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Mai de voie, mai de nevoie, 
ochii guvernamentali se uită 

și spre noi
Deoarece nu s-au găsit resurse de finanțare, construcția imo- 

| bilelor din Valea Jiului uestinate locuințelor s-a împotmolit. cu 
auțme xcepții ce confirmă regula. Și acest fenomen, cvasigeneral, 
s-a petrecut in condițiile unei constante și insistente presiuni a 
locuiturilor asupra primăriilor. Se solicită apartamente. Dar pri
măriile sunt neputincioase, partea din bugetele locale fiind sim
bolică pentru grămada lucrărilor începute cândva și neisprăvite.

In cadrul programului de întrebări și interpelări pentru 
Guvern, dl. deputat Gheorghc Ana (PDSR) a interpelat săptămâna 
trecută pe ministrul finanțelor, Florin Georgescu, și pe ministrul 
Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului. Marin Cristea. 
Cuprinsul este acesta :

«Urmare a Hotărârii Guvernului României, numărul 391 din 
5 august 1 93, privind „Constituirea unui depozit de 25 miliarde 
lei în vederea relansării procesului investițional la blocurile de 
Ic-cuinte eflf.te în stadii avansate de execuție", județului Hunedoa
ra i-au fost repartizate fonduri financiare în sumă de 250 milioa
ne lei

Conform art. 2 din Hotărârea amintită, Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului. împreună cu Ministerul Fi
nanțelor au individualizat au‘oritățile administrative din Dev;’„ 
Hunedoara și Simeria ca singurele beneficiare ale fondurilor des
tinate continuării lucrărilor la blocurile de locuințe.

în această situație apare firească indignarea și protestul auto- ■ 
rltăților administrative din întreaga Vale a Jiului — Uricani, Lu- i| 
peni, Vulcan Aninoasa, Petroșani și Pelrila—Lonca —■ precum « 
șl a mea. cr. unul din exponentă numeroșilor electori din aceste 4 ; 
localități, pentru faptul că și de această dată problemele sociale, ■ 
stringente aferente acestei părți de țară, au fost ignorate.

întrebăm cele două ministere nu au luat în considerare listele î 
cu blocurile aflate în diverse stadii de execuție .și nu e.u alocat | 
fondurile af .'rente sau Consiliul județean Hunedoara 7 Dacă de | 
la această sursă de finanțare autoritățile administrative din Valea ( 
Jiului eu fast excluse, se are în vedere materializarea promisiuni
lor făcute la Lupeni, in iulie a c., de către miniștrii de stat ai 
Guvernului României ?“.

Pe tot cuprinsul Văii Jiului sunt blocuri, potrivit unor situații ale 
primăriilor, in cele mai felurite etape de execuție, de la structurii 
de rezistentă și până la finisări interioare ori exterioare. Sunt nu 
mal puțin de 50 obiective de cel mai acut interes public. Multe 
dintre ele. cum se știe, s-au descompletat, prin furturi de instala
ții, ferc-lre și uși, în ultimii ani Altele sunt in paragină. Această 
imagine nu este cuprinsă in aceste anexe înaintate, odată cu i 
interpelarea, celor două ministere care aplică un tratament discrl-‘ 
mmatoriu orr.selor din cuprinsul Văii Jiului.

Aflăm că. totuși, in acest depozit bugetar s-a cotrobăit bine.! 
bine și so vor acorda, totuși, fonduri în sumă de aproximativ 80 I 
milioane lei. In exclusivitate pentru Valea Jiului.

Când se vor da a.ești bani, cum și poli ivit căror criterii se 1 
vor distribui fiecărui oraș, vă vom informa.

Numai prin intervenții parlamentare se iese din marasmul 
prejudecăților guvernamentale. Oricum, deși vremea încă mai 
permi.e lucrul in construcții, banii prind bine primai iilor, care-.și 
inven Tiază, iarăși, nevoile de primii urgență.

riberiu SPATARU

Orașul se pregătea de culcare. 
Norii negri acopereau cerul și 
răsăreau unul după ejtul, pregă- 
tindu-se să cucerească pământul 
printr-un lung potop de ploaie. 
Vântul urla pe la geamuri, zgâl- 
țâind tocurile și trimitea frunze 
moarte în oglinda întunecată a 
nopții. Strada era pustie, copiii 
visau la nemurire. Deodată, o 
stea a reușit să se aprindă pen
tru ultima oară, căzând apoi 
pentru totdeauna în pământul 
rece și primitor al soartei. Ea 
anunța parcă tragedia.

In seara zilei de 1 spre 2 oc
tombrie. în jurul orei 22,35, poli-

Crima oe la 
ora H

ția din Lupeni este alertată. OSr 
menii legii .și ai ordinei desenea
ză harta zonei cu ochiul ager 
al memoriei, localizând și făp
tașul. Un pat de spital, liber 
până atunci, își primește nepu
tincios „gazda" Un tânăr de 27 
ani. R.N, Diagnostic: plagă înjun
ghiată. Doctorii, cadrele medicale,
încep lupta cu moartea. După 
un sfert de oră. cu toate inter
vențiile făcute, totul s-a meta
morfozat. Inima a mai bătut
pentru ultima dată. Lacrimii sfâr
șitului s-a prelins pe obrazul să
rutat de o mamă, acum îndolicr 
tâ. Tânărul a decedat.

