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Vă c ă r oiu
ne-a tras-o iar

fără doar și poate, intrarea României in mui( visatul Consiliu 
al Europei ne-a furat multora gândurile. Romanii au așteptat prea 
mult acest [ap1. legându-și fiecare speranța de mai bine, de oricare 
dintre jocurile, jucate de guvernul nostru.

A venit și mult visata zi, in care surle și trâmbițe, au vestit: 
„gata am intrai în Europa". Deși aici fusesem dintoldeauna. nu 
numai cu cândurilc, ci și cu fapta, dar mai ales cu sărăcia noastră 
impinsâ până la exasperare, pe mâna străinilor, chiar din Europa, 
ca să nu mai vorbim de ceilalți de peste ocean.

Pentru acest scop — cel al devenirii ca membru in Consiliul 
Europei — Guvernul Vacăroiu, care a văzut acest pas ca pe un 
deva at colac de salvare, a făcut în plan economic, fel de fei de 
corupt omisuri. Și lotuși nu ne propunem să facem un inventar al 
erorilor și gafelor guvernului, cu toate că vremea scadenței ar 
trebui să se apropie. Cu toate acestea însă un aspect ni se pare 
cel jjuțin ciudat, daca nu misterios, ș; anume devalorizarea artifi
cială a monedei naționale, artificiu prin care se vrca se pare, să 
*e împingă și mai mu.t economia națională spre dezastru) final.

Zi de zi, asistăm neputincioși la creșterea îngrijorătoare a 
cursului dolarului față de leu, fără ca onor Guvernul să încerce 
măcar „de ochii lumii" să acorde un dram de protecție monedei 
noasti-’, aduse șl ca in pragul dezastrului.

I ,r această pasivitate rușinoasă a guvernului, a președinției 
, i pari internului față de creșterea artificială a cursului dolarului 
(în vi ;me co in alte țari europene acesta scade) se repercutează 
in mod direct esupra populației. Despre care știm noi mai bine 
ce protecție socială are, cu tot amalgamul de legi am dorești ce 
le-au refulat parlamentarii noștri trecuți sau prezenți.

Și ca să exemplificăm cât de cât, că tot e toamna în România, 
de cânți cu ascensiunea spurcatului de dolar american, până și 
loiiiârui nostru de la țara crește și țelina și celelalte legume din 
grădină tot cu dolarul. Ca să nu mâi vorbim ce de dolari mănâncă 
poi. ii s itele sacrificate la intern, al căror kilogram dc carne, 
sub proiecții toi a guvernului nostru, a mai «îdăugat, câtevti sute 
bure de lei sau poat,.- de „cenți" cine știe.

D u nu numai ec. t aspect te îndeamnă să gândești la ce o 
fi in capul guvernanților. Recent după cum se știe, (cel puțin de 
a-,tu am fast anunțați), prețul carDur mților a luaT-o iar in sus. 
D odată cu acc ta a luat-o in sus și prețul tuturor produselor 
Vână și nevinovatele și statornicele botcane cu fasole, ori paști, 
de tomate din magazinele noastre alimentare au crescut la preț 
doar p_,t3 noapte, cu sute și sute de lei. Cineva glumea zilele 
trecute, spunând că li s-a aduugat la preț șl sporul de vechime...

Și uite-a,a vine Iarna, și în Valea Jiului, «apă caldă nu avem, 
căldura, cine știe, butelii ioc, medicamente cu țâruita, iar guvernul 
ne ar.cț. .!« cu protecția socială, trâgându-ne pe sfoara Consiliului 
Europei pâ.nă probabil nu ne va scoate din iarnă decât pe jumă
tate morți sau pe........................
ne aprecieze, dacă 
dâ.rul n un vrea 
învețe și p • dânșii 
tot umbli dânsul 
pare i 1-ai li pui președinția acolo până la pensia Iul, nu a noastră, 
câ p' noi ,v-a scos dânsul de mult.

