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iUrgențele și democrația
înainte de a primi voiul de 

inves-:'.u:u, actualul guvern a 
tvst contestat de opoziție. După 
primirea învestiturii, partidele 
diu opoziție care au votat „îm
potriva* au acuzat guvernul că 
nu lace nimic. Fără să-i lase 
timp pentru a demonstra că ta
ce sau nu lace ceva. Unii poli
ticieni. prevalându-se de jocul 
democrației și dovedind avidi

tate de a parveni cu orice preț 
la putere, fac in permanență ma
rc caz de opoziție.

• Acesta este jocul democrației. 
Si c bine că guvernul care a pri- 
ndL învestitura este supravegheat 
âe ocluul ager al opoziției. Orice 
greșeală poate li sancționată cu 
promptitudine. Indiferent de co 
toratuța sa, in condițiile demo
crației guvernul nu poate să-și 
iaca du up făru a fi sancționat 
po m .ura gravitații greșelilor 
cum:

Din acest joc al democrației 
f i.u parte și moțiunea de cenzu
ră pr_ entată in Parlament. Es
te un drept constituțional al 0- 
pozlțivi de a prezenta in orice 
moment o moțiune de cenzura. 
Moțiunea pcate h votata de ma
joritatea parlamentarilor. In a- 
ccst c.iz, guvernul cade. Daca 
moțiunea de cenzură e icspinsa, 
guvernul se menține la putere.

Înaintam astfel pe calea de- 
n.jerații i. l’oliti. ■ de partid, ca
re-, i gâsv.-te intr-un fii sau 'al
tul lacul ți rolul in Parlamentul 
țar,., tmde ă predomine în dau
na d-onomici. Adăm indu-se m 
pol .. . •, J' 4 • • ■
cu s ; 1. ■ a voie, adoptarea le- 
g . ar u care are urgenții nevoie 
eco.i'.m ta pentru a ie 1 dui ac- 
J.u u ;1 ... *'i. Produsul ecouo-
n bienale este in scădere,
inflația ,.i șomajul ■ ur.t in cr ț- 
ter- n stăvilită. P< ricolul unor 
c :.pl sociale provocate de 
ir mulțumirile celor mulți, pe 
t.pi . a cărora apasă povara
criz. i e uiomice, devine tot mai 
evident pe zi ce trece. Recente
le demon-trai,ii de protest orga- 
ziizitn de sindicale în București 
ți in uncie ora e reședință de 
jjudaț, ca primă formă a unor am- 
pl. acțiuni de m i, se consti

tuie în evidente semne de aver
tisment .

Privita din această perspectivă, 
moțiunea de cenzură capotă o 
semnificație precisă pe plan po
litic. Nu e vorba de o simplă în
cercare de forțe în Parlament, 
așa cum pare la prima vedere. 
Gi de cu totul altceva. Perspec
tiva unei perioade de stabilitate 
nu e pe placul opoziției, Rcspin- 
gcrca moțiunii de cenzură arun
că opoziția din nou într-o perioa
dă de așteptare. Până la apari
ția unui n nent mai favorabil 
pentru a da o lovitură decisivă 
guvernului.

Anul 1993 se pare că va oferi 
astfel de momente. In luna mai 
se așteaptă apariția unui șoc so
cial provocat de generalizarea 
liberalizării prețurilor. De luni
le iulie și septembrie sunt lega
te alte speranțe ale opoziției. Ca 
nu c stopat declinul economic nu 
mai contează. Ne costă însă e- 
norm amânarea pe termen ne
definit a pachetului de legi su
puse dc guvern spre dezbatere și 
aprobare celor două camere le
gislative. Piezcntarea și dezbate
rea moțiunii de cenzură a re
prezentat un frumos joc al demo
crației. Dar a contribuit din 
plin și 1 i amânarea unor urgențe. 
R spin rea moțiunii de cenzu
ră c le ușor previzibilă. înșiși 
noii repr. zentanți ai opoziției i-au 
contestat oportunitatea! Nq ne 
putem îndoi dc faptul că, în po
fida câștigului de cauză ce va 
li, probabil dobândit de actualul 
guvern, opoziția iși va juca ro
lul său firesc. Ce se va întâmpla, 
oai , în acest caz, după următoa
rele luni de guvernare, dacă e- 
conomia va d i primele semne de 
stopare a declinului și de revi
gorare? Nu cumva tocmai a- 
ceaslă posibilitate poate da o 
explicație grabei opoziției de a 
prezenta moțiunea de cenzură? 
O alt.rnalisa coerentă și viabi
lă do guvernare a partidelor din 
opoziție nu (sista. Elaborarea U- 
n i astfel de alternative ar da, 
desigur, o mai mare credibilita
te opoziției!
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cu privire la indexarea

salariilor și stabilirea

salariului clc bază minim

brut pe țară, penlru perioada

ianuarie — aprilie 1993

Sindica ele, mișcări 
„de primăvară"

Se apropie implacabil, mor en_ 
tul renunțării la subvenții. C -c 
grijile de-o parte .și de alta a 

• ••baricadei. Guvernul a lansat co
municate care pot fi liniștitoare, 
dacă aplicarea lor se va face pe 
un fond economic stabil. Sindi
catele întâmpină cu rezerve 
promisiunile executivului având 
experiența tristă și amară a 
anilor 1990—1991, când guvernul 
Roman a scăpat de sub control 
principalele pârghii ale tranzi

ției și a deschis breșa declinului 
economic.

Îngrijorate do durerile pe care

Suplimentare
Posibilitățile financiare ale învățământului din județul Hu

nedoara au fost ajustate printr-o suplimentare dc 60 milioane Iei, 
am aflat dintr-o sursă bine informată. Destinația acestor milioane 
este penlru burse .și indexarea salariilor corpului didactic. In si
tuația în care mai rămâne ceva, nu se știe nimic precis ce și cât 
va reveni pentru multele .și presantele lucrări de reparații din 
școlile Văii Jiului. (T.S.)

salari.iții și populația îe suportă 
astăzi (șomajul, inflația, deterio
rarea raportului salarii-prcțui!) 
sindicatele au spart tăcerea anu
lui 1992 și au dat „semne de pri
măvară", anotimp prielnic miș
cărilor de stradă.