IN LUMEA LUI 
„VRAIȘTE IMPARAT'

Vii doare capul 7 Sa(1 aveți 
palpitații 7 Locuiți in cartierul 
„Aeroport" 7 Haideți la dispensar. 
Așa arn făcut și noi, luni, In 
jurul prânzului. Numai că ne-a 
luat cu dureri de cap după ce 
um intrat in rnicropoliclmica din 
cartierul „Aeroport". Este si
tuat' pe strada „Aviatorilor", ce
ea ce justifică termenul „ae- 
ri.'.n". Puteam să plecăm cu tot 
fișierul bolnavilor, cu mobilier, 
cu orice. Intr-lin singur cabinet 
din multe existente, se efectuau 
tratamente pentru copil. Și se 
dădeau oarece indicații. Vreme 
de vreo Juma’ de ceas ne am 
plimbat pe culoare. Nici mama 
mare nu avea să ne întrebe dc... 
sănătate. Din când în când sc 
m;J Ivea din vreun cabinet o 
ființă umană. Ne privea „par 
țial-color“ șl-.și vedea de treabă. 
Am ded-us că, fiind ora prânzu
lui, preocupările erau mai puțin

medicale. Nu am insistat Clădi
rea arată bine, spațiul este adec
vat, chiar d.'că mai vezi vreun 
geam ușor spart (motive de „po
litică externă" 7). La etaj afișa
tă o hotărâre guvernamentala

IleteaiH

!”

Listele pentru plăți la 
sistemul „VliALlS” 

punctul Hațeg
Vineri, 8 octombrie 1993, orele 10, la camera nr. 23 

Hanul Bucura, Hațeg, se vor plăli depunătorii ce poseda 
chitanțele cu numerele: 501, 502, 503, 504 505, 500, 507
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538. 539, 540^ 541. 54? 543,
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550-

Următoarele liste vor apare în ziarul de sâmbătă.

I’e strada Tineretului (ce nume 
predestinat 7), blocul G, nr. 8/69, 
în garsoniera viitorului criminal 
Petre Filip, cei doi s-au întâlnit 
la un pahar de vorbă. Disputa 
s-a încins până când violentul 
și agresivul adversar a recurs 
mișelește la arma albă. A lua’ 
cuțitul înjnnghiindu-.și mortal 
partenerul.

Cercetările poliției au scos Iei 
iveală, fără dubii, cei asasinul 
este Petre Filip, și nu altul. Man
datul de arestare, linșat de pro
curatura județeană, l-au adus 
după gratii. Judecata va fi as
pră. A doua zi, dis-dc-dimincață, 
cerul s-a luminat ca la o coman
dă a providenței. Viața și-a urmat 
cursul firesc. Copiii s-au trezit 
din somn, plecând sfioși spre 
școală. Pe strada Tineretului 6,66 
domnea însă doliul. Un tânăr 
de 27 ani părăsea locuințe, ora
șul, viața. Departe, în conștiința 
mulțimii s-a cuibărit insă un cu
vânt și o faptă abominabilă, ne
specifică poporului român și nici 
omului. Crimă. (Durei NEAM'l’U)

In ziarul nostru de sâmbătă vă invităm să lecturați

PREZENTUL
— UN ZIAR INTR-UN ZIAR —

■ Patru pagini despre necazurile prezentului.
■ De la trecutul roșu, la prezentul... albastru.
■ Miron Cozma se dă în bărci cu Mioara și Izabela.
■ O nouă arătare — Hoitul justițiar
■ BUBA NAȚIUNII
■ Baba cu chiloți de tablă
■ învățământul, intre agonie și extaz: Inspectoratul 

a murit, trăiască centralizarea!
■ Cultura a ieșit din criză. A intrat în comă.
■ De la literatură, la băutura
■ Meseriașii lui pește prăjit (sau, sa vedem ce zice 

,,șcfu"‘).
O Ce face omul când n-are treabă?
■ Ele Ele.

Irecutul il știți sau nu. Viitorul e greu de pro'""aus. 
| Noi vă oferim.

L PREZENTUL
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Pâinea trece, șobolanii rămân
Judecând după numărul de 

șobolanj pe cap de locuitor s-ar 
putea deduce că, după '89, în 
Valea Jiului, singura Care a în
registrat o creștere spectaculoasă 
a fost producția de șobolani. A- 
ccștia pot fi Întâlniți oriunde și 
oricând. Fenomenul este îngrijo
rător, .știut fiind ca numeroase 
boli se pot transmite prin inter

mediul acestor dizgrațioase paLru- 
pede.

Dacă mai adăugam la aceas'a 
faptul cei în multe centre de pâi
ne șobolanii sc simt ca acasă, nu 
mai c nevoie, credem, de alt 
semnal de alarmă, penlru ca au- 
toriiațile sa intervină cu toata 
fermitatea. (Șl. C.)

pcjcientul la circă pentru tran
scrierea rețetei, astfel încât o- 
mul să nu plătească zeci de mii, 
iar cel de la circii devine nu 
medic. ci copist. Bei niaj mult, 
se poale întâmpla să aibă .și un

nică cu plată. Particularii. Nl( e 
rău, dimpotrivă. Dai un ban .și 
devii sănătos, nu dai șperț, ci 
plătești o consultație, dai un o- 
norariu. Statul își îei impozitele 
— zdravene — ds.r oricum, dc-

sanitară a miiiiicipiului-iiită în lată

cu privire la medicamentele 
„compensate", Po fila de hârtie 
lipită de perete, stătea scris însă, 
„nu transcriem rețete. Nu insis
tați". Ulterior am aflat și moti
vul anunțului: se practică jocul 
„de-a piiia-gaia" între medici. A- 
dică unii dau rețete, fără a cere 
carnete de sănătate și alte alea, 
după care farmacistul trimite

alt punct de vedere decât medi
cul dinaintea lui, așă încât nu 
sc .știe cine șl pe cine pricepe. 
Concluzia 7 1r> țara hii „Alan-
DeJIeis",..
CU PLATA, LA „ZECE NEGRI..." 

Zece negri mititei și-au des
chis o firmă... Parafraza la cân
tec ne face sâ zâmbim strâmb, 
In „Aeroport" excita și o pullcli-

cal nume... Numai ca la policli
nica cu plută dc.pe strada „Inde
pendenței" nr. 2, medici!, aceiași 
din spital, vin doar după amiaza. 
Ziua la spital, după amiaze, — 
privați. Unde sunt îndrumați pa- 
cienții, la spital sau la „cabinet"? 
Și dacă este nevoie de o analiză, 
privatul spune : „du-te Iei laboref 
tor. la spital". Corect III Acolo 
o pe gratis. Consultația nul Do
tarea policlinicii cu plata este

sărăcăcioasă. Păi cu ce sa o f.ică 
oamenii ? Cu bani de la... st.it f 
Chiar la intrate tc întâmpină un 
hârb dc chiuvetă demonta
tă. Aspectul policlinicii a- 
minlitc, d< zarmanl I Tot „du
reri de cap" iți dă ! Sau de hnți 
pcnti'a ca exista .și cabinet ,/ito- 
ma".

