
COTIDIAN DE OPINII ȘI INFORMAȚIE APARE ÎN VALEA JIULUI

Anul V, nr. 907 j
VINERI

25 IUNIE 1993

4 pagini — 30 lei

Program de

audiențe : 9—13

£i vorba despre schimburi de Guvern, ori de alte asemenea acte 
politice, evenimentele din ultimul timp par a-1 contrazice, inclusiv 
pe dânsul. *

Nu mai e pentru nimeni secret faptul că ultimele discuții 
purtate cu liderii partidelor politice, deși ascunse cu grijă ca 
obiectiv, nu au avut alt sens, decât crearea unor alianțe, ma| 
piuit sau mai puțin strategice pentru țară, pentru noi cu alte
Cuvinte, dar în avantajul actualilor posesori ai puterii. Și dacă 
până acum aceste „consultări" de la Cotroceni nu prea au revăr
sat ca intimitate, în lumea presei, discuțiile cu delegația PUNR, 
condusă de dL Funar a dezvăluit fără doar și poate ceea ce până 
acum a fost ascuns cu grijă: este posibilă cât de curând o rema
niere guvernamentală. Sigur, vestea nu este nici nouă, nici inedi
ta. Ia situația actuală existentă în România, guvernul Văcăroiu 
paie mai degrabă un paradox al stabilității. Gu toate că a trecut 
hopul „moțiunii de cenzură" din prima parte a anului, guvernul 
artiz inului TVA-ullil pare să aibă zilele numărate.

Declarația făcută de dl. Funar, după întâlnirea cu „înălțimile" 
E->tr «eonilor este mal tranșantă ca oricând: „Să nu se intre In 
v.« tnța parlamentară până nu se efectuează remanieri guverna
mentale".

Declarația pare la prima vedere, ca oricare alta din câte au 
f • până acum, din partea unor lideri politici, maj mult sau mai 
pn n în opoziție. Venind insa din partea liderului PUNR. această 
declarație capătă mai multe semnificații, lntorcându-ne in timp, 
V ns ităm că PUNR este unul din partidele, fără de care cabinetul 
Vă îroiu, nu ar fi primit învestitura. Votul dat a fost oarecum 
plătit până acum de FDSN, partidul de guvernământ către PUNR 
Mulți demnitari, chiar dacă nu miniștri, existenți astăzi își dato- 
tca.-.i cariera politică sprijinului acordat de PUNR. FDSN-ului. 
i1 na și aici, la noi, in Valea Jiului avem atâtea exemple la în- 
d-rnână.

Și apoi nu este prima oară când PUNR lansează asemenea 
ap ■ .crj dacă nu chiar amenințări că-și retrage sprijinul de la 
guvernare De altfel, „omul paradoxurilor" care este dl. Funar, 
p acest sprijin și-a intern. • ■ toate problemele partidului pe 
c.i u conduce, de până acum. Și dacă stăm și ne gândim bine, 
până și varianta de privatizare propusă dc PUNR, in linii mari, 
a fost însușită de actualul guvern. Cu alte cuvinte nu este exclus, 
ca in scurt timp să asistam la mutări spectaculoase, în eșichierul 
nofru politic, care cu .siguranță vor aduce și în „echipajul" guver- 
n mumtal vâslași care să vâslească pentru poporul român și mai 
puț n pentru interesele comunitare alo Europei, ca să nu spunem 
dispre slugărnicia afișată fără Jenă față de americani.

Problema însă se pune altfel: Oare va reuși PUNR, chiar 
d . solicită intens remaniere guvernamentală să ocupe fotoliile 
minist< riale care-i convin? Dacă dl. Funar arc răspuns la a- 
< e ist.î întrebare. înseamnă ca-i mai tare decât „taica" lliescu...

ATENȚII L \ CII l’EKCI !
E*le cunoscut faptul că în 

.Valea Jiului, sportul de a merge 
la cules d« ciuperci este destul 
Se răspândit. Ba unii au trans
format această plăcere într-o 
adevărată afacere, căci inofen
sivele ciuperci, culese, cu trudă, 
C--i dir-pt, de pe dealuri, sunt 
Vândute in piață la prețul cărnii, 
f au al unor legume și fructe 
di sezon. Tranziția i-a învățat 
P1 mulți să trăiască astfel. Le- 
gat de ciuperci ne amintim că și 
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Baza de agrement Brădet — o zonă

înainte se practica acest soi de 
comerț, cu același efort fizic, 
cu aceleași cheltuieli, dar prețul 
de vânzare era doar de 40 lei 
la kg. Dar asta-i altă poveste. 
Povestea dc-acum este că tre
buie să fim foarte aton ți ce fel 
de ciuperci cumpărăm. Și poate 
n-ar strica să dea o mână de a- 
jutor și organele sanitare cu 
atribuții preventive. Așa ca să 
nu vândă oricine, orice...

Important ■ Important
Informăm cititorii ziarului că 

ideea noastră de a organiza o 
întâlnire „fața în față" Cu toți 
candidații la funcția de primar 
pentru orașul Petroșani, a găsit 
audiență unanimă în rândul can- 
didaților.

Marți după amiază, încercând să traverseze în fugă strada

Hâncu Marius, de 10 ani, a fost lovit de 
un autoturism

■ Deși transportat de urgență la spital de către cel de la 
volan, copilul n-a mai putut fi salvat

Autoturismul ALFA-Sud cu 
numărul de înmatriculare W 
87793 B (Austria) tocmai părăsise 
o alee din Aeroport — Petroșani 
și se angajase pe bulevardul 1 
Decembrie. Șoferul intenționa șă 
meargă până la stația PEGO din 
Livezeni. Autoturismul a parcurs 
cam 100 de metri când, trecând 
podul de peste pârâul Sălătruc, 
un puști de 10 ani, Hâncu Ma- 
rius, s-a angajat, pe neașteptate, 
în traversarea străzii. Băiatul a 
intrat în laterala mașinii, in a- 
ripa din dreapta față, după care 
s-a izbit cu capul de parbriz. 
Conducătorul autoturismului, Si- (Continuare in pag. a 2-a)

Întâlnirea va avea loc, la do
rința candidaților, marți, 29 iu
nie, la sediul redacției, dar ea 
se va desfășura fără public.