Deci, dc o parte guvernul, dc 
cealaltă sindicatele. Intre ele, 
un personaj tăcut: Patronalul, 
instituție dominată de marile 
regii și societăți comerciale cu 
capital de stat. Având multe 
griji proprii, unele regii .și so- 
ciet. li (cu excepțiile care întă
resc regula) trag„ consecințele 
nechibzuințci din anii 19n0—J991 
când nu crezut cu prea multă 
ușurință în promisiunile Gu

vernului Roman. Grijile lor se 
îndreaptă și spre situația deloo 
plăcută de a nu mai dispune ele

Ton MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2 a)

Procuratura continuă urmărirea penală a cazului de la Vulcan
□ Exhumările vor aduce probe relevante la acest dosar

Miercuri, 17 martie, la cimiti
rul din Vulcan s-au efectuat alte 
doua exhumări ale unor per
soane bănuite că au decedat ca 
U’m.ire a infestării cu larva Tri- 
c ."li i Spiralis.

Operațiun' a a în put la ora 
opt -hmin ața. In prezența or
gan lor de cercet ire penală care 
au dispus exliiimarca, șapte lu
cratori ai RAGCT, Vulcan an 
S' os p m.ân'ul din cele două 
gropi Pe la zere s-a ajuns la 
si ■ Opei athica de ridicare a 
a " lor i a fost îngreunată de apa 
adunata in morminte. De cum 
s-a luat podul de scânduri de 
deasupra, sicriul care- ad ipoș
te le corpul n-însuflețit al lui

Bălan Ion a început să plutească. 
Coșciugul acestuia a fost scos 
primul afară. Cu mari eforturi, 
cei șapte băieți condu.i de gro
parul Costică Filip au reușit si 
ridice și sicriu) in care-și doarme 
somnul de veci Varga Gheorghc. 
La ncafta efortul necesar a fost 
mai mare d<o.irece groapa ora 
foaite îngustă. „Nea Varga, nea 
Varga — spunea, în acest timp 
groparul Gosticâ — greu mal 
ești! Nu m-ni chemat și pe mine 
atunci să bem un pahar de țui
ca!" Un alt amănunt: pe sicriul 
lui Bălan Ion se afla o garoafă 
roșie. Arăta de parcă fusese pusă 
in urma cu o zi.

I‘e la amiaza, s-a dispus des-

Se caută un donator de rinichi
cauți im donator de rinichi în ved'-n ,i unui transplant 

car se va lace doamnei Mihaly Marin, mânui a doi copii minori, 
cu grupa sanguina Ol șl RJI pozitiv. Ss oferă mare recompensă. 

Doritorii se pot adresa pentru informații Ja telefoanele: 93/ 
&11JI5, 93/313116; 93/5 u627.

chiderca sicriului lui Varga 
Gheorghc. In prezența procuro
rului județean, a celor doi me
dici legi.ști și a polițiștilor, au
topsierii au prelevat probe din 
mușchii diafragmei, intcrcostali, 
ai limbii, din mușchii deltoid și 
ai gambei. Tinerii care dezgro- 
pascră morții priveau nepăsători. 
Se obișnuiseră cp treaba asta dc 
când cu exhumările de săptămâ
na trecută. Nici chiar Iul Costică 
groparul nu 1 se mal făcuse rău. 
Deși, data trecută, a recunoscut 
că „a trebuit să ma duc să dau... 
la rațe". Probele prelevate au 
fost puse, cu atențl", in borcă- 
nele și, mai apoi, sigilate. Totul 
a durat cam un sfert de oră. 
După care mortul a fost pus la 
loc. Din buzunarul de la piept 
al hainei sale flutura. In semn 
de adio, o bancnotă dc o sută.

Aceleași operațiuni s-au efec
tuat și pe cadavrul Iul Bălan Ion,

Gîieorglie OI.TFANII

(Continuare in pag. ■ 2-a)

PUBLICITA TE
S.C. „SCAT” -SA 

Petroșani
Școala de șoferi amatori

T »

Slr. M. Eminescu nr. 17
anunța

Începerea unui nou curs dc școlarizare in vederea 
obținerii permisului de conducere calg. „B“, care cu
prinde:

— 30 ORE PRACTICA AUTO
— 20 ORE LEGISLAȚIE RUTIERA
— 15 ORE CUNOAȘTEREA AUTOMOBILULUI

Taxă școlarizare: 21 G90 lei plus benzina.
Pentru seria martie — aprilie (25.03.1993), aprilie — 

mai 1993. (1817)
-------------------- -------------------
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HOTĂRÂRE
CU PRIVIRE LA INDEXAREA SALARIILOR Șl 

STABILIREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT 

PE ȚARA, PENTRU PERIOADA

z IANUARIE — APRILIE 1993

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. începând cu luna ianuarie 1993, valoarea indexării 
medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la ni
velul economiei, precum și a creșterii prognozate a prețurilor de 
consum în perioada ianuarie — aprilie 1993, este de 3 450 lei lunar 
brut, ceea ce reprezintă o creștere medie a salariilor de 9,1 la sută 
■față de perioada noiembrie — decembrie 1992.

ART. 2. (1) La societățile comerciale cu capital majoritar de 
stat și la regiile autonome la care salariile sunt negociate, sala
riile de bază individuale stabilite potrivit contractelor de muncă, 
existente la 1 ianuarie 1993, se pot' indexa nană la nivelul co-fi- 
cientului de indexare ce va rezulta prin raDortarea valorii inde
xării medii pe salariat de 3 450 lei lunar brut la salariul mediu 
realizat, la nivelul fiecărei societăți comerciale sau regii autono
me. în perioada noiembrie — decembrie 1992.

La stabilirea salariului mediu în vederea determinării coefi
cientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie 
autonomă, vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute 
în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum si numă
rul mediu de personal realizat în I"ni’c nn^mbrie — 
1992.

(2) Coeficientul concret de indexare în limita celor prevăzute 
la alin. (1). se stabilește de către consiliul de administrație al fie
cărei societăți comerciale sau regii autonome, cu consultarea sin
dicatelor, în funcție de fondul ce poate fi destinat plății salariilor, 
rezultat în raport cu producția sau volumul de activitate realizat, 
fără ca prin aceasta, unitatea să înregistreze pierderi. La regiile 
autonome prevăzute cu subvenție, indexarea se va face cu încadra
rea in subvențiile aprobate, poli ivit legii.

ART. 3. In luna martie 1993. după cunoașterea datelor statis
tice referitoare la creșterea efectivă a prețurilor de consum din 
luna februarie 1993, se va reexamina, cu consultarea sindicatelor 
și patronatului, valoarea indexării medii pe salariat, ținându-se 
seama dc eventualele diferențe ce pot apare în prognoza creșterii 
prețurilor de consum pe înteraga per ioadă ianuarie — aprilie 1993, 
precum și dc evoluția salariului mediu pe economie, a producției și 
productivității muncii.