COLONIA, E DEPARTE 1
I.a parterul imobilului RAGCIi 

situai in Colonie, este o altă cir
că medicală. Tot improvizație sc 
cheamă. Spații pentru sănătate, 
în lozincile electorale. Materie,le? 
Ha, ha 1 Circuitele corecte alo 
bolnavilor și materialelor respec
tate ? Nici măcar în Spitalul 
municipal nu pot fi respectate, 
dar la o circă oarecare. Se pune 
o întrebare : la circii vine bolniv- 
vul să se lecuiască sau să se 
îmbolnăvească de boala vecinu
lui și In rându-i. să I o transmită 
pe a sa ? (Va urma)

Adrian* RADU 
llorațiu ALEXANDRESctl
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Delincventa sindicală din
Încă înainte de a se produce 

marile aglomerații din decem
brie 1989, grupul socio profesio
nal al minerilor a simțit că se 
afla intr-o poziție periferică în 
societatea civilă române?,scă. In 
interiorul lui au predominat sen
timente legitime de frustrare, 
de insatisfacție socială ți indivi
duală. Când s-au împărțit „da
rurile", domnul Iliescu s-a ales 
cu promovarea în ierarhia de 
stat, poporul cu un nou partid, 
glornțe și alte cele. Minerii s-au 
ales cu o „moștenire" negativă, 
formată dintr-o multitudine de 
probleme nerczolvate (nici de 
Verdeț. în 1977), lucru care le-a 
adâncit sentimentul de frustrare.

Ortacul din Valea Jiului a fost 
supus unei duble presiuni, de 
către două forme de socializare : 
cea de „familie", adică cea fă
cută in mină, la locurile de mun
că ți sociclizarea făcută de so
cietate. Prin cea din urmă, el 
a asimilat un model de norme 
omogene, bazate pe o solidă so
lidaritate muncitorească. Afaiă
vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzvz/zzzzzzzz  fiiiiiiiiriuiiniiHmnri

Poșta 
redacției

Me.

„Apa nt/aslră 
unde e ?“

Un grup de c< '.âțeni, membri 
oi A.-.ociației dv locatari nr. 813 
din Vulcan, ne-a trimis recent 
o scrisoare din care spicuim : 
„în ziarul Zori noi apărut pe 
23 septembrie a.c. s-a publicat un 
articolaș în care se spunea că 
locuitorii orașului vor beneficia 
de o crntitate de 2000 metri 
cubi de apă în pitiș. Ca un făcut, 
în zilele următoare, programul de 
livrare a apei s-a redus drastic. 
Am ajuns sa avem apă la robinet 
trei, maxim patru ore pe zi. Nu 
țtim dacă lucraiile de reparații 
la bazinul suplimentar sunt ter
minate, Am aflat fnsă că anumi
te blocuri, în care locuiesc anu
mite persoane, beneficiază de 
epă rece 21 de ore din 21. Ba, 
mal mult, linii au și apă caldă. 
Înțelegem că. pe ans.-mblu, ora
ții’ beneficiază de cele 6 ore de 
Ppă zilnic, dar de ce să plătim 
«oi apa de care se bucură alții 7 
Cine Iși asumă responsabilitatea 
celor nfirmatc în articol 7".

Informația ne-a fost furnizată 
do către domnul Ovldiu Avrir 
mescil, primarul orașului. Pro
babil ca măsura reducerii pro- 
gramu’ul de apă este obiectivă 
ți temporară. Termenul de pu- 
ner“ în funcțiune al celui de-al 
dn.lea bazin de stocare este 
„toamna aceasta" din care a tre
cut dofjr o lună țl câteva ail^ 
€ât despre blocurile cnre au rc- 

preferențial do aproviziona
re cu apă rece șl ealdii, dacă 
•coasta se confirmă să lăspundă 
•«» In drept. (P. NÎCT’LESCU) 

însă s-a simțit din nou defavori
zat de societate și atunci a reac
ționat intr-un mod semănător 
nevrozei, exteriorizându-și vio
lent frustrare?, și asociindu-se la 
ceea ce se numește „subcultura 
sindicală".

In (șl prin) cadrul colectivității 
sindicale, fiecare individ în par
te (și toți împreună) și-au putut 
impune societății oportunitățile 
legitime, dar și ilegitime, ape
lând la mijloace licite, cât și ili
cite. Ca rezultat imedint al „crea-, 
tivității sindicale", a fost elabo
rarea noilor norme de compor
tare socială șl a unor mijloace 
fie reușită indezirabilă. Prin a- 
ccasta, sindicatele s-au transfor
mat (uneori) în surse potențiale 
de devianță.

Populația din Vale, deși a fost 
mult timp caracterizată de o re
lativă omogenitate ți stabilitate 
și-a pierdut treptat acest carac
ter, mai a,Ies după greva din 
'77, devenind eterogenă și favo
rizând apariția „subculturilor", 
După 1989, ea a perceput cu în-

Spre EM Valea dc Brazi

Merg șî eu o stație I
Mai mult de Jumătate din totalul salrriaților dc la FM Valea 

de Brazi surd navetiști. Cheltuielile de transport făcute pentru 
a i «duce la Jocurile de muncă se ridica la aproximativ 200 do 
milioane du ici lunar.

M.rită îi să. din câte am înțeles, pentru că oamenii sunt har- 
rici. .Se mai găsesc est tel de ortaci si în I.upcni, Vulcan, Petro
șani. Dur toți lucrează la EM Valea dc Brazi.