Amănunte despre această în
tâlnire. vom furniza pe larg în 
ziarul din 1 iulie 1993. (Gh. G.) 

mion Laurențiu Manus, l-a ur
cat grabnic în mașină și l-a 
transportat la spital. Gu toate 
îngrijirile medicale acordate, bă
iatul a decedat.

Marius stătea pe marginea 
străzii cu alți doi copii. Nu se 
știe ce l-a determinat să țâșneas
că brusc pe carosabil. In familia 
sa — domiciliată în cartierul 
Aeroport, strada Aviatorilor nr. 
60/10 — mai sunt patru copii. 
La poliție mama sa plângea că 
nu are cu ce să-l înmormânteze.

Ghcorghe OLTEANU

Blocuri ce, cu siguranță vor fi 
in atenția noului primar dc Pe
troșani...

România 
văzută de 

germani
PLAUEN: In timpul celor trei 

luni, in care llartwig Meier de 
la filiala I’lauen a Crucii Ro.șii 
Germane a ajutat la edificarea 
Grucii Roșii Române, a parcurs 
23 000 km cu mașina. Cel mai des 
cu mulți bani in geamantan, pen
tru a procura mobilă, draperii, 
aparate video și copiatoare și alte 
lucruri importante pentru dotări 
sociale. Peste 300 000 mărci (cir
ca 128 milioane lei) de Ia Bonn, 
ca și mijloace de la CEE, îi stă- 

I teau la dispoziție. Două treimi 
' au fost investite în valori mate- 
I riale cq care s-a putut presta 
' munca socială în 6 județe din 
Transilvania. încă până la sfâr- 

i șitul anului delegația germană 
este la fața locului, apoj servi
ciile de ajutorare se derulează 
în continuare prin relații singu
lare de parteneriat.

„Situația economică din Româ
nia este problematică" — afirmă 
Meier în discuția purtată cu zia
riști de la ziarul nostru. Ga și 
îi. linte, domnește centralismul 
democratic. Bucure.știul decide 
ce trebuie să se întâmple în ju
dețe. Neglijate sunt îndeosebi zo
nele miniere. De aceea de câtva 
timp ar exista intenția Crucii 
Roșii de la Plauen să intre In 
contact strâns cu orașul Petro
șani. Hartivig Meier a avut oca
zia să discute cu Consiliul mu
nicipal de la Petroșani și să a- 
tragâ atenția asupra democrației 
de jos în sus. Oamenii de acolo, 

■ care vor într-adevâr schimbări, 
adoptă cu plăcere idei și pro
puneri. S-a început cu colectarea 
de îmbrăcăminte la care lucrează 
o grupă de tineret a Crucii Roșii. 
Se organizează manifestări, la 
care sunt atrași cei mai mulți 
tineri.

La Petroșani trebuie construită 
o Casă a Crucii Roșii cu ajutor 
de la Plauen. Jumătate din cele 
10 000 mărci necesare pentru a- 
cea.sta s-a adunat deja printr-un 
cerc de sponsori. Cine ar dori 
să participe cu o donație, poate 
depune pe contul Casei de Eco
nomii de la Plauen cu nr. 
39004800. Casa trebuie să devină 
un centru pentru săraci și cel

Brigiltc Kcmpe

(Vogtland Anzeiger)

Traducere de Anton IIFHMVi

(Continuare in pag. • d-a)

Posibil este, ca erodată de 
timp, țeava sa se fi rupt. Posibil 
este ca un na par.stoc necivil izat, 
Ieșit Ja iarbă verde, să fi tras de 
e- și să o fi rupt.

Oricare din aceste două posi
bilități ar fi, certitudinea este 
una singură. La baza de agre
ment „Brădet" din Petroșani nu 
mai există cișmeaua cu apă de 
băut. Apa țâșnește direct din 
pământ și este un adevărat chin 
sr'i-ți umplj o sticlă sau să bei. 
Cineva a pus un sol de furtun 
și a încropit un fel de improvi
zație pentru a ușura cât de cât 
eforturile celor ce Încearcă ă-șl 
potolească setea.

Poate, în sine problema n-ar 
părea așa de gravă. Mai sunt și 
alto locuri în care umblă multă

a mizeriei
lume, ftir.i apă. Dar faptul că 
această situație domină de mai 
bine dc doi ani fără ca să inter
vină cineva să repare o nimica 
toată, căpătă o anume gravitate, 
înseamnă că în originala noastră 
democrație, nimeni nu vrea să 
mai fada nimic pentru nimeni. 
E trist, dar e foarte adevărnt. Ca 
să nu mai vorbim, că zonele do 
jur-împre|urnl păduricii Brădet 
au devenit, așa, peste noapte, 
proprietățile particulare și pan
carte amenințătoare iți interzio 
staționarea pe ast.ffl de terenuri 
cu iarbă. Deunăzi, citind astfel 
de pancarte, m-am gândit, fără 
să vreau, că aceste pământuri 
au fost împărțite de primărie. 
Deci, cineva a urcat [tună acolo

să tragă hotarul între proprietari.
Oare n-or fi văzut și situația 

jalnică în care se zbate zona 
de agrement Brădet ? Oare ni
meni dintre funcționarii publici 
ori dintre consilierii locali nu au 
duminica drum la Brădet ? Să 
vada cu ochii dumnealor, cam 
ce pacoste a devenit trn.i 'a 
zona, ce pună mai ier^ aduna 
mii de oameni pentru a petrece 
weekend-ul, la iarbă verde.

Și tot deunăzi, mă amăgeam 
singur, că gândurile mole nu-.și 
au rostul. Dacă din cei de as
tăzi nimeni nu vede și nu face, 
cine știe, ponte viitorul primar 
va încerca să facă ceva și pen
tru acest spațiu al nostru. al 
tuturor. (G. G.)

Ion Batiu in Valea JiuluiJ
In zi,1ele de 26—27 iunie 1993, Valea Jiului și Țara Hațegului 

vor primi vizita vicepreședintelui Camerei deputaților, domnul 
Ion Rațiu.