ART. 4. Prevederile articolelor 1—3 din prezenta hotărâre, 
vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsu
rilor ce pot fi luate dc Guvern, potrivit legii, pentru frânarea 
procesului inflaționist și a șomajului.

ART. 5. (1) Salariile personalului din instituțiile publice se 
indexează începând cu luna ianuarie 1993, cu coeficientul dc 9,1 
la sută.

(2) Prevederile alin. (1) sc aplică în mod corespunzător și la 
regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt apro
bate prin hotărâri ale Guvernului.

(3) Nivelurile noi ale salariilor prntru personalul instituțiilor 
publice, precum și pentru personalul regiilor autonome cu spe
cific deosebit, vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale.

ART. 6. (1) Pentru persoanele care la data aprobării prezentei 
hotărâri beneficiază de ajutor dc șomaj sau de alocație de sprijin, 
stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drep
turile respective sc vor acorda indexate cu coeficientul dc 9,1 la 
sută începând cu luna ianuarie 1993 sau, după caz, de la data sta
bilirii acestora.

(2) Cu coeficientul dc 9,1 la sută sc indexează și ajutorul de 
șomaj, ce sc va stabili, în condițiile legii, pentru persoanele că
rora li se deschide acest drept într-un interval de 15 zile de la 
data aprobării prezentei hotărâri, dacă salariile pe baza cărora s-a 
stabilit acest drept nu au fost indexate începând cu luna ianua
rie 1993.

ART. 7. începând cu data de 1 ianuarie 1993, salariul dc 
bază minim brut pc țară sc stabilește la 16 600 lei pentru un pro
gram de lucru complet dc 170 ore în medic pc lună, respectiv 
97,6a hi pc oră.

ART 8 Noile tranșe de venituri lunare impozabile cc sc a- 
pljcâ Începând cu drepturile lunii ianuarie 1993, stabilite în baza 
coeficientului mediu dc indexare de 9,1 la sută, sunt cele prevă
zute in an xă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 9 In aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministe
rul Muncii și Piotccției Sociale ți Ministerul Finanțelor pot c- 
mile precizai i.

ART 10 Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexa
rea s il.ii ilor la societățile comerciale cu capital majoritar de 
stat, se recomandă sâ sc aplice și unităților cu capital majoritar 
pris.it, cooperați .'.c i obștești în scopul prote<ți<i sociale a sala- 
riaților

ART 11- Ncie purtarea prevede rilor prezent'i hotărâri, atrage 
răspundere.i, după caz. disciplinar.*, materială, penală, sau civilă, 
conform Jcgii.

Un debut promițător
A trecut o lună de când în ca

drul Spitalului orășenesc Lupeni 
a luat ființă o stație de salvare 
urbană, constituită din 5 medici 
tineri de medicină generală.

Fiind vorba de o premieră pe 
plan național, am ținut să reți
nem câteva constatări din ex
periența tânărului nucleu al sta
ției de salvare — materializare 
a unor preocupări, benefice pen
tru populație, de dezvoltare a 
asistenței medicale de urgență 
prespitalicească. Am solicitat în 
acest scop câteva amănunte dom
nișoarei dr. MIHAELA MASTA- 
CÂNEANU, din partea grupului 
de medici al stației de salvare.

— După aprecierile generale 
se poate afirma că am reușit, din 
start, ' să determinăm un înce
put promițător privind îmbună
tățirea asistenței medicale de 
urgență. Suntem solicitați zilnic, 
în cel puțin 5—6 cazuri, uneori 
la și mai multe. Deplasarea noas
tră cu autosanitara la locul ac
cidentului sau a bolnavului aflat 
în criză este, categoric, oportu
nă. Ne dă posibilitatea să in
tervenim la fața locului și să de
cidem dacă este sau nu cazul 
unei internări, deci a transportă
rii la spital sau nu. Pot spune 
că, în majoritatea lor, cazurile 
se rezolvă ambulatoriu. încă nu 
am întocmit o statistică dar, a- 
Droximativ. ar fi una la cinci. 
Adică, din 5. doar unul din ca
zuri a cerut spitalizare; celelalte 
fiind rezolvate la fața locului. 
Chestiunea este avantajoasă și 

sub aspect economic: decât să 
aduci bolnavul la spital, pentru 
a rezolva cazul, ca apoi să-l tri
miți înapoi, deci să faci încă un 
drum, cu salvarea, deplasarea 
noastră la fata locului ne per
mite să acționăm pe loc. Este în 
beneficiul bolnavului, și este e- 
conomicos și pentru spital.

— Sunteți pregătiți și pentru 
cazuri mai deosebite?

Invitație la drumeție
Duminică la

Pentru a doua oară prietenii, 
toți cei care i-au cunoscut pe 
Vasile Atomi, loan Băltărețu, 
Vasile Nagy și Dumitru Râza, 
dispăruți într-o noapte cu vis
col, la 3 martie 1987, într-o a- 
valan.șă de zăpadă in Valea Mării 
din Retezat, îi va omagia prin- 
tr-un memorial alpinistic.

Ediția a doua a memorialului 
se desfășoară duminică, 21 mar
tie, dc la ora 10, la Groapa Sea
că. Celor care doresc să parti
cipe la turul de creastă progra
mat in cadrul ediției, transportul 
va fi asigurat gratis, duminică, 
la ora 8 dimineața, din Piața 
Victoriei Petroșani. Pe automo- 
biliștii care vor veni cu mijloa
ce proprii îi putem asigura că 
drumul până la Groapa Seacă 
este practicabil.

Pc toți prietenii muntelui îi 
așteaptă pereții de gheață din

GOSPODARI PRICEPUȚI
In clădirta Casei Pensionarilor 

din Petroșani a fost dat în folo
sință un bufet de incintă. Aici se 
oferă spre vânzare cafea, dul
ciuri, gogoși calde și chiar une
le articole de băcănie. Pensio- 
nc.rii care sc perindă zilnic cu

Procuratura continuă urmărirea penală
(Urmare din pag. I)______

decedat in urmă cu <> luna. Pe 
toți cei pr< zenți i-a uimit un 
lucru: prospețimea celor două 
garoafe roșii puse pe partea 
dreapta a pieptului celui dece
dat. Autopsierii au prelevat pro
be de aceiași mușchi ca la ce
lălalt cadavru./Șl aici faza a du
rat tot cam un sfert dc ceas.