Gu tonte acestea, viitorul este luminos pentru nricăncni. Po
litica de cadre a conducerii exploatării va suferi o schimbare 
fericita pentru aceștia : „la, nevoie se vor face angajări, dar numai 
topn dc 18 ani, din Uricani. Absolvenți" N-au gmtuii rele cei 
din Vale, ce ziceți „copii" 7 (Val! LOCOTA)

Minerul Vulcan, 
medalie de bronz 
la Campionatele 

mondiale de 
popice din 

Germania
Sâmbătă seara, telexurile tu

turor agențiilor dc presă din în
treaga lume au transmis rezul
tatele finale ale Cupei Mondia
le Ja Popice, desfășurată așa 
cum .se știe in Germania.

Campioana României. Minerul 
Vulcan, echip;., minerilor de la 
EM Vulcan, pregătită dc antre
norul fideral ți principal al e- 
cldpei, prof. Valcriu Pițcoi, se
cund Ioan Baiasu, a ocupat locul 
trei, fiind medaliată cu medalia 
dc bronz.

Este cel mai marc succes al 
popicelor românești șl «1 echipei 
Minerul, dc-c, lungul anilor. Fe
licitări sportivilor, felicitări an
trenorilor. Felicitări conducerii 
ți sinrbcatoilui Vulcan Vom 
reveni «« amănunte.

România
grijorare cristalizarea și restruc
turarea noii societăți civile din 
țara noastră și a încercat să-șl 
mărească posibilitățile de acces 
la un statut superior în această 
societate.

Din păcate, fiecare dintre noi 
(și toți împreună), am alimentat 
o anomalie, pe care am numit-o 
„democrație". Am creat condiții 
favorizante pentru performanțe 
profesionale minime absen
teism, eroziune morală în câr
ciumi. Am numit mai sus doar 
câteva din multiplele conduite 
ața-zis „predeviante". De aici 
până la infracțiunile colective, 
sindicale, de o mare gravitate 
socială, nu a, mai rămas decât 
un pas. Ne ferim să tragem, 
Doamne ferește, o concluzie. Toc
mai de aceea terminăm cu o 
întrebare pe care ne-o punem ori 
de câte ori ne amintim de ceea 
ce s-a întâmplat în România 
postrevoluționară : „Dc ce?“. Nu 
ne întrebăm ce ne rezervă viito
rul. Ne e frică.

HORO
BALANȚA - CÂINELE

Problemele cu subalternii sau 
mai precis cu subalternele sunt 
azi hi ordinea zilei. Atenție cum 
le rezolvați.

SCUktrtON — MISTREȚ
.Succesul sentiment?,! și profe

sional este azi în obiectivul 
dumneavoastră,
SAGEI A t Oft — ȘOBOLAN

Nu sunteți deloc mulțumiți de 
înfățișarea dv. N-aveți decât să 
ln.iți măsuri.

CAPRICORN — BOU
In sfârșit situația bugetului 

dv. a intrat — cel puțin pentru 
moment pe făgașul ei normal.

V ARSA IOH — ilGKU
Treceți printr-o perioadă difi

cilă. Azi aveți însă șansa ‘ie a 
dovedi că puteți trece ți peste 
recasta.

fEȘTl — IEPURE
Criza de auloilfatc cu care vă 

confruntați poate fi aplanată de 
o persoană In etate.

BERBEC - DRAGON
Azi e posibil si» reacționați cu 

agresivitate k anumite provocări.

Le anunțăm ca pe o 
victorie:

76 locuri de 
muncă 

pentru 
tine ri

Vara care a trecut n-a fost 
pentru majoritatea locuitorilor, 
cine știe ce călduroasă. însă 
pentru promoția de absolvenți 
ai mulul acesta, ca a fost fier
binte. Ei au bătut la porțile fa
cultăților sau ale întreprinderi
lor, în căutarea unui loc de 
muncă.

Tinerii din I.upcni se pare că 
au găsit înțelegere chiar în pro
pria țară și propriul oraș. Numai 
EM Lupeni a angaja,t anul a- 
cesla 65 de absolvenți ai Școlii 
profesionale, 10 de la Grupul 
școlar și un absolvent al Univer
sității Tehnice Petroșani. Acesta 
din urmă se numește Nițulescu 
șl trebuie să fie un om făcut.

Din păcate, numai băieții au 
șansa de ?, se angaja la între
prinderile miniere. Fetele se în
dreaptă spre sectorul particular 
sau spre Starea civilă. Trebuie 
să le ia cineva și pe ele. (V.L.)

„Să se facă 
lumină

Ieri scara, bulevardul princi
pal al orașului Vulcan, în parte?, 
sa cea mai populată — este vor
ba despre zona dintre CAP și 
PECO — a fost cufundat în bez
nă. Astfel că tinerii care se mai 
plimbau scara pe acest bulevard 
au fost frustrați șî de această 
hai să-i zicem, mică plăcere. Cel 
puțin aceia care nu nu preferat 
să dea în gropi, în sensul propriu 
al expresiei, orbecăind prin în
tuneric.

Astfel că marț! scara, bulevar
dul T.Iihai Viteazul nu a mai fost 
animat așa ca în serile obișnuite. 
Tar cei care s-au încumetat to
tuși să-l bată, au fost cred în
dreptățiți să exclame : „Să se 
facă lumină !“. Dar nu s-a fă
cut... (T. VINȚAN)

In ziarul de 
mâine:
Pagina

tinerilor

SCOP
E bine totu.și să evitați provocă
rile I

TAUR — ȘARl’E

Zi perfectă în vederea concre
tizării unei asocieri sau chiar a 
unei... căsătorii.

GEMENI — CAL

O zi mal puțin interesantă 
pentru dv. Foaie și pentru că 
aveți mici probleme cu sănătatea.

RAC — OAIE

Chiar dacă dv. nu-i înțelegeți 
prea bine pe cel din jur, aceștia 
vă înțeleg foarte bine.

LEU — MAIMUȚA

Zi propice în vederea lărgirii 
cercului de prieteni.

FECIOARA — COCOȘUL

Azi vă veți dedica ziua muncii 
de raUn* 51 studiului.

