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La 1001 de zile și nopți
MĂRIRE, UE,
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Mircea BU.IORESCU

Director al S.C. „Zori Noi*’ S.A. 
Redactor șef al ziarului

Buna dimineața, Cititorule! Iți spunem — iată — a 1000-a 
oaia „buna dimineața!" O fac.-m cu aceeași sinceritate, cu aceeași 
Incredeie, c«J aceeași ijicranța că ziua bună se cunoaște din zori. 
O : i vn eu sentimentul cert că Iară Tine — singutul nostru Ju
decător — n-fim fi ajuns la o asemenea „vârstă".

Adu-ti tn intc Cititorule, prin câte am trecut împreună, din 
acel 22 decembrie încă nedefinit. Am trecut prin euforia descă- 
t i,i:i' di- .i!i iiii '.i tu.i Da, <>arc am ■ inat de sub dictatura? Am 
ti rut pi • > i- I ■ i preaic ■■ ■ ■ i i j bolii pa itimani anului, când, de
'• i" ■- 1- ■ ■ ■ re. V. -a’.i J: rn ■ ■ făcea politica. Dar oare am scăpat

Mulțumiri 
sincere

S-au Împlinit așadar 1000 de 
numere. 1000 de ediții ale ziaru
lui nostru au pornit spre dum
neavoastră, vestlndu-vă I000 de 
zori. Și pentru că este un Jubileu, 
mulțumim astăzi, în acest număr 
festiv al „Zorilor noi“, ultimul 
„Zori noi", pentru cS de marți 
veți ciU „Matinal", tuturor celor 
ce la greu, ne-au întins mâna. 
De ia miner la primar, s-'a re
găsit în paginile ziarului, priete
nii adevărului șl a( cuvântului 
scris. Tuturor, chiar și adversari
lor, un gând frumos, la zi fru
moasă l

REDACȚIA

ii ■■■■«in •■■■■■ a
ÎNCEPÂND DE MARTI, CITIȚI
MATIMAa.

NOUL COTIDIAN AL VĂII JIULUI

Important

întrucât ediția noastră cu numărul I 000 a fost trasă 
mai devreme, listele de plăți pentru sistemul VITALIS 
vor apare în ziarul de marți.

d. e < ' Xn■ u ■IVU‘. pe ir. clăt - i aliij’.i : ’ , e.i s iu „ocupate"). Dar
• • i ra ■1 ît» !'€• i I ’1 e mo bune a'' e»i • cri? Am ln ■ a! prin mici ți mari
•' ’ .'.li ’ . oara au luat c* siâiș ' * Am bcuu’ pinn șomaj,
irj aț .r>, TVA-u i, n ' ■ /1 . ien, »t ' • ' . cuisuri Valutare, și
rir ; . .4* fi; ’ ’ i-.c ■ arc nu i■ ’,m mai 'l'ln' . D.i oare acum știm?
Am .< p%' sub lr ’ -i i 0 ■ i- rne ■ h cu aSzbâtiile lui. Dar oare
a i' i » ’ i i’. ii b ea*. <1 iȚ al ? Am tic•. ît — ș: mai trecem —
j-- .rnb „irl i ipi.i' p,i i ș -i cț:’ da 1. Cot ■ i . ’ i ■ Dai o.vc nu vom 
r i.i ia p de .•< alc'.-i"? Am trecut impreunâ prin multe alte
le, n i. m i.i , i i m o ni.Vimte. împreună Pru' abil și de-accea 

■ ;n re.' ■■ >t.i‘.
i > ncolo d cele p: in - aic am ttecu' iuiprcsrnă, acum, când 

U n. ti. l i. i• • °dan.ini, reținem atenția asupri celor prin care 
■m tr. ■ ■ it no., oi : i. ■ v un spus, in zori, de 1000 de ori bună 
dimiiicit.i Am trecut prin nenumărate v.-umpiri ale băi liei. De
la •>■ 0 ic in i ■ ii,. l '.i, la 509 1 ■ i in iulie 1903. Din această
“a i'll am (• -»t ri -colți să cr.-ștei.i și noi Trețul ziarului. N-.un fi 
vrut- An imit de i-i o m.'iiiopej tip' i,’t afi ■ i rle 2 400 Ici/zi în 
iit u--ris :I?0 i,t ap.riv.ipc 70 "M0 j..a in i^lie 1'9'3 Colori, noștt), 
tlim’rs&i ,-.f! ș> ei oa. i ■ ■ ’mii- ■ ■ a< A ei vremuri ca și noi. 
TipAim a u .. cu utii .ie .im 1|*9.3(T, • : ■ a d? ioo de ani. Uneori, 
u •• ■ a ii .• 'e-ni' • I ■ . i . 1 ■ . ,. la |»u • [<r>«,.i u ,i v.i pun a spună,
a = ’ . zi . ■ 'i . i a .iii,.i_n<.' <i i! .‘in l<- ,t ai nuri de greva prietenilor
tp ■ '• •• m .ci. du. l,i i'.i i, I,t m, p.i, •ien!ar. in acea pe
n ■■ M |_<’i --ii fi nu li 1 ■ critp'.. a;'..iili .. i ! ■ a — iJ.i ■ ău. de tinde 

■r.U ru • •. fa ' i;er----!i:--. Cl ic . a f,-t‘ b grevă ilar ;-m
i hurii - m.-n a;n pa' ;t (0 ma-inâ a Mulai, Diiar bl's ita pc 0

1 I* A* '! ' hi. in ti'uii'.i! inui 'Liliilc. .>i cât ■ altd-.
-■ •• I mi *r!.'.r-si ți.i ■ •■ m ,ă «oi ■ <ii î.xrin 1 rumânul.

• C u'n /'*t: — l a ei și in ; itiu pa ii 1 ■ im ; — ■«' odii- «Ai greu.
• iȘAi:-?, vă rr-iimniini ră 1 1 petro ini s-»n tii 1. iii

îe l i'. ri 1 '!")—'?1, 19 pyi la 1 I 1. i'u pii.l ■ (.* \â 
un c. u”: --- <v.< >in, zând noi „le.im" cu numărul 1 000 — unde 
$ .»•• ' *''i c< .pn t.-m • — și o . , h-: ne le;■. eni — de c-iri-
c*h llt.l, ctu ir di a Uum so mai piaiic ■ una ncloialâ. Siiiiiiirul 
u< 1 • ■ .1 .nd.ib i r <n, : Tu Gil'Uiuui'-! I' i'l'-iirii „neloiali" — legile 
țv.i

< l-ics^^ m p<i9a»i .■-iiunc ef am avu' „s. ’iclclisii' pe- cai- .ă re
' aă. 1 .‘-b' «■H" n f i dar — p -iiru '-t<l|il>-lC■i'eni, pâi âți

ea r ■ i,z„i ■ mi h, ă ■ ■ ■ , rl in rul gurii — viem să vă spunem 
•4 cm w; ,i- ■ ic angajați, în ’ou—’al, ai SC „Zoii noi", la numărul 
1 9-t9 r■l■un a.m ■. d ■ 1 I t i> îl- ,‘ul suuI nou rmuți, adică „la vremuri 
r 1. t 1 .i Sa u.| vorbim ca. d n cc! 9, doi sunt muncitori
d ■ intrepi.r ■ I de (.r.> c 11 nu .-.r pu .te ..-mae că au fost „n.oman- 
cl ■ ■ i.riși’. C am .Tta c .. Mtilțl din ^^•i,'-!-!" -m fost „muțeați" de

1 j.«'' 1..■..<!. Cad 1 i.iat.i a i., l.mbajul d'. b'juri ș.
t. i i 1 . . . .., ■ i . 0i, i i a< ,nt ' ii ' • , ,,c . ,,

1 ■ 1 ui '■ u! 1 T'e .om p a i ■ 1 1. l , o tul . ’ I y liierbar'- 
>1° 2- -p. Z.ț i ■ embr.o l'lilii n .«).. , «4? spunându-i zia
rului ^1 j. ■ ■ . • '.i- |,.|im -- •• I . J.j ,( TC-nn't'i f
b'-i ■ ir , '■ ■ ■ r-i t,mimi al 190| îi . ............- „MA'l INAI," N'ci
„Dii^ii^'iț , nl'. „Zori noi". Si pi inulon, i'ailA '.■'lllndbiri, de 
oua «ă bn 1lii,.ți dlJmnCavo.lsli .1 Toaic p, m,n M.AlUA ’ TA 
orru’oi ■ ui 1

„Zori noi“ e o legendă

„Matinal’ este o realitate

M ill rnr .c l ți, ție (.Aim.-u'ă'l Do f.. , ,..ic coufidenle?
*^'1 *11 ' 'ii ’ c<isl'irlța no■ls!lăl. i i ■ impbi| fapt de ,l njungc la
numirni I 000, fj sp d itoreștc Ți**. in exc lu-lvia■|tc'.

începând do miiDi. T<’ invtiăm ■ < ne cHești ..MATlNAI .Și
nu uita că te Iul,■

Nu există 

libertate 

fără libertatea 

presei

l.ti, la C i.sa de cultură a sin
dicalelor d.n rd.'iioșani, colectivul 
.Soi : ■ ■ ații Comerciale „Zor, noi" 
SA s-a iidălnil cu prietenii co- 
lilii.inului Văii Jiului. Cu priete
nii aderat ului, eu toți cei caic, 
în anii dilieili a| traiiziției ne-au 
fost apiuape Intro cei prezenți 
— p lsonalilațl de se. lină ale 
vieții suclalo, ceonoinice și politi
ce din Valea Jiului, oameni cu 
vocația cmorii ii, care <au înțeles 
că, lol o.'md paginile ziarului nos
tru, promovând o transparență to- 
IuIu, pot c-rrnuniea mai bine cu 
cei din jur, se |xit simți astfel 
inull mal liberi și pot gâ .1 '.priii- 
nul csuIiiI in rândul citilor|lor■

S-au '.pi-', multe cuvinte fiumna- 
se. fj-au st âns o-ruii '.ti m vni. 
S-a ridizat un ivTai in cinste-1 
lutiu-ar i’ dor cats fac di-, cm un
tul ser-, un bun a. lutlUlirl Sa 
toastat pentru n: 1 ■ bine, penlm 
mai frumos, pe,,;.™ mai multii 
lmi-de, | ’mirii uumt'n. Vechi prie- 
leaii : oit roi,ă »d .■Zi -: noi“ ln 
mimăiul WO) d'■■-in-■. <> aminlirc.