Când opi rațiunea s-a încheiat, 
l-am solicitat "-lui procuror 
Ioviță Băcian o scurtă declara
ție „Avem 21 dc persoane In
festate — a spus dumnealui —,

— Da, inclusiv pentru cazuri 
mai grave, denumite marile ur
gențe. Când situația ne depășeș
te posibilitățile, acționăm ca a- 
tare. Un asemenea caz grav a 
avut colegul meu, dr. Giurtin: o 
sarcină extrauterină ruptă. Și s-a 
orientat foarte bine: a stabilit pe 
loc diagnosticul și a acționat 
rapid, anunțând spitalul, unde 
echipa de intervenție a fost gata 
pregătită până bolnava a ajuns 
cu salvarea și unde i s-a asigurat 
intervenția chirurgicală de ur
gență. Intervenția rapidă a fost 
salvarea bolnavei. Orice întârzie
re putea fi fatală.

Stafia de salvare 
urbană — Lupeni

— Ce determină reușita în a- 
semenea situați extreme?

— Buna colaborare între noi 
și medicii de gardă, ca și cu per
sonalul mediu din serviciul de 
urgență. Colabțirăm bine. Dar, 
aici aș vrea să fac o precizare 
pentru bolnavi: menirea noastră 
este asistența de urgență; nu 
facem consultații. Prevenirea a- 
gravării bolilor, tratamentele de 
durată le face medicul de dis
pensar. De aceea, e bine ca 
bolnavul să apeleze de la înce
put medicului de la dispensar 
pentru a nu ajunge în situații 
critice, la serviciul de urgență 
care ameliorează, dar nu rezolvă 
cazul în totalitate.

— Solicitările sunt întemeia
te?

— In majoritatea cazurilor, da. 
Referitor la solicitări aș face, 
totuși, câteva precizări: este bi
ne, este în avantajul bolnavului, 
ca solicitările să se facă din 
timp. Pentru că e mult mai sim-

Groapa Seacă
Cheile Jiețului, frumoasele pei
saje de iarnă cu poienile și pă
durile de brazi împodobiți de 
puful zăpezii, poate și surpriza 
apariției unor căpriori sau cerbi 
care coboară până la firul apei. 
Încă o precizare: la Groapa Sea
că, vă stau la dispoziție saloanele 
noii cabane și un bar bine asor
tat.

Mâine în Parâng
Mâine, 20 martie, veteranii 

drumețiilor montane își dau în
tâlnire tot în Parâng, la căsuța 
din Povești, la comemorarea fos
tului pasionat al munților, prie
ten și gazdă al turiștilor care a 
iubit Parângul — Vasile.

Plecarea dimineața din Piața 
Victoriei Petroșani.

treburi sau pentru a.și da întâl
nire la clubul aflat în aceeași 
clădire beneficiază astfel de un 
avantaj. Sunt scutiți dc câteva 
griji în plus privind coșnița zil
nică. Ei dovedesc că sunt gospo
dari pricepuți, folosind și tere
nul din jurul clădirii, pe cr.re-1 
cultivă cu flori și legume. (V.S.)

din care 12 spitalizate și noua 
în tratament ambulatoriu, acasă, 
iar alții netratați deloc. Și a- 
ceste probe prelevate astăzi vor 
fi trimise la Timișoara Așteptăm 
rezultatele de laborator și de la 
cele prelevate de la exhumările 
de săptămână trecută. După a- 
ceca ne vom putea pronunța cert. 
Există însă suspiciuni, iar la unii 
dale certe că au consumat carne 
infestata". Ulterior, în cursul 

după-amiczil, domnul procuror 
șef adjunct al Procuraturii Ju
dețene Hunedoara — Deva a con
firmat că Procuratura este în 

piu și eficient să acorzi asisten
ța la începutul manifestărilor bo
lii, sau imediat după accident, și 
nu după ore, când situația se 
complică. Un asemenea caz re
cent, a fost o arsură pe o supra
față foarte mare a unui copil de 
3 ani. Am fost anunțați după 4 
ore, când copilul a ajuns într-o 
situație critică și de ce? Pentru 
că mama în loc să ne anunțe din 
timp, a ascultat de o vecină, a- 
plicând copilului un tratament 
băbesc, cu albuș de ouă. încă 
ceva — când suntem chemați la 
un bolnav, e bine ca acesta să 
stea în casă, ca să-l putem con
sulta și interveni pe loc, dacă e 
cazul, iar în. stradă pentru a o- 
rienta salvarea, poate să stea 
altcineva, din familie sau dintre 
vecinii care sunt și așa în alertă. 
Este bine, de asemenea, ca cei 
care ne solicită intervenția să n_> 
poată da un minimum de date 
despre starea bolnavului. Iar bol
navii să fie cooperanți. S-a în
tâmplat ca un bolaav care a 
avut nevoie de intervenție pe 
loc să refuze o injecție, pe mo
tiv, că el nu a făcut niciodată 
injecții.

—In ceea ce privește echipa 
dv...?

— Echipa noastră, deși aflată 
la început de drum, este hotă
râtă sâ fie în pas cu cerințele 
complexe ale îmbunătățirii asis
tenței de urgență. Ne preocupă, 
mai ales, propria perfecționare. 
In acest scop am participat deja 

și vom participa și în viitor la 
diferite cursuri de asistență de 
urgență și catastrofe de la Bucu
rești, Tg. Mureș etc.

Importantă pentru viitor, ho
tărâtoare chiar, privind asisten
ța de urgență, este însă îmbu
nătățirea dotării cu aparatura 
tehnică medicală, Cjj salvări mo
derne și introducerea unui sis
tem modern de comunicare, de 
dispecerat.

loan DUBEK

Sindicatele
________ (Urmare din pag. I)

resursele financiare ale anilor 
precedenți, resurse obținute in 
mod artificial, fără baza crește
rilor economice necesare.

Nu este lipsit de adevăr nici 
faptul că limitarea unor resurse 
are o legătură nemijlocită cu fe
nomene de genul corupției, ri
sipei, abuzului. Ca reacție de apă
rare, cei care se simt cu musca 
pe căciulă atacă nemilos și re
curg la orice mijloace de intimi
dare, de agresiune. Se pare însă 
că actuala echipă guvernamen
tală nu poate fi învinsă și nu va 
renunța la încercarea de a era
dica aceste maladii care, dacă 
sunt lăsate în voia lor, pot îm
bolnăvi definitiv economia națio
nală .Corupția poate compromite 
reforma!