Glieorglie CI1IRVASA

Jumătate vii. cum o vrea domnul Vacăroiu să 
o mai avea pe cine, că. mărturisim noi pe 
să-l mal avem. Poate ni-1 iau americanii să i 
cum să scadă cursul dolarului peste noapte, câ 
după clauză ca să-și slujească... scaunul, de

Prezentând polițiștilor <lm unirntc străine, câțiva

Sâmbătă, 16 octombrie 1993, orele 10,
Iu camera 23, Ilanul Bucura, Hațeg, se
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voi- plăti deponenții ce posedă chitanțele 
cuprinse între numerele 901 —1027.

Ce este cu forța de muncă din Valea Jiului?
După anul 1989, industria ex

tractivă din România a redevenit 
o activitate civilă prin retrage
rea efectivului de 7000 de mili
tari ce lucra în exploatările mi
niere d n Valea Jiului. N-am pu
tea să jurăm că n-au mai rămas 
printre noi câțiva ofițeri deghi
zați. fie prin subteran, fie prin 
baia minerilor sau mai ?l|u eu 
pe unde, ei își servesc patria.

Ce a mai rămas din posturile 
nocupate de ei a fost «acoperit cu 
forța de muncă provenită de pe 
băncile școlii, sau cu cea neșco- 
lită din Moldova. In genere, cu 
muncitori care auzeau „întâiași 
dată, pentru prima oară" de mi
nerit și care se întrebau cu ce

se mănâncă dânsul. Și care nu 
au aflat — nici până astăzi 
care este răspunsul.

In numele binecuvântat
Sociale, 

in toată 
făcut noi 
a mențl- 
ale celor

al
atotputernicei Protecții 
existentă — zice-se — 
lumea civilizată, s-au 
și noi angajări, pentru 
ne locurile de muncă
rămași. Mulți dintre oamenii an
gajați sunt demni de respect: nu 
beau, nu fumează și se prăpădesc 
după munca fizică. Alțij însă lu
crează numai pentru a avea 
de-o „cinzeacă11 și aceea o 
pc lună.

Din totalul celor 32927 
muncitori câți are RAII-ul. 
procente lasă mei eu 
adică ies la pensie, se transferă

Astăzi despre :

bani 
dată

de 
zece 

malurile,

la alte unități sau lasă să li se 
desfacă pur și simplu contractul 
de muncă. Ei sunt mânați de 
dorul de ducă, arși de setea de 
a bate câmpii și continuă tradi
ția poporului de muncitori mi
gratori. In anul 1989. populația 
aceasta se ridica la 20446 de per
soane.

Nici astăzi nu e rău: din patru 
muncitori angajați in Valea Jiu 
lui, unuia 1 se desface contrac
tul de muncă. Insă tot așa 
cum i se dezleagă, tot așa 
leagă și merge voinicește 
departe Continuând așa, 
ritul va dispărea în curând

după
1 se 
mai 

mine- 
de la

Vali I.OCOTA

(Continuare in pag. ■ 2-a)

Cealaltă fată a Paradisului
■ Dacă tu nu o spui, ei nu au cum să o repete

Am fost, de cutând. in Vest 
și am văzut o piață in care Vin
deau doar copii. Se vindea marfă 
care prisosea vânzătorilor. Erau 
jrăpuși, casete, cârti, discuri, ca
iete, creioane, gume, mașinuțe. și 
alte asemenea lucru: i spre uzul 
școlarului de pretutindeni. Mă 
apropii de un stand aflat la 
înălțimea unor puști de școala și 
intru în vorba cu oi. interlocuto
rul meu este un băiat blond, cu 
ochilari de bunică. El îmi explică, 
amabil din cale alară, cum de
vine c.i/iil cu comerțul. Este ele
vul Marc llollchcn și invață la 
Echtcrnach, in Luxemburg. A- 
fland că vin 
nia, în Jurii*- meu 
puștii de la tarabele 
nici Terrao, Revin 
Christian Wagner și 
P.iiînrucher stau de 
indehte, despre comerț cu 
unor bătrâni negustori, 
ținut faptul că. dacă viej 
ligi mult, trebuie să ai 
multă și de călit itc. Când sa 

plecăm, vine lân;.i noi și un 
umori'.t italian. El ne zice, râzând,

„frumos! frumos! Mai sunt atâ
tea de distrus!" Luxemburgul este 
o țaiă mică, chiar foarte mică. 
Ea are nivelul de trai cel mai 
lidicat din Europa. Aici, câteva 
universități americane au găsit 

de cuviință să organizeze o confe
rință internațională despre umor 
și ironie, la care am avut onoa
rea să fim invitați. In sală au 
fost prezenți, ]>e lângă cei ce
rZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZA'ZrZZZZZZZZZZZ

aveau de susținut comunicări, o 
mulțime de ziariști luxembur
ghezi.

— Câte reviste de umor aveți 
in Luxemburg? întrebăm noi 
plini de curiozitate.

— Nici una, ne răspund — 
cu mândrie — gazdele. Iar dacă,

Mihai BARllU

(Continuare in pag. a la)

<iiitoinul)i|ișli

Au crezut că le pun
■ In final, biguditirile au rămas la... șmecheri
Controalele întreprinse recent 

de cătro agenții de circulație au 
școs la Iveală ceva care credeam 
ca doar ln marile aglomerări ur
bane se petrece. Anume că sunt 

, conducătoii auto amatori care, 
„^coperiți1* cu documente elibe
rata de autorități de pe,t<» ho
tare, străbat șoselele municipiu
lui cu autoturisme străine ce, în 
țările lor de baștină, au fost 
jrvliate din circulație. Probabil 

că respectivii mizează pe faptul 
câ polițiștii n-au clrcumvoluțiuni 
cerebrale adecvate descifrat ii 
mențiunilor din docnmrnt-Jr cu 
pricina, Qnzurilc pe <,arc vl le 
supunem 
începutul 
treburile

• Luni
stației

de circulație oprește, 
trol, autoturismul VW l’assat cu 
nr. de înmatriculare fR-CY-717. 
La volan se afla Irșai Alcfeindru. 
Verificând m t<>le mașinii, polițiș. 

a sesizat că autoturi imul fuse 
radiat In Germania la data 
28 martie 1991. La aducerea 
In țnră el n-a fost înscris în 

Celui amintit mai 
s-a întocmit dosar p. 

reținut pci misul de 
n vederea 

5 octombrie

pentru con-

atenției, depi Jato la 
ae stej luni, denotă că 
stau cu totul alt PI.

4 octombrie. în zona
I'ECO Livez'ni, agentul

tu) 
se 
d<> 
lui 
circulație. 
Înainte i ; 
nai și J s a 
conducere ln vederea anulării. 
• Marți. 5 octombrie ac. Locul 
acțiunii: bulevardul 1 Decembrie 
din Petroșani. Secvențele se de
rulează c.i șl In situația petre
cută cu o zi înainte. După ce-l 
oprește regulamentar, agentul de 
circulație solicita celui dc la vo
lanul autoturismului VW (nr. 
GO-YV-all) săi prezinte docil

ul 1 luxemburg.
(tocmai) din Româ- 

se ari una și 
vecine. Da- 

Weyland, 
f rederich 

vorbă, pc 
ar rlll 

Am re- 
sa câș- 
marfă 

Când
noi și

,,Confecțiile” Vu'can-față
în față cu tranziția

Chiar dacă așteaptă clauza 
națiunii celei mai favorizată în
treprinderea de Confecții Vul
can are o activitate febrila. Clau
za i ar aduce întreprinderii un 
contract cu o lirină americană, 
lucru care ar «pori prestigiul fir-

creierii pe bigudiuri
montele. Căldarari Cristian, pro
prietarul mașinii, se conformează. 
Numai ca. răsfoind hârtiile, a- 
gcntul dă peste vjza care men
ționa că Volks\vagen-ul era ra
diat de la 30 martie 1993. Auto
turismul, având ca an de fabri
cație 1980, fusese introdus in 
țară fără, insă, a putea fi înscris 
in circulație. Conform legii, pu
nerea m circulație pe drumurile 
publice a unui autovehicul ne- 
înmalriculnt constituie inlracțiu 
ne. • Miercuri. f> octombrie. In 
I’etrila este oprit un autoturism. 
Tot Volkswagen. Numai ui de 
înmatriculare: (IO YZ-439. Băr
batului de la volan Mili u u 
Sorin, i se solicit a, 
politicos, actele. Agentului de cir
culație ti „sate in oclu" o men
țiune. Este ci a caro dovedește 

ca autoritățile germane au rurii.il

mașina Ia data de 8 iunie 1993. 
VW era fabricat în 1980, așa că 
— in conformitate cu reglemen
tările românești în materie — nu 
exista posibilitatea insei ierii lui 
în România.

„La intrarea în țară. In punc
tele de frontieră — a ținut să 
precizeze dl. locotenent Petre 
Mârza, șeful Biroului Circulație 
de la l’olițin municipiului 
troșalii — 
declarație 
cunoștință 
nu pot fi 
Fi au spus câ le aduc 
piese de schimb. Procedând 
fel dcci'll ora legal, s-au ales cu 
sare penale și cu permisele 
conducere reținute"

GlteotjJie OL 1 LA NU

I’e- 
respectivli au dat o 

prin care nu luat Ia 
că autoturismele lor 
înscrise în circulație, 

pentru 
alt- 
do- 
dc

mei și ar însemna o nouă piață 
de des tăcere. Dar acesta este un 
proiect de viitor. In prezent, fa
brica iși onorează comenzile pen- 
ti u piața internă și, mai ales, 
lucrează împreuna cu o firmă 

italiana cu care are încheiat un 
contract până in luna noiembrie. 
Contractul va fi prelungit, se 
pare, și in anul următor, astfel 
încât capacitatea fabricii va fi 
acoperită, in întregime, cu co
menzi ferme.

Acesta este, probabil, motivui 
pentru care întreprinderea nu 
participă la TiB ’93, considerând 
că o comanda fermă (chiar dacă 
nu foarte bine plătită) este mal 
bună decât una sau unele 
putea fi contractate cu 
fu me.

încercările de a penetra 
internațională a confecțiilor s-au 
materializat doar prin trimiterea 
unor colecții in câteva țări din 
Vest.

Credem. însă, că «acest colectiv, 
condus de doamna director Mar
gareta Zeides, are ambiții mai 
mnri și nu vor rămâne doar 
simpli executanți, cu mână de 
luciu ieftină, pentru fuma ita

liană.
Un pas spre realizarea acestor 

ambiții este, fără îndoială, pri
vatizare,! prin metoda MF.BO, 
începând din luna noiembrie.

.Și in rest, să auzim numai de 
bine I

ce ar 
alta

piața

Adriana RADU

rurii.il
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Zice ministerul 
c-ajuta șomerul

Deși unii spun despre Univer* 
sitatea Populară că este un fel 
de.„ „Cântarea României" prin 
săli de curs, să le amintim că 
nu este chiar așa. încă prin anii 
’30 a apărut ideea Universității 
Populare, inițiată de Nicolae 
lorga. Iată deci, o existență de 
peste o jumătate de secol, care 
tinde spre o nouă dimensionare 
a noțiunii, perimată din păcate 
in anii dictaturii roșii.

Această formă de învățământ 
nu se mai vrea a fi un banal cerc 
aplicativ. Începând din vara a 
cestui an, Universitatea Populară 
nu mai este lăsată la mâna unor 
SRL-uri care ofereau contra-cost 
tot felul de diplome, inutile și 
fără valoare. Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale a preluat se
rios problema la nivel de țară, 
dând In acest sens recomandări 
și legi precise. Astfel, la Petro
șani, Universitatea Populară va 
funcționa în clădirea Casei de 
cultură, pe mai multe secțiuni 
— contabilitate, depanări, croito
rie, jimbi străine, etc. Se speră 
intr-o receptivitate cât mai largă 
a celor interesați, condiția de 
funcționare a unei secțiuni fiind 
de 15 persoane. Cursurile se vor 
face cu lectori de specialitate, 
având și calitățile pedagogice ne
cesare în asemenea situații. S-a 
fixat și perioada școlarizării, ea 
fiind Întinsă .pe trei luni, .18 ,oc-. 
tambrie 1993 — 18 ianuarie 1994. 
Punctul cheie al problemei — 
fi de fapt, al prezentului articol 
_ este că față de modul ambiguu 

recunoaștere a acestor cursuri, 
fii anii trecuțl, diploma obținută 
este recunoscută de Ministerul

■uncii și Protecției Sociale, fi- 
frtd un tnwc câștig pentru șomerii 
fure te «cest mod se vor putea 
•«Integra lntr-o activitate socială. 
. te'<â <ten. «4 atunci când domni* 
ifii te Palat*i Victoria 9e mai 
fkndeae șl la «$ de jos, ®- 
gtetă «peranțe pentru cin oare 

bBhst rob înspăimântătorul spee- 
■a •> antă termen care tuf'ico 
|orrfl tot nud ur*dt: șamaj'il.

(l«an «VH’l

Forța de
I (L1 ratare di» l»ț- t)

Mteont și c*i care vor pleca vot 
•Iriga ta de după deal: „Șe 
■wâ fafeți?- Ei sunt oamenii, cu 
ț defilăm, vorba lui Baranga. 
Cuhnile eocietății capitaliste mul- 
■lateral dezvoltate nit pot să fie 
țrea departe.

la entuziasmul cu care behâini 
gAatformelp sindicale, am uitat 
Șl nu e obligatoriu ca toate li
chelele să fie tratate ca „oameni 
fie bine". Noi am fost băieți fini 
ghiar și cu derbedeii, iar canti
tatea Și calitatea cărbunelui ex- 
4ras în Valea Jiului a scăzut an 
de an. Să nu credeți că nu există 
gxpltcații. Cu ele putem să în
cărcăm o căruță cu ulcele. Ni
meni nu Va avea curajul sâ-i dea 
ciomagul de rigoare. Dacă aude 
Bindicatuj și-l va lua la sănâtoa- 
ja? Nu i se răcește păunul?

A scăzut dramatic productivi
tatea muncii, a '.căzut vesel 
vârsta de pee .ionare din mine
rit Am răcnit întotdeauna când 
ne-a durut «-..i, dar câi I i-a

„Minerii” in frunte cu (un) Topor!
• ... I ' ri ni 'Ic in '' bla posiură dc „mimbcr i.n : 

ic .ul 1 in -la ameni al f-cri'-j a 3-a a d.’viz.iei IJ și pc aceeași poziția 
cu jucătorul ’.Imcri Topor (31 anii), cu 10 goluri la activ . „Cine 
n-aro bătrâni -ă șii cumpere", veche-,1 vorba românească, merge 
perfect. fn seria a 3-a. Go'"»ctcrul seriei, Topor are 3.ț ani, al treilea, 
K Mihuț (Jiul Rovinari) (7 goluri), Trc 35, iar al patrulea, Frimti 
(Minerii] Jaifcni), cu 5 goluri, 32 ani. . Ii mai intâlnim printre 
mrljctitoi ii -ii,, i pn 5uli.ii, Halt.aru, Stau l, ăl. C'rist- a, llăhiță. 
Mor'înnrie, Clugu, nume binac'.inoscute din vr muri mai îndepăr
tate . . D' i'.-maieal șimeiri.-i primelor trei locuri, T.lmerul Uricani, 
l’etroiul St< Ina, CS Tâigovijo, tor, cu 11 puncte și 20 goluri 
mai iit«! • Jucătorul Gliiță (Uniica Alexandria) a marcat palm 
goluri in meciul echipei sale cu Chimia G.iești (9—1 în etapa e 
4a). . Dirdro echipele din Valea Jiului, doai Parângul l.onea 
■ iv-iiși' o vitloric in deplasare, la C'S Olt Scoriiiccfti in e'apaa6-a.

Democrația și relațiile publice
Convenția Democratică din România, în colaborare cu partidele 

social-democratice, creștin-democrate și ecologiste din Belgia și 
Olanda, Fundația „Friederich Ebert“ din Germania și Comunitatea 
Europeană organizează, în țara noastră, o serie de seminarii de 
educație civică. Ele se vor desfășura în zilele de 17—18 și 23—24 
octombrie ia Deva în sala consiliului județean din strada 1 De- 
cembri 191H, nr. 35.

Subiectele propuse de organizatori sunt „Democrația" și „Re
lații publice". Cei interesați se pot adresa organizatorilor la tele
fonul 619291. Seminariile vor avea loc între orele 10 și 16. Înce

perea seminarelor va fi precedată de 0 conferință de presă. (M.B.)

Și copii de grădiniță cred in nenea St o t ca