Născut la Turda, acum 76 de ani, Ion Rațiu a studiat la 
universitățile din Cluj și Cambridge, dobândind două licențe, în 
drept și științe economice, precum și un doctorat in științe poli
tice. Din 1965 până in 1985 a fost președintele Asociației Culturale 
a Românilor din Anglia (ACARD). Membru fondator al Uniunii 
Mondiale a Românilor Liberi, Geneva. 1984. întors in țară după 
evenimentele din decembrie, a candidat la alegerile prezidențiale 
de Ja 20 mai 1990.

lata programul vizitei d-hii deoutat Ion Rațiu în Valea Jiului: 
VINERI 25 IUNIE. Orașul Vulcan.
— Oi a 18: întrevedere cu membrii I’NȚ-cd ți consiliile locale. 

Lansare de căite.
Va!» LOC OTA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Piinti-o scrisoare adresată 
redacției, domnul Gheorghe 
Bărbii, din Vulcan, ne infor
mează că „In urma măsurilor 
luate dc conducerea EM Vul
can, pe care le consider ne
drepte, declar că începând cu 
21 iunie 1993 intru-în greva 
foamei, până la soluționarea 
situației și retrocedarea drep
turilor care mi au fost fu
rate"

Festival 
teatral

O veste care va interesa, Iară 
îndoială, pe cei ce doresc să 
debuteze in literatura și mai ales 
p cei care se declară prieteni 
ai Thaliei. Teatrul dramatic „I.D. 
Să.bu" și Fundația culturală pur
tând același nume organizează, 

de Sfânta Varvara, deci in pri- 
m le zile ale lunii decembrie, 
un amplu festival de creație li
terara și interpretare teatrală, 
l osliv.ilul marchează in acest fel 
împlinirea a 43 dc ani dc exis
tență a Teatrului dramatic din 
Petroșani. Au fost trimise invi
tații mai multor instituții artis
tice profiisioniste. A fost, dp asc- 
nie i. i iaborat un regulament 
pemr.j incurs. Domnul Dumitru 
Velea directorul teatrului, no-a 
declarat < . intenționează ca a- 
ivst festival să capete rezonanța 
nației;.da. El este, prin însăși 
proeram nea sa în preajma praz
nicului Sfintei muccnițc Varvara, 
nn om;- 'iu u’tistic adus mineri
lor Amănunte cu privire la 
concms se pot afla de la direc
ția Tentrului l.a vremea po
trivită, vum publica și noi vești 
despre festival De asemenea, 
având in vedere prezența masi
vă e.i'o se anunță din partea 
nuss-medi i. sunt așteptați spon
sorii < arc t or bm- fii-ia, sponso
rizând Icstivalul. dc reclama 

celtici •: da. {Al. II.)

După ce au tăbărât pc un cetățean

Au dat lovitura la „Minerul”
S-a petrecut în urmă cu o lună și ceva. Mai exact, pe 

1 1 mai In seara acelei zile, pe la ora unsprezece, L.M. 
«lin Petroșani mergea acasă. E adevarat, omul mergeți nr 
țel cam „abătui" Asta din cauza alcoolului încărcat cu 
câteva ceasuri înainte.

f iind în slaraa aceasta. L.M. n-a simțit ca, in spate, 
doua persoane ii țin urma. CHnd ci sesizat faptul, a fost 
cam târziu Cci doi au acționat, rapid. Cam filme. \ reo 
c.jti' a pumni și lovituri dc picior au fost do ajuns pentru 
a-| pune in imposibilitate^ de a se mai jipara. După car«' 
au luat bunuri și bani in valoare de 196 mii de Ici.

\I-au trecut decât trei zile până când indivizii au fost 
i«lcntific<iți și arestați Ei sunt Balan Petru, 19 ani, con
damnat la patru ani pe când era minor, lot pentru tâlhă
rii , si l arcaș Petru, 18 ani, din Aind. Ambii fără ocupație.

Cercetările au st Ibiliț că ei sunt și autorii spargerii 
>h l.i bgriil „Minerul" din Petroșani, acțiune săvârșită in 
no.iple i dc 13 spre 1) m ii I)c acolo plecaseră cu apara- 
lur.i ele« Ironii i in valoare dc .300 000 de lei. (Gli. O)
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iv zii ■ iu iii'.■.ni' după

fiiiii.iz.i iiyiul ip< i d<- l.i b.iz.i 
\.i\oiixiili Jisin 'lin P' t 'x ini 

(bini'ii Spital il muni ip.d), s-- 

i|< sfăso.ii ;î p.i'.io i n'r intrei li 
întie • .nnpiomi .ir<“,tui frumoj» 
‘.pin’. < )rgmiitir< ;i și in aiCtt 
„n j’. | r- .ini .i '■.impiun i'i’iiu 
i,.il;‘>n i '■ 'I'' n.ivnnvi.'h'lism rc- 
p:zint.i îi.'ă o 'Ji,iv,i<l,j a utilită
ții i. i.-.ii i baze, d.n in.ii .di-s -i 
p.i.ilinii și eompi'lil i . ilul ii spor

: in ilor no'lrl, care ‘.unt dp ini <l« 
yi|. c.iiupioni intre campioni 

(Cili. C )

Greva foamei Ion Ratiu in Valea Jiului
*

Domnul Gheorghe Barbu 
are o vechime în muncă de 
21 de ani. Domnia sa a noti
ficat greva conducerii BĂII 
Petroșani, unde scrisoarea 
este înregistrată cu numărul 
2171. Greva foamei are loc 
sub supravegherea medicală, 
la Spitalul din Vulcan. (Al 
HORAȚIU)

Lovit de autoturism
(Urmare din pag I)

Arc tată ' itreg. Ofițerii din ca
drul Biroulu, circulație al Poli
ției municipiului Petroșani cer
cetează în continuare cauzele 
accidentului.

Poliția rutieră avertizează din 
nou asupra pericolelor care-i pân
desc pe conducătorii auto când 
se deplasează în zona cartierului 
Aeroport. Deși au fost instalate 
indicatoare care obligă la redu

cerea la 40 km/li a vitezei de 

_ ROMANIÂ 
(Urmare din pag I) 

slabi, din punct de vedere social, 
din cci 200 000 locuitori.

Pe lângă un depozit de haine 
și un loc dc distribuire a aju
toarelor se pregătesc .și cabinete 
medicale. Crucea Roșie Germană 
de la I’laucn speră din nou în 
sprijinul Clinicii Vogtland și al 
altor donatori pentru a putea dota 
încăperile cu aparatele corespun
zătoare.