PROGRAM 
SATELIT

RTB
7,00 știrile dimineții
8,00 Magazin matinal

10,00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 227
12,00 Prețul e fierbinte
13,00 Magazinul amiezii
13,30- Springficld Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Ghristcn
17,00 Iîans Mejser
18,00 Cine e șeful aici ?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Chemarea 'inimii
20.10 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 Acțiuni de salvare
22.15 Răzbunare?, iui Amy T'i.sher

0,15 Got'.schalk show
1,00 L.A. Law

PRO 7
6.10 Seriale, da și filme

10.45 Un glonte pe țeava
12.20 Reluări
13.20 Vegas
14.20 Goană în amiază
15.55 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Desene animate
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanne
21.15 Călătorie în Africa
22.15 A fost odată în Vest

1.55 Perry Mason
3,00 Fotografiile morții 

EUROSPOirt
9.30 Aerobic

10,00 Golf-magazin
11,00 Tenis-magazin (
12.30 Judo
14.00 Mag. sporturilor cu motor 
15,00 Automobilism
15.30 Tenis
19.30 Echitație
20.30 Știri spoixivC 1
21,00 Box
22.30 Automobilism
23,00 Tenis
0.30 Tenis
1,00 Hochei pe gheață

PROGRAMUL 
T V.

JOI, 7 OCTOMBRIE /

7,00 TVM.
10,00 Calendar.
10.30 Desene animate. Ț
11,00 Limbi străine. ,
11.30 Călătorii. y
12,00 Film serial. Hoțomanii. | 
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Ieși.
15,00 TVR Cluj-Napoca. ,
16,00 Civilizația montană.
16.20 Cronografn.
16.45 Actualități.
17,00 Repere transilvane.
17.30 Repere moldavo.
18,00 Față în față.
19,00 Germania văzută de un 

est-european.
19.30 Desene animate.
20,00 ActueJități.
20,40 Publicitate.
20.45 Studioul economic.
21.15 Film senat Dai las
22.10 Publicitate.
22.15 Alfa și Omega
23.15 Actualități
23.30 Seară de balet.
0,05 Porțl deschise.
0,30 închiderea programului.

DAGS 7V. 
‘7;EZlN7ă

JOI, 7 OCTOMBRIE

•— ora 19 — FAeimi de prîrlă 
— acțiune, dramă

— ora 20,20 — Revista presei 
„Zori noi"

— ora 20,30 — Incredibila cursfl 
da la Roky Monta ny —« supei 
comedie western după ura din 
povestirile lui Murh Twain

—■ ora 22 —■ Vsnessa — drama 
unei tinere educat* In mănAslfctJ 
ajunsă peste noapte proprietara 
de bordeluri —- sexy
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Daca e joi

Ștefan CIMPOI,

Vali LOCOTA,

Gheorghc OLTEANU,

Adriana RADU

«ASUMA VALEA
In pagina 

de săptămâna viitoare, 
afla cea făcut Ruțkoi 
Casa Albă, de unde vine 
unde se duce el. Vă asigurăm 
că este un subiect pro- 
FUND ancorat in realitate

„Răsună Valea’*
\ c|i 

la

Moldoveanu’ a bușit 
două mașini

o săptămână și cevaS-a petrecut în urmă cu
pe Bulevardul Mihai Viteazul din Vulcan. Go
nind cu mașinuța sa bieu-mamaia, G.N, 
apucat să bage de scamă că, pe banda, 
a carosabilului, peste drum de blocul cu 
matograful. erau staționate, două autoturisme. 
Luate pe la spate, așa, pc neașteptate, acestea 
s-au trezit șifonate și azvârlite pc zona verde 
de pe margine.

Auzind zgomotul produs de impact, propricta-

n-a 
întâi 
cine-

rilor celor două mașini — un „Wartburg" șl o 
„Dacia" 1310 — Ji s-a tăcut inima cât cuiul 
pontou. N-o fi, oare ? Presimțire^, li s-a adeve
rit când au ajuns la locul cu pricina. Ieșit din 
habitaclul automobilului său, Clică s-a 
grupului carc-i admira performanța, 
n-a reținut dacă, în tcele momente de 
plarc, Gică a rostit celebra sa replică : 
tc.șle Moldoveanu’ I". Cert este, însă, că 
trebui să o facă.

alăturat 
Nimeni 

contem- 
„Plă- 

va

TRIPLA DIN SPATE

■ înaintăm neabătut spre

îotieiaîei lajilalisls in mrs

veniți privalizarea-ncântă

Șl LILIACUL A-NFLORIT
Ducă pașii Ic poartă în zona centrală a orașului Pe

troșani, in apropierea librăriilor vei avea o surpriză. Peste 
noapte, geamurile uncia dintre firmele aflate în zonă au 
înflorit. Și nu oricum, ci, pur și simplu, liliachiu.

Culoarea primavaratică face să vibreze de prospețime 
împrejurimile. Lipsește doar mirosul, cântecul fiind pre
zent în numele firmei.

Și ce-i cu asta, o să spuneți 9
De fiustibus.-. !“.
a atâtea tarabe și chioșcuri, câte are orașul, o florî- 
două, pe un geam, n-ar fi nimio. Ce dacă nu se po

trivește în peisajul citadin ? Ce, e treaba edililor dacă o 
firmă ține morțiș să se înfrumusețeze ?

Dar dacă e așa. noi așteptăm răbdători să înflorească 
și celelalte firme. Măcar pe geamuri, că în rest.» ?!

ZAM BILA

Maxima Bucură-te do viață I E 
deja mai târziu decât crezi.

sfii 
COMFUCIUS

loriul este citat in calitate de

înccrcrrca noa-tră dc a înghe
sui un coșcogeamite sindicalist 
In această mică rubrică, s-a 
soldat cu un cșc. lamentabil. 
Liderul - spectiv (nil îndrăznesc 
să spui care, să nu paț vreun

conflict) a fost mult prea ocupat 
cu ort ce ii pe carc-i ‘păstorea și 
nu a avut răgazul sfl vorovcascâ 
și cu noi. Nu i nimia I

Răi cum suntem, noi ne-am 
făcut meseria și am tras vârtos

H In curând ne tom bucura cu toții de

Cursurile 
d2 specializare, 
penî'u fecioare

.SJnbală noaptea un june e, fost făcut fericit. După lupte 
secuime, el s-a căsăto, it cu aleasa inimii sale. Fata, proatpulă ea 
rouă dimineții, avea In palmares două avorturi și trei violuri, 
la c: » și-a dat co simțământul.