„Matinal", noul cotidian al
Văii Jiului, este dc-ai-um o rea- 
tltatc•■ Și este bine, când dis do 
dimineață, vom afla adevărul 
prin „Matinal" in ceea ce ne 
privește, redactori si cititori, cre
dem în „Matinal". Și ii vom da 
viitță, prin dumiv' ivo iști a Și 
pi in aoi■■,
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V A l £ A JIULUI
masa de lucru a ziariștilor

1C5O4J

JitX

PETROȘANI
Târg de mașini

x
. in Valea 

in ■ lit. târgul 
i Jiului. Este 

intte-
1 

care 
manifestare

- na Peștera 
avea

D< sâmbăta ' 
J. .lui va lutn li-'n.i 
de mușini ■ lin \ aic.i 
vorba despre un inimos 
j ă or 
donmu'ui Ci t ■ 1 I ome- -n.
Oig-i • <1 1 m * ■ '"a 
]<e pi itoui de la 1- 
Bolii. Târgul de mașini va 
asigurată pază, va avea asiggurate 
toate condii'ii1' 

rar'1

c Proiee'iu) dc prefezabiiitate a 
rețelei de distribuție a gazului 
metan este finalizat. Până in 15 
noiembrie trebuie convins Mi
nisterul de Finanțe să aprobe fi
nanțarea. Ar li vorba de aproxi
mativ 4 miliarde lei.

☆ -

desfășu- 
in deplin ■ .securitate. Având 

Jn vedere faptul că la Petroșani 
a început circuitul „Caritas*
11

1.
I.,|| rit. pi 1 u

e, r !l O* '
*i|, ’ » 'ea 

a* tt p» !«*
»U-
s« I

p ntni

caic • ■ <1 -1
• 0 icu -....... ș ■ 11

I uli- 
.P vor

«n Ir 
l»K

Fc-
1 i^n-p •

, *» 
(«• 
le.

I

sunt 
! .1 . 1 t

-a un a- 
\ anza ile 
..v- a po

mii) •■.measca 
tmeii, ârgul 

a oh •
(G C.)

*

in 1 ■ t ■ ■ .mi ii nspre 
«'put c<m- 

PECO.
■ ■ m ^.0, acea -•« < a-

un -r inlfe- 
i, proprie

I •........ni.
a ul 

f* )

La intrai- •
1!., ițu de c irănd, a 1 ■ ■ 
strucția unei noi 'tații 
Du i.'i cum 
ți. PECO ap.ii țmt.- 
prinzatori

al I'v

-TU D
‘a

t. i
1l 
L.

.............
oil Să 

cel

i
n ta?ln

f i

t

... IA! II)

pi nn 
io, )0 
2i'O’iJ 
20,10 
20 i i 
21,15 
23,03 
73,39 
2.1,50

7,00
110,00 
ttoĂ
10.30 
41,00
41.30
4 2.00
13,00
14,00
44,10
15,00 
46.00
IC,20
46,45
17,00 
• 8,00
48.30

Pentru , li independent in ce 
piivește aprovizionai ea cu apă 

potabilă, I upeniul ar avea nevoie 
de trei prize de apă. Una există 
dar trebuie extinsă. Celelalte două 
trebuie construite. In acest
sens, Primăria a finanțat execu
tarea unor proiecte geologice și 
topografice. Pentru studiul de 
fezabilitate și execuția lucrai îior.
Consiliul județean trebuie să 
aloce fondurile necesare (P.N.)

• CAZUL CU GAZUL. Pentru 
bugetul local al Primăriei 
anul 1994, un loc aparte îl 
ocupa ' ’ 
Primii bani, 5 milioane lei, 
deja o destinație precisă, 
pentru începerea studiului
prefezabilitate După cițm se știe 
introducerea gazuliiț metan in 
Valea Jiului este <> problemă de 
m ire acuitate și tergiversarea ei 
nu mai poate li amânată. De
mersurile făcute Ja nivel de pre
fectura. pentru alocarea sumelor 

necesare înec,' rii și finalizării 
acestei mari lucrări, au darul de 
a mai încălzi inimile șr aerul
din... bucătărie.

pc 
. va

problema gazului metan.
au 

Sunt 
de

A — «

Pentru ca luna noiembrie parc 
fi una a înnoirilor, Primăria 

ea 
Lu-

a 
orașului Uricnni a purces și 
la treabă. Luând exemplul 
pomului, administrația locală din 
Uiiiani a luat decizia dc a 
vesti câteva milioane de lei pen
tru amenajarea unui parc dc dis
tracții pentru copji. In clli.ir ve
chiul amplasament al acestuia.
Pentru că un :r.cr^en<,il parc a 
m.ii exist.it la U-lcani. Cândva!

tmOȚSA

in

• 55 MILIOANE PENTRU 
NALIZARE. Dt'pre b.■•.-Znul 
apă de la intraica in orașul _ 
trii.i, s-.i mai scris. Acum se află 
în faza de continuate a lucrări
lor începute cu circa 5—6 ani, 
in urmă. S-au a‘ 1 o c a 1 55
de milioane lei pentru finalizare, 
contândui-sC pe urgentarea lucră
rilor de către UONPET Petro
șani, care a încasat suma și s-a 
angajat ‘a deschidă „robinetul" 
alimentării cu apa in următoa
rei,. luni. Cum L^tul are un in- 
ccput. trebuie s,i aibă și un sfâr
șit. Banii exi'.la. apă pe 
exi‘tă, constructor există, 
teapta doar... inaugurarea 
Nu cu .șamprinie. ci r 
fi ceva, chiar dc•«•sc-blt.,

Fl- 
dc 

Pe-

Taia 
se aș- 

Iui. 
cu apă. Ar

„Voci de copi i 95

o '•.«l bii . • 
iluluu • 

rd în »*e»n .
L hit jur

■C Ml*

Av.mI ș nA yv iu .F.r|li^aaill-1l 
.iulUi Atv loC primo < llfic <1 FoniH 
< ■ t HuO'/.it dc S . «Jt I cuiul Mii ! dr la FM Am 
și iiub.ul EM A(*l«*"»' • ’• ini
din vi ite- hcal tâ‘,1!» Ja ui
ior pre < re , dti rinlft •*» rmici- 
»*l»««d'bMaț. t.H.nfRi., .^.:tGU
A L.<**i Cnro4.ii <.mu4i<* 
» • 4 «IJnMț>mr, r<./l ntrrl'CV'U

. . .
pntiiii (Al l«J

j1

-Ft *1 •«* 
«4 t»1 Vi' ‘ l'u!

' 0 « l.lț I
UtȚ-fWV

dl<
l i • Cr lf» Mw

1 «•'» • -i
«t .. «i » . U laitc

mu-

l 0 ia 79.10 l'ii' I' ill JOI, , M ’
• M. 4 • O i dc h <1 • 7 TVM.
21,1. TvIm.M. Fntu fă .i uyiu Ac'v.ilit. ți.

"I. !.u ti. * dl O, IV,fQ Calendar.
T\ 1' 1 ■ .. 2' 1 A.iu iliuîți. II'. JU Di'imc animate-,
I t 1; tm- N i" 24.Ui) InMifnnit'c h*h lliltll Iii 44,00 I.imbi - traiu ■ ..
Acarpi emiu i < *< M! MfCURI, J NI ■ lEMIdilE 11 41) Călătorii.
C tv iliz.'li.i n a >a ul. 7,00 TV U. F2.L»0 Film s< i i.i 1 1 luțl

Emisiun* in l n i u,agii.ua * “a * ■ »
ii V iU

• i’.’UE

oin.inii.

P< rtauvui 1 ii f< 
zicale. 
CI.'O.
Desene i.i.in ale. 
Ac' ii.it.tati. 
Publicitate'. 
De lum pana i.ini. 
Te.Jru TV.
Voci din Am lrn.
Actualități.
Rtpriza a t:ci.i,
MARTI, 2 NOIEMBRIE
TVM.
Actualități. 
Calendar.
Desene animale. 
Limbi străine. 
Video-lexicon.
Lumina din luui.ni). 
10^)1 audiții.
Actualități. 
TVR I.u,i.
TVR ClujNiipoi.i 
Arte Vizuale, 
Povestea vorbeL 
Actualități.
Conviețuiri-magazin 
Pnriați pe campim I 
Tele-discul mujicii popu
lar».
Cultura ln lume 
Denvna anHTial»

rogramu a

19,00 
«9,30
10,00 Aimm.iMHWU,

l<i,W1
10,05 
«0.30 
1100
11,30
12,00
12,45 
13,00

14,50
I5,!M) 
Mi,ou 
10,45
17,00

17,15
J«, 10
•11,50
40,55

90,45
31,15

A< tiidlit.'iți.
< 'aii udai. 
Dievnc animulc. 
Limbi .strairic.
Bariera numeri lor. 
Palete.
Pariam.i.
HOIBAL: tlnvci ^iinte.l
( ■ raiovu — P..i-s .St. Gcj- 
inain.
IO<JJ audiții.
TVR lași.
I'VI! Cluj-Napor.i, 
Aetun)ități
Dialogul politic in Situați! 
de criză.
Medicina penii u toți 
Tezaur.
Avanpremieră.
FOTBAL; steaua
Monaco.
A^talități,
Film M^rial .Soul ambasa- 
uoarei.
Innierpreți Îndrăgiți. 
Noi frontiere.
Actualități.

22,15
32.30 
33, IC
33.30 ConBuenț».
0,30 Poleia,

AS

11,00 
14,00 
(4,10 
15,00 
1b,OU 
10,20
II.,45 
17,00
17.30 
18,00 
19,00
19.30 
20,00 
20,44) 
20.45
21.15 
22.10
32.15
22.30 
23,20 
23,35

7,00 
10,00 
10,05
10.30 
41,00
11.30 
«3,00 
43.00

SCORPION — MISTREȚ
O zi total reușită pentru dum

neavoastră Mai ales dacă e vorba 
de o activitate mondenă.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

O nouă aventură vă va preo
cupa intr-atât de mult, 
toate celelalte probleme 
minore.

CAPRICORN — BOU
Azi stelele vă vor proteja, toate 

planurile și vă vor inspira În
treaga dv. activitate.

vărsător — tigru
La orele serii veți culege 

dele muncii dv. de 1 000 de
PEȘTI — IEPURE

Astă scai*â vi Se va oferi 
atmosferă parcă anume 
pentru plăceri romantico. Puteți 
chiar realiza unele* visuri intime.

BERBEC — DRAGON
Deși tot timpul zilei vă ame

nință stre s-ul, seal a vă va oferi 
o plăcută surpriză.

încât 
devin

roa- 
zi le.

o 
făcută

TAI ’ R — ȘARPE *T
Oricât dc mult v-ați pregătii 

pentru zi"a de astăN, ftot 
va merge bine. Insistați, 
totu.- 1...