Tocmai întors din România, 
șeful Crucii Roșii Germane dc la 
i’Jaucn intenționează pentru mij
locul lunii iunie următorul con
voi de ajutoare, care trebuie să 
aducă la Petroșani, aparate me
dicale, haine .și alimente.

N.R. Domnul Meier este aștep
tat să sosească astăzi după a- 
miază. 4

(Urmare din pag* I)

SÂMBĂTĂ, 26 IUNIE. Orașul Petroșani.
— Ora 9: întrevedere cu membrii PNȚ-cd și consiliile locale 

Lupeni și Uricani.
— Ora 10: lansare de carte.
— Ora 12: vizitarea EM Livezeni.
— Întrevedere cu conducerea RĂII, UTP, Spitalului, Poliției, 

Armatei.
— Ora 17: miting la Casa de cultură din Petroșani.
— Ora 19: lansare de carte. Conferința dc presă.
DUMINICA, 27 IUNIE, dl Ion Rațiu va vizita satele din Țara 

Hațegului, urmând ca in cursul serii să se întoarcă la București.

TERASA
deplasare a autovehiculelor, sunt 
multi .șoferi care le ignoră sem
nificația. Pe zona verde de lângă 
pârâul Sălătruc se joacă mulți 
copii. Oricând tc poți aștepta ca 
ei să traverseze în fugă bulevar
dul. Au fost constatate cazuri în 
care chiar persoane adulte au 
neglijat să se asigure înainte de 
a trece dintr-o parte în alta a 
șoselei. De aceea, se cere multă 
prudența din partea ambilor par- 
ticipanți la trafic: conducători 
auto și pietoni.

'Muncile agricole simt in (oi chiar și in \ alea .Jiului.

Foto: Ștefan CIMPOI

J’e strada \ isinilor din Petroșani a fost ceva

Ce n-a văzut Parisul
■ O basculantă a vrut să

MuJti s-au frecat la ochi, ne- 
v eiiindu-lo să rrcadii. Miercuri, 
'lupă amiaza, în jurul orei 15, 
pe linia l< i ită de lânj ă strada 
Vișinilor din Petroșani, (jos in

FRUMOASĂ
Restaurantul „Oaza" din Petro

șani, situat în Piața Victoriei, a 
deschis dc puțină vreme o terasă 
cu fântână arteziană, la care, 
culmea, pentru unii, curge și 
apă.

Știți, mai este una în parcul 
din aceasta zonă, dar aia nu arc 
apă.

Și, după câte am aflat, cineva, 
sus-pus de la primărie, i-a mai 
dat omuluj și o amendă. Așa ca 
pentru fântână, că tot în
curajăm privatizarea 'și lucrurile 
bine făcute. (Gh. C.)

facă drezină dintr u „Dacie" 
curbă, cum vii dc pc viaduct), 
slutea, cu fața orientată spre 
Livezeni, o Dacic roșie. în spa
tele ei făcut zob, se „odihnea" o 
autobasculantă a cărei cabină 
ivea culoarea galbenă

Trecătorii, pietoni și cci din 
autobuzele și autoturismele care 
treceau prin zonă, se opreau .și 
se uitau ca la minunea de la 
Maglavii Oamenii se întrebau 
cum naiba au ajun astea două 
acolo, taman pc linia forată ? 
Răspunsul nu c greu de dat. Cel 
capabil dc pcrfoi manț.i respec
tivii . ste șoferul autobasculantei. 
Fiind băut ca lumea, acesta a 
acroșat „Dacia", caic era stațio
nat,! in 1 ița unei case din apro
piere. După oare s-a oprit cu ca 
exact pe locul în e n e putea fi 
admirată. Ne cam închipuim ce 
era în sufletul proprietarului 
Dacici. Dar ce o fi acum in cel 

>1 șoferului autovehiculului greu? 
Gă va treimi -.a pl de.isca mași
na omului.

Ghem ”lie < >1 II V X U

HOROSCOP
RAC — OAIE

O zi frumoasă vă așteaptă pe 
seară. Aveți grijă să nu o ratați.

LEU — MAIMUȚA
Problemele de serviciu vă aca

parează. Dar să nu le neglijați 
pc cele de familie. Vor avea un 
preț mult mai mare decât sala
riu).

FECIOARA — COCOȘUL
Afacerile . sunt într-o zonă 

nefavorabilă. Dar nu disperați. 
Peste numai câteva zile veți a- 
vea o mare surpriză...

BALANȚA — CÂINELE
Dispute aprige vă așteaptă as

tăzi. Fiți intransigenți și păstrați- 
vă punctul de vedere. Veți avea 
câștig de cauză.

SCORPION — MISTREȚ
într-o lume a disputei, reușiți 

să fiți imperturbabil, dacă nu 
vă veți lăsa înșelat de prieteni.

SĂGETAIOR — ȘOBOLAN
Aveți o mare nedumerire, după 

întâlnirea surprinzătoare de as
tăzi. E bine să vă întoarceți in 
trecut pentru a percepe exact 
son.su).

CAPRICORN — BOU
Nu aveți nevoie de sfatul ni

mănui pentru a izbândi. Toate 
atuurile sunt de partea dv. Dar 
pentru asta trebuie să vă păs
trați prestigiul...

VARSA1OR — TIGRU
Veți avea o surpriză neplăcută, 

dacă în materie de afaceri veți 
fi la fel dc larg la pungă.

rE.șri — IEPURE
Disputa cu șefii vă costă. Re

nunțați cât mai e încă posibil.

BERBEC — DRAGON
V-ați pus mari speranțe în ci

neva care vă va ameți cu vorbele. 
Mergeți direct la subiect.

TAUR — ȘARPE
Nu renunțați la ideea pc care 

v-ați propus-o. O veți realiza 
dar suplimentați efortul.

GEMENI — CAL
Nimic bun pe ziua de astăzi. 

Mai bine stați acasă, decât să 
mergeți la serviciu, sau la vreo 
întâlnire «le afaceri.

HOROSCOP

PROGRAMUL 
T V.

