-am auzit pe

Deci, Valertu Sterian a fost la Petroșani. 
A venit la invitația bunilor săi prieteni și 
colaboratori, Ion 
a-și lansa și aici 
..Vino Doamne!11 
nal!“, ba chiar și
lă absolută! — videocaseta realizată 
melodiile de pe aceste discuri, 
va fi difuzată chiar și pe MTV.

și Mihai Barbu, pentru 
celebrelc-i, deja, discuri 
și „S-a votat codul Pe- 
— în premieră mondia- 

cu
Casetă ce

De la lansarea primului LP., semnat 
Valcriu Sterian, este vorba de „Antirăz
boinicii", a trecut ceva timp. Cu toate a- 
cestea, Vali a rămas tînăr, atît la trup cît 
mai ales la suflet. Și pentru că acolo unde 
e vorba de tinerețe sîntem și noi „pe fa
ză" vă propunem, în cele ce urmează, un 
dialog cu Vali Sterian, dialog realizat IN 
ENCUSIVITATE PENTRU „PAGINA TI
NERILOR!"

— Bine ai venit In mijlocul 
nostru, Vali Sterian. Spune- 
mi, ești pentru prima oară în 
Valea Jiului ?

— Doamne ferește. E adevă- 
r ii. din ’89^încoace, e prima oară 

mai

acolo și cre-
Din punctul

naivii care eram 
demn in treabă, 
meu de vedere n-am câștigat și 
n-am pierdut foarte mult, 
punctul tău de vedere, am 
gat

cind vin. Dar înainte am 
fost de multe ori.

— Ce impresie îți face 
troșaniul, Valea Jiului, în 
narai, la prima vedere?

— Nu prea bună.
— In ce sens?

— O ușoară mizerie...
— Morală sau materială?

— Nu, nu morală. Cind zici 
morală sau materială diferența 
«.sie extremă. Dar așa, ca o pri
mă impresie... Este foarte multă 
murdărie. Din tren cind cobori, 
miioase a fum sau a cărbune, tu
tui e negru, totul e mizerie. Si
gur, nu mai multă decit în Dru
mul Taberei. Din păcate, pen
tru mine Petroșaniul seamănă cu 
Suceava, cu lațul sau cu orice 
alt oraș împuțit con-truit din 
blocuri în care zugrăveala a că
zut și vremea și-a pus amprenta 
pe pe;<:i. Și să fi ia Petre mi 
sau in Bcrccni, StKca.a sau Cluj, 
tut simți tagma comunistă.

— Vali, spune-mi te rog, 
4 cum vezi societatea române.is- 
• cu actuală?

— Cum o văd? Așa cum c 
Cu o parte mai restrinsa 
Jnrrarcă să sa 
munism și cu 
care incă 
trebuie 
toată 
cum 
rnilă.
pilalism 
munism.
Iliescu u
c.’.te chiar un capitalist convins. 
Dur acest tip dc capitalism. 

Ceea ce nu se poate face, 
românul trăiește in 
camdată.

— Vis-a-vis 
chestiun?, atunci 
avut — sâ-i spun-m — 
voluția? Ce am ci,- ig.it, dacă 
am cișligat? Ce jm pierdut, 

am pierdut?
fim serioși. In deccm- 
a fost practic o cacial- 

C’u ani fost unul dintre

rc- 
£C-

faptul că putem sta de

Din 
cîști- 
vor-

să 
lumea 

există
fieSă

dacă
— Să 

brie ’89 
ma. Și

cure 
desprindă de c>- 
maru majoritate 
e conștientă ca 
desprindă. Di ,.j 
dorc ște. La

nu
se
o

dileme de struți
ctșiigurile ca in 

și dr.pturile ca în 
Deci egale. De fapt, 
place capitalismul.

bă acum, iar tu poți să seri a- 
ccste lucrui. Că unii erau la fel 
de liberi și înainte de '89 șl cîn- 
tau la fel, iar în cercurile res- 
trime trăiau separat de imbecili
tatea impusă de Ccau.șcscu, este 
pcrfe> t adevărat. Și acum, cine 
vrea, să trăiască cu adevărat, e 
rupt dc imbecilitatea nouă, pro
pusă de Iliescu și camarila, tră
ind în lumea lor.