GEMENI — CAL
Acum e momentul să'vâ 

■nlr-o afacere caic poate 
in 3 ani de... 1000 de ori.

IÎAC — OAIE
Azi sunteți pe cel mal 

drum. Aveți tuRl.și grijă să 
permiteți nimănui să folosească 
tot pe acesta

LEU — MAIMUȚA
După o zi . gi c,i avețj azi 

zio, spre scară, de a intra 
posesia unui cadou sau a 
alte amintrr), _
IECIGAK A — COCOȘUL .

O întorsătură ne.ișteptată a 
evenimentelor va contribui la 

creșterea veniturilor dv. cu... lOOd 
de lei. (

BALANȚA — CÂINELE 1
De 1 000 dc ori felicitării Și 

tizi vă păstrați echilibru) ir toata 
activitățile dv.

PROGRAMUL TV
SAMBA 'TA, 30 OCTOMBRIE

8,00 Bună dimineața... de )a Cluj. 
Napoca I

ft.tXI Calendar. ,
9.1 II Tip-Top, Mi ni-Top,

10.D0 Film serial pentru copii.
10,Jl) Gimnastica minții. 
iljOO Documentar științific.

Ecranul.
1001 audiții.
Curat-murdar I
Actualități.
Ora 25. Tranzit l'V.
Tclccnciclopedia. 
Actualități.
Bel ■ |i llalc
JOJ-Urrichd
1 p-e. a > ..

II, JO

13 Ji 
14,00
14,10
19,15 
«l'.OO
.'0, ll>
0 ? •

<•. J *

14,00
11.10
15 l '
10,00
IU 3!)
lh.1!. 
17,00

u'' ( h

• âptd»lUlfUI 
I’aUjU. *

h. n cu F I
sctM. *
tlt țu

Actualități.
TVR L.1-
TVR Llu i • , ' 1 a, .
Formula 3.
Filmul, document de foiitor. 
Actualități.
Emisiune în limba gcim.a-
nă.

săptămânal
iiM'i nudlțil, 
Actlialil.iț i.
IVII lași.
'TVR Cluj-Nape.ca.
Reportaj <.<■■ .m^nic.
Cronografii
Aclu.diluți.
Repere traiv ilv. ne, 
Repere moldave.
1 ață In față. 
Gong I
Desene .animate.
Actualități, 
Pubiicilaie.
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1
ț Ca să intri In Colonie, poți
ț lege câteva căi de acces. Cu ma
. . .i l _e. .u| „

ț

*

a-

șina, o poți lua peste podul ce 
traversează calea ferată în drep
tul bisericii ortodoxe în care 
păstorește preotul Putrașcu. Mal 
poți trece pe la bariera de cale 
ferată daca urmezi, liniștit, cursul 

Oară o iei la 
picior, i- indicat săi treci peste 
pasarelă

Orice cale ai alege, când ajungi 
dincolo. d.i :1? un univers croit 
pipă -.piiitul nemțesc. Sunt străzi 
pc care aihitecții de leii le-au
e.i-.at . a 
ar avea foarte multe etaje, te-ai 
crede la Ncw York Colonia este 
o nțe-a de jtru.a diepte intersec-. 
late, p- rpo dicular, de alte străzi 
,p: ici Sp ■ • Fiecare casă are.
.datori, o mică grădina de zarza
vat ;i flori Majoritatea 
lor care trăiesc in acel 
sunt oameni in vârstă.
• ste o lume de bunici și 
poți Când am pătruns in ea, ne 
ifl nu. c m zice poetul, 
zo net canon dc nostra vita”, 
dic.i la jumătatea vârstei, 
bunica și nepoți, am fost 
Sperăm -â-i fi înțeles și pe unii, 
•I pe Iții

I pârâului Maieia.

!
i
ț 

*

i 
i

■ . ■ j >

f

aihitecții de leii 
liniarul. Dacă imobilele

L'

\
*

PfINEA CARE...

oamcmi- 
univers 
Colonia 
de ne-

n< i mcz-
a- 

întrc 
noi.
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\
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,,DOARE”
A

In colonie, o brutărie 
este echivalentul unei 

citadele
Pc aceeași strada pc care am întâlnit bătrânul cuptor de paști, 

dl. Florin JJumăilă și-a cumpărat, imediat după Revoluție, o casă 
pe care, împreună cu nevasta și cei trei copii, a refăcut-o aproape 
in întregime. Cele câteva încăperi adăjiostesc un cuptor de pâine 
.și o cămăruță cu un pal, unde patronul se odihnește între două 
șarje In laț.i eupturului pc un perete se află un afiș imens al 
unei ecranizări după CITADELA. Această trimitere la Antoine 
de Saint-Exupery intr-o brutărie care scoate pâine doar .Junei când 
arc motor im ne parc cum nu sc poale mai firească. Pe „Plmântui 
Oamenilor" nu ai parte de pâine decât dacă ai parte .și de combus
tibil. Când ,i fost criza de pâine în oraș mai multe unități econo
mice din zona i ■ au oferii domnului Ilumăilă motorină pentru a 
putea funcționa făiă încetare. Odată criza trecută, patronul va 
trebui să se rezume, la' fel ca înainte, la unul sau două cuptoare 
de pâine p« zi.

Primul principiu al economiei de piață spune că bunii vânză
tori și bunii reparatori nu vor muri, niciodată, de foame. Familia 
Ilumăilă a fost în acești trei ani,’ câți an trecut de la Evenimente, 
și una, și alta E un semn că, in Ceea ce-i privește, trebuie să fim 
optimiști.

CUZA VODĂ NR.
dracu‘

J4 sau locul „dr unde o luat 
noapte bună”

Ai lut ■ -l i ■ I ■ .c l.âzi uU |» ■ -pus 
»prc < cni.cri.ir,.’ o parte a străzii 
Lu-.i "odă Ac a-tăi -trada c o 
ral. df acces dc la Barieră Ia 
ol mai impoiiamt obiectiv im- 
dusu i.if dm zonă: Minn Dâlja. 
Cele m.u înalte ,mobile dc pc 
MKastâ strada sânt -.edilii vm-.po- 
d-irici coniura'n și Un 'mobil care 
fipio-ttrsic. |d parte., Cantina 
dc ajutor ■ >. i ■d. iar la --’nl — 
trei fumdii Imobilui a fost, ini
țial un -.<clm al -indicatului mi 
li i< t I ut ■. I ■ ■ au ■ |ciâ c,i ■'! 
man ■ ■ ■. Ni • cc 'or din zonă .Jos, 
• 'unt d .'la ■amric, la r.uc poți 
.1 ;iii . r pin' ■ -un eel idn- Jidane- 
<•», și rri r II •.■.pitul i'.ingultli. 
In ui tp* •, • • <■ rază -Ic lumi-

K ■ I -u ■ ■ i or.i < J,' la Cantina Mi• 
■ ■■ J ' jM i oi .<c\ a m.u rnidr cu

n. i '■ r < -i i: i <■ n • cei io .ii isî r-
fim- 1 ' tm oi ■ i n oi, m *. ii b. i-
fr • i ■ i ■ ■ l't, ■ Ui i ill I"' | IP zl cu
/1 i > i • i j ' i ii i * 'oo (|o o.mn nl

’■■ ■ I n el C 'i b . țilc lipite, ora

■a Xu ’ si 'a un liji-ider. Oa
meni cc nu ș1-au luat azj pin - 
l a d<- mâni arc mâine o solicită 
degeaba .Sc srirâ inimii it. Pere
ții au ig: i mc. In lumi i civilizată 
r> cantină c--te Un spațiu .asemă
nător .mei farmacii. Chiu n<i 
m.ii-c-.i •t,i In municipiul nostru 
iiâția Ir.imi și ulâi.i faianța încât 
.' • as’i i .mt.nă fi fie Un ' puțin 

ib ■ I-. necesar ca. aluni i râmi
■ f- r; u nu s. a ac ces.i, n-o fai.l 

îi iu mijii Pi mtr u că 1, jigncști E 
muvuic c i • c-tul să fie Ine . . iar 
Imclfi i — ri ciprocâ.

l.l <-.ii. dr.i .lipra cantinei lu 
c li' -.-■ fi iuieul. Trei familii. Dupâ 
« - treci de intr.-iea p in< ipalâ, o 
.ci imcdiat la stân; i, pc o ssciru

■ ii <a in spirală, ii'-cmeiii celor 
di , lii'i'.u ie. Cele opt pi-cCre 
"-.|>tc :1c- lemn ■ - introduc Iutrun 
im ri ap.ii le, undeva, ini '■
"a dim-’ivdiinc a timpului.
fl mu. ■ fi stiideul.i, lăutai c.i i <<. 

i.a a'i.ige aicnți'i în i din stradă

ilustrând .scene din viața Jui 
lisus. Marnti.iitorrii este zugrăvit 
(stângaci) ducând crucea pe Via 
Dolorosa, meditând in Grădina 
Ghclsiman; și alături de oile 
Domnului. Dc lângă oglindă, din

televizoare suni toate in dare 
bună și pot funcționa. V;ăz.undu-nc 
uimiți de prezența masivii a 
audio-vizualului, bătrânul Hoca 
ne lămurește : „Avem, pentru că 
am lucrat o viață Ia mină". „Gând

n -ii lo i f<' t i ■tol bă de
■ i i. t »l ! ib- d< cu s.i-
J.'HI ■ i ni le |. ■ 'inu-
». ■ i ‘ ‘ ' i rt| - < Z .ii 1 r oh- sc.j
J U ri cu p •i|.« „Dc ■ .' . ii Ic mar r .t r r i ■ ■ ■ /c iZci doamn 1 .-X ir -octa
1 D snnr-țoi tai,,
i 4 > <. ! ■i ui aici d< ■ -r ■ , flk
fi' • ț I in .nil J. '-i H • ito; j
<4 '• ; «*'n ■ ■ II r 6 c <? i|omm ■ -■ara
har ii - j și pliuii ds v m-rplc Nti-i

I 1 - uuii io< ,il.ii i întâlniți I. ■ viat
iu dev i mit. p’'mt u -viut timp.
r i /rli '. i u. te: ie' ut ori i no- ■ > I
Ei sumi Fii a'iCt i și I nil mi I Im a
Iu vâr ’â dc 6’1 fi, ir-pectiv. (>l>
dc .ini I ui. ,?:<<j „< un d-
u n i! i ■. .1 ipî ruiu ir. șniiic b.iir.T
na . cariii d<- i,ci/. ■ ej de ifJii S"i- 

" ' de icn.it ■ ie* pum
i I I >ati .jimlm, d- 10 di: mii. Im

i'nțin de cuie f>e bncnia
piw la C. nlină pentru că oame
ni* ."rmt scandalagii”, vorbeso
ui a' ,i d< muj'e ori sunt In stare 

fi 'I a cu <i- il.. In emp”. Vrea 
•rt »c întoarcă, din nou, printre 
flori Do mn.i lurțan Eîi ■ -ib-ta
a lucrat Înainte Ja Abator, cu 
M fă a sccț.ri de refrigerare Din
tre necazurile sc-, znbllc fu prima 
vedere : n-au cărbune, n-au lem
ne. priza curentează, im becul 
Hă Jrr.r o d Iile Cure curi-n'eaik

• unt o cameră șl un ho. Interio
rul ne trimite cu gândul la neo
realismul italian. Mobilă veche, 
desperecheata, îngrămădită fn 
perimetrul modest. Un frigider 
ș.ide alâiiiii de o oglindă, pe
cuc - r odihnesc vuze dc sticlă, 
plin» cu flori de plastîo. Fe pere
ți; zugrăviți cu Toiul, stau ngața- 
le fotn^r^ifii înrămate (chipurile 
relor doi soți din vremea tinere- 
1 ) .‘crgurc populate, țtdtlouri

pozji electorală, Ion Jllescu zâm
bește triumfător pete întregul 
decor. Desfășurat cu grijă, ziarul 
Adevărul țlno loo do față do 
masă. Densupra so odihnește un 
Codru de păino.