VINERI, 25 IUNIE

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial: „Hoțomanii".
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
I4,l> Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,25 Tclcșcoală.
16,00 S.OS. Natura!
16.30 Portativul prcfciinle.m mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro Patria.
18.35 De drag și dc vuh bună...
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.13 Film - rial: „De-'inul 11- 

niiiiei lloward".
21,1.3 „BRAVO" TV-Show.
22.30 Vi ița pai lamentară.
23,00 Gongl
23.30 Ai tualit.iți.
23.13 Magazin cinemalo^i .ific.

0,13 Ta .' f.m.

son.su
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=zPĂGINA TINERILOR--'
G iga nți ai

Au început căutările: Paul Rodgers de la 
„Free“ refuză să se alăture grupului, motivând 
diferența de stil. Dar iată că ceea ce părea ire
mediabil pierdut găsește resurse să revină la 
viață: înlocuitorii celor doi sunt DAVID CO- 
VERDALE, vocal, născut la 22 octombrie 1951, 
în Soltburn și la fel de tânărul GLEN IIUGIIES, 
basist, născut la 21 august 1951. Covcrdale cân
tase în 1969 în deschidere la Purple, Cu grupul 
„The Govcrnment1*, iar numărul lui de telefon 
era în păstrare în agenda lui Lord. După scurte 
apariții alături de grupurile „Harvest*1, „River’s 
Invitation*1 și „Fabuloasa Brothers*1, Coverdale 
vine la D*?ep Purple.

Noul basist, Glen Ilughes îți făcuse ucenicia 
la necunoscutele „The News“ și „Findcrs Kec- 
per.s", urmate de mai cunoscuta „Trapeze", unde 
va apare pe albumele „Mcdusa" (1971) și „You 
Are The Music*1 (1972).

Noua formulă a adus tinerețe, exuberanță, 
prospețime, dar a pierdut în profunzime. Co- 
vcrdale este mai superficial în ceea ce privește 
textele, prezența scenică. Cu toate acestea, căl
dura timbrului său și inflexiunile sale vocale

0) 
fit 
fa
3 

fi< 

fi
0)

fi

rockului
vor face ca în curând sound-ul Purple să de
vină inconfundabil. Oricum, perioada marilor 
acumulări artistice a trecut irevocabil. Melodi- 
citatca noilor piese plătește tribut calității.

In ocombrie, trupa nou alcătuită se pregătește 
în Clcarwell Cast-Gloucester pentru LP-ul 
„Burn“, care de fapt va fi înregistrat la „Con- 
vertion Center" în Montreux. în decembrie va 
apare culegerea „Mark I, Il“, dublu album ce 
conține primele două formule de componență. 
Această compilație este încununată în februa
rie 1974 cu aur în RFG, pentru 100 000 de e- 
xemplare vândute. Albumul „Burn“ va intra 

pe 9 martie 1974 în topurile engleze pentru 
patru săptămâni, iar în RFG se dovedește a fi 
un „gold-scller“. Piesele nu sunt strălucite, dir 
cu aderență la public. Atmosfera de lucru este 
furibundă, astfel că Lord, împreună cu Eber- 
hard Schocner prezintă compoziția lor comună 
„\Vindow“, la Munchcn, acompaniați fiind de 
orchestra de cameră din același oraș, ca și IIu- 

ghes și Covcrdale.

(Va urma)

Aproape totul des ore 
„Legiunea străină” (I)

Nu viața aspra și adesea atârnând de un fir de ață îl ispi
tește pe românul disperat, când aude vorbindu-.se despre Legiunea 
străină, ci solda. Încă de la intrarea sa in serviciu, imediai după 
trecerea probei de aptitudini — care nu-i deloc o simplă forma
litate — proaspătul legionar primește 1500 franci francezi pe lună. 
După un an, primește 4700 franci. După 2 ani de serviciu poate 
fi avansat la gradul de caporal (6100 franci), apoi caporal șef, 
(6800 franci) și, eventual, sergent (7 200 franci) — după patru ani 
de serviciu. Aceste avansări nu se fac automat, la trecerea numă
rului de ani, Cj depind în marc măsură de rezultatele obținute la 
pregătire și în luptă.

Viața legionarului este o culme a riscului. Nu oricine rezistă. 
Cei care au trecut pe acolo nu mai sunt oameni ca toți oamenii. 
Totuși, mereu, an de an, efectivele se înnoiesc. Nu sfătuim pe 
nimeni să se înroleze în Legiune, dar putem oferi celor care sunt 
irevocabil hotărâți, arma de care au nevoie înainte de a porni Ia 
drum: informația obiectivă, exactă, direct de la sursă. Un om 
avizat face cât doi...

CUPIDON

Mai întâi un scurt istoric. La 10 martie 1831, regele Lotris 
Philippe formează Legiunea străină. Aceasta era compusă numai 
din voluntari între 18 ți 40 de ani. De la crearea sa, Legiunea s-a 
lansat în cucerirea Algeriei, înainte ca aceasta să fie cedată Spa
niei în 1835. Tot atunci s-a înființat a doua Legiune, care va lupta 
■în Algeria, Crimeea (1855), Italia (1859) și Mexic (1863). în Mexic 
va cuceri un deosebit titlu de glorie, la 30 aprilie 1863, la hacienda 
CAMERONE, în apropiere de Pueb’n, unde 3 ofițeri și 62 de le
gionari rezistă unui număr de 2000 mexicani. ULiinii 5 supravie
țuitori au contraatacat la baionetă. Această lupta a ramas sim
bolul executării unei misiunj până la sacrificiul total.

EDIȚII din Lupcni este una 
din puținele mele corespondente 
cu har epistolar și care nu mă 
întreabă niciodată nimic și nu 
ma păgubește de nici un răspuns, 
oricât de mic ar fi el. Nu-i mul
țumesc, pentru că așa după cum 
veți vedea, fata de la poalele 
Strajei vede multe, simte mon
struos și scrie „la un nivel care 
nu cred că prezintă interes pen
tru public*1, așa după cum spune 
chiar ca, cu modestie.