Gu toate acestea, fericitul mire are convingerea că a fost pri
mul bărbat din viața soției sale. Norocoasa mireasă nu numai că 
nu l-a contraz s, dar „a făcut totul” ce, să-i întăr ească, dacă pot 
să spun așa, .- ceastă convingere. Bravo ei I

Moi, pentru că o cunoaștem bine, o rugăm sâ ne dea adresa 
„școlii" pe care a absolvit-o. Nu de uita, dar poc,te reușim să tri
mitem acolo toate viitoarele „fecioare" la specializare.

LUCY DE FIER

Fidel Prcst Con SRL Lupcni a inventat I
\lnstrumentul de măsurat potența*
I ■ Cel mai Ieftin eostâ numai 34 lei I

I
I
I
I
I
I
I
I

In ce mă privește, nu sunt atât dc bogat pentru a-mi permite 
lucruri ieftine, dar asta nu mă împiedică să fiu un pasionsit cititor 
de., etichete, întrucât cea mai ieftină carte este, după cum 
constatat Litr-o librărie „Documentul fina) dc la Viena" 
Jet, pTeț rare. In treacăt fie spus, nici nu poate fț plătit, 
alt magazin zm calculat că o pastă de ras costă cât 90 dc 
de muzică clasică, situate pc un raft mal jos.

Surprize cea mai marc tun avut-o Insă la un magazin 
„Fidel I’rest Corn" SRL Lupcni, unde se vând „Potentometrc" 
(pe atocuiJ „Polențometrc"), adică instrumente dc mfisurc.t potența, 
confirm etimologiei, deoarece componenta electronică pasivă eu 
rezistență electrică variabilă se numește' potențiometru. ArțadaT, 
dați iiâvrdA, bărbați, ți potența vă măs urați. Știți că Înțeleptul 
măsoară de tete ori până tale o dată t

(PII)PATDL LUI rnocusT

am 
— 5.50 
Intr-un 
discuri

a) SC

cu urechea. Intre timp, ne cru 
ecam dc ce auzeam. Ortacii, care 
lucrau pe posturj sub calificarea 
lor, se jeluiau sindicatului că 
omologii lor pot să tragă chiulul, 
pe când ei sunt nexoiți să mun
cească — țineți-vă bine — șase 
ore întruna. E Inuman, zău așa I 
Chiar șase orc, fărfi întrerupere? 
Capitalism sălbatic, nu altceva !
UN VAJNIC APARATOR AL 

DREPTURILOR OMULUI

Dc două luni, Miruna Vaier

U In caz dc Reprezentare, sc judecă în lipsă
Cât simțiin încă pământul sub picioare, ne credem 

mari și tari și ne dăm in judecată unii pe alții pentru te 
miri ce. Au fost și vor fi procese dc calomnie, de divorța 
de moștenire, de toate alea- Poate mai puțin de conștiință. 
N a fost, dar se pare că va fi la Petroșani, un proces în 
care un mort este chemat ,,la interogator*’, în calitate de 
pârit- P.W. din Uricani emile pretenții asupra decedatei 
(din 1991 1) P.M, Prin urmare, moarta este citată și aș
teptată în ziua dc 7 octombrie, ora 8, la camera 27 a Ju
decătoriei Petroșani. Suntem curioși sâ aflăm cu ce va 
veni, în apărarea sa, „pârîta", din lumea de dincolo...

ION DE LA RAI on

Gătește pe fierul de călcat
■ Când face clătite, ia fierul dc mâner

Miruna Vaier locuiește în Ae
roport. N-arc butelie, n-arc bani, 
n-arc pe nimeni. Dc vreo două 
Juni i s-a ars și reșoul. Dc atunci, 
fie ciorbă, fie supă, toate fierb 
pe fier de călcat, evident. In-

5 A apărut in Valea Jiului,

tors cu zgf.ibi’lc-n sus. bine țin
tuit între două cărămizi, fierul 
îșl face conștiincios datoria. Nu
mai la chitite are de suferit oa
rece violențe, deoarece proprie

tara, in astfel de rare Oiazta, ara 
plăcerea de a-i manipula de mâ
ner. De obicei, rSntune nevătă
mat, deși clătitele tjung pe pe
reți de undp sunt servita calde, 

STAN CLATifU» ,

Un șofer mai iute
■ Șoferul c român, autobuzul slrain
Când plouă, se spune că e vreme dc făcut 

copii sau dc numărat banii. Cum noi le cam 
terminaserăm pc-amândouă, ne-am pornit, Intr-o 
2i de luni, să descifrăm mersul autobuzelor.

La cep dc linie, in l’iața Victoriei, erau, cu 
mic cu marc, vreo 7 autobuze, majoritatea străi
ne. Unu) chiar avea o tablă cu ceva scris în 
nemțește și o tăbliță cu nr. 13. Patrioți, dar cu 
gândul spre Vest am ales unul cu tablă dc Uri
cani.

Autobuzul părea norme), iar pe șofer îi cu
noșteam cie pe vremea când căra, cu lada, car
tofi șl bolovani. Am urcat Insă cu speranța că 
omul n-a mai schimbat.

I.a prima curbă spre stânga era cât pe ce să 
ne bage tn biserica ungurească, dar și-a dat 
seama, probabil, in ultimul moment, că nu-i 
duminică ți întâlnirea cu Cel de Sus nr fi putut 
fi ratată. După redresare, ți-a continuat drumul 
cu tot calmul, folosind exclusiv cele două viteze 
din dotare —' încet ți foarte Încet, Călătorii 
tropăiau }i sciășnc.m din dinți nerăbdători. Unii

decât autobuzul sân
chiar i-au strigat-o de lz, obraz : „Mână, bă,
c-ajungem la noapte I"...