Se apropie așadar o scadență. 
La 1 mal subvențiile vor fi eli
minate (în întregime?) și se vor 
aplica compensări și noi indexări

ASTÂZI — VOLEI
Astăzi, de la ora 16, în sala 

sporturilor din Petroșani are loc 
meciul restanță dintre echipele 
„Jiul" Petroșani și „Olimpia" 
Satu Mare. Un prolog al etapei 
dc duminică, în care vom întîlni 
tot acasă, pc „Politehnica" din 
Timișoara. (D.N.) 

curs de urmărire penală a cazu
lui dc la Vulcan, rezultateJe ana
lizelor urmând să facă lumină 

in cauza cercetată de această 
instituție.

Din alte surse am aflat că, la 
Pctrila, s-ar fi depistat un focar 
de trichinoză. Doj bărbați care 
au consumat carne infestată sunt 
internați în spital, iar altul a 
decedat. La autopsie, acestuia 
din urmă i s-au recoltat probe 
în vederea stabilirii cu certitu
dine dacă a murit datorită in
festării.

pris.it
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cuvânt. Vom vedea .cum 
când vom trece la mișcare, 
ca dificultățile teatrului din

CULTURAL
TEATRU

va fi un succes

autorului, un spectacol viu, regizorul.

Premieraa-

absolută și
două debuturi

cunoaște culisele, ceea 
un avantaj mare. Este

curaj. In 
facă din

ce este 
talentul

sunteți, Rodica Băițan? 
studentă la regie de 
Târgu Mureș. Sunt la

în tandemul regizor- 
La Petroșani mă 

colaborarea unui sce- 
o viață trăită in tea-

Veșnicie provizorie 
i

Se lucrează la un nou spectacol la Teatrul dramatic „Ion D. 
Sîrbu“ din Petroșani. Este vorba de „Veșnicie provizorie", piesă 
scrisă de concitadinul nostru Valeriu Butulescu. Pe afiș apar 
numele unor actori consâcrați: Florin Plaur, Francisca Chorobea, 
Mihai Clita, Mirela Cioabă — revenită iată, la Teatrul care a 
consacrat-o Alexandru Codreanu, Rozmarin Delica, a mai tineri
lor Valeriu Troșan și Radu Jurj, al scenografei Elena Buzdugan 
și, o surpriză extrem de plăcută, un regizor tânăr, încă student la 
Institutul de teatru din Târgu Mureș. Este vorba de Rodica Băițan. 
Iată deci că avem două debuturi simultane, unul de dramaturg 
— Valeriu Butulescu — și unul de regie. Să recunoaștem, pen
tru Dumitru Velea, directorul teatrului, este un act de 
avanpremieră, azi, un scurt dialog cu omul chemat să 
textul

— Cine
— încă 

teatru, la 
prima piesă montată integral. In 
institut am mai pus în scenă 
„acte" din spectacole. M-am 
propiat de teatru după ce am 
trecut, mai întâi, prin „dragostea 
de film". Am văzut foarte multe 
filme, le-am disecat, cum se spu
ne. Faptul că sora mea, Mari- 
nela Popescu. a devenit actriță, 
m_a atras spre scenă. Și acum 
pasiunea a devenit profesiune.

— Nu vă este teamă de debut?
— Cred 

scenograf, 
bucur de 
nograf Cu 
tru" , doamna Elena Buzdugan. 
Iată un argument pentru încre
dere. Și apoi am de pus in sce
nă un text 
bine jucat, 
teatru. In 
colaborarea 
prim't cu 
tracul inerent unui debut nu poa
te exita. Și trebuie sa le 
țurnesc încă de 
Nu-mi plac ratările. Va 
spectacol bun.

— Ce părere aveți dc 
rul Valeriu Butulescu și 
sa lui?

— Autorul arc talent nativ Nu 
a stat prea mult in teatru, nu

bun. Un text care, 
va atrage publicul la 
plus, beneficiez de 
unor actori care m-au 
atâta prietenie încât

mul-
acum, tuturor, 

unfi

scriito- 
de pie-

scriitorului în prim plan. Inițial, 
la Târgu Mureș am primit o 
altă piesă care mi-ar fi plăcut 
m ii mult să o montez. Este tot 
o lucrare a lui Valeriu Butules
cu, „Logica- rătăcirii". La Petro
șani s-a preferat cea de a doua 
lucrare a sa, dar sper ca după 
premiera cu „Veșnicie provizorie", 
să avem succes și să montez și 
„Logica rătăcirii".

— Care sunt „idolii" dumnea
voastră in regie?

— Nu am și nu cred în idoli. 
Sunt o optimistă, deși, aparent, 
sunt un „regizor rău". La 
troșani piesa lui Valeriu 
Icscu, repet, va fi un 
Mi-am dat seama de 
textului, de valoarea 
de potențialul lor de

prin 
va fi 
Sper 
punctul de vedere al dotării ma
teriale să fie depășite. Să nu a- 
vem probleme deosebite la mon
tarea spectacolului. Sunt o am
bițioasă. Scenografia doamnei 

Buzdugan îmi conferă acel spa
țiu plastic în care actorii se vor 
mișca, vor trăi toată gama sen
timentelor lor. Piesa lui Valeriu 
Butulescu — un conflict dur, 
între individ și societate — ne 
obligă Pe toți. Nu vreau să dez
vălui subiectul așa încât mă 
opresc aici.

— Jucați cu Mirela Cioabă. 
Cum o apreciați?

— Am văzut_o în „Titus An- 
dronicus", un spectacol mare, 
și m-a fascinat. Acum o cunosc 
și personal. Este sensibilă, o fire 
plăcută, caldă. Un om de cali
tate; calitate ce se simte, nu se 
strigăl Prețuirea mea pentru Mi
rela Cioabă, una dintre marile 
actrițe ale României, in prezent, 
este deosebită.

— Rămâne acum să vedem 
premiera.

— Și pentru mine.

Ești pentru mine fulg căzând de tremurare 
Seninul care prevestește zorii 
Sclipirile din tainice odoare
Și râuri limpezi, câmpul — raiul florii.

Ești pentru mine dulce mângâiere 
Dulci supărări și dulce împăcare 
Când aprig vânt, când caldă adiere, 
Neliniște, povară, frământare.

Ești pentru mine râu ce-ți repezi vâna 
Și munte ești, pădure ești și vale
Ești pentru mine soarele și luna
Și călăuza pașilor pe cale.

Ești bezna grea a nopții care vine 
Credința-mi ești, puterea și speranța 
Ești chipul drag, sculptat adânc, în mine 
Și universul ești, materia, substanța.

Ești trandafir în rouă dimineții 
Ești frumusețe peste culmea firii 
Surâsul ești, însemnele blândeții 
Și pentru tine port stigmatele iubirii.