Prietena mea îmi scrie rar și 
numai când e „sufocată de sin
gurătate11. Probabil într-uria din 
aceste zile, sufocată fiind, Ediht 
îmi scrie frumos, când dintr-o 
dată își aduce aminte că ți eu 
trebuie sa fiu „în cele din urmă 
un bărbat11 și că ea poartă în
totdeauna la ea două „prejude
căți verificate în ceea ce privește 
bărbații;" 1) „Un bărbat nu su
portă niciodată o femeie inteli
gentă, cu atât mai puțin una mai 
■inteligentă decât el". Trist de 
moarte de viața crudă care mi-a 
hărăzit-o soarta. aflu că noi, băr
bații, avem „mult mai puțină 
voință do instruire decât femeile11. 
2) Bărbații (ce fericite ar fi fe
meile f.irâ ei!) îți închipuie că 
„o femeie este alcătuită numai 
din hormoni, ori unele vor să li 
se recunoască și neuronii11.

Trebuie să recunosi că deși cu, 
unul, nu m-am adresat niciunci 
femei eu „hormonul meu11, ime
diat ce am luat cunoștință de

prejudecățile lui Edith, m-am 
repezit să iau stiloul în mână ca 
sa umplu pe nerăsuflate două 
pagini cu cugetările melc adânci, 
de bărbat nedreptățit. Aș fi făcut 
treaba aceasta, jur, însă Edith 
mi-a spulberat orice speranță 
răspunzându-și, ca de obicei, în 
locul meu. Am descoperit din 
epistola ei că nu mă cunosc de
loc. Sunt asigurat că și cu am 
câteva „cuie împotriva femeilor11. 
.Și încă nu orice fel de „cuie11, 
din acestea are multă lume, ci 
dintr-alca, „verificate11. Aici 
că m-ai prins, draga ,mca! 
in-ai făcut să roșesc puțin.

Spre final, după ce mi-a dez
văluit „vcrificatele-i prejudecăți11, 
după ce lc-a dezvelit fără milă 
și pe ale melc, îngăduitoare, 
Edith îmi recomandă să-mi văd 
mai departe de rubrica’ mea și 
să o las pe ea să-mi scrie 
„uneori11. Mă fericește cu „avan
tajul11 pe care-1 am că, necur.os- 
cându-m i, nu pot fi „împovărat 
cu încă nici un defect11. Mare 
norocos, Cupidon ăsta, nu-i ața?

Lansez invitația tuturor citi
torilor (nu numai „bărbați**!) să 
pună mâna cu grăbire pe stilouri, 
creioane și să-i răspundă „Fetei 
cudouăprcjudecăți*1. Eu aștept 
scrisorile pe adresa redacției, cu 
mențiunea pe plic: „Pagina tine
rilor. Cupidon**. Epistolele voas
tre am să i le înmânez chiar cu, 
cu ajutorul lui Dumnezeu. D ică 
voi reuși, adio prejudecăți I

CONCUKS/fli
SEXOLOGIE
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prezentam astăzi 
titlul de „Cea mai 
Fotografia cu nr. 1 
tămâna trecută.

După epuizarea 
până in data de 31

fotografia celei dc-a doua candidate 
frumoasă cititoare a ziarului „ZORI NO1‘* 
a fost publicată în „l’agina tinerilor** de sap-

Poșta rubri cit

CUPIDON

Drumul care nu
crstițu, au 
insă accs- 
preci d< nt. 
spirit. a

tuturor fotografiilor concurentelor înscrise 
mai 1993, vom proceda la o „recapitulare", 

publicându-lc pe toate în aceeași pagină. Tot atunci va fi publicat 
și talonul de participare, un fel de buletin de tot, cu ajutorul

căruia vom afla opțiunile dumnevoastrâ și vom desemna câștigă
toarea. Facem această precizare pentru cei care nu au reușit să-și 
P'ocure numărul de vinerea trecută, al ziarului nostru.

nicăieri
I ’r .ii ' ici Ic * ■uite, d.’.c

• xi-t.it dintotdeauna In
Ii-.I par 'a fi căpătat o , 
('.1114a poate fi răul ttâ 
omului modo n, decepție 
•implu ohnsjt de goana

Pornind de In premisa că. „Nu noi stăpânim 
adevărul, ci adevărul c lăpânul nostru" va ofe
rim, începând de astăzi, prilejul de a pa'runde 
intr-o lume misterioasă și ispitito ir-1, dar la f-1 
de p ri, a .i.lsă, prin forțele d< 44.11'c ’C slujește.

Este vorba de lumea in care sunt ținute la loc 
de cinste spiritismul, telechinczia, 

farmecele, 
chiromanția, 
Datele 
ziție de 
țiitor de

Fără
in-sist J
util ca
d. vid i

vrăjitoria, 
necromiinți.i. oniromanți i, ghicitoria, 

<k icuntecele, strigoii și moroii, 
de specialitate ne-ati fost puse la di.spo- 

protosinglu I loachiin J’ârvulescu, luc
ian ț la Sfânta Mănăstiri Lainici.

a subscrie întru-totul opiniilor 
i>' de articole, considi r.on

■a cunoștință ți I ■.1

din
necesar și

pun.-t

S I» I J{ I T I S U L
•n li

tine r
e. I pUI

morțn
•■emul

mesaj*1 din lumea ,t; dincolo și 
in care spiritiștii vad probele de 
necontestat, științifice, ale posi
bilității de a se primi comuni 
Ciiri din partea spiritelor molii
lor.

Spiritismul arc iract r sin- 
cielist, luat din t(ate religiile 
păgâne, inclusiv cele orientale. 
O reala și concreta dovadă a 
falsității explicației spiritiste este 
laptul c.i „spiiitiștii notorii", cei 
mari, care au tăgăduit ră .lupa 
monte vor da senine de viată, 
n au mai r.r.pnns, nici I.ambin.su, 
nici U imille Flainarion. nic-i 
tVilIiam .laiT.es n iii mai \ Uit it, 
lupa moarl ■ • r. arde spiritiste

d care mau b- ■ iii în timpii

B—52, VULCAN. Este norma) 
, după o perioadă de abstinență, 

primul raport sexual să dureze 
puțin. Reluarea capacității res
pective după 30 de minute intră 
în limitele normale. Partenera 

dv. ar trebui să aibă mai multă 
înțelegere și mai multe cunoș
tințe de sexologie! Altfel, [toate 
să vă creeze complexe pe care 
nu le meritați ți care va vor 
urmări ani cte zile. Faptul că 
sunteți prea ușor pentru inalți- 
mea d\. ar necesita o con.sill’a- 
ție medicală.