Pe dulap ewtc depozitat im fe- 
levizzir de rezervă, Ier pe o nop
tieră un altul, la caro soții Moca 
urmăresc in fiecare reurâ progra
mul 1. Un plck-up, două aparate 
<1* 'adio, irnpjeanfi eu rele don!

n-avem ce mânca, pun o placă 
șl no trece dc foame", continuă 
zâmbind Elisabcta Hora. Să fim 
pc deplin convinși, no deschid» 
ușile unui șifonier în caiu, frumos 
aranjate, stau imul peste altul, 
zeci, sau ponto iute dc discuri 
„Avem muzică oltencasc.! bănă
țeană șl ungurească, de emo vă 
place ” Ani refuzat-o p<dllkoi

pc gazda noastră, iar discurile au 
rămas neatinse Ia Jocul lor. Ocu
pau aproximativ o jumătate de 
metru cub din spațiul camerei.

Vecinii soților floca sunt fami
liile Cazan Vasile și Munteanu 
Ion. Primul locuiește cu cei doi 
copîi. Nev^asta a plecat de la el. 
MuiiIcuiIu Ion este pensionar și 
locuiește împreună cu soția. Din 
cauza lor familia Ifoca este cam 
necăjită. Aceștia, fiind marj iubi
tori dc muzică gălăgioasă și de 
un pahar, nu-i prea lasă să sc 
odihnească. „Beau numai spîrt 
rafinat”, nc precizează bătrânul 
Jfoca. „Dacă aș găsi o cameră 
undeva așa m-aș duce... I M-am 
săturat aici. Gând pune celălalt 
muzica, pune ^i ăstălalt muzica, 
apăi manii, zici că-i Turnd Bab-’ 
Ionului aici. Vai și amar I, ni te 
t.-mgm-e cu tristețe bătrâna

fcc; doi nn au copu. Au doar 
doua pisici. Fetița șj Mișu jn 
curtea comună, sc întrețin pașnic 
porcul șl cumele famili.-i iloca. 
Camele latră conștiincios de pe 
lanț. Porcul e liber Și tăcut De 
cute ori doamna F..ls,ubcta Ilocn 
Coboară ci1 grmrnțe .a coc-11, râ- 
matorul, p, ■ |p măsură de fericit 
este întrebat cu răsfăț: „Dai pupă 
I.. mama ? Dai ? Daî z ••. Pâuă la 
urmi, doamna Iloca este ce. care 
atC Inițlalivaj depune cast um 
vlriit pe grcabăuul porcului.

?âud stăteau In barăcile do 16 
târgul do porci, pe gtrada Slaba* 
mov, aveau o corncră buna fm 
care pășeau doar îm ciorapi. Scara 
se de^^illțuu, urmărind programul 
Ia televizor. 11 întrebăm dacă tl- 
te-c „Zori noi". Răspunsul n fosf 
negativ pentru că mici unul dim 
tre «oții Jlțiva nu șlie carte

Jr.fr
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» „Povestiri din . cartierul de vest”
sau „Dincolo de barieră”

în drum spre Europa Doi elevi din Colonie infirmă o teorie americanăI
I
I
I
I

Dacă educația pare scumpă
* w • J *încearcă cu ignoranța

Peste drum de casa unde locuiește fam Hi a Hoca am întâlnit 
doi băieți pe care i-am surprins citindu-ne ziarul. Tocmai ieșiseră 
de la școilă. Eugen Florin Pușcașii și Ile Simion au, fiecare, câte 
zece ani sl sunt elevi la Școala generală nr. 2 din Colonie. Inițial 
au avut-o învățătoare pe d-na Claudia Lupuleac. Ne povestesc că 
d-na învățătoare este gravidă și că așteaptă să nască. Cei doi elevi 
ar vrea ca noul născut să fie băiat, iar dacă ar fi să-i dea un nume 
elevul Fiorin Eugen l-ar boteza Mihai iar Simion înclină căti-e 
numele de Beniamin. I se pare lui’ că e un nume frumos. Despre 
doamna învățătoare au numai cuvinte dc laudă, zicând câ era 
bună. Dar noua lor învățătoare d-na Sorina Benea este ți mai 
bună. Ixr dă note mari astfel că și elevii ți uărințli sunt mulțu
miți. Așteptarea primei învățătoare le va fi mai ușoară.

Despre faptul că vrem să schimbăm numele ziarului viitorii 
domni I'ușcașu și Ile cred că situația de la ei din clasă nc-ar pu
tea sluji de model. Am putea avea noroc ca noul nume să fie 
mai bun

Din strada («h Barițiu, te puți avânta in

Pasajul cu surprize

Deoarece comunismul a anchilozat memoria oamenilor,

Strada Ferdinand a rămas doar în
l

Intre cele , duuu războaie mon
diale, străzile aveau alte denu
miri decât cele pe care le poartă 
astăzi. Una dintre ele se numea 
Ferdinand. De la numele Rege
lui Întregitor de Țară Asta mi-a 
spus-o un prieten căruia 11 căzuse 
in mână — data fiindu-i natura 
s'rviciudui — uri document din 
acei ani: „Ridicările topografice 

.• de nivclmcnt ale coloniei". Pe 
t tia de calc pânzat era men-

documente
ționută și strada respectivă. Acum 
e| nu mai are documentul și nici 
nu-ți mai amintește exact care 
este strada (fostă) Ferdinand.

De aceea am Încercat să aflu 
.arta Întrebând coliva cetățeni mai 
in vârstă D-na Bobar Mafia, 6!) 
de ani, se scuză că nu poale să 
ne ajute. Nu știe. La fel face șl 
femeia care o Însoțea.

Singura care țj-a amintit dc 
strada Ferdinand a fort d-na Jurca

Mai ia. Chau* daca irn i ge pe 70 
de ani, dumneaei știe bine că 
era și strada asta.

Alții pe care i-am Întrebat au 
dat din umeri. Nu au auzit dc 
o stradă purtând un astfel de
nume . De unde ajungem la con
cluzia că intr-adevăr, 
mul și-a adits ssopu) propus.
Acela de a anchiloza și de a 
șterge din memoria onnjlui orice 
lucru care-i amintea scene Je 
istorie adevărată.

Pe strazile coloniei
Pe Plopilor, înfruntând .mii, rezistă

Falnic trece armia romană
I» colonie rx* află ți o unitate militară l.o- 

i nlorii rai tirriilui s-au obișnuit cu prezența 
celor imbrăcjți In uniformă. Ceea ce ne-a sur- 
p’ăns în mod plăcut «••.♦ic Insă altceva Anume 
c.j, Ja un moment dat, afiăndu-ne pe strada 
Plopilor te- lâni< i noi a trecut un Ford roșu. Cui 
nuui-ii d.* Italia. Cel care conducea autoturis
mul ora un ofițer suriei ior Ne-a placul senină
tatea .îoeș’uia Pe timpul „comandantului su
prem" a* t ceva ei . de neconceput. Care ofițer 
și-ar fi pus pielea și cariera l.i bătaie afișându-sc 
ru sau intr-o mașină înmatriculată In străină- 
talc? O :.i>il ■■ rilent d Cl-istului l-ar fi trimis 
direct în fața Tribunalului M'litai Acum, chei- 
fi i .a i e rlr' dormi mul tre< uluirii Fordid cu nu
ni, ii dc Ihili.i pu tâ'-d f?i ol un 'i.'.ți r superior, 
na cum Irc ea falnic jg o *. '<b< d'.iilă de <o-

■nL • i.' -i fic-'il im-u'uv'a minunată i-.i. în ar-
fi |-U. .I....... i . i I zf . • - «Wl Ir.!» .,-bv.,, , . |

Cuptorul de Paști
Cel de pc strada Plopilor nu —■ deosebește 

iu nimic de altele aflate In c.irtiense dc colo
nie E construit oin cărămidă și a rezistat eroic 
•inilor. Nimeni mt-si amintește de când date.iză. 
Dc cum au deschis ochii, oamenii I au aflat 
•colo.

O tablă agaț.'ită pe el f. !<•■ cunoscute rezer
vările. E lc pi a, - ramatorul", icpeetat cu .ssin- 
țenie do cei din zonă. .Jurca F. il poale folosi 
joi, fie la II la i .Sâmbăta, între 12 și 2 c ocu
pat de Cră<iuncdcu, iar FiJtlnselii se poate bu
cura de șirviciilc dc in aceeași ai . dar între 
(I și I2 D-na Elena Stcgai oui loc.ii<ște in casa 
lângă care se ga i'ștc cuptorul. Ne spune ci arc 
mare grijă dc el I a pus și lacul, dar il rant 
stiică prapădițil. I.uinea il folosește in pioajma 
l'aștilui și a ( i ii-iunului. .Se fa..-, n i. coada 
la cl și .când in ora, nu gav ;Ii sirop d păuni* 
O allj femeie, ri - na I alt mselii Ana. se a - ilu 
mândră, dc eiiptorul d,. pe strada lor. „Mai c 
unul | Dac i, lâiU'.'i târgu' do porci In - ta 
d no --Hi faci, însă, ,>n cozonac de t'.'-'i dc te 
lingi pe deci ic"

li întâlnești la fiecare pas In 
zilele cir soare, stau tolăniți câte 
«Ate trei-patru la un J<oo ți vi
sează. Pe fapt, hi acele momente 
tăind -unt numai ochi și urechi 
Prind iu colimator wit»- intrus 
Si dali dc veste când se .apropie 
clnev.i cu găndui ■ nu pica orte

v

VIAȚA DE MAIDANE!
Așu se duce viața lor. I'r h.ng.i 

cfrcmmi f-1 brutărie, luide mai 
capâ'ă și Cj ceva de mâncare 
Când îți simt pe aproape sfârși
tul, se trag spre maldărul de
gunoi dc la capătul străzii Pinu
lui A «a mnrț), nu mai nur no

meni nevoii dc ci Muu .ui aspru 
al stârvurilor Inviilule. i'.tfel,
șl grădinița aflată alături. Pă
trunde chiar și prin arcadele zl- 
dile ale vechii clădiri. Și In n- 
cesst caz., zidurile si dovedea a 
fi de pruir^s.