— Crezi că totu.i s-a
bat ceva?

— Da. Refulații din 
doi din Securitate și din 
au venit acum în ffTță. 
diferența.

— Cum ai văzut — sau cum 
vezi acum — minsriadele?

— Mincriadele au fost niște... 
S-a discutat atît dc mult despre 
mineriade. Se știe ce au fost: 
Minerii fiind niște oameni simpli, 
nevinovați, au fost folosiți în 
niște scopuri politice clare. Că 
ci au reacționat cum au reacțio
nai. Au reacționat primar, pen
tru că a,a-s ci : „E albă sau e 
neagră, e sau nu e“. Deci fală 
nuanță. Vinovați nu sînt ci, ci 
cei care i-au folosit. Care, din 
păcate, incă n-au fost arâtați 
clar cu degetul și condamnați. 
Ei trebuie să plutească!

— Și pentru că sintem la 
o pagină de tineret, vrej 
le transmiți ceva tinerilor 
Valea Jiului?

•— Ei, aș! Să 
Valea Jiului... să 
Twin l’iks. Toate

schim-

i îndul 
partid, 
Asta-i

să 
din

nu mai fie 
fie în Valea 

bune, cc altcc-

în

Și
dilema dcu-

de această 
cc rol a mai 

ne*

Tagină coordonată de

Ghcorgho OLTFANU 
Faul N1CULESCU 

Vali LOCOTA 
Tibcriu VINȚAN

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Tonte problemele, caie pin.l 
mai ieri parcau insolvabile iu 
vor rezolva de la sine. Aveți 
răbdare șt nu forțați nota!

PEȘTI — IEPURE 
(1!) februarie — 2(1 martie)

Valorificați cî.tigul investin- 
du-1 fără ezitare intr-o nouă 
la pe de prietenie.

BERBEC — DRAGON 
<21 rrfarlie — 20 aprilie) 

'ersoana pe care o doriți 
în coadă de pește, 

unei sirene. Nu este 
trebuie!

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mal)

vă luați după aparențe. Și 
se deplasează

p. 
termină 
doma 
cc vă

Nn
cortegiul funerar 
cu muzicăI

re-

ne mai
i nu vâ

vedern? 
așteptați I 

îți mulțu- 
mrsc ți iți doresc succes!

S E N T! M
GEMENI — (. r.L 

(21 oial — 21 judii )
Intrați intr-un con «le umbrii. 

Deși -.înteți foarte capaml(a), nu 
încercați să lacuți noaptea 
ce nu puteți nici ziua.

RAC — OAIE 
(22 lunlo — 22 mile)

Relațiile cu partenciul 
să devină rutină. încercați 
schimbați ceva.

cuca

Ra
— G nule, simbătă 

ultrascurte, vorbind din 
a fost acolo 7

— In ciuda experienței, a faptului că sînt familiarizat cu mi
crofonul, recunosc c-am avut emoții. Cei dc-acolo m-au tratat ca 
pe un profesionist (mă știau de la Radio Costinești), dar am dat 
peste detalii necunoscute mie. Mă refer la cele de ordin tehnici 
butoane, semnale luminoase de genul „ONT AIR“ etc. N-am făcut 
nici o pregătire. Am intrat direct în emisie la ora 13 fix. Știam 
că m-ascultă milioane de tineri, mă gindeam în special Ia cel 
de-aici, care așteaptă de la mine să fiu la înălțime.