Ești tinerețe fără bătrânețe
Stejar străvechi ce ține-n brațe cerul 
încununat veșnic de noblețe 
Minciună ești și ești și adevărul.

Te regăsesc oriunde îmi întorc privirea 
Ești pentru mine apa, focul și pământul 
Ești aerul, destinul și trăirea
Și Dumnezeu îmi ești, și inima, și cântul.

Vasile POP

l’MOR

FESTIVALUL

Muzică

I’c- 
Butu- 

succcs. 
la lectura 
actorilor, 
expresie

LIVIU OROS"
Aflat la a doua ediție, fcstivalul-concurs de umor aduce un 

omagiu artistului de excepție care a fost Liviu Oros, unul dintre 
ce) mai de seamă interpreți ai snoavei românești. Este o odă a- 
dusă hâtrului bun de glume din Hunedoara. Manifestarea va avea 
loc Ia Casa dc cultură a municipiului Deva, in zilele de 2__1 a-
prilie 1993. în două secțiuni: interpretare și creație. Juriul ambe
lor tecțiuni va fi alcătuit din personalități ale culturii românești 
și reprezentanți ai organizatorilor. Se vor acorda premii in bani, 
plachete, diplome din partea organizatorilor, publicațiilor și 
-pon .ordor (V.L )

VIDkO AUDIO

„ARMONII" MEREU TINERE
Aflat in pregătirea unor im

portante manifestări muzicale, co
rul „Armonii tinere" din Petro
șani iși mărește numărul dc mem
bri. Pentru marți, 23 martie, pre
ședintele corului, domnul Petre 
Barbat, nc-a informat că la Ca
sa de cultură din orașul nostru 
arc loc un concurs pentru coop-

tarea de noi membri ai forma
ției. Concursul va începe la ora 
18. In Petroșani sunt numeroși 
cei care doresc să cunoască bu
curia succesului artistic pe sce
nele țării și nu numai. Iată de 
ce apreciem că informația vă poa
te fi utilă. „Armoniile" rămân ti
nere mereu.

RECORD GUINESS - BOOK
Un disc-jockey și-a meritat din plin locul în cartea recordu

rilor — „Guincss", rulând discuri timp de 111 ore și 10 minute 
fără întrerupere, au anunțat organizatorii unej competiții a ge
nului desfășurată recent la Berna. Campionul, Giuseppc „Eddy" 
Mancino, un vânzător de automobile de origine italiană, a do
borât recordul mondial de specialitate (52 de ore) ce aparținuse 
doi ani unui german. Potrivit organizatorilor, Mancino a preferat 
să_și economisească cele 5 minute de pauză la fiecare oră pe care 
1 le-a acordat regulamentul, pentru a-și permite un repaus mai 
lung după ce a trudit lângă aparatul său muzical, 72 de ore. Ști
rea ne-a parvenit prin „Rompres". In acest fel considerăm că liij 
G< nu Tuțu i „s-a aruncat mânușa".

REVISTA

Seara aparține
PE PÂRTIE

Ce mai „uf «ni piața" dc d;-ț. 
c.rete și v ideo-catcli ? Iată o in- 
* ebarc la care, desigur, și dun 
rieavo.istra c iiitațj răspunsuri 

căi mai complete. La raionul spe
cializat in discuri al magazinu
lui „Jiul nu pr a multe noutăți. 
Dpminâ folclorul Veți putea r'r,i 
iiui albume discogr ifire editate 

<!■ „Eb ctr coc , j- c,| nc„t .n)tJt,. a 
le cântecului popular din toate 
zonrio țării l! țin atenția albu 
mie „Cine ni Știe cr-i doiul" 
ai Iustini i Dc j. U. „lai „f. cluc: 
minare) •• ,,l l.ucr. țui Cioban i
cele .ale M irî mei Draglin eseu a 
Mihai Mihai.i.be .Sărăcuț.! ofer
tă. I.a r pitolul .muzic ă vor il 
simfonică, „Onitoriiil cl> ( ’r iun” 
a| Im Paul Constantin .ui.int'T. 
pri Uit rb Filarmonicii G' nr-'e Fi
ni cu" din ftu urc I, — d.rijtfi 
vlircaă B.r il. irb. In r --4. raft n i 
goii'-.

I

u|

P.iKinâ realizată <lc
Al F XAMIRESCIi

dansului

In ziua de 13 martie, in Pa
râng, la Cupa Ligii sindicatelor 
miniere la schi, atmosfera de săr
bătoare sportivă a fost întregi
tă de., muzică Prin strădania 
domnului Tibi Bordula, de la 
Cr.s.i de cultură din Petroșani, 
pe pârtie s_au auzit ore în șii 
cele mii „sportive” piese rock.

Film
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CARTE

Titluri multe,
bani puțini

Aparent desuetă, prezența co- 
mcrcianților ambulanți de car
te prin Petroșani a intrat în coti
dian. Zi de zi, sute dintre noi, 
trecând prin fața Poștei și Ho
telului „Volec Tulipan" zăbovim 
preț de câteva minute, răsfoind 
paginile unei cărți. Ceea ce nu 
este de loc rău. Este adevărat că 
prețurile sunt pentru mulți, des- 
curajante dar românul perseve
rează și astfel că uneori mai 
rupem 3—5—7—10 sute dc la „coș- 
nița zilnică" pentru a cumpăra 
o carte, lată ce putem găsj în 
aceste zile la librării „ad-hoc“. 
„In ghearele femeilor", de 
gelo Fratiini, „Aeroportul", 
best — sellei la apariția sa 
piață, semnat de Artur Hailcy, 
„Frații Karamazov" de Dosto- 
ievski, „Fiica regentului" de A- 
lexandrc Dumas, „Cartouchc" a 
lui Julcs de Grandpre, „Changi" 
dc James Clavell, „Scrisoare de 
dragoste" de Mihail Drumcș. „Fiul 
lui Nostradamus" și „Sfârșitul lui 
Pardaillan". semnate de Michel 
Zcvaco, „Zbor deasupra unui 
cuib de cuci" dc Ken Kessey și 
multe altele. Se observă că toa
te lucrările sunt romane. Sunt 
cărți de succes, cărți care atrag 
o anume parte a publicului ci
titor. „Sunt ușurele" ar spune 
cineva. Da, dar este bine, că 
sunt cantate și că oameni citesc