I
I
8
I 
I
8
I 
I 
!
I
i
I

Legea sfidării
Pupil Ciiu apaic. nu I nici Jratlâ. nio -.trâdiițj Fală de vreo 

d<ii metri si ci».», po.de trei.»* ncobsci vatii <<e unul care strdbntc, 
pentru p - na oaia. ștr.iilu Gh. Bu'ițhi. Pe nrccii, i s-a spus, sim
plu, pjl- I' i ijul S.irinizc'getu. .i E un |c| do snu'tăturăi.

Chiar daca nu c ll■>.l|>lo. pimii pad1 ii faccin cu G mere. Ni se 
p.ne ci ,|\ctn pe ci nex a in spate. După doua sute dc metri scapi dc 
zidurile - tnailu care străjuiesc pasajul. Odaia cu ele se duce . ți 
frica |-is.kJill o i.i bru-.c la stânga, înlr-Uji unghi di- 90 do gi-ido. 

.Pc|taiul «e nliaiilq în dreapta si-n stânga 1c însoțesc grădini, a- 
r.m|ate ca la c.irie. Imediat după astea întâlnești o strada al catci 
capriț da in pa-ap Se numUc Vault» Alexandri. Da. aș-a scrie pe 
tăbliță. Cu „X”. Mai încolo, n alta ulița inter■scctea•z^i pasajul. -Si 
ei fioiirta im nm«it' du.lrii. SU'.iJ.i MHkiJ Cpgalo|roanu.■ Cu * 
A doua ioc <alii Ic an* t gcn no pune pe gânduri. Mila crești- 
ne.iscn nc l.iec, in* a. sa privim eu blândețe aceste „lumi'ști M fl- 
|i:ii*i. Se iii'i’.i poate ca, iii unii fi iiili d" școala ilomiiill du la 
primărie - caic i< um la lnatu|itate a fost insareînat cu botezatul 
g.iăztiH- sa li chiulii (le I,, .,rlcsto" ore de Iii. raluia și u.•prC. 
iJuci, fi« i gr - /.ala iei talul

bând pasajul o gata, .iliiiigi'm in Cui a I'oinpi.'ri Nu vii pu
neți întrebare: cacofonică „circa câți”' Asta e numele străzii. Tă
blița fiind prea mică pentru caiaclciul liti rolo* Intrebuintote, pc 
pi n-.tii mal încăpui ulumolo tlel--- lor

Așa s-n nasd ul eroarea. Și, după ea. misterul.

icpcet.it
po.de
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1000 de prieteni pentru numărul 1000
j Felicitării

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România trans
mite felicitări ziarului petroșănean „ZORI NOI“ cu 
pi dejul apariției Aumărului 1 000, performanță deosebită 
hi contextul actualei concurențe a presei românești.

Ia pofida greutăților, ziariștii do la cotidianul „ZORI 
N(M“ au reușit sâ mențină permanent un înalt nivel pu
blicistic, un respect deosebit față do cititori, promovând 
valorile democrației și libertății.

te urăm să adauge cât mai multe cifre ta acest număr 
jubiti ir

Secretar general U.Z.P.
MULAI DAN lA'TIO

Domnul Sorin VASILESCU, președin
tele Cooperativei „Straja“ Lupeni: „Mult 
succes și la mai mare!“

Domnul Gheorghc ABALAȘI, primaruj 
orașului Lupeni; „Ziarul este destul de 
bine pus la punct. Nu este de scandal. 
Tratează problemele din zonă destul de 
realist. V aș sugera totuși să verificați mai 
amănunțit sursele de informație. Una 

peste alta, este un ziar foarte util pentru 
noi“.
Doamnele Estera FILIP, director adjunct 
al Grupului școlar Lupeni și Tatiana 
Stepa Filipoiu: „Vă dorim o cifră a apari" 
țiilor cu cât mai multe zerouri în coadă!**

Victor MOLDOVEAN U, director, 
I Ed-x* de cultură Uricani: .Întot

deauna am avut o părere bună 
despre ziarul dumneavoastră. Sunt 

“ |lgur că și In condițiile In care 
> Acesta iși va schimba denumirea 
.|va fi la fel de energ.o șl va nc
I (tona eficient In demascara mn- 
ț Irapnzlâouriloc care au loo aici 
• -n Valea Jiului”. Aurelia ILIE, 

elevă: .Nu știu dacă am citit toate 
•eie 1000 de numere. In orice caz 
(k când are șl horoscop (care 
Bncori mi se potrivește) il citesc 
In fiecare zi. Totuși, cred că ar 
trebui să acordați ma, multă a- 
lenție tineretului șt activităților 

•cestora”. Vnsilica BANȚA, Uri- 
eam .Am o părere foarte bună

despre acest ziar pe care îl ci
tesc cu regularitate”.

Petre 1IANC1U, primarul ora
șului Uricani: ,ln numele meu 
cât și al Consiliulu, local Uricani, 
cu ocazia apariției numărului 
i 000 al cotidianului „Zori noiu 
urez Întregului colectiv redacțio
nal multă sănătate șl puterea de 
n Îmbunătăți conținutul șl obiec
tivitatea Informațiilor Inserate io 
paginile acestuia”, AURELIA B., 
cofetar: „Ce să vă spun despre 
ziar? Poate că dacă ar fi mai de 
actualitate, cu articole mai inte
resante, ar fi mult mai bine!-”

Inlr-Q lume urbanizată navalnia, ziaristul su liderul sindicul 
•r trebui să trăiască (dorind continuitatea) o condiție comple
mentara celor patru (.mari” din lumea satului românesc de odi- 

I nioară; moașa, invățătorul, jandarmul, preotul. Fiecare Iți tăcea 
lucrul său In așa fel incât să fie bine penlț-u mlp-aga obște și de 

1 «ceea jandarmul nu Iși băga nasul unde fierbea oala moașei, iar 
ntradnnin învățătorului dădea roade și datorită străduințelor ce
lorlalți.

Ziaristul Iși împlinește menirea daoă informează ooreot, ln 
1 timp și pe cât se poate complet, iar liderul sindical reușește n
. Ccedși împlinire daca poate să câștige și să apere drepturi ale 
f țXJor ce nu încredere In el. Metodele folosite de unul sau de ce- 
},• lălăit sunt mai bune sau mai rele, după câtă minte ți Indemâna- 
j to le-a dat Dumnezeu. Esențial e să fie cinstiți.

fnlr-un moment aniversar, urez întregii echipe do ziariști din 
redacția ziarului .Zori noi” să 1$, împlinească menirea.

I.iga Sind. Miniere „Valeu Jiului** 
l’rim-viccnrcșcdinfc.

retiu BHAIT

M l S AJ I
Numărul Jubiliar al oottdianulul 

din Petroșani u un prilej de 
mândrie pentru cel onre-1 dau 
viață.

Ii urăm, acum Ia oens aniver* 
sar, să se bucure mereu do in-* 
teresul și prețuirea cititorilor săi 

Prof. Miroen MUNTEANU,
Directorul Liceului Industrial 

Petroșani

— u —

„Doreso ca acest număr jubi
liar — numărul 1000 al cotidia
nului .Zori noi*1 —■ să fie punc
tul de plecare către inimile oa
menilor Văii Jiului, al viitorului 
cotidian „Matinal”. Poate că este 
un paradox, dar acest cotidian 
este singurul SPRIJIN moral al 
locuitorilor Văii Jiului, In clipele 
grele de tranziție spre economia 
d« piață*” (Io.m VELTCA)

— a _

„Va doresc să ajungeți milio
nari. ca număr fie aparii I el“

Dinu GIURGIU. compozitor

- ” “

„Cititorilor cotidianului „Zori 
noi”, cele mai calde șl apropiate 
gânduri. Gu mult respect și drag, 
Cătălin GltlȘAN, interpret de 
muzică ușoară**.

„Ziarului „Zori noi“, la numă
rul looo', salutul redacției muzi
cale — Radio București — Intr-o 
mie de șlagăre!" Titus ANDREI, 
ziarist, șeful Redacției muzicale 
Radio București.

„Dimineți cu ferestre deschise” 
pentru toți cititorii acestui z.iar 
„Matinal* și alte mii de zile, 
până la SENTEN XRUB colecti
vului redacțional. Cu frățească 
prețuire și dragoste, de la unul 
pentru care VALEA JIULUI în- 
setmnă mai mult decât o iubire 
pasageră*. (Georg” ȚARNF.A, 
so-Htor)

Opinii de 
citit or

„Gu /ierul vostru țe întâmplă» 
următorul luoru — spune dl. tnț 
Michl B- de la Mine Aam^oe-a 
— când nevastă-jnea iml ournpă- 
ră ziarul o critic că iar a ohâl- 
tuit Isaniț aiurea. Dacă • dotm 
zl nu l mai cumpără, simt că 
Ini! hpsegle ceva esențial. Siesta 
de după-masă Inii este Incom
pletă. Din ncunstă diloniâ nu 
pulem Ieși”.

Salutârl din Pelrlltal
j Dl, ing Ionel MOGOI, primarul 
Orașului; .Urez ziarului dumnea- 

v'oas.stră, cu ocazia împlinirii nu- 
iHarului 1000. O dimineață senină 
ii o lifuzare galopanta, cu cât 
tn ii multe cereri din partea pe
trii -'iul or. Doresc să reflectați toate 

■■1„^.pecllclc din Valea Jiului și 
ț* i. putere de muncă întregului 

‘■.fc”.’ • .tiv, să fie meru fidel față
*dr marele pnbliț, slngiuul său

, fițrfpări”,.►
| .1)1 i'ivcl DltACîJI I I{, rcll|lln- 

ț <1 intui Poliției* „Apcec.a inlicaign 
‘ jflttrn n* ivoo-slr-i mum ă do re-hc- 
./are, de opinie și de in< imațic. 
IȚRrlioolcle sunt irif. r s mte >,l med 
£o.i în general • iti ■ f ■ cititorul.
Uneori, mal niitllrl seriozitate în 
pr-oblrindc do fauri trebuii .i fie.