— Eu te-am ascultat .și-ți spun dr pt că n-am sesizat nici un 
fel de emoție în vocga ta. Mai mult parcă-1 auz im pe regreta
tul Cornel Chiriac, cel care, știi tu, prin '70 ne pătrundea in 
suflete pe unde scurte venite de la Munrhcn...

— Totuși, îți spun drept, am avut moții. In prim- le minute. 
Apoi totul a decur, normal, intr-un dialog degajat cu Sorin Ca- 
racseghl.

— Chiar totul a fost „live“?
— Ceea ce am făcut, in studio, eu ți Sorin, da, a fost „live". 

Interviurile realizate de Silviu Ursulescu .ți Marin Constantin, doi 
redactori dc-ai lor, au fost înregistrate.

— Emisiunea a fost structurată pe două intervale de timp, 
după amiază și noaptea. Care din ele ți-a solicitat un efort mal 
mare ?

— Cea de noapte, evident. Asta datorită duratei — de Ia zec^ 
și douăzeci seara rină la cinci dimineița. A fost un maraton da 
aproape opt ore la care au mai participat încă trei disc-jokey proi 
fesioniști de radio — Cristian Teodosiu (axat pe country și rock), 
Cristian Boariu („Lunatecul singuratic1-) și Cristian Nemțeanu, a- 
costa din urmă, după părerea mea, un tip dinamic, un adevărat 
disc-jokey. i

— Fiind patru, cum a fost „mersul"? Cum v-ațl impărtit7
— Prin tragere la sorți, neregizată, am Ieșit „number one*. 

Deci, alte emoții. Pe urmă, fiecare a prezentat alternativ 15—20 
de minute. S-a mai tras un șpriț, o cafea și totul a decurs ORL 
Extraordinar, chiar. In ce mă privește am avut două element® 
atu: cea mai bună muzică '93 — nu exagerez delocl — șl discul 
nopții constînd în soun-track-ul filmului „The Bodyguard'*. Lin 
toate celelalte propuneri acesta a fost ales. E o satisfacție în piua 
pentru mine.

— După cum observ, jumătate din inima ta a rămas la 'Radio.
— I.a etajul doi, de unde s-a emis. In noaptea aceea s-au 

primit peste 300 de telefoane, foarte multe din Petroșani. A sunat 
și Laura Stoica. Ea ne-a felicitat, spunînd că e o emisiune pe 
cinste, deosebit de reușită. Ține cont că, In București, la ora a- 
ccca emiteau încă cinci posturi de radio pe aceeași temă: muzica.

— Să înțeleg că ai merge oricînd, din nou, la Radio?
— Fără nici o ezitare. La Radio toii sînt profesioniști și te 

bucuri de un real respect. Voi mai colabora cu ci cu cea mai 
mare plăcere. ___________________
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Luna aceasta se vor dec rna cele mai presti
gioase premii ale muzicii rock, echivalente — 
dacă se poate spune așa — cu Oscarul, în lu
mea cinematografi' i. Au fost făcute următoa
rele nominalizări: Pentru albumul anului: ERIG 
CLAPTON — „FOR M1V UNPLUGGET"; K.D- . 
IANG — „INGENUE"; ANNIE LENNOX — 
„DIVA"; U 2 — „ACHTUNG BABY".

Discul si melodia anului: ERIC CLAPTON — 
„TEAR.S ’lN IIAVEN"; VANESSA WILLIAMS 
— „SAVE TIIE BEST ’TIL LAST“.

Hcavy metal: IIELMET, MEGADETII, Ml- 
NISTRY.

Hap: 1TAMMER I.L COOL .1, MARKY MARK, 
QIJEEN LATIFAII.

Rhythni ard blues: 
JOPMENT, EN VOGUE, 
TREY LORENZ, BOIS 
VANDROES and JANET

Nume noi in '92: ARRESTED DEVFLOP- 
MENT, BILT.Y RAY CYRUS, KRIS KROSS, 
JON SECADA.

i

ARRFSTED DEVE
NI ARI AH CAREY și 
II MEN. LUTIIER 
JACKSON.

ev inamicii i-1 \or ține c.., ii 
pr. im ghioceii.