In consecință, la PECO Livczcni a 14-xit 
motorul mergând, a coborât și ne-a arătat ea 
poate. In 15 secunde a alergat 50 metri obstacole 
ți retur, pentru că omul cu caxe-și dăduse 1» 
tâlnirea fulger alerga din stânga autobuzului. 
Pună la urmă și-au intersectat traiectoriile, au | 
schimbat vorbele și am pornit mid depaito. 
Cu aceeași viteză melcifică. La Vulcan a coborât 
«ir și, într-o clipită ți-a cumpărat o înghețată, a 
încasat restul, l-a pus în buzunar ți a transferai 
în stomac primele două înghițituri. ta > treia 
se afla deja in scaunul de conducător.

Iuțeala cu care lua deciziile și crționa spontan 
ne cam neliniștise, astfel că, la Lupcni, ohser- • 
vând di saliva copios In timp ce privea afițnl J 
filmului „Prostituam”, n-ain mai lat pc gân- • 
duri și am coborât Ir prima. N-am observat dacă • 
a coborât ți el să-și rezolve ultima dorință. • 
Oricum n-am fi avut ce vedea, dacă o Mcea cu j 
are’-ași viteză .. J

MAR IA TEREZA Șl ALpi Z
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Sin icloiji francezi și români - la Petroșani
O ecmpu sociologica româno- 

francezâ efectuează, de un an, 
cercetări in România. Ea încear
că să ințeleagă felul in care so- 
cietc.tea românească s-a angajat 
intr-o noua fază, după prăbuși
rea comunismului. O prima par
te a cercetării s-a desfășurat deja 
In diferite localități: la Sibiu în 
rândul muncitorilor, la Bucu
rești printre intelectuali și la 
Cluj cu cadre didactice. In pre
zent, cercetarea continuă în rân
dul studenților din lași. 'n'
treprinzătorilor din Timișoara 
și, bineînțeles, al minerilor din 
Petroșani. In fiecare din aceste 
localități, sociologii lucrează în

micj grupuri, ouprinzând circa 
o duzină de persoane invitate 
să se reunească, fie pentru a se 
întâlni cu diverși interlocutori, 
fie pentru a reflecta împreună 
și a-și exprima punctul de vede
re asupra propriilor probleme, 
precum și ale societății românești. 
Fiecare este invitat să reflecteze 
și să-și dezvolte concepțiile per
sonale, în afara oricăror sloga
nuri politice. Sociologii își expun, 
și ei. punctele lor de vedere, pe 
care le supun discuției grupului. 
Nu este vorba, deci, de a anăra 
vreo concepție politică, ci de a 
reflecta și Încerca să se înțelea
gă, împreună cu oameni obișnuiți.

care sunt problemele care sc . 
pun astăzi.

Această metodă g. fost deja 
folosită dovedindu-și calitățile, 
în Franța, firește, dar și în Ame
rica Latină; în prezent, ea este 
aplicată în Polonia. în Rusia, îiî 
Cehia și Slovacia. Reușita ei de
pinde de responsabilitatea celor 
cere se angajează să participe 
la etapele aplicării ei.

In vederea stabilirii unor con
tacte benefice acțiunii de cerce 
tare, cei interesați pot participa 
la întrunirile grupului, in pe
rioada până la 8 octombrie. În
trunirile se vor desfășura la 
Teatrul „I.D. Sârbu“. etajul I.
între orele 17—19. (M.B.)

'Hiiiiiiiiiuiuiihiiii I

Mica publicitate
ANIVERSARI

SOȚUL Vasile, copiii și .’ 
nepoatele, precum și toți ce ) 
o îndrăgesc, urează Janei Bo- l 
descu din Vulcan, sănătate, , 
bucurii și clipe frumoase. „La J 
mul ți ani !“. (0125909) l

CU OCAZIA împlinirii a )
doi anișori, dragă Andra Ra- i 
nia Staicu, bunicii Dodo șl ’

IOlga îți urează tot ce e mai ) 
frumos pe lume, sănătate și i 
noroc. „La mulți ani !“. < 
(0126001) /

LUI Cristea Corneliu, din 
tupeni, la împlinirea celor 25 
de ani multă sănătate, fericire 
șl „La mulți ani 1“ din partea 
familiei Sofian Mihai — Vulcan. 
(0125993)

SCUMPEI noastre Lorincz Ibo- 
lya, la împlinirea frumoasei vârs
te de 24 ani. multă fericire, să
nătate și „La mulți ani !“. Cu 
drag, soțul, mama soacră și cum
natul Cu familia. (0126050)

V \NZARI

VÂND urgent Dacia 1300. Re
lații: telefon 542261. după ora 
15. (0126017)

VÂND video playcr Akai. nou, 
175 000 lei. Telefon 542577. 
(0126033)

VÂND casă, curte, grădină 700 
n.p. Petroșani, str. Anton Pann, 
14. Relații : telefon 550584.
(0125926)

VÂND video recordcr Saba, 
radiocasetofon dublucaset. Pe
troșani, Gh. Banțiu. 22. Telefon 
546826. (0126038)

VÂND motor Skoda S 100, cota 
□ 4- multiple piese. Petrila, str. 
Minei, bl. 24/9. (0126039)

VÂND camion SR-114, 5 tone 
Informaț’i telefon 544457, după 
ora 19. (0126011)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj 1, cartier Progresul. Infor
mații: telefon 095/619565, după 
ora 17. (01260 13 >

VÂND Fiat Ciorna Turbo Die
sel, 1986, stare excepțională, ru
lotă comercia ă deosebită (6 m 
lungime), super dotată pentru 
snack-bar (inclusiv sursă proprie 
de alimentare cu energie elec
trică), sufragerie stil cu placurl 
de marmură, toate la prețuri ac
cesibile. Telefon 513422. (0126015)

CUMPĂR sau preiau contract 
apartament 2—3 camere în Vul
can (exclus Dallas). Relații: Pa- 
roșeni, str. Jiu — Paroșeni, nr. 
89 (vizavi Uzina Paroșeni). 
(0126048)

VÂND apartament 2 camere 
(parter), Petroșani, Aviatorilor, 
10/1, sau schimb cu similar Tg. 
Jiu. Relații : după ora 18. 
(0126046)

VÂND microbuz Fiat Ducato 
Diesel, supraînălțat, 9—11 locuri, 
încărcătură 1.5 tone, înmatricu
lat și Volkswagen Golf Diesel. 
545631, 545672. (0126052)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 4 came
re Petrila, 8 Martie, 34/8, etaj 
1, cu apartament 3 camere Pe
trila sau Petroșani, exclus par
ter și et. 4.