Aveți idei, aveți subiecte, aveți 
și... felicitai ile mele*.

Doamna Ilean.i HEK.IU șl dl. 
Mn«’,( AIIDEIU — directorii Li< 
ceillui l'el, ila: „Este lin zi,n bun 
pentru această zonă, unde mun
ca se îmbină cu tinerețea, dis
tracția. voia bună. AitColelo sunt 
rll' • m uri f.ca te. acordați atenție li
nei sfere largi de rupi intime, rc- 
găsindu-nc ți noi N-ar strica chiar 
o pagina n r|. vtilui Nu uitați 
menirea duninc, voa-.lrâ de edu
cație p• in eii\ântii’| vrl .. l.n 
niiilțl anii'”

Dl. 'lom. VARGATU. juri;!: 
„E te singurul ziar pe caro II 
citesc zilnic. Asta nu înseamnă 
<n totul iele cuprins in (paginile

sale. In general șliu multă lume 
care-1 apreciază. Va felicit pentru 
continui late, știu că nu e ușor, 
rl ir sunteți tineri, ln l’etrila are 
audiență. 1000 de numere Înseam
nă tot atâtea piobleme pv caro 
ați reușit să le depășiți. Felici
tări!”

Dl Au nstin G1IICA: „Este un 
ziar bun, complex, cu articole 
ce o II. I.i a< lualit.'ili'd Văii Jiu
lui afiit pc pl in social cât și pe 
< • i -I spiritu il 1| cllcso cu plăcere 
și-l ațlept mai bun după numă
rul 1000. Eu sunt dinlr-o altă 
zona a țarii (Mehedinți) șl încep 
să cunosc Valea Jiului prin zia
rul duinnelivcn•ltral Zilnic este 
așteptat rn puim’n caldă. Vă d<>- 
icve succes!* •

Primul secretar al Ambasadei Sl'A In București, dl. 
Anthony M. Kolankiewcz ne spune verde n fața

„La noi presa este un 
bussines.Adică o afacere”

■ Dacă ceva funcționează, e păcat să - i repari.
La noi mai.' --medu esln liueiă, Când ani^leanil se gânde^a; 

la România, «1 gândeau la mineri, in primul rând, iar la orfani, 
In al doilea rând.

•• lat ln al treilea rând le handicapați, nu-i așa?
■— Nu, nu.., Imaginea României se schimbă, tnoetul cu încetul, 

in Occident. Inclusiv tn America. Americanii sunt diferiți față 
do restul lumi”. Sunt maț provincia 11, E rușinos ocea oe spun, dar 
este adevărat. Am înțeles rugămintea Consiliului local de a contri
bui la schimbarea acestei imagini. Dar eu nu pot să vă promit 
ninnic. Noi nu avem nici un control asupra a ceea ce apare în Sta- 
Lele Unlto. Presa, la noi. a un bussines. O afacera. Noi americanii 
aredem eă • presă liberă este absolut necesară. E un atribut al 
demoorațiel șl al pleții libere- Pentru că noi credem că, flecare 
eetățean d3F maj ales, cetățeanul de rând, are nevoie de o infor
mație corectă despre situațiile cu care se confruntă societatea.

— Dumneavoastră, domnule prim secretar, ce ziare citiți In 
America?

multa ziare americane. Deocamdatăim Dar cât am locuit In Ame
rica am stat a Washington, Deci, am citit WASHINGTON PObTf 

— Dar In România ce ziare citiți?
‘ — 0iieso, aproape, 7—8 cdiuienc. Adevărul, România liberă. 

Tinerelul liber, Evenimentul zilei, Dimineața. Azi... Dacă ne veți 
trimite și oojiJianul dv., voi mai citi un ziar...

— ee apropie și ce diferențiază presa de la noi de cea din
America? •

— Sigur, exista o diferență. Pent* u că însăși societatea se află 
fntr--o perioadă do tranziție. Sunt optimist pentru viitorii] apropiat. 
Sunt oonvins că, odată cu timpul, presa românească va fi la fel 
o profesională ca și a colegilor amerioani.

— Viața tulturailă Iu Valea Jiului nu este din cale-afară de 
bogată. Una din oauzcle miuerindelcr ne pare a fi toc-mvai această 
absență a actului cultural. Ambasada dumneavoastră nu ar pute 
ajuta, aducând ți aici, unele manifestări oulturale oare, de obicei, 
»e petrec doar «n Sapitalâ?

■»— Nu știu c” să vă spun în mod concret. Funcția culturala 
este o funcție importantă dar nu acesta este domeniul meu. Avem 
la Ambasadă o secție culturala și ei sunt experți fn aoest domeniu.

— V-ați Întâlnit în mal mult” rânduri cu dl. Miron flozma.
Caia este părerea dumuenvcn5tră despre liderul rolneruor?

— (Oftează). Ml sn pare rf ”st« un om dedicat trap șl suflet 
iHlndlor, Am vorbii de mai multe ori ou el că fiecare sindicat, 
flecare membru de sindicat trebuie să acționeze Iu mod democra
ție. bibertntu nu înseamnă să acționezi împotriva autorităților tn 
mod violent. DJ. C'ozrna șin care este atitudinea americanilor tn 
«coaMă problemă. Dar, a-a cum am spus, dl. Gwa est« dedicat 
minoriloir șl eu respect acest sMiltmoilt.

—• Există dlîarențe iutre problemele .sociale pe care le-ațl în
tâlnit in țara noastră ți cele din Valea Jiului?

— Problemele, în generil, sunt eom aceleași. Lipsa de bani 
se manifestă pesta tok. Totuși îmi pare că aici e mal greu decât 
In «'lelnlie totalități pe eara le-am vizitat. Poate ca dificultățile 
sint legate de poziția geografică. Nu șliu o” să spun...

— In întâlnirile dv cu dlsectorul general al Regiei și cu liderul 
minerilor le-ați cerul o părere despre corupție? Vă întreb aceasta 
perrfru că una dintre întrebării» pe care le-ați formulat Consiliu
lui nostru local (ultima de fapt), se referea la corupție.

— ttu dumnealor n-am vorbit despre corupție. Nici de cea în
tâlnită la u1v”] local, nici de cea de pe plan național. Cu domnul 
Blaj am vorbit depre problemele locale, economice ți sociale. 
Cu domnul Cozma am vorbit despre greva generală din luna au
gust. Sigur că mn vorbit șl cu el dvspre probleme economice și 
sociale. Așa cum am făcut șl în consdiul local ..

—Am înțeles. Credeți că există un Interes special pentru »- 
•cast,! zonă a noastră?

— In legătură cu noi vrem să vă spunem că nu avem nici un 
mollv .-iscu-us. Călătorim prin țară cu trenul pentru a fi la curent 
cu situația din punct de vedere politic, economic, social, Șl<alm d 
Am hM nici șl în februarie 1992. după primelp alegeri locale. După 
câte șt m, noi am fost prlmlL.

— țt.lațl, dorr|nule prim secretar, că In Retro -ni trăiesc cinci 
nmerioj ni?

— Nu, n nm știut. Sunt mineri?
— Nu, sm t creștinilll
— Ah, m'sicnarll.l Da, da. da... Interviu conscl■uni de

Mlhtl IIARRU 
Sorin OI’RF.A
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Dr-u
lJ.it: i .........
iid d’-p-e voi. Stop. Fiind bine 
cu toț i, ne luăm rămas bun. 
Si .'ii. Nu n • rj avem ce să n? spu
nem. Stop. In încheiere, preciz.ărn 
brm'toareje I

x** -A) Dacă nu ne înscrieți
■ .-oi la „Caritas". nu vă

scriem niciodată... Stop.
B) Dacă ne inse: icți, vă 

scriem o dată. Stop.
C) Cil ocazia ridicării 

sume vom organiza

Valea Jiului. Stop. A
re noi că și noi em a-

și, pe 
mai

mai

rieteni pentru numărul . 1000I

dodi, & ~ O a k ■

manifestării culturalo-cducațio-
nalo-cconomico-socta]o-politico- 

mistico-mlnerească „LUNA BI
JUTERIILOR LA SATE", un 
chef-monstru la unul din așe
zăm ntele de cultură dln munți. 
Stop. Sub deviza „Munții 
chefuri poartă, toți avem 
soartă l“. (Alții și mai 
Stop.

D) Gu ocazia împlinirii 
de numere propunem ca exempla
rul „ZORI NOI" 1000 să fie de
pus la „Caritas", pentru a deveni

noștri 
aceeași 

bine).

a 1000

numărul 8000. Stop. Aolicarea 
punctulu-, „D“ va conduce la re
luarea in condiții superioare, a 
punctului „G“.

Trăiască și înflorească in veci 
jrleten ia blue-jeans-o-minerească!

NIGI UN LAMPAS PARA A- 
DALMAȘ I ORICE SUT E UN 
PAS ÎNAINTE I MAI ORTACE, 
NU UITA, BLUE-JE/INS E ȘI 
HAINA TA I

'

ri mărie ]

i ;1 
De- 
ii-n ‘ 
o .1

• nv

I

primei 
cădi ui

Cu drag,
RADIO ROMÂNIA TINERET

Schimbaren numelui ziarului 
este binevenită și are acoperire 
in concepția publicației, care tin
de spre o prezentare obiectivă 
a evenimentelor. '

La acest moment aniversar, u
rez colectivului redacțional o 
activitate prosperă și prodigioasă, 
cu aceeași semnificativă contri
buție la informarea opiniei pu
blice din Vdlea Jiului.
Conf. dr. Tiberiu VLADISLAV, 
Senator l’.NȚ CJJ d<> Hunedoara

Se spune că un istoric competent poatp demonstra că oilie 
eveniment odată ce s-a produs era inevitabil. E și cazul zipml ii 
Dumneavoastră. După I000 de numere el , devenit ceea re' 
fost de-a lungul anilor care au trecut d<- la Revoluția din 
cembrie: uri ziar matinal. Pe cape, la fel ca toți oamenii 
Valea Jiului și cei de la Primărie il par.-uigeau, ia prima 
cu un firesc interes.