1 ECiOARA — C(kOM'f,
(2 1 iilgust — 22 Si p.cinbiIc)

Aveți din ce în ce mai muiii 
amici și din ce în Cc m.u puțini 
prieteni.

BALANȚA — CilNE
(23 septembrie —- 22 oc(ou.brie) 
D.rlarați nulă pierderea anul 

pr ea n. Nu plîngeți după cineva 
<'c Cate < rcați să scap.;i de 
mult timp!

SC CREION — MISIKEȚ 
’ o.trmbric — 21 nolrmbilc) 

Dacă sin feți liofu (ă) să Aban
donați ceea ce ați cîștigat n-aveți 
d it. Dar să nu regretați ulte- 
H >,’.GEi’ATOR - ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 29 dreemb ie) 
alele armă că 'ă aflați iri

ți-i» conjunct ură favorabilă Zîm- 
l.ițt mai des șl nu aveți f mă 

ni i.icl
CAPRICORN - l"’U 

(21 -!• rrnil’i ie — 19 i.iduhiic) 
în.TAli în luptă cu dorința de 

a invime, nu de a muri demn. 
Numai Cupidon vă poa'.e stră
pungi’ )>latoșal -iJ
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„LA MULȚI ANI toate florile din lume pentru Druc-șan 
Irina. cu ocazia zilei de naștere. Cu dragoste finii Ion, Marina și 
finuța Alexandra. (941)

TOATE florile din lume pentru Adriana, cu ocazia împlinirii 
frumoasei vîrsle de 19 ani. Cu dragoste, Victor. (984)

PENTRU Aurică Niță, la aniversarea zilei de naștere, un 
călduros „La mulți ani Cu dragoste, sora Laura și cumnata 
Alina. (990)

PENTRU cea mai scumpă ființă din lume, doamna Minodora 
i abardău, fiul Costel, nora Geta .și nepoții Marius și Cosmin u- 
rcază cele mai calde urări de sănătate, fericire și „La mulți ani!". 
(191)

SALARIAȚII SC „Minodora" SRL Vulcan adresează doamnei 
Mînodora Tăbărdău, de ziua aniversării, tradiționala urare de 
„La mulți ani (991)

„LA MULȚI ANI 1", sănătate, fericire și bucurii urează 
doamnei Minodora Tăbărdău, fiul Marcel, nora Doina și nepoții, 
cu ocazia zilei de naștere. (991)

FIUL Ion, nora Irina și nepoții urează dragei lor mamă, soa
cră și bunică, cu ocazia zilei de naștere, fericire, bucurii și „La 
mulți ani !“ (991)

ANGELA, Viorel, Adi și Cătălina (fiică, ginere și nepoți) a- 
drtsează doamnei Minodora Tăbărdău, de ziua aniversării, ura
rea de „La mulți ani !“ .și sănătate. (991)

VINZAR1

V1ND spațiu comercial, zona picții Petroșani. Telefon 545671 
(935)

VIND apartament 2 camere, Pctrila, central. Relații la telefon 
541115, oficiul PUR Petroșani, orele 7—15. (998)

V1ND televizor color Philips, 110 000 lei, negociabil și video 
tis r — 160 000 lei. Petro;ani, Gh. Barițiu, 22. Telefon 545826. 
<J9-)

CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 4 camere 
in Petrila sau Petioșani. Relații, la s„diul „Impact Electronic" 
Petrila, 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456 ; 550106. (979)

VIND urgent Mercedes 230 „Cobra". Birăoni, 78 Cimpa. (965)

V1ND ARO 10, Ungaria, 4 ani. Lupeni, Viitorului, F 1/25, 
dupu ora 13. (899)

VIND Dacia stare foarte bună. Informații: telefon 545343, 
Intre orele 17—19, sau 543942, intre 10—13. (969)