DMC, LUPENI. Tdeea că viața 
sexuală este absolut necesară 
pentru echilibrul sănătății nu 
este perfect științifică: e adevă
rat însă că o viață armonioasă, 
in cadrul unei legături afective, 
contribuie la înflorirea persona
lității. Sunteți Sică tânără (aș 
zice foarte tânără) și nu-mi este 
limpede: cb ce renunțați la pers
pectiva unei vieți cu dragoste? 
Numai cunoscând aceste motive, 
sfatul ar putea fi pe deplin po
trivit. Sim’iți nevoia unei vieți 
sexuale sau din motive teoretice 
vă puneți aceste probleme?

MM, PETROȘANI. Aprecierea 
gradului de dezvoltare .și le ma
turizare al organismului (și a 
părților sale) nu poale fi făcută 
decât de medic. Este prim jdios, 
din punct de vedere psihic, sa 
fie făcută de către bolnavii reali 
sau închipuiți, comparându-sc cu 
alții. Deci arat tți-vâ în continuare 
urmi medic și urmați tratamen
tul prescris.

WS-SHOP l’ETRILA. O dare 
de impotența sexuală, la o vârstă 
tânăra, nu justifică disperarea șt 
pesimismul, ci impune un trata
ment mcdicjl recomandat ri su
pravegheat d" un specialist. El 
nu poate fi condus prin ores- 
pond'-nțn.

TS.
primul contact 
po ite să 
m inț Ies 
rare a 
lecunda și 
cinat.i 
13 și la 
și caturi 
— nil i*l. 
o simplă 
s ificichlâ 
cina un* i

Ne întrebați dara după 
l se spăl partener* 

rămână insar, in ,i i. Bi- 
eâ poate. Orice 

intrat in pubertate 
poate lâmn.e 
cunosc mame 

ani. S-au întâmplat 
c drept, fo rte rare 

h ir fura d* zv :■ ■■, n ire, 
(<»,!<■ t‘‘ Ci Otie.l .1 f>U*t 

c.i ■ a provo.i< e o -.ar- 
vii line.

Se
I I

v irgir.â 
este 

insăi’- 
si la

i,

I.ambin.su
laiT.es
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ȚUICA PUBLICITATE
COMUNICAT

MEMBRU și simpatizant ii Par
tidului România Mare, Filiala 
Valea Jiului, Petroșani, susține 
în alegerile de la 4 iulie, candi
datura domnului Barb l’elru.

Votându-1 pe dânsul, votați

cel mal bun gospodar al oraș 
lui 1

VÂND boltari, cărămizi, 
troșani, Gh. Barițiu, 24. (4320)

pe. PUBUCITA TE
u-

DIVERSE

ANIVERSARI

!
LU1 Gristi Rezi, la aniver-1 
sarea zilei de naștere, multă J 
. sanatate, fericire și îndeplini- ț 
’ rea tuturor dorințelor. „La 1 

mulți ani l“. Colegii. (4321)

PENTRU scumpa noastră Var- 
vara Pop, cu ocazia 
tUei de naștere, toate 
multă sănătate și un

aniversării 
florile, 

călduros 
Jți ani !“. Cu drag, soțul, 
ginerii și nepoții. (4073)

VANZAR1
Ifrv

VÂND avantajos apartament, 
S •amerc, decomandate. Petro
șani, ȘL O. Iosif, bl. 2 13/41, du- 
M ora 17. (4322)

VÂND Dacia 1310, Ungaria, 
icatâ 1984, 650 000 lei, nego- 

«1. televizoare color 80 000 — 
ttO 000, video 
Șt Thompson. 
loc, 5 (vizavi 
Oca 16. (4318)

recorder 
Petroșani, 
de IUMP),

llitachi 
Pomi- 
după

VÂND Dacia 1300, garsonieră 
Petroșani (lângă Stadion), 
cepționale. Telefon 545779.

ex- 
(4227)

SC VALTRANS, vinde 
(a. gresie, lacuri, vopsele, 
•an (lângă CEG). Telefon 570302. 
(4279)

faian- 
Vul-

VÂND Skoda 120 L, preț ne
gociabil, Vulcan, str. Româ
nească, bloc 46/25 (spate „Pla
far*). (4258)

VÂND Dacia 1310 TLX, Volks- 
wagen Dcrby, preț 
B cicloane 511558, 541772.

negociabil. 
(4235)

VÂND aur masiv, 
marcat, model superb. 
570506. (4277)

oriental, 
Telefon

VÂND Dacia 1310 TLX, 
toate îmbunătățirile, 3 ani. 
lefon 555160, Petrila, între 
12—17. (4294)

cu
Te- 

orcle

Ioan Velica, 
Președintele Filialei județene 

Hunedoara a Partidului 
România Mare

lă. parchet, mobilă. 
093/541429, Petroșani, 
cel Mare. 14. (4313)

VÂND garsonieră 
lă spațiu comercial. 
Unirii, bloc 4, sc. 3, 
orele 16—20. (4315)

Telefon 
str. Ștefan

amenajabl-
Petroșanl, 

ap. 1, intre

VÂND porci mari, 
crificare. Lupcni, str. 
nr. 12. (4316)

VÂND urgent 
fort l, Petrila, 
Telefon 542788. 
(4317)

pentru sa- 
Mierlesei,

garsonieră con- 
zonă centrală, 
după ora 16.

VÂND vitrine noi din lemn 
masiv, masă, scaune, frigider, 
ladă frigorifică, canapea, fotolii, 
televizoare color, cu telecoman
dă și fără, cu prețul între 140 000 
și 85 000, video recorder japonez, 
140 000, toate la prețuri negocia
bile. Anton Pann, nr. 30, Petro
șani. (4319)

VAND apartament, zonă 
țru, 3 camere, parchetat, 2 
fcxirte spațios. I.upeni. Gh. 
Cai, nr. 1 D 9/12. (4298)

cen- 
băi, 
șin-

VÂND Oltcit, 1991, 
•tr. Progresului, I 
(4297)

Uricanl, 
bloc 18/30.