Ca la televizor

An- 
un 
pe

a cri I ii, il.ii după lurtul x ideo-proicclorului de 
I „Viitorii" lui l’et lipani, s-a ajuns li o situație 
Filmele, (cel ' caic sunt înregistrate pe videocâ- 

in.ite pe •< lanul unui lelevi/or in culori. O sala 
I locuri nu pu ite l'i folosită la capacitate din 

proiect ire a peliculei lin telex izor nu ponte fi 
d ni ii, sa spiincni. i <1 scp.ua locurile clin ulti- 

■i m ifcș'.c I: pt, nu i Iministi alia cincmatografu- 
i >i i iâ luci ti Cu toate acestea, la cineinalo-

liii I’ trii-nu iii|< iz.i filnv bune cum este ți 
i (inimile imizi. ala pc c ,i r c o ur-
i s..plamana, ivim I e.i proii imiști pe .ludy Tay- 
dnii F.- tc wii ba de „C'alngăi Ița Dolores", un filin 
fapt il d ' cultură p i ne II reprezintă, vă oferă 
i'iiliu de.tind' re l’entru sfârșitul de săptămână, 
mc. accesibil celor obișnniți cu „duritățile" pe e- 
miil i ‘. ru Chnck b irris in prim plan.

Mihai.i.be
scp.ua


A Z O K I NOI VINERI, 1» MARTIE 1993

r-

Să fii „monden” în America
, BiM șl Hillary Clinton sunt 

i prost imbrăcați. Este cel puțin 
i ceea ce afirmă stiliștii modei a- 

nicricane, care ii reproșează ac
tualului președinte că își alege 

L îmbrăcămintea nepotrivita, iar 
i jjoției sale faptul că poarta la- 
doare prea austere.

Un responsabil al Case; de 
mode new-yorkeze „Barney'<>“ 
regreta „insistența lui Bill Clin- 
Jîon de a purta haine prea stiîm-
te și sacouri cu umeri prea mari11, 
In timp ce „Washington I’ost11 
âfcț'ângca „stilul neprotocolar11 al

acestea, un d-'singner al modei 
masculine a apreciat recent că 
Bill Clinton ;,i făcut progrese de 
la începerea campaniei pentru 
alegeri, în urmă cu mai mult 
de un an. Costumele banale prost 
croite au fost înlocuite cu ținute 
mai ample .și mai moderne — 
a recunoscut el.

Hillary Clinton nu a fost la 
rândul ci cruțată de critici. Ta- 
îoarele austere în culori închise, 
purtate cu un „col roule" pe de
desubt, devenite semnul distin
ctiv al lui Uillary Clinton, ău 
fast însă înlocuite treptat la sfâr

șitul campaniei electorale cu o 
îmbrăcăminte din lână mai su
plă .și în culori deschise.

Ținuța pe care prima doamnă 
a țârii a adoptat-o cu prilejul 
festivităților de investire a stîrnit 
însă comentarii aprige. Dacă ro
chia de dantelă și voal mov pe 
caro noua „First lady“ a purtat-O 
la balul inaugurării a întrunit 
sufragiile tuturor, pălăria pe care 
a avut-o în timpul zilei a stâr
nit un val de comentarii atât 
pro, cât ți contra.

„Era o pălărie groaznică, fără 
stil, fără strălucire, fără nimic11,

au lansat unii, în timp ce alții 
au declarat că Uillary „avea un 
aer de regină, era minunată, am 
fost într-adevăr mândru de ea!“ 

Creatorii de modă americani 
ar dori să o vadă pe Hillary 
purtând ținute mai sexy și mai 
sofisticate și nu veșnicele sale 
fuste drepte, a căror lungime 

depășește cu mult genunchii. Ei 
sunt de părere însă că oricare 
ar fi stilul pe care se va hotăra 
să-1 adopte Hillary — prima 
„First lady“ de mai puțin de 50 
de ani care a intrat la Casa 
Albă după Jackie Kcnnedy — 
„va da tonul modei11.

HOROSCOP.

ANII ERSARl

DRAGEI novstrc Ramona Elena Roșu, la împlinirea a 18 ani, 
multă sănătate, fericire ți împlinirea tuturor dorințelor. „La mulți 
anii*. Părinții, fratele ți pri t nul Iulian. (1832).

PENTRU Pitica Eugen Claudiu, la aniversarea zilei de na.ș- 
ter, „La mulți am!". Familia Kiss. (1812).

MNZARI—CI Ml’ARARI

VÂND medicamentele Ke'.azon (tablele), Rheopyrin (fiole) 
pentru tratarea reumatismului, Histodil — tratarea ulcerului, 
fl'hyreotom — tratarea glandei tiroide. Prețuri foarte avantajoase. 
Telefon 570510. (1729).

SOCIETATEA Comerciala IMPEX H1LL Petroșani (lan;, i 
Banca Comerciala) vinde televizoare color, garanție 6 luni .și za
hăr import Ungaria, cn gros. (1816).

VÂND video player nou, preț 133 000 lei. Relații, la telefon 
542154, după ora 12. (1811).

VÂND yideo player ARai, sigilat, preț 135 000. Telefon 512031. 
(1803).

VÂND televizor alb-negru și autoturism Skoda 120 L, Petrila, 
Tudor Vladimirescu, bloc 39 B. ap. 3. (1807).

VÂND casa, depen.iințe, in Petroșani, str. George Enescu 
(Karl M irx), nr. 20. (1808).

CUMPĂR tuburi bioxid de carbon (CO->) ți vând motoretă 
Carpați nouă, (nu necesita p rmis .și casca). Relații; telefon 513853. 
(1894).

VÂND Barcas 1000, an fabricație 1988. Relații: telefon 550125, 
Intre orele 17—21, l’etrila. str. Republicii, 36 bis. (1799).

VÂND video rccorder Funai, sigilat. Telefon 541605. (1843)
VÂND garsonieră, canapea, boiler. Preț negociabil. Petroșani, 

G-ral Văile Milca, 28 B/20, sâmbătă după ora 17, duminică pană 
la ora 12. (1822).

VÂND Lada 1500, stare foarte buna. Relații telefon 515373. 
(1827).

VAN'D garsonieră confort I, Petrila, str. Minei, bloc 10, ap. 84, 
Relații după ora 17. (1828).

VAN'D televizoare color, prețuri foarte avantajoase. Petroșani, 
str. Doinei, nr. 5. (1801).

VÂND apartament 2 camere, decomandate, încălzire centrală, 
P< tro>ani — Dimitrov. Telefon 515517, după ora 18. (1115).

VÂND apartament 2 camere P troșani,i Republicii, bloc 105, 
ap. 61. R l.ijii: telefon 543719, după ora 16. (1821).