Un primar se judecă dup., platforma electorală pe care,
gur, și-a slabilil-o in alegeri. Un ziarist se judecă după cum so 
raportează, zilnic, la evenimentele pe care trebuie să le rc-lertr. 
Și unul și celălalt au ca suprem judecător cetățeanul, Jn general, 
și cetățeanul din Vale, în particular. Până la sfârșitul rnaudarulni 
meu mai am J,i îndemână aproximativ 1000 de zile. I,a țapălul 
celor trei anj mă voi găsi, probabil, in situația dumneavoastră de 
acum. Va fi un nou început. îmi doresc sâ am atunci puterea pe 
care dumneavoastră o aveți acum. DM a începe, mereu și mc-cu, 
în slujba și folosul cc.lor care ne aleg în fiecare dimineața. Dacă 
esle adevărată lih'ea că cei car,- pot deosebi sfaturile Liîoe tl’- 
cele rele nu nu nevoie de sfaturi atunci pepenteți-mi M vă a
dresez, doar, o urare: I.Â FOARTE Ml 1.1'1 ANI!

Ing. Gheoi-ghe BERCA,
Primarul Municipiului Petroșani

COLABOKATOHH...
Suntem siguri că noul coti

dian MATINAL va aduce, In 
sfârșH, recunoașterea definitivă, 
ca „number one", a pătimașului 
în ale scrisului, chiar dacă — 
uneori — și cu patimă, MIRCEA 
BUJORESCU.

Cu alți mari meseriași, i-am 
numit pe dotn' Tibi, dom' Cică, 
Jlorațiu, celălalt M B., Dmel, 

(ligi y cu cei care vin tare din

urmă, noua apariție publicistica 
va avea nevoie doar de armonie 
redacțională. Fie ca „botezul" sâ 
aducă și MAREA IMPACARE, 
chlap șl cu toată lumea.

„Fulgerați" de mai multe ori, 
propunem și noi chintesența ți
nui Joc de copii — „Împăcare, 
'împăcare, fără nit j o supai are", 

l'rof. Ion DL'I AMIȚA.
în numele Casei <de Cultură

• 9 • SI MUGII> 'r
La aniversarea de azi î» coti

dianului fratp din ValCj JiuhA 
.Zorj noi", aflat la numărul 1000. 
colegii de la „Cuvântul Uixer
Deva urează pr i tenllor, întregii- 
lui cob ctiv redacțional, că. 
multe mii de apariții, iot 
scânteieri de lumină și 
în patria cărbunelui I

M E SA J F

ri>rei tor £-BCrsil dl RĂII

. „F • ■'c''. coiccu 1 ui redl. tc-ijj^-l
„Zd-n nioi“ pentru roii-, ita celor
l^Oj/1 j.- n rm j r S. u c i nu v-a
f • --.i i.' or ■i a • ir.- .-țl arc. i.lă
«■t . *»•. :ă i • rot ■e.ih?l< • \ ' ii Jimuii
C • .e d. ( •. • ■ -c i■ f . . .‘ii -i
li • iU/ v • , .l tul1 'ff . il. V 41

-r. Miitin.i • “

Iuj. Al. .aii U.-i . Bl V A

— V? ~

'ăiMșAn'l ofp» JOC, co!..li.i- 
nu. .i i ■»“ il u-.: :m • • I'ena- 
n .< a ., '‘ • ' nai <I • • u iț‘i, ari li uc- 
p ten uri. • n, cititorii și

r.mț.i ccntur..» ;i cat inai pi <> 
«funde a bim.'ui și frumosului 

anpr^eni In •• . h.itor:lul cotidian. 
C< top • • s-an edenit zj de zi 
p<r.iru .ipariția și cenlinuiUtea 
a<< tui ti.'i Ic transmitem caldele 
și frațeștile nvuatre felicitări, 
răndti-le In continuare putere
spn .u.d;. în w»< cplini rea ce lor 
mai înalte și nobile stopuri.

J'rvlosingVel

louthim rAliV I I . I s( U,

Sl.infd Mănăstire
Iatiniri

I
I

mal 
atâtea 

adevdt
i 4 I

De zece ori pe atât!
Ziarul ,,Zuri noi“ ajunge la o mic dc apariții. Este 

cu adevărat un eveniment și îmi face plăcere ss • i doresc 
de zece ori Pe* atât, li citesc cu interes și plăcer.

In mediul în care trăim, la nivel național și în toată 
hm • • a s uit petrecut schimbări gpocale. De aceea c te o * 
adevărată foame dc informație obiectivă. Si Universitatea 
Tehnică din Petr-șani, îș cân. au loc manifestări șliinți- 
fi e tic ecou european, este alături dc ziaruj ne' Ini.

i'rof univ. dr. ine. NICOLAE D1MA. V.T.I*.

UZi uri știi,
In această to. mnâ de 993 după 

mu! ui- grații- UQO, ui rcd.utiu 
hiiK-.umpinatului co'idi.m al 
Văii Juuui s-mi nnînmrrat nu

bobocii de diferite flori electorale 
ci aparițiile publicistice. De ne
așteptat, dar cel 14 redactori și 
personalul auxiliar au ajuns la 
același rezultat: 1000. Cu un re
gret profund față dc diminuarea 
considerabilă a fondului dc pro
tocol, le urăm năbădăioșilor, vi- 
rulcnților, zăpAcciilor și, mai nou, 
matinalilor noșlri colegi intr-ale 
scrisului LA MULȚT ANI și Cât 
Mai Multe Numere (DE ZIAR). 
S* ■ă^nd, ca și până acum, că nu

ca artiștii...
vor aiorda atenția cuvenită eve
nimentelor care nu «u foo, coi 
re-pondenții din zonă ai prcjol 
centrale i.și permit sâ depășească 
numărul dc ^uadrați acordați 
ticluit șl ,,ă le m«i facă o urare: 
SALVE ȘI MU DE BOMBE Jur
nalistice) I •

Con-tanța CORP.WE — Ade
vărul j Dorin CORPADE - Ra
dio România /Âdualifâți: Gigi 
NICOLAU — Tineretul Liber; 
Florin Mircc.a Corcoz — România 
Liberă: Echipa TVR — Actuali
tăți: Horațlu F' LEA — Evenl- 
mcnt'il zilei; I m ,m MOHOGAN 
— Romprcs.

Dc la Constanța, de aici, unde și „CUGET' LIBER'* 
împlinește, tot in aceste zile, 1000 dc numere, pentru 
„ZORI NOI“, două calde urări, una marinărească : „VÂNT 
BtJN DE I'UPA !*’, cealaltă minerească : „NOROC EUNI".

Salut, „Matinal” l
Co orice instiiuție și ziarul 

•ou yii cr) .Jc U/ate zilele*, care 
(rană acum sa numi! „Zori noi", 
• îrebuH 84 focă un efort uriaș 
de adaptare. Am tm-marit șj re
marcat cu w^HU^fac^ic crederea 
eaNtatlvă de ia o luna la alia, 
articole nMU „IBk^rarți, analize ale 
fcnomeroihrl politic mai perti
nente, informații mai variote dc. 
Prin «nținutul migălit cu frHlă 
dc vn «Hecclir In marc parte 
eompini dto» Maori vemți • . cu

rând. „Zori noi" uliu. „Matinal" 
o devenit o prezrnja necesară In 
viața s<o■'t<o-cclltu^alfk a Văl, Jiu
lui. Practic, nici o persoană Cdmv 

«e vrea cu picioarele p« pămflnt 
nu-1 poate «vila pentru că el 
este oglinda existenței noastre 
locale. Prin conținutul constant 
eclu^listant In raport cu pnrtldc 
sau fenomene politice-, amarul 
ți-a edjiMltcat sMtirtul de xla» 
biOependenl tipic pentru lanlă 
presn scrisfl șl roșiii la, «v a«îe-

văral liberă. Este ccd^ « e s a 
vuzut și In cuisuj ulliniel câm
penii electorale. Cu octizîa lan
sării pe piață a informațiilor din 
numărul O MIE doresc întregu
lui colectiv de reducție multă 
«jnauitc inspirație țl voința dc 
a «lioji adevărul. Șj numai ade- 
vf>ruî.

\
Gabrlel d ltlSTESCU. 

vicepriimarlH municipiului 
Petroșani

I

Băieți di-ștcpți copiii condeiului de Jn redacția Iu' „ZoJ n^ii». 
n»\] 

eân^rț'
aCe și-au zis ci in cui lor ziaristic; Ia sa-l punem poza lui 

Georgc aici pi intre altele, s.i zică șj cî o vorbă bună az. 
facem „mia" de la -rd încoace. Mai ales că poza n-arc «•ccAl vreo; 
douăzeci dc ani.

Șl fără poză cu tot ziceam — rlmn'le ziarul ăsta a f<Kf, «-.fsț. 
șl va .ămâne al nostru. In el niai poți să ți zici un păs, • J • maf 
dai cu prcsupuiul că ce sl cum .s-nr mai putea face po 'fi P»i 
colo prin Vale, să mai aflăm vești de prin lume, 
trecutul șl virfoVu] • - 1--------------- --------- -
o poștă).

Este ol noslru 
nouă Arăitoi ilor în

Jar dacă pună 
sc mai «Irccura șl 
„după", zmnd «j-a .asnnrmit eu hotărâre și curaj misiunea «Ic a punct 
dege'ul pe multiplele răni ce ne macină existența.

Șl, etoeft cele scrise dc cmdceriî ziaulul nostru vor fi cilii ți 
de 61 ce veghează ia belele noastre cotidiene, le v*ir prlliMi in- 
ți'losul și Ic vor rezolva măcar po jumătate, tot ar (1 ceva.

La una mle dc numere urez ziarului nostru l«jcat viață h»„i-A 
pagini bune iar celor co-1 fac pixuri sprintare, »6nf^itare șl «-Mori I 
mulți șl credincioși. „La niruițl ani !*. (Geurge NBGnAfW) I

4

” ' _ ' , ș nc ghii • rnț
prin horoscoape (câ prezentul sc vede do I8c;

pentru că ne sta alături și la bine •• kt iăd* 
țara dintre Jlupi-
la I909 printre știrile despre „mărețe leabxautM 
câte o țtir^l^câ deapre viața amArâților> laU e<ă.
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UWE, AM 
AJUNS

LA...
O MIE PLUS

Noi, cei de
Mircea BuJorescu — director, redactor 

șef, Alexandru Bogdan — director execu
tiv, Ghcorghe Chirvasă — redactor șef 
adjunct, Tiberiu Spătaru, Horațiu Alexan- 
drcscu, Ghcorghe Olteanu, Mihai Barbu 
— comentatori-p6bliciștî, Dorel Neamțu, 
Vali Locota, Paul Niculescu, Ștefan Cim
poi, Tiberiu Vințan, Sorin Oprea —• re
dactori, Adriana Radu, Genu Tuțu — re
dactori stagiari. Emilia Achirei, Viorica

la „Zori noi“...
Firțulescu — corectori. Alexandru Ungu- 
reanu —- șef compartiment administrativ 
— difuzare, Stana-Stăncuța Râpean —- 
șef compartiment contabilitate, Irina-Elena 
Huszar —- contabil, Silvia Fâciu — casier, 
Dorina Sandu — secretar dactilograf, 
Dorina Gal, Mariana Cristescu, Maria 
Mija, Doina Ifrim — lucrători-gestionari, 
Nicolae Preda — conducător auto, Maria 
Boyte — muncitor, Silvia Negoi — paznic.