ViND garsoniera confort I Petroșani Nord. Informații: vineri, 
Bimbata, duminica (19, 20, 21 februarie), orele 16—20. General
Vasile Milea, bloc 28 B/l/20. (964)

ViND apartament 2 camere, zona magazin Dacia, preț nego
ciabil. Informații, la adresa; str. Horea, bloc 6313, sc. 1, ap. 1, 
după ora 16. (971)

VIND saltele 200 x95 x 15 cm și 95 x 70 x 10 și MOTOCICLE
TA IJ Plan ta 5, solo, 6000 km, 400 mii lei. Barbaleni, 45/25, te- 
jelun 093/560699, (976)

V 1ND antena parabolică vest-germană. Telefon 570519, Vul
can. (981)

SOCIETATE Comercială vind ARO, Diesel, orice tip. Telefon 
543009, după ora 15. (986)

V1ND televizor color RFG, diagonala 66 cm, 95 000 lei. Tele
fon 545210. (987)

DIVERSE
MULȚUMIM domnului Meier Hatwig — Crucea Roșie ger

mana Plauen — pentru pachetul trimis prin Crucea Ro.șie Petro
șani. Domnul să vă binecuvinteze ! Familia Davicl. (993)

HONEST SRL și Zero SRL organizează curs intensiv de in
formatică. Relații, la sediul din Hotel Petroșani sau telefon 542801, 
interior 612, între orele 10—12 și 15—18. (997)

CERERI—OFERTE SERVICIU

STUDENT, posesor permis conducere categoria B, caut loc 
de muncă. Relații : cămin studențesc 3, camerele 214, 118. (995)

CLUBUL Elevilor Vulcan angajează cadru calificat (maistru 
.sau liceul plus curs calificare), pentru cercul de confecții. Infor
mații: la sediu, intre orele 9—14, sau telefon 570915. (973)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, Vcnus, bl. 3/90, cu 
garsonieră confort I, Petroșani, orice zonă. (994)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere pe numele Rădulescu Cornel, e- 
liberat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (980)

DECESB

FIICA, ginerele și nepotul anunță cu nemărginită durere înce_ 
tarea din viață a scumpei lor

VULPEȘVARVARA

Inmorminlarea arc loc azi, ora 1G,3O. Cortegiul funerar plea
că de la domiciliul din Petroșani, Mihail Kogălniceanu. (970)

COLECTIVUL secției Bijuteria Petroșani iși exprimă regre
tul profund la încetarea din viață a celei ce a fost

SIMOTA AURELIA

și transmite condoleanțe familiei. (972)

MEMBRII Societății Comerciale RÂMI Jr. SRL Timișoara sînt 
alături de prietenul Alin Simota, la greaua încercare pricinuită 
prin decesul mamei sale și transmit sincere condoleanțe. (988)

FAMILIA Litera Constantin este alături de Alin ja marea du
rere pricinuită prin decesul mamei sale

SIMOTA AURELIA

și Iransmile condoleanțe. (1002)
SINT alături de prietenul Alin la greaua încercare prin care 

trece acum, cind iubita lui mamă

SIMOTA AURELIA

a trecut in veșnicie. Cristian Zevedci. (1002)

COMEMORĂRI

Sft silvani viața unei mame!
O femeie d 35 ani clin Valea Jiului sc afla intre viață și 

n arte. Doamna Mihaly Mana mama a doi copii minut i, arc ne- 
v >,e urgcn.ă de un transplant de rinichi. O astfel de operație 
p rle fi facula numai intr-un spital din Gei mania. Cheltuielile 
li nd prea mari pentru posibilitățile familiei, adresăm un apel 
de uit t agențdor comerciali și economici, societăților și regiilor, 
oamenilor cu inimă bună și posibilități materiale să facă depuneri 
in conturile deschise la BCR Filiala Petroșani : cont in lei — 
45 '0110401; cont in dolari — 47.51.4.16,88; cont in DM — ț7.51.0.10.78.