VÂND urgent, la 
nubil, Dacia Break, 

telefon 5416061990. Informații: 
(4307)

preț convc- 
fabricație

VÂND spațiu 
minat, pe teren 
•onală, 300 mp, in Vulcan, l^le- 
ion 570987. (4308)

comercial, nctcr- 
proprietate per-

VÂND microbuz Fiat Ducato, 
an fabricație 1983, consum 9,5, 
•tare perfectă. Telefoane 543452, 
542061, orele 8—13, (4309)

VÂND butelie normală Infor
mații, la telefon 54 1500. (4324)

VAND apartament 2 camere 
Vulcan, str. Aleea Pajiște!. Re
iat i: bloc 53, sc. 6, ap. 58. (4310)

VÂND convenabil Skoda S 100, 
«tare perfectă și piese schimb, 
Petroșani, Dacia 11 (colonie, lun
ga c Idinițâ). (1311)

VÂND casă, încălzire centra- I

FIRMA particulară efectuează 
transporturi de marfă cu auto
camion 10 tone, acoperit, 130 
lei/km. Relații : telefon 570386. 
(4274)

CONFECȚIONEZ pungi de 
polietilenă diferite dimensiuni 
la comandă. Deva, telefon 622833. 
(4296)

OFERTE SERVICIU
SC RIANT COM IND 

Petroșani, str. Dărănești, 15, 
gajează barmană. Relații la 
cliul firmei, zilnic după 
(4303)

PIERDERI

ora

SRb 
an- 
se- 
16.

serviciu 
Florian,

PIERDUT legitimație 
pe numele Mărtinescu 
eliberată de UMIROM SA Petro
șani. O declar nulă. (4295)

PIERDUT tichet butelie
numele Salmen Mihal, eliberat 
de centrul de preschimbare Vul
can. 11 declar nul. (4305)

pe

DECESE

““"TTTEecTTvIJL Spitalului orășenesc Lupeni este alături de 
doamna dr. Ciontoș Ecaterina, în greaua încercare pricinuită de 
trecerea in veșnicie a scumpei sale mame.

Sincere condoleanțe. (4299)

COLECTIVUL Spitalului orășenesc Lupcni, transmite d lui 
director dr. Ciontoș Iosif sincere condoleanțe pentru durerea 
pricinuită de decesul mamei soacre. (4299)

COLECTIVUL de medici și cadre medii de la Policlinica 
Stomatologică Lupeni este alături de doamna dr. Ciontoș Ecate- 
rina în greaua încercare pricinuită de trecerea în eternitate a 
scumpei sale mame.

Sincere condoleanțe. (1301)

TEHNICIENII dentari din cadrul Policlinicii stomatologice 
din Lupeni, sunt alături de doamna dr. Ciontoș Ecalcrina, in 
greaua pierdere sulcrilă prin decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (1300)

COLECTIVUL salariaților dc In Liceul industrial Petroșani 
este alături de colegul Ioana Ion, in suferința pricinuită dc de
cesul tatălui său.

Sincere condoleanțe. (1306)

„COM 
Magazin PETRILA

TEX”

str. Republicii, nr. 31, 
OFERĂ

— calculatoare HC—91
— calculatoare HC—91 și UDE 3,5
— monitoare T. TE
— jo.vstick
— hârtie copiator MITA
Relații la telefon 093/55(1090, fax 093/550071.
(Contract nr. 382/28 mai 1993).

Cotidianul da opinii șl informați) „ZORI NOI” «pare sub egidn 
SOeiLIAȚll COMERC IA LE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului tub
■r. J 20/621/1'J'Jl.

Corn virament; 307060201 — HC II l’e- 
troj.mL

Diittlor; MIR< EA IlUJORESC’U 
Director executivi log. Alexandru 

BOGDAN

NOI* S.A.

„Sindicatul Liber și IndependentU

organizează, în data de 8 iulie 1993, ora 10,

Ia sediul Clubului Muncitoresc Petrila,
€

concurs pentru ocuparea postului de
■ bibliotecar(ă)
înscrierile se fac până in data de 5 iulie 1993, ora 

12, la sddiul Sindicatului Liber și Independent al EM l‘e- 
trila.

Relații suplimentare, |a telefon 
interior 163. (431 1)

550652, sau 511352,

Consiliul
ANUNȚA

In data de 30 iunie 1993, va avea loc licitația publică 
pentru închirierea meselor amenajate din piața agroali- 
mentară din Lupeni (spatele împrejmuirii ,,Cina“).

Firma „FOFO” Tg.-Jiu
ACHIZIȚIONEAZĂ PRIN CENTRUL DE ACHIZIȚII 

LUPFNI
str. Viitorului, nr. 16. telefon 560887

■ mănătărci (pitoance)
■ gălbiori verzi (proaspete) cu rădăcină și pământ

— culese în coșuri, preț 1000 lei/kg, pitoance și 
500 lei/kg, gălbiori.

Vă așteptam zilnic, intre orele 8—:
data de 28 iunie 1993. (1302)

20, începând

lonsiliri

începând cu data 
agroalimentară Vulcan 
de Poliție vor asigura

ANUNȚA:

de 2G iunie 1993, târgul din Piața 
se va muta în zona gării. Organele 
respectarea prezentei hotărâri.

RAGCL Petroșani-Aninoasa»

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea posturilor de'-

contabil șef;

— jurisconsult.
înscrierile se Iac până Ia data de 30 iunie 1993. 
Informații suplimentare la telefon 511920.

• KLDAC |IA Șl AOMINISIKA JIA 2675 
I Petroșani, str, Nicolae BAlcescu nr, 2. Materialele Decomandata
1 I elctoiifio; 541U62 (director«redactor |Cf)j ncpublicale nu se restituie. Rel.

545972 (director exee uliv-administraliv ponsabilitatea morală șl Juridică

difuzare), 612464 (secții), lax; 093/515972. asupra corectitudinii dalelor CU-

iil’ARUL: Tipografia Petroșani, str 
Nicolac ll.ikesiu nr. 1 Ielclon 511365,

prinse in articole aparțin, 
exclusivitate, autorilor.

In

4

F

ECUll’A DE SERVICIU:

Responsabil de număr 
Tiberiu Sl’ATARU

Corectară

Emilia ACIIIRE1

Viorica f IR|ULESCU