Ol ERTE SERVICIU

S.C. ANITA — Complex Pa
rângul Petroșani — angajează 
vânzătoare. Telefon 545321. 

(0126056)

SC DISCO-BAR SRL Petroșani 
angajează ospătare, femei servi
ciu și portar. Informații, la Bra
seria Minerul, zilnic, între orele 
10—14. (0126018)

SOCIETATEA Comercială „Lo
tus” Import-Export SRI. (Disco
teca UTP), angajează barman- 
ospătar. Relații : după ora 18. 
(012603l>

SC „CRĂCIUN COMEXIM- g 
SRL Deva, Cq filiala în Pe J 
troșani, angajează paznici 
pentru depozitele : Petroșani 
Petrila, Bărbăteni. Relații, la 
telefon 542602, după ora 17. 
(0126037)

DIVERSE

ANUNȚ

SC DIAMANT SA Petroșani, 
scoate la concurs postul de con
tabil șef. Concursul va avea loc 
în ziua de 14 octombrie 1993 ; 
scoate la licitație pentru închi
riere de spațiu pentru depozita
re; licitație — locație de gestiu
ne — spațiu comercial. Ambele 
situate în Complex Minerul — 
Petroșani. Licitația va avea loc 
în data de 22 octombrie 1993, ora 
10 la sediul SC Diamant, con
form legislației în vigoare. In
formații suplimentare la telefon 
545866. (0 1 26054)

PIERDERI

PIERDUT carnet student și 
legitimație bibliotecă periodice 
pe numele Crișan Gheorghe, eli
berate de UT Petroșani. Le de
clar nule. (0126031)

PIERDUT legitimație biblio
tecă periodice pe numele Dunka 
Vasile Roman, eliberată de UT 
Petroșani. O declar nulă. (0126032)

PIERDUT carnet șomaj pe nu
mele Munteanu Constantin, eli
berat de Oficiul Forță de Muncă 
Petroșani. 11 declar nul. (0126040)

DECES

LINII Sibincscu Nuțica și Aurclian sunt alături de nașii ing. 
lulea Emil și Venera la marea durere pricinuită de decesul 
scumpei lor mame și soacre.

Sincere condoleanțe. (0126012)

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de Ia dureroasa des|rărțire do scumpul 
nostru tată, socru și bunic

BOYTllfi JANOS

Nu-I vor uita niciodată fiii, nurorile și nepoții. (0126035)

AU TRECUT 4 ani de când a plecat dintre noi al nostru soț, 
tată, socru și bunic

KERESZTEȘ EUGEN
Nu te vom uita niciodată. Mama, Nicu, Nclu, Marin, Clara, 

Otilia.
Vel rămâne mereu în sufletele noastre. (0126049)

Cotidianul de opinii șj informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

Cont virament; 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director: M1RCEA BUJORESCU
Director executiv; ing. Alexandru 

HOGfMN
N

I M P 0 II H Al I
IN ATENȚIA AGENȚ1LOR ECONOMICI, SOCIETĂȚI 

COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT SAU PARTICU 

LAR

începând de luni, 11 octombrie, ziarul „Zori noi“ va 
publica anunțurile de marc publicitate NUMAI după ce 

contravaloarea acestora va fi achitată cu CEC sau în 

numerar.

„ROMSEH” 
focșani

- Producător autorizat în domeniile:

— scule așchietoare;
— stanțe, matrițe, dispozitive și echipament teh

nologic;
— accesorii pentru mașini unelte;
— aparatură și instalații hidraulice.

— Execută pentru dvs. reparații și rccondiționări 
precum și produse la cerere inclusiv scule pentru industria 
minieră.

— Pentru relații tehnice și negocieri, specialiștii fir 
mei noastre vă stau la dispoziție la următoarea adresă ;

S.C. ROMSEH SA.
FOCȘANI B-dul București nr. 16

Telefon 0939/15600 — int. 239 — comp. Marketing 
—— int. 222 — comp. Desfacere 
— int. 213 — comp. Colaborări

Tclefax 0939/13633
Telex 53243 (0126014) î

S.C. Electro - Star
Petroșani str. A. Iancu nr 8, telefon 545632

VINDE DIN STOC

— TV color Goldstar
— TV color Megavision 0 37 cm, 51 cm, 51 cm
— Calculatoare HC 91
— Instalații satelit — antene 1,25 cm Al, 1,4 in offsct 

Al — import, 1,85 m fibră sticlă, monturi polare, actua- 
toare. (0126055)

Societatea Comercială 
PECO DEVA 

Depozitul Vulcan
ANGAJEAZA

— un șuier categoria B și C

— un vânzător stație PECO (temporar).

Relații, Ia telefon 570874 sau la sediul Depozitului
PECO Vulcan.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicoiae Bălcescu nr 2. 
Tclelounc: 541662 (dircctor-rcdactor șef); 

515972 (director execuți v-administraliv 
difuzare), 512161 (secții). Fax: 093/5159’2

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str.
Nicoiae Bălcescu nr. 2. Telefon 541365

Materialele Decomandate |l 
nepublicate nu Cu restituie. Res
ponsabilitatea morală si juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil de număr I 
Tibcriu SpATARU 

Corectară
Emilia AGQ1RE1 

Viorica FiRȚULESCU