Sus, sus, sus, la 
Motelul GAMBR.INUS!

...Și prietenii noștri, TIPOGRAFII
Pentru ca acest ziar să ajungă la timp 

la dumneavoastră, informându-vă despre 
toate cele ce se Întâmplă in țară și In 
lume, dar mai ales in Valea Noastră cea 
nu o dată „uitată** de „mărimile zilei**. In 
pofida declarațiilor electorale, ne-au stat 
alături — punând slovă lângă slovă 
prietenii noștri tipografii. De aceea, acum, 
la ceas aniversar, le consemnăm, pentru 
a ii cinstiți cum s« cuvine, numele fiecă

ruia. Liviu Braica, directorul Societății 
Comerciale „Polidava** SA Hunedoara —• 
Deva, Traian Boța, șeful filialei Petro
șani a aceleeasi societăți, frații Lese, Gheoir 
ghe Dămian —- linotipiști. Dumitru Goan- 
ță — zincograf, Emil Demian, Lucia 
Cășlariu, Sorin Gurzu, Gheorghe Câșlariu, 
Gabriela Nițaru —- paginatori. Ion lor
dache. Eugen Purcărea, Mugur Stoica — 
tuașiniști.

Motelul GAMBR1NUS se prezintă, după renovare, in ta’a 
cheliților potențiali, schimbat, nu numai la fală, ci și in Sn sus*
ideua de a i. la dispoziția Manei oale Clientul. „Biblioteca" sa ir 
face toata gama preferințelor, de la cele proletare (vodcă ți bere 
obișnuita/ până ia cele rafinate (Teacher’s și Ballantines). Pentru 
cele' 70 de locuri la mese, bucătăria oferă cel puțin tot atâtea fe
luri de mâncare. Pentru noul val de turiști, pe care inevitabil ti 
va adu.e „Caritas“-ui in zona sunt pregătite 80 de locuri de ca
zate, in camere da două paturi. Motelul dispune de termoficare 
(centrala proprie), apă curentă și apă caldă non-stop, ca să nu 
mai vorbim de zona de un piUuec aparte in care este amplasat.

Noutatea absolută, bomba cu efect imediat dacă vreți, o consti
tuie insă trupa de dansatoare profesioniste, aduse tocmai de la 
Chișinău. Ca unul care pretind că mă pricep, vă pot mărturisi câ 
sunt superbe, chiar și atunci când nu dannscază. Ansamblul de 
dansuri țigănești, rusești și ucrainene se numește „ȘATRA" și 
este cot dus de doamna Ileana ROTARU, care, după ce a dansat 
pa scene din Franța, Germania, Canada și pe litoralul românesc, 
mi-a mărturisit că Valea Jiului „pare un picior de plai ma; dăruit 
de la natură mai bogat, iar oamenii sunt mai omenoși și mai pri
mitori ca oriunde". Coregraful formației este celebrul Boris Flll- 
plciua, artist emerit al Republicii Moldova, iar fondul muzical 
este asigurat de trupa „Port Zurlaagan**, care se află de aproape 
trei ani România. Un amilnunt nu lipsit de importanță; media de 
vârstă a a animatoarelor de sală de la „Gambrinus" este de 18 ani. 
0u aceasta cred că am spus proape totul! Patronul, dl. Alexandru 
loan Câp'ățână, vă așteaptă, in fiecare vi, Începând de sâmbătq. 
încercați și vâ asigur că nu veți regreta!

Publicitate wb PubHcitate
ANIVERSARI

LA ANIVERSAREA celor 25
-'Ani, soția Alina. împreună cu 

socrii Luncanu urează „La mulți 
ani t“ dragului lor Șîțcâ Con
stantin (0126422)

SOȚIA și copiii urează scumpu
lui lor loan Trofin, cu ocazia 
zilei de naștere și □ pensionării, 
toate cele bune și „La mulți 
•ni !“. (0126120)

I A ANIVERSAREA celor 10 
am (3 noiembrie), dragul meu 
strănepot Arian Oniț, buni Silvia 
Iți dorește sănătate, fericire și 
succes. „La mulți ani I". (0126-117)

LUI G1CU BURLAN, cu oca
zia celei de a D-a aniversări și 
a ie.jirii la pensie, soția Gina și 
fiul Cl.mdiu, ii urează „La mulți 
ani !" și multa s.inătate. (0126411)

VANZARI
VÂND apartament 2 camere, 

Petroșani, Republicii, bl. 97 sc. 
I, ap 39, orele 16—19. (0126110)

VANIJ apt t.iment 2 camere, 
Lupeni, str. Parângului, bl. A5. 
Ti efori MliJU. după or,< 16.
(0126391.

VANII tel \ izoare color. Petio- 
ț-uii lini", 3 ('.iz.iVj 1U.MP).
(0126,37a)

VANI) ap.nl iim ut 2 camere, 
Zona Piața Pflr r.aiii, coițai „Uni
on- m". mobilii bucătărie, moto
n 'a' Ilnar și teii fon. Telefon 
512a 10, ini.e 16—20 (0126107)

V 'i’-fO nv.'.or Skorla S 100 și 
ou1. d<- viteze ba.roni Ml. G im-
bliuus, iii 351, Jupi ,,,., 17
(Oli’Glf,' )

diverse

,l«tJCti-'i'.A l’EA Camerei.i’A „Kvo 
r,inr.,-i“ Cum Jmpex SRL (s-dial 
l t '-.C:(!f >, p-ition p pure Maria, 
sla ii ■' -j.'.'iții femeilor rlm o
r. i in L’ipcni cu servicii coafură, 
........ hiu. i. pedR-ciur# zilnic m- 
tie orei. 10 —lfl. (0126414)

OFERTE SERVICIU
SG AI.SERV SRL angajează 

ospâtar-bufetier. Telefon 543262. 
(0126154)

TAI LEMNE cu drujba cu ben

zina personalu. Telefon 511791 
(0126387)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB urgent casă colonie, 

str. Cuza Vodă 7/3, cu aparta
ment 2 camere.

COMEMORARE’

A TRECUT un an de când ne-a părăsi’ iubita noastră soție, 
mamă ți bunică

ȘODOLESCU FIRUȚA
Vei trăi veșnic în inimile noastre. (0126372)

S-AU ÎMPLINIT doi ani de când tu, băiatul nv-u i
fost

BERECZKI TIBI
ți-aj luat un ultim bun rămas fără voia ta.

Lacr-mil ■ cad. udând hârtia care parcă refuză ace.b- mu luri, 
prea devie me așternute.

Inima mea de mamă este Îndoliată pentru totdeauna
Mereu te voi plânge, Tibi dragă ! Mama, tata, fiățiorul si bu

nica. (0'26441)

I CNI, 1 noiembrie, dureroasa romemorare a unui au dc când 
a plecat dintre noi dragul nostru

JlMBOREnN CORNEL
Dumuc/ei' să-ți vegheze somnul; dormi In pace
In svPcl'dc și gândurile noastre ești mereu cu mu I 'nnilia 

(O12GI61)

DECESE

Ml I ȚI Ml.Sl colecttvului Sțalici de Sterilizare de la Spitalul 
din Petroșani că au fosl, permanent alături de mine și ni-aii 
ajula’, cil mullâ afecțiune, să depășesc gride clipe cauzale de 
moartea mamei mele

A1MIAȘAN OI.IMPiA
Anca ( asavela. (0126166)

Ml LȚl. MI.SC colectivului disciplinei Geometric dcscriptivăi 
de la LTP pentru ^^131^^,! manifestată in grelele clipe 
cauzate de inoarlea soției mole

AI.MAȘAN O..IMPI \
Pi of. Almășan Nicolae. (0126166)

PR ALMAȘAN NICOLAE și fiica sa Casavcln Anca
mulțumesc tuturor -prietenilor și cuuos(^^u|1Ioi caro au fost perma
nent alături de noi șt ne-au ajutai, cu multă ;(f i cțlune, să depășim 
Srclcle clipe cauzate de moartea celei care <i fo-,| soție șl mamă 

ALMAȘAN OLIMPIA (0120466)

S.C. NIROS-LO IMPEX SRL Petroșani
Vă oferă spre vânzare cn-gtos ; +

— Bere Ilapfen Konig (Baia Mare)
— Lichior import Italia (I sortimente)
— Vodcă import Italia
— Rom 33'
— Vodcă .33’
Informații Ia telefon 5*5905. Magazin PRESTO 

TORENTES, zilnic orele 9—17. (0126155)

S. C. „Favior” SA Orrștie, 1 
prin SC „GM INTERNATIONAL COMIMPEX* SRL 

Lupeni
a deschis un magazin de prezentare și vânzare 

EN GROS și cu AMĂNUNTUL — confecții din blănuri 
pentru copii, femei și bărbați — în Lupeni, B-dul Păcii, 
17 (fostul depozit CLF).

Zilnic, între oțele 8—fG, sâmbăta 10—II. (0126131)

DAGS TV
ANUNȚA

Primește înscrieri pentru racordări io zona Hermesă
—• Nicolae Bălcescu.

Taxa se poate plăti in 3 talc.

Începând cu I noiembrie 1993, taxa de racordare este 
50 000 Iei.

Relații la sediul TV, Republicii 99, etaj 1, camera 1, I 
telefon 545011.

ECHIPA DE SERVICIU |(eli»m,,ul dr opinii și Informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A

Inicgis’rdlă la Reglsftul Comerțului sub 
or. J 20/G21/199L
Cont .307060201 — în lei — B( ’ R Petroșani 
472171630 — in dolari US — BCR Pelroșuili 

Director: MIRCEA BUJORESCU
Director 

BOGDAN
execul’vi ing. Alexandru

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr 2. 
Telefoane: 511GG2 (illiector-rcdactor țel); 

515972 (director c.xeculiv-ndministrativ 
d^z.are) 512IGl'(sec(il), lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str.
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon S1130S.

Materialele necomandate ți 
ncpubllcato nu fa restituie. Res
ponsabilitatea morală gi juridică 
asupra c^^c^ftfut^i^inii datelor cu
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

Responsabili de număr:
II. ALLXANDRESCU 

Ștefan CIMPOI 
Paul NICULESCU 

Gorecturu l

Emilia ACniREl 
Viorica FIRȚULESOU