Donațiile pot fi făcute publice, cu coiisimțămintul donatori
lor.

Chiar da A viața e grea pentru toți e bine sa ne amintim de 
m ferii ir <a semenilor noștri. Cu o donație oricît de modesta, pu- 

•n .aduce o r iză l< speranță in ochii unei mam|, in sufletele a 
dlll COpii.

I olidi.inul de opinii și Informații „ZORI NOI" apare sub egij.) 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA.

înregistrată la Registrul Comei (ului sub nr
• '621/1991
mit virament : 307060201 — BCR Petroșani, 
m retor: MIRCEA BUJORESCU
Durelor executiv: Inj. Alexandru BOGDAN

TIPARUL: Tipografia Petroșani str 
Nicolae llălcrsru nr. 2. Telefon 51I3G5.

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 6.
12.50 LA SEPT.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.50 Tragerea Pronocxpres.
16,00 Vîrsta a treia.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Sport Club.
18,05 Mondo-Femina.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.50 Telecinemateca. ȘAPTE ZI

LE IN LUNA MAI.
23,00 Actualități.
23.15 Simpozion.
24,00 Închiderea programului.

JOI, 18 FEBRUARIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. ORAȘUL 

NOSTRU.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare-
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. DALLAS. Ep. 

207.
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Microrccital Tony l’utrino.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
24,00 Închiderea programului.

ULTIMA ORĂ
S-A ÎMPLINIT un an de cind iubitul nostru soț și tată

SABAU VIOREL

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Lacrimi și fiori pe mormîntul lui. Soț a și Sorin. (SUI)

S-A ÎMPLINIT un an de la despărțirea dureroasă de cel care 
a fost un bun soț, tata și bunic

REUCESCU 1OAN

Amintirea lui va rămîne veșnic vie in inimile noastre. (967)

SORA licly și fratele Ștefan anunță că se împlinesc'3 ani de 
cind ne a părăsit scumpul nostru frate

OBVVEGi'.R SILVESTRU (vitiineur)

Te vom păstra mereu în suflet. (966)

FIUL loan, nora Esztera, nepoții Evike și Ionika anunță cu 
durere in suflet împlinirea unui an de la dispariția celui care a 
fost cel mai bun tatu, socru și bunic

ȘARDI IOAN

Nu te vom uita niciodată. (975)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRA l IA 2675 
Petroșani str. Nlcolae Bălccscu nr. 1 
[■cicloane: 511662 (director redactor țel); 
515972 (ditcrlor execuțiv_ndinlnisltatlv 
difuzate), 511663, 512461 (ser ții).

*

Materialele necorn indale și 
ncpublicrrte nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și jmidi. ă 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

PUTEȚI dă relații ?
In ziua de 14 februarie, în 

jurul orei 11, in Petroșani, pe 
conductele ce trec pe sub șo-, 
șeaua aflată în lucru (lingă pa
sajul CFR dinspre Colonia de 
Jos) a fost găsit cadavrul unui 
barbat. Vîrsta aproximativă 25 
—35 de ani. înălțimea 1.78, as
tenic. Față ovală și palidă, păr 
negru, tuns potrivit, cu fire că
runte. Semne particulare: urmă 
de cicatrice de la o operație pe 
abdomen (xifo-ombilicală). Era 
imbrăcat in blugi negri cu eti
chetă „Missouri", purta ghcc 
insulatcd de culoare gri, avind 
pe capacele buzunarelor și pe 
spate petice late de culoare ro
șie. l’c cap purta căciulă nea
gră, tip căzăccască, din material 
textil.

Cine poate da relații este ru
gat să se adreseze Poliției mu
nicipiului Petroșani.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Ghcorghe C1IIR\ AS.\ 
Corectura i

Emilia ACIJIRE1 
Viorica F1RȚULESCU


