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Greva minerilor la ora adevărului
— Vi .se paie oportuna actuala 

organizare, la vârf, a Regiei?
— E un lucru care mă depă

șește. Dar, în mod normal, n-ar 
trebui sâ fie un director general 
și un director general adjunct. 
Așa ceva nu avem nicăieri în 
țara românească. Este o excepție 
la Petroșani că există un director 
gr erai adjunct pentru sucursala 
de ln Anina, legat de distanța la 
care se află de Valea J-ului. Dar 
ca să ma, fie încă un director 
gen.ral adjunct este o încălcare 
de atribuții și nu este necesar. 
Este treaba d-lui ministru Po- 
pescu și a consiliului de admi
nistrație. Eu, co persoană parti
culară, cons.der că este ceva a- 
normal. E ca și când lângă frizer 
ai mai pune o frizeriță.

— Ați afirmat că greva mine
rilor o putem împărți în două. 
Până in data de 2 august și după 
acea dată. Atunci dc ce nu ați 
acționat în judecată și confede
rația?

— La Curtea Supremă de Jus. 
tițic am chemat in judecată, pen
tru .suspendarea grevei, pe toii: 
R<’.;ia, Confederația .și Liga. Când 
am ajuns la Curtea Supremă 
greva se stinsese dar modul de 
oprire a fost discutabil.

— Noi nu ne referam la stin
gere ci la d'-clanșare...

— Pe teritoriul Regiei din Pe
tro ini, cea care răspunde de ac
tivitatea sindicală este Liga.

— D ir cel care a declanșat 

greva a fost președintele Confe
derației...

— Lig;) .și Regia vor identifica 
persoanele care sunt vinovate. 
Noi trebuie să rămânem verticali 
indiferent de poziția d-lui Cozma 
și a unora din administrația Re
giei din Petroșani. Conflicte mă
runte au mai aparut peste tot.

Interviu cu președintele 
Consiliului de Administrație 

al IÎAII Petroșani 
ing. Ghcorghe IIANCE \

Dar nu au fost de natură să bul
verseze activitatea Văii Jiului și 
sâ fie de o gravitate extraordi
nară. Dar ceea ce este deosebit 
de grav este că dl. Cozma Și di
rectorul general Costinaș au gân
dit că ei doi sunt Guvernul Văii 
Jiului și pot impune Guvernului 
României orice condiții vor ei

— Aveți idee la cât este eva
luata paguba?

— Paguba se pare ca este de 
4.1 miliarde de lei. F i vizează 
valoarea producției do huilă ne
realizată. Exista un precedent 
judiciar la Curte , Supremă de 
Justiție care a aprobat imputarea 
pierderilor pentru producția ne
făcută. Tribunalul din Petroșani 
ar putea să facă uz de acest pre
cedent judiciar. In mod obișnuit, 
în legislați , iinanciar-cont,abilă 
din ț.aa lomânească, constituie 

pierderi financiare acele cheltu
ieli făcute, plătite și care nu tre
buiau făcute. De altfel, am cerut 
să se reevalueze pierderile finan
ciare. Asta înseamnă transport, 
masă .și alte cheltuieli care s-au 
făcut în cursul grevei.

— Degradarea lucrărilor miniere 
nu intră tot aici?
'— R i da. Poate fi fundamentală 

și constituie. și aceasta, o pier
dere. Am avut o producție zilni
că de, să zicem, 18 000 tone pe zi. 
In mod normal în aceste zile ar 
fi trebuit să producă tot atât 
Dar acum se produce 14 000 pen
tru c;i au pus abatajele pe brânci. 
Toată diferența aceasta ncreali- 
zată. până se ajunge la normal, 
e o pierdere de producție. Impli
cit o pierdere financiară. Trebuie 
să facem ordine și in sistemul 
administrativ și în sistemul sin
dical. Fără asta nu se poate Tre
buie să știți cti acum avem un 
excedent rle curent electric. Nu 
se m ii pune problema că sta Ter
mocentrala de la Mintia. Stă? 
Nici o problemă. Și oamenii din 
Valea Jiului ar trebui, primii, să 
înțeleagă aceasta.

Miliai IIAIIBD

„Democrația grevei sau 
greva democrației”

Ieșit șifonat din ultimele greve — cea a minerilor și a meca
nicilor de locomotivă programate într-o ordine absolut neintâm- 
plătoare, Guvernul României s-a trezit cu sabia lui Damoclcs de
asupra capului, amenințat cu tragerea sa pe linia moartă și apoi 
scos pe ușa din dos, ca o grupare antidemocratică, postată în fața 
iureșului unei economi) de piață tot mai galopante și mai infla
ționistă.

După ce s-a văzut singur față în față cu minerii, prin 1 ip>a 
din țară a președintelui Ion lliescu, cel care deține toate secretele 
consensului, Guvernul s-a văzut nevoit să-și tragă singur semn Hui 
de alarmă, oprind „nelegiurile" chiar înainte de ultima haltă, când 
trenul democrației avea să scape într-o imensă prăpastie, răs'ur- 
nând cu el toate legile unei Constituții ținută parcă ascuns,, și a 
unei democrații a grevelor, însușită și de copiii neștiutori de car
te, care folosesc desigur în locul abecedarului cunoașterii tot ce gă
sesc pe jos, de I-, bâte la pietre sau de la praștie la țipete

Pe fondul unei ultime șanse de supraviețuire, luând la cunoș
tință și „ingerințele" drumurilor în treburile sale interne care 
ridicau deja primele parapete pe principalele drumuri naționale,

Dorel NEAMTfl
(Continuare in pag a I a)

După cum se spune, se parc că accsla este depozitul 
de- lemne.

Țara lui „fac numai ce vreau eu”?
Am rn.'ti scris d -spre laplul ca unii patroni 

sunt foarte departe d, a înțelege rostul devizei. 
„Clientul nostru — stăpânul nostru" și fonltc a. 
proape de sloganul „Fac numai ce vreau cu!" 
Mulți au o atitudine violentă și ln fața organelor 
abilitate sa le controleze activitatea. Faptul rle 
a poseda mai mulți bani (sau datinii) d'Cat ies
tul lumii, ti situează, după părere., Jor, deasupra 
legilor. Confuzia lor este ini reținută și de atitu
dinea. (mai binc-zis lipsa de atitudine) opiniei 
publice. Majoritatea tac, zieandu-și în sinea lor 
„Dacă ne a trebuit democrație1 N-ai ce sa-i faci, 
ești la mar i lui". Și, toluți, nu e chiar așa. .So
lidaritatea și atitudinea sanaloasa a celor mulți 
poate contribui la (iejeduc >n';1 acestei pături su
prapuse. Va oferim un exemplu, in rândurile ce 
iii me' za:

„Ma numesc Boldi,mu Cristiana, domiciliată 
in Petrii 1, .■■tr. Republicii bl. 110/31 și sunt pro
fesoara la Școala generală nr. 2 din l’etiila.

In <lat i de ’J .mmisl r.ttJ.'t, orele JÎ.3D 13, 
ma aflam in stația de autobuz „Hei'lues". de 
unde am uri it împreuna cu cei doi copii ai mei 
(di 4 .și ti ani) in autobuzul particular 4 1ID 'Jitii?, 
condus d< Popi seu Constant,n, patron al Socie
tății „ClVA '1 RAN.S" SUI, domiciliat în Petro
șani.

In apropierea .stației Piața Victoriei, J-am in 
trebat dacii merge la Pctril.i, dar acest , a râs 
pilos negativ. Am coborât, dar pentru ca am 
observat lumea înghcsuimlu-.sc ptntrn a urca 
spre Pclrila am focul și op același lucru, l-am 
plătit bani pentru bilet înlrebândii-1 de ce n-a 
spus că va continua cursa la Pclrila, pentru cu

oricum ii voi plăti un nou bilet. S-a cuci val, spu- 
nându-mi să nu mai tac gura, și da a nll-mi cori 
vine, sâ cobor din autobuzul lui Am refuzat, 
motivând că am plătit bilet. I.a iciuziil uv-u, 
m-a apucat tic braț și m-J îmbrâncit spic- u.șa 
d< coborâre, însoțind gestul <u înjuram.i dintre 
cele mai murdare. I mm i a react on.it i ci bal, 
jar ou am rciuiil in autobuz, vizibil marcată ele 
cele întâmplate. Șuierul a continua'. sa rnă înjure 
•și sa ma amenințe că mă bate. Am mers :n spa
tele autobuzului pentru a pune punct inciden
tului, dar spre stupoarea mea, indii alai a con
tinuat să mă insulte, numindu-ma „p ->a-tă“, 
„născută in pădure". 1 am spm. cu c m n bine 
să nu vorbească, fiindcă nici ma '.i: bilet..,, nn „ 
dat, ia care m-a iron.zal mii .-b.mduma da-a 
sunt de la Garda sau Polip..', ap, j că da a nu-m, 
consiiic sa-mi cumpăr mașina și a continuii cu 
scria de înjuraturi, l-arn spu- cu m- vom H întâl
ni, dar îi interpretat altlel cuvântul, rc-pi md 
că atunci nu are timp d ’ mim-, ca s<- ve-l. că 
n-am băi bal ('.'!)

Și-a adus aminte că < ii sunt vii'm, ai,-, | en'.ra 
cîi nu am luat, bilele și penii ii ropii(?>. d> *t a- 
ccșlia sunt miimii, și-apoj imlisidill nici nu r li
berase bilete

Am lost copleșila de rușine ,a de umilință ca 
nu puteam să i dau o lecție acestui arogant 
soler-p.itron, care se prevalează de stalului său 
pentru a-1 considera pc ceilalți nișt-e favorizați 
pe care oricând îi poate da Jos din mașina lui".

Sa speram ca ajunge lecția pe care i-<» da 
acest articol, menit a descuraja și pe îdții di 
porn-iri similare. (.Ștefan CIMPOI)
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Cine reface blocurile făcute ?
Societatea românească se con

fruntă cu probleme majore ce
afectează, in unele cazuri, în
inod direct populația. Un caz 
primordial îl ocupă lipsa locuin
țelor, problemă mult discutată in 
mass-media. Articolele apărute în 
ziare", reportajele difuzate pe pos
tul național de televiziune au spo
rit starea de incertitudine. Foru-’ 
rile competente se zbat între lia
nele dezgustătoare ale neputinței. 
Astfel, multe familii se văd ne
voite să locuiască în gazdă .sau 
in garsoniere cu un spațiu re

In urma anunțului nostru

O mamă și-a regăsit fiul
După evenimentele din decem

brie 1989, toată presa scrisă și 
televiziunea au fost invadate de 
anunțarea a fel de fel de dispo- 
parițij de persoane. N-am citit în
să nime despre faptul că ar fi 
fost găsit sau ar fi revenit acasă.

Spațiul fostului loial „Traiana** din Vulcan a devenit

Un măr al discordiei între
Primărie și RAGCL

B Neînțelegere sau. - ce ?
După tragicul accident în care 

patronul fostului local „Traiana" 
din Vulcan și-a pierdut viața, 
spațiul in care acest local a func
ționat — de fapt un 'partament 
de bloc — a devenit un adevărat 
mar al discordiei intre Primărie 
ș, RAGCL.

Din hârtiile puse la dispoziția 
noastră reiese că in data de J9 
dc embrie 19fH, RAGCL Vulcan 
emite o adresă cu nr. 4090 către 
Primăria orașului prin care so
lii it.î repartiție pentru apartamen
tul <-.upat de fosta cons'gnatic 
,Traiana", conform legii nr. 5/73 
art. 39. Repartiție care nu vine. 
In schimb vine o „.Situație a spa
țiilor cu altă destinație ale 
RAGCL (particularii)". .Situație 
aprobată de consiliul local și 
Semnată de primar care stabilește 
profilul destinat acestor spații. 
In acest document, la poziția 38 
figuri aza spațiul incriminat din 
str. N. Balce-cn nr. 25, profilul 
stabilit f.ind LICI TA I IE CU BAR 
Șl CONSIGNAȚIE. Documentul 
mând ca termen dc valabilitate 
dat,( limită de 31 decembrie 1995,
Până aici toate bune și frumoase. 

Licitația aro loc in conformitate

TÂLHĂRIE
MAROSAN GAVRIL, in vârstă 

dv 30 ani, din Petroșani, recidi
vist d<; meserie, fara casă și ocu
pație și-a nmigit sufletul cil o 
Ix'.e. Ajxn cu încă una și încă 
una. Facându-și siesta, a trecut 
la... datorie. V.i/and in faț ochi
lor încă o posibilitate de băut, 
viând să intre in HC, a fost plă
cut surpi ins de apariția a trei 
indivizi, care tocmai ieșean pe 
trei căraii, cărora li s-a oferit 
sa-i conducă pană acasa, mai a-, 
ks că, nu-i cunoștea.

Jx'-a arătat drumul institutului, 
pe urmă i-a dirijat .spre strada 
• lie Pintilie și transboidarea s-a 
iăcut de buna voie, după ce, la 
tei doi rămași in supraveghere, 
le-a aplicat cunoscutul apel la 
Tațhmc — doi pumni sănătoși, 
trimițându-i între bosdicți. Le n 
WU.vtras plus 9 cu acte șl portofelele 
«ii bani, poate 70 000 lei și 500 dc 
■o triți. .Sesizată poliți,, a intciye- 
pit prompt și In huiniij 24 de ore 
Cțavrll necvinotatid) n dat din 
hon ochii cu legea. Paguba a 
fr>s*. recuprratfl parțial, Jar leg fit 
|i ă spiM cuvântul U/«l Detenției 

strâns, deși numărul persoanelor 
din familie este deseori mare.

Nu o să reiau acum această 
problemă destul de cunoscută, ci 
o să mă axez pe problema blocu
rilor fără locatari. Pe întreg teri
toriul Văii Jiului se află imobile 
părăsite, degradate. Un caz con
cret este cel de pe str. Viitorului 
din Lupani. In apropierea Liceu
lui nr. 2 al acestui oraș, se află 
un bloc care este nelocuit în to
talitate. Starea în care se află 
este deplorabilă. A ajuns astfel 
după ce locatarii și-au părăsit lo

cineva, în urma unui asemenea 
anunț, lată că, sâptămân., trecută, 
așa ceva sa întâmplat la Petro
șani, în blocul 36 de pe strada 
Aviatorilor. Vom reveni cu amă
nunte. (șt. C.) 

cu prevederile legale in vigoare 
și la a doua licitare spațiul este 
adjudecat de o firmă din Lupeni. 
Care evident intenționează des
chiderea unității pentru profilul 
aprobat.

Numai că... Situația se compli
că odată cu cererea consilierilor 
de a nu se permite deschiderea 
unui bar in acest apartament, din 
motive lesne de înțeles. Profilul 
insă este deja aprobat, după cum 
susține RAGCL și nu se mai 
poate face nimic.

Dl. primar se disculpă motivând 
că domnia sa a aprobat profilul 
spațiului amintit în situația des
pre care vorbeam numai pentru 
moștenitoarea firmei „Traiana", 
soția celui decedat. Aceasta însă 
a pierdut in instanță contractai 
pe spațiul respectiv și deci — în 
opinia domnului primar — pentru 
a purcede la licitarea spațiului, 
RAGCL ar fi trebuit sa solicite 
consiliului local aprobarea unui 
nou profil.

Numai că... Situația devine mai 
complicată odată eu ■firmațiilc 
documentate ale RAGCL că lici
tația a fost corecta și dec; nu 
poate fi anulată,

Care va fi deznodământul a- 
cestui caz? Vj fi anulată licita
ția? Va f| un nou bar în aparta- 
in< ntul d(% pe str. N. Balccscu 25? 
.Se va ajunge la un conflict între 
RAGCL și Primărie? Sau la un 
punct de vedere comun?

Tibcrîu VINȚAN

LEU - MAIMUȚA
Orice afacere veți Încheia as

tăzi, rezultatele vor fi In benefi- ‘ 
ciul dv.

1 ECKMRA — COCOȘUL
Un excelent prik | pentru n 

pleca inii o excursie mai mile. 
pâ1tatu.

BALANȚA — CÂINELE
Toate dcțiuni'lc dv. sunt azi 

inii-lin conținu^ regres.

SCORPION — MISTREȚ
O «I e« dtbiAeazft cele

Urne «vucipicu. Puatrați lei 

cuința. Dacă nu sunt b mi pentru 
construirea de noi apartamente, 
de ce oare nu se pornesc lucrări 
de refacere a imobilelor degradate 
și nelo.uite?

Acest bloc nu este unicul de 
acest fel. Există multe altele 
care-.și așteaptă în van reparatorii. 
Chiar dacă ele ar fi renovate, 
lipsa de locuințe nu s-ar consti
tui într-o problemă rezolvată. Dar 
măcar o parte din cererile pen
tru locuințe ar fi satisfăcute. Iar 
pentru început, lucrul acesta ar 
fi promițător. (FI. B.)

„BRELOCUL CU .- CIFRU"
Ieri, după amiază, dl. Ștefan 

Torony din Petroșani, str. Avram 
Iancu nr. 3/56 a găsit un breloo 
cu chei, în zona curățătorie. Pă
gubașul este așteptat la redacție 
pentru a ți le ridica, iar noi îi 
mulțumim găsitorului pentru fap
ta sa. Brelocul poartă o inscrip
ție pe una din părți. Care?

Și trenurile, ca și gara, pe 
timpii] grevei, au fost 
inoarte.-

SĂGETĂTOR - SOBOLAN
In viața socială, dinamică plini 

dc .slirprize plăcute.

CAPRICORN — BOU
Mbment Imn pentru vizite sau 

programe de divertisment,

VĂRSĂTOR — TIGRU
Restrângeți contactele cu |>er. 

sixmelc incomode. Puteți reacționa 
foarte... acid.

PEȘTI - IEPURE
Profitnți da această ti pentru 

* cn a un Miliv ta*nî)l.il cât nud 
plăcut.

De la Guvern 
la primărie 

nici un impuls
Pe timpul grevei minerilor in

tre RĂII, Ligă și Guvern s-au 
schimbat o serie de faxuri, tele
foane, amenințări și vorbe de 
duh. Unii nu vorbit, la Un mo
ment dat, de un războj al fax-uri- 
lor. In tot acest timp, dl. primar 
Gheorghe Berea n-a primit nici 
măcar tin singur telefon de la 
Guvern. Dl. Cosmâncă, șeful De
partamentului Administrației pu
blice locale din Guvernul Româ
niei n-a fost nici îngrijorat, nici 
curios de ceea ce se întâmplă la 
Petroșani. Noi credem că într-un 
ora.ș care a stat aproape două 
săptămâni racordat ln tensiunea 
existentă în curtea P. AH-ului un 
telefon din partea Guvernului ar 
fi fost nimerit. Pentru că și dl. 
primar s-a confruntat cu destule 
probleme în această perioadă. 
Bugetul local și-ar fi permis chiar 
șl plat3 unul telefon cu taxă In
versă. Dț, Cosmâncă putea să 
sune și să pună placa: „I just 
caii to say. I Iove you“ și toată 
lumea ar fi fost mulțumită. Prie
tenul, ca și melomanul, Ia nevoie 
se cunoaște.

BERBEC — DRAGON
In ccca ce privește relațiile par. 

Umeriale aveți nevoie de mult 
tact și multă rabdare.

TAUR — ȘAIIPB
Vă puteți aștepta la atitudini 

mai puțin loiale din partea unor 
prieteni.

GEMENI — CAL
Aehitați-vă oblig nț rile de

oui'tonzie. Altfel va cumpromiteți 
relațiile.

RAO — O A Ii
Confortul ți bune dispoziție 

mmt doleanțele dv. pentru «d. 
Le veți aveai

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,09 Știri și magazin matinal.
10,00 Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 Riscant
12,00 Prețul e fietbinte
12.30 Divlul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springficld Story
14,20 California Clan
15.10 Cheamă California
16,00 Grima e pasiunea ei.
17,00 Ilans Melscr Shaw
18,00 Sine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19,45 Știri (
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21,15 Melodii nemuritoare
22.10 Găluști de Salzburg
23,00 Confruntări a finalii

1,00 Adolescenții in draci
2.35 O femeie furioasă
4,20 Hercule și Cltepatra.
5.55 Reluări.

PRO 7

5,50 Seriale și da (relnaie) 
7,05 Trick 7
8.35 Reluări

10.25 Cinci copii și un tătic
12.25 Reluări
13.25 Perry Mason
14.25 Trecutul auamnei senate»
16.10 Reminglon
17,05 Mr. Belvedere
J 7,33 Visez, la, Jeanme
18,05 Trick 7
19.25 Cei trei
19,55 O ca.să zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21,15 Uriașele sfere dc foc
23.25 M.mcuso FBI

0,20 Luptătorii ne îndupleca ți
1.55 Ziua cea mare
4,10 Reluări.

• EUrtOSPORT

9.30 Aerobic
10,00 Atletism MC.
11,00 Ciclism C.M.
12.30 Ciclism montan
13,00 Windsurfing CM
13.30 Tenis. Rezumate.
14,00 Atletism C.M
16,00 Tenis Tui m ul ATP
18,00 Badminton CM
19,00 Ciclism C.M.
21.30 Știri sportive J.
22,00 Spoituri cu motor.
23,00 Atletism C.M.

0,00 Box CE sau CM
2,00 Moto: magazin
2.30 Știri sportive 2.

PROGRAMUL 
TV.

VINERI, 20 AUGUST

7,00 TVM. TelematTnal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVB Cluj-Napoca.
12,00 Worldnet US1A.
12.30 Descoperirea planetei.
13,00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora dc muzică.
15.15 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Cheia succesului.
16.35 Arte vizuale.
17,05 Magazin In limba germană.
18,05 Pro Patria.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 5 pentru un €BC.
21.15 Atletism.
22.10 Film serial. Si fti <*l mai 

bun.
23.10 Gongl .

0,10 Actualități.
0,25 Film artlalto. O noapte rt» 

dată. «BUA. NSB).
2,05 Roclr-panorMM, * 1
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Mozaic discografic
Așadar, ' i nou bun găsit la o nouă ediție a rubrici; noastre. 

I .ta că nici in această săptămână topul nu a suferit modificări 
substanțiale. Ordinea în clasament fiind următoarea:

1) GULTURE BEAT — Mr. Vain; 2) UB 40 — I Gant Iklp 
Falling In Love With You; 3) ROXETTE — Almost Unreal; 4) 
M. PEOPLE — One Night in Heaven; 5) 4 NON BLONDES — 
What's Upj 6) G. COTABIȚA — Voice From Above; 7) M. JACK- 
SON — Heal The World; 8) U 96 — Love Sees No Golour; 9) HAD- 
DAWAY — What Îs Love?; 10) ACE OF BASE — Happy Nation.

INFORMAȚII: • Aș,, cum vă 
promiteam dragi prieteni, voi în
cepe din această săptămână să 
va prezint o minibibliografie a 
vedetelor ce vor evolua pe scena 
festivalului „Cerbul de aur“. Voi 
începe desigur, cu idolul fetelor 
...TOt’O GUTUGNO. Pe numele 
său de buletin Salvatore Gutugno, 
acesta s-a născut la 7 iulie 1943 
undeva în provincia italiană Fos- 
dinovo, într-o familie deosebit de 
săracă Tatăl său fiind ofițer de 
marină și muzician, cânta în 
fanfara municipală. Tot aici a 
învățat și Toto ce înseamnă să 
cânți cu adevărat. Până la vârst„ 
de 14 ani a continuat să facă 
parte din fanfară, ca toboșar. 
Apoi a învățat să cânte Ia pian, 
chitară șl saxofon. La 15 ani avea 
deja propria sa orchestră iar la 
16 ani a scris primul său cântec.

Gu formația a câștigat ceva bani 
care i-au fost utili în finanțarea 
studiilor. Apoi începe să compu
nă din ce in ce mai mult și să-și 
încredințeze șlagărele unor soliști 
ca Adriano Celentano, Dalida sau 
Iîicchi e Poveri. De-abia în 1980, 
la Festivalul de la San Remo, 
Toto decide să urce pe scenă ca 
solist. Urmarea? Locul I cu me
lodia „Solo noi“. După un alt 
premiu internațional la Tokyo, 
urmează 2 ani de muncă în caro 
el își va pregăti meticulos suc
cesul. Gare se va produce intr-un 
mod cu adevărat exploziv în 
1983, tot la San Remo când melo- 
din sa „L’italiano" va obține pri
mul loc, în scurt timp doborând 
toate topurile europene și reali
zând un succes de casă la vân
zarea discului în milioane de 
exemplare. Apoi, urmează pentru

Toto alte premii interne și in
ternaționale, noi participări Ja 
San Remo ca solist și totodată 
compozitor și textier. Și în 1990 
vine un nou triumf de proporții 
cu piesn „Insieme: 1992" care 
câștigă festivalul organizat de 
„EurovLsion". Dincolo de activi
tatea sa profesională, Toto este 
un om ca toți ceilalți. Căsătorit 
cu ex-manechinul Caria, cu care 
locuiește la Milano, familia Cu- 
tugno mai cuprinde un câine și 
6 mașini. Anul acesta Toto Cu- 
tugno este unul din invitații de 
onoare ai Festivalului „Cerbul 

de aur". Așadar, Bongiorno Toto. 
Ti Aspetiamo I

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
1LDICO NAGY, Petroșani: Gre- 
de-mă că întrebare, ta mi-a dat 
foarte mult de lucru. A trebuit 
să caut foarte mult prin arhi
vele unor prieteni din Televiziune 
pentru a afla că într-adevăr bitul 
„I Gan’t Hclp Falling in Love 

With You“ a fost interpretat și 
de „regele rockului" Elvis Prcs- 
Jey, în ultimii ani ai carierei sale. 
Deocamdată atât pentru această 
săptămână. Ilai pa!

D1SC-JOCKEY

Accidentele diferențierii » 
sexuale

Interv. xualitutea poate îmbrăca formele cele mai variate. La 
<• extremă sunt „femeile" aparent normale, care au insa în locul 
ovarelor testicule. Frecvent se observă indivizi cu organe genitale 
atât de variate, încât este imposibil de spus dară sunt bărbați 
sau temei. In mod cu totul excepțional se întâlnesc „bărbați" cu 
Oi ■■ ine genitale externe aproape normale și organe genitale interne 
și gonade feminine.

Ex.stă și un număr foarte mic de hermafrodiți adevărați. 
Spre deosebire de formele menționate anterior în care gonada 
t- e unisexuată, în hcrmafroditismul adevărat se dezvolta ambele 
g<-nade, fie independent, intr-o parte ovar și într-o parte testicul, fie 
împreună, realizând ceea ce se numește un ovotestis.

Cele mai multe interse.xualității sunt generate de tulburări 
netice, de mutații genetice și cromuzomi.de. Un exemplu tipio 

c te testiculul feminizant-femei aparent normale, dar cu testicule.1 
E se întâlrii-ștc adeseori la mai mulți membri ai ac lei iși familii. 
Defectul este condiționat dc o mutație genetic .. Datorita acestei 
tu'burări enzimatice apare un exces de hormon androgeni. Ei mas
culinizează embrionul feminin.

(va urma)

Dacă vă
Ei, ce mai faceți, cum vă mai 

distrați? Doar este (inia) perioa
da vacanțelor, a concediilor. Ma
rea „abia așteaptă sd vă ajute", 
u’r.iseele montane, cu frumusețile 
lor inegalabile, așișderea. I.a ur
ma urmei, nici „la țau" nu e 
rau de stat acuma, vara. In cazul in 
care nici cu așa ceva nu va pu
teți lăuda, luați aminte la cele 
cc urmează.

Termenul „Club" este inventat 
de englezi. Cu referire atât la 
cele sportive cât și la cele „ci
vile". Obiectul de activitate al 
cluburilor s-a diversificat foarte 
mult în ultimul timp. Roți orga
niza unul fără morga și preten
țiile celor clasice, care necesită 
o situație financiară deosebit de 
sondă. Așa, de exemplu, este clu
bul celor care se pllctiseso — 
„Boring Men Club", Înființat în 
orășelul Syke, din apropierea ce- 
lebrulu Manchester. Idc< i pare 
a fi pr uatâ de la conaționalii 
lor din orașul l-e'xls, care orga- 
nin ază anual o competiție a 
„celui mai plictisitor orator".

plictisiți...
„Rochdale Observer" a depus o 
cerere de primire, motivând ca 
este un citit.*r fanatic al roma- 
nelor-fluvid isc în secolul tre
cut de uiton obscuri. Președin
tele clubului 1- respins motivând 
că aceasta „este o ocupație prea 
interesanta, în ce ne privește". 
Așadar, în caz a va plictisiți 
foa'lc tare, nu aveți decât să vă 
organizați intr-un astfel de club. 
Doar da -a punerea lui pe picioare 
nu vi sj paie o ocupație prea 
dinamica, in cc vă privește. (l’.N.)

CONCURS

Cea mai Frumnasă — 
cititoare -

Sâmbătă, la Uricani, am avut deosebita plăcere de a prezenta- 
frumoasele noastre cititoare tinerilor din Uricani. Și chiar dacă, 
din diferite motive n-am putut reuni toate fetele ia întâlnirea 
noastră, găzduită cu generozitate de braseria „Surpriza** — a fost 
realmente o...surpriză. w

Deocamdată așteptăm in continuare taloanele dv., cu numărul 
pe care doriți să-l evidențiat!. Talonul respectiv îl mai publicăm 
o dată in numărul de față al „Paginii Tinerilor", urmând ca ver
dictul concursului să fie dat la fmele lunii august, intr-un spec
tacol artistic. Iată de cc vă rugăm să trimiteți pe adresa redacției 
taloanele dv., până cel târziu in data de 25 august a.c. (data poștei).

Revenind la întâlnirea de kt Uricani, trebuie să vă semnalăm 
că printre invitații no.jtri s-au numărat și d-r. Luminița Stăneci, 
cunoscută solistă de muzică ușoară, precum și d-ra Vasilica Banța, 
Miss Primăvara — Uricani 1993.

CONCURS
I

CEA MAI FRUMOASA CITITOARE

Numărul câștigător------------------------- -----

f - W mmstau, 
Moi ffrrA
pozr ££ m 
cu /jccîzzle, 
rtofi&rpE. ÎL

\ F4C&M

CUPIOON
I

Cu regret trebuie a va informăm, mai ales 
|x? corespondenții fidel; ai lui „Gupidon", con
fidentul inimilor, că acesta și-a luat valiza cu 
săgeți, și-a pus aripi de .sărbătoare și a plecat 
în vacanță la.,. Costincști. In vacanță — vorba

ta CUPI&ON
vini- — pentru ca înainte de a pleca mi-a măr
turisit că acolo nu va sta ln plajă deixirccc ci
neva i-a spus că este ma; mult de... săgetat. 
Oricum, noi îi vom transmite la întoarcere scri
sul ile voastre.

Iron Maiden (I)
Începem «așadar un nou serial 

din ciclul „Giganți ai rockului", 
prezentându-vâ grupul britanla 
„IRON MAI DEN". Mai întâ; iată 
cine sunt acești 5 frumoși ne- 
buni ai rockului modern. Com
ponența celebrului grup britunțq 
Iron Maidcn, atât de adulat da 
fanii genului este următoarea^ 
Slove Harris — chitară bas, ÎTere 
Murray — chitară, Nîcho NM 
Brian — percuție, Adrian SmiUl 
— chitară și Bi uce Dk-kinsogț , 
voce. i

Gigant ai 
rockuwi

ln 1977 1Q Londra Sicve HairXșt 
a mtiințat trupa cie Heavy-Metal, 
După ce a schimbat cie mai multe 
ori componența formației, el <*b* 
ține pentru aceasta — cu doi aot 
mai târziu — un contract de 
disc. Pentru ca in anul imediat 
următor sa apară duiumul da 
debut intitulat „Iron Mai dea X 
ln scrut timp „fecioarele de bei* 
ii cuceresc nu numai pe insulari 
dar .și pe ceilalți europeni. Un 
prim succes al anului 1982 U 
obțin cu piesa „Run to lhș 
hills" ajunsa în „lop-i(J“ din A.Ta 
glia. Urnieazj apoi cuteva turnee- 
mamut prm întreaga lume —•
Germania, Japonia, SUA, Anglii 
— mctaliștii asigurandu-și piiq 
accsl turneu o vastă populai itata 
și un public impresionant. fte- 
/uitatul? 40 de distincții din .W 
și plătim obținute tn J5 țări. ,UA 
punct culminant l-a prcacntaț 
turneul întreprins de „Iron Mai*! 
den" in 193 4 sub motto-ul „World 
Smvery lom *81". Acest turneu 
a durat 13 luni și a cuprins nu 
mai puțin dc 300 de concerte 
susținute m 28 dc țari. Concerte 
care au întrunit o audiență de 
peste 3 110110.100 de spectatori.

(va urma)

Câștigător este declarat vorbito
rul care reușește să adoarmă în
treaga asistență. Bineînțeles că 
cei din Syke au prelucrat puțin 
ideea. Printre „dk»r.vcț>We“ lor 
se numără rner.sui ln șir indian 
de-a lungul străzilor orașului, 
fără a scoate o vorbă. Din când 
ln când se opresc ln fața câte 
unui restaurant, anunțând ferm 
patronul că n-au de gând, în rup
tul oapulut, M latre. Acest club
este extrem de exclusivist. Un
Lâadr rețxMcr «te la clarul local

itiililliliiliuiiiiiiiiiiiiliiniiiiiini,

Pagină realizată de

Paul N1CULESCU, 
Mihai BARUU 

Ștefan CIMPOI 
Vali IXJCOTA, 

Tiberiu VINȚAN

Scrieți, poate
Publicam din nou talonul pentru coi care 

doresc să-și vadu numele în ziar. Deci, nu 
uitațil Cei care doresc să corespondeze cu tineri 

din toată Valea, și nu numai, vor propune 3

rămâne ceva !
subiecte de corespondența, sugerând eventiu»! ți 
titlul. Adresele solicitanțilur vor Ii publicate In 
ziarul „Zori noi" și la cerere și în alte publicații 
cu care colnbor.îir Talonul se decupează și so 
tr,iurte la redacție.

Numele ții adresa
I

Subiectele propiiM- și titlurile
32

1

cromuzomi.de
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„Democrația grevei...”
(Urmare din pagina I)

asemenea celor puse pentru zăpada de a nu mai putea fi viscolită, 
Guvernul s-a trezit ca ars, dintr-un somn de moarte, sărind direct 
in spatele greviștilor, cu un ultimatum, primul de acest fel din 
scurta sa istorie, scris de mână, care a luat locul zicalei: CARE 
PE CARE I

In cele din urmă, învățând în ultimele zile cel mai bine cons
tituția țării, guvernamentalii s-au văzut nevoițj să răspundă oral 
La aceeași întrebare în fața mulțimii examinatorilor, toți într-un 
glas și pentru aceeași notă, lucru care a avut un impact social mo
ral neașteptat, făcând din „leii** sindicali, niște „iepuri de câmp1*, 
care surprinși de răspuns s-au ascuns imediat in primii boscheți în
tâlniți în cale.

Iugoslavizarea economici românești, țintă a intereselor atâtor 
cercuri politice, pregătită de la *89 încoace, a hrănit primele cap
cane puse de jur-împrejur, în care pagubele au început să se re
simtă până in buzunarele și ele goale ale economiei bulgărești, care 
ne poate returna imediat rezilierea tuturor contractelor pe termen 
scurt, izolându-ne deci pe o perioadă lungă de timp și de scumpa 
noastră Peninsulă Balcanică.

Manevra de ultim moment făcută însă dc putere, a readus In
tr-un timp record pentru o asemenea situație pe căile ferate și pe 
drumurile publice toată masa de manevră, schimbând inscripțiile 
dc pc plăcile vagoanelor oprite „Democrația grevei1* în „Greva de
mocrației1*. Opoziția cu toată buna sa credință n-a avut loc pe 
scaunele destinate mamei și copilului, rămânând o parte pe jos, în 
plină cursă dc noapte a trenurilor, începută după primul foc de tun 
a' Guvernului, dându-se apoi jos, spre dimineață, la primul con
trol al biletelor făcut cu „profesionalism** democratic de supra- 
controlul guvernământ il.

Mica publicitate

„MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
A FOST IN

VALEA JIULUI**

La invitația primăriei Munici
piului Petroșani, primar dl. ing. 
Gheorghe Berea și a conducerii 
spitalului Municipal, director dl 
Gheorghe David, miercuri, 18 au
gust a sosit în Valea Jiului Mi
nistrul sănătății, dl. dr. Iulian 
Mincu, pentru o întâlnire cu fac
tori) de decizie și de execuție din 
Valea Jiului.

La masa rotundă ce a avut loc 
la Vulcan cu participarea prima
rilor și „ directorilor de spitale 
din localitățile Lupeni și Vulcan 
s-a discutat finanțarea pentru a- 
nul 1994 a lucrărilor la Policli
nica din Vulcan și a spitalului din 
Lupeni. Totodată, s-a mai discutat 
problema salariilor pentru medicii 
din Valea Jiului, instituirea pri
melor de fidelitate și problema 
locuințelor de serviciu.

S-a avansat propunerea cons
truirii unui sanatoriu pentru bol
navii suferinzi de pneumoniocozc, 
undeva în zona Valea de Pești. 
Au mai fost prezenți subprefectul 
de Hunedoara și prefectul județu
lui Gorj.

Dorel NEAMȚU

PUBLICITATE

S.C. Ilolrans Iscrnni SA.
cu sediul în Iscroni, str- Vâna Neagră nr. 123, 

telefon 570991,

oferă pentru închiriere, la tarife avantajoase, urmă
toarele categorii de autovehicule:

— Autoremorcher cu treyler — capacitate 60 to
— Automacarale AMT 12,5 tof
— Automacarale KATO 45 tof
— Autotren transport ciment 17 to
— Autocisternă 6,3 to
— Autocisternă 10,2 to
— Autodube transport mixt 42 locuri
— Autobetoniere 5,5 mc
— Autoutilară TVD
— Autospecială Lea 6,5 to
— Autobasculante 16 to

De asemenea, unitatea execută lucrări de întrețineri
tehnice și reparații curente la autovehicule din familia
Roman, Aro, Dacia. (0125238)

ANIVERSARE

COLEGULUI nostru Corcheș 
D onisie (Mocanu), cu ocazia zilei 
de naștere, ii dorim multă fericire 
In căsnicie, sănătate și tradiționa. 
Iul „La mulți ani**. (0125140)

V1NZAR1 - CUMPĂRĂRI

V ÂND caroserie Audi 100; piese. 
Telefon 51’271, după ora 21.30. 
(01145154)

VIND Alfa Romeo Giulicta, anul 
191’5, preț convenabil. Telefon 
550868. (0125153)

VÂND Skoda 120 L. An de fa
bricație 1989. Informații telefon 
543846. (0125250)

decese

SOȚI 3 IMaria, fiii Nicti și Petre, nora F lorica și nepoata Ana — 
IMaria anunță, cu inimile îndurerate, încetarea din viață a dra
gului lor

STOICUȚA NICOLAE
Înmormântarea are Ioc azi, dc la domiciliu, str. Crividia, 

Vulcan._______________________________________________________________
FRATELE Gheorghe, cumnata Cina și nepoții Ovidiu și Dana 

regretă profund dispariția hunului lor
STOICUȚA NICOLAE

Nu-I vom uita niciodată._________________________________________
Cumnații Ana și Victor cu copiii si nepoții deplâng decesul 

celui ce a fost
STOICUȚA NICOLAE

Odihnească in pace!

COMEMORĂRI

VÂND televizoare color și video 
re cord ere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizrfri IU MP). 0125240)

VÂND Olcit Club 11 RM, stare 
bună. 1991. Telefon 550368, Petrii», 
după ora 16. (0125241)

VÂND sau schimb apartament 
cu mașină. Pttrila, 8 Martie, 34/5. 
(0125249)

VÂND urgent motor Dacia 1100, 
preț negociabil. Relații: telefon 
543431. (0125245)

VÂND ARO 10. 51 000 km. I’e- 
trila. Măcelărie particulară Pu
mn (0125157)

VÂND mașină inghețată 2 cu- 
ve. marcă suedeză și dozator nou. 
ur» cap răcire automată, marca 
italiană — 550 000. Telefon 543532 
(0125236)
VÂND urgent Fial Regata Vo’ks- 

wagen Dt-ibi, ani ionelă Barcus 
Telefon 5417*7J. (U1J5219)

CUMPĂR obiecte optice, tehni
ce și de minerit V'.-chj din alama, 
microscop teod'Ji'., lunetă, baro
metru ele. precum și carii și hai ți 
vechi !n limba română, maghiara, 
germa a. l.JJnâ. Te!, fon 5II480. 
intre '< I ' (012.VJ IM

INC MIRII 1(1

C AU'' a r'd.'i P.ti'e n. exclus 
A [>■>.' ,t.i Dac. i 7 1/36 (tir ml 
d |> ’ . > ’«i| 152)

fJITJ! sj.,<; I <hli .re casă I i 
fiiiii.i p !■' ul.ira și vând g.i’s<». 
ni aa .-ntr ,1 I’.-ti ,->« mi. Telefon 

Ot'78t6l .2. 5 .-.•lin. (0l»2:i!')

A TRECUT un an de la tragica dispariție a scumpului nostru 
nepot

TUNARU IONEL CRISTIAN
Nu te vom uita niciodată, bunica Emma, nașii IIogma și ve

rișorii. (0125113)

S.C. Contrasiinex SRL 
lirica ni
ANGAJEAZĂ

— 2 vânzătoare la magazin dc alimentație publică- 
Informații, telefon 283, sau 120 (0125159)

Societatea Comercială 
„Acomin” SA Cluj

FILI ALA HUNEDOARA DEV \

angajează prin concurs următorul personal

— inginer sau subinginer constructor
— tehnician sau maistru constructor

vechime minimă 5 ani.

Concurai! va avea loc in data de 30 august 1993 ora 
10, la sediul nostru din strada Avram I.mcti m. 12.

Relații suplimentare la telefon 511512 sau 513935,

I.ll.G. - CCF București
ANGAJEAZĂ

PENTRU FILIALA BANIȚA — PETROȘANI
— contabil șef filială
— electrician auto
— sudor electric și oxiacetilenic
— conducători auto cu permis de conducere categ 

B, C, E, D
— mecanic auto pentru reparat și centricubat pompe î 

injecție.
Relații la telefon 511813- (0125152)

S.C. Decebal SA
Organizează — 24-08.93 bază de preluări animale Vulcan 
și 31-08-93 bază de preluări animale Petroșani,

Se preiau bovine adulte — cal. I — 520 lei/kg viu, 
cal. II — 490 lei/kg viu.

Tineret bovin peste 360 kg — 650 lei/kg viu, porci 
de la greutatea minimă de 93 kg, la prețurile:

— dc la 90—100 — 750 lei/kg viu
— de la 101—110 — 740 lei/kg viu
— peste 120 kg — 720 lei/ kg viu
— scroafe și vieri — 720 lei/kg viu

Relații suplimentare, la telefon 512893 (0125248)

S.C. „Scat”-S.A. Petroșani
ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI,

Str. M, Emincscu 17 
ANUNȚA 

începerea unui nou curs dc școlarizare în vederea obține 
rit permisului de conducere cat, „B*‘, care cuprinde:

— 30 ore practică auto;
—- 20 ore legislație rutieră;
— 15 ore cunoașterea automobilului.
Pentru seriile (2608 1993) septembrie si octombrie 

(012523*»

Colidiunui di- opinii țl informații „ZORI NOI" epXre iuu egide
noi* • «SOI II IA JH COMERCIALI! „ZORI

Irirt-giUriiA ie Regi.Iiu) Comerțului sub 
or. f 20/621/1991.

Cont Viramr-ol: 3070G920I — UCR re- 
irojanl

Uireclorj MIRCEA UUJORESCU 
Director «secuii*: |ng. Alexandro 

BOGDAN

REDAU| IA ȘI AIlMlNISl HA | I A 2G75 
l’etroșarii, «Ir Nlcnlae Bălcesco nr. 2 

lelcloone: 541562 (dirvclor„redactor »<■(). 
515972 (director cxe< utiv.n<|rnitiislral|v 
diluzarr), S 12 16 I (vecțil). Iar: 093/5159,2

lll’Alll'4.1 lipogietle Pt-lroțnnl. «Ir 
Nirola» Urik-r^tD nr. 2. lelefnn 511365

IM ilcriali'le Decomandate I 
iK-piiblicute nu ve revlituie, Res. 

uonrahililakn morală șl jurldn. 
rsiipta corectitudinii dalelor cu 

orlnse In articol* aparțin, lo 
■xcliisivilale, autorilor.

l.ClIlt’A DE SERV l( ti

Responsabil dc număr 

l’aul N1CUI.ESCU

Corectura

Emilia ACIIIRE1

Viorica FIRIULESCU