VÂND autobuz motor Suvieni, msc-iis in circulație. Telefon 
570027, duă ora 16-. (1831).

PIERDERI
PIERDUT CEC seria 0612251 — 0612275 al Universității Teh

nice Petroșani. Sc declară nul. (1748).
PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Marchiș 

Nicolae, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (1820)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Stanimîrescii 

Gheorghe, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (1829)
PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 1915, eliberată 

de UT Petroșani. O declar nulă. (1835).
DECESB

SOȚIA Mărioara, fiul Tibi, nora Gabi, nepoții Vlăduț șl Ioa
na anunță <u durere decesul, după o lungă suferință, al celui ce 
a fost soț, tată ți bunic

MICLEA FLORIAN (64 ani)
Cortegiul funerar pleacă vineri de la domiciliu la ora 15, spre 

cimiti.nl Bărbătcni. (1811) «

FAMILIILE preot Ioan Pogan și Deatcu Gheorghe aduc un 
ultim omagiu celui caic a fost un minunaț om și suflet ales

MICLEA FLORIAN
Vom pă-.tra mereu amintirea sa.

SOȚIA Viorica, copiii Tucu și Gliiță, fratele, cumnatele și 
nepoatele, adânc îndurerați, anunță încetarea din viață, după o 

lungă suferință, a mulliubilului lor
LADARU GIIEORGIIE

înhumarea va avea loc în ziua de 20 martie 1993, de la do
rnic î I iul din str, Carpați, bloc 6, sc. 1.

Lacrimi ți flori pe tristul mormânt. (1833)

FAMILIA Mogăldca este alături de buna vecină șl prietenă 
Viorica Secară, in greaua încercare pricinuită de pierderea so
țului său.

Sincere condoleanțe. (1831)

ÎNCHIRIERI

DOUA TINERE, c lutăm gaz la in Petroșani, zonă centrală. - 
R lății: Aeioport, Vcnus, bloc 8, sc. 1, ap. 5. (18U9).

SOȚI \, copiii și nepoții mulțumesc tuturor celor care au fost 
alături |a marea lor durere și l-au condus pe ultimul drum pe 
iubitul lor soț, tată și bunic

ing. CATHI DUMITRU
Dumnezeu să_I odihnească. Nu_l vom uita niciodată. (1823)

COMEMORARE

SCHIMBI Rl DL LOCUlNțl

SCHIMB casă Petroșani, str. Malcia nr. 15, cu apartament 
Z'in' centrila, intre orele 14—16. (1805).

SCHIMB apartament 2 camei e Vulcan, B..dul Mihai Viteazul, 
hlnr B 3. sc. 2, ap. 16, cu apartament 3 camere Vulcan, zonă cen
trală. (1825).

ȘASE LUNI de grea suferință ți dor de la trecerea în eterni
tate a bunului ți dragului nostru soț ți tată

prof. MIRCEA ION

Pioasă recunoștință ți veșnică aducere aminte.
Un gând, o lacrima, o floare. Familia.

»»••••••«•••••••«•••••«•••o»••

Societatea Comercială 
„Vinalcool” SA Deva

A N U N Ț Â

începând cu data de 18 martie 1993 face reduceri 
de prețuri intre 5—10 Ia suta la toate produsele pe care 
le realizează.

Scăderea de prețuii este xalabîlă până la 1 aprilie 
1993.

1 REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 267R 
Petroșani str. Nicolae B&lccscu nr. I 
Telefoane) 511662 (directar-redactor șef)i 
515972 (director execuți V-adrninisli aii v
difuzare). 541662, 512461 (secții).
Fe»: 093/545972

TIPARUL. Tipografia Petroșani itr. 
Nicolae flălcetcu nr. 2. Telefon 541365.

I

EUROMARKET 
BRÎNDUȘ S N C

IXECTRONICS SIKM'KING — SIIOP 
Orăștic, sțr. Gh. I’arițiu, nr. 1.

Vă oferă en gros și eu detail: televizoare color, ma
șini de spălat, aiagaze, alte produse eleeti «casnice (fiare 
de călcat, mașini de cafea, filtre «le cafea ele.)

Informații la telefon 09.V6 17361, intre orele 8—19. 
(1819)

Cotidianul de opinii șl Informați) .ZORI NOI' apare gub egid-i 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI11 S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului gub nr
20/621/1991
Cont virament I 307060201 — BUR Petroșani.
Director : MIRCEA BUJORI SCU
Director executivi Ing. Alexandru BOGDAN

PEȘTI — IEPURI 
(19 februarie — 20 martie)

O zi bună, dar extrem de o_ 
bositoare.

BERBEC — DRAGON 
(21 marile — 20 aprilie) 

Companie de „colectare de 
fonduri" pentru o întreprindere 
cu caracter nonprofit.

tAUR — ȘARPB 
(21 aprilie — 20 mal)

Astăzi jucați „revanșa" unul 
„meci11 disputat îiUr.o etapă an
terioară.

GEMENI — CAL 
(21 mal — 21 iunie) 

î.ăsați-vă dtis(â) de „undele" 
unei companii cam gălăgioase 
dar plăcută.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 Iulie)

Uitarea .și neuitr,rea îți gă
sesc remediul în „licorile mira
culoase".

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 august)

Afaceri profitabile pe spezele 
unor „sponsori11 fără voie.

FECIOARA — COCOȘUB „ ] 
(23 august — 22 septembrie) ' 
Sjmțiți nevoia unui soi de 

„pFotecție socială". Din partea 
amicilor, nici o nădejde.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie} 
Probleme de transport înlr.o 

chestiune ce nu suferă amânare.
SCORPION — MISTREȚ ! 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Viața, e o luptă ce se dă, nu 

de puține ori, cu propriul eu.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN I 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
In plan sentimental, alarmă 

de gradul zero.
CAPRICORN — EOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Simțiți nevoia unei „piețe dd 

desfacere11 pentru preaplinul sen
timentelor dvs.

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 februarie) f

O zi cuminte, caldă, liniștită...

tuua.u .om.u

programul'
TV

VINERI, 19 MARTIE
7,00 TV-M. Telemetinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Gluj.
12,0Q Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Ep. 10.
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 S.O.S. natural
16.30 Arte vizualei
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro Patria.
18.35 La fîntîna dorului.
19,00 Cultura In lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOWABD
21.45 Meridianele dansului
22.15 Azi in prim plan.
23,00 Actualități.

Materialele necom'mdate și 
nepublicole nu ie reitltule. Res
ponsabilitatea morală șl juridkă 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse - fn articole aparțin. li1, 
exclusivitate, autorilor.
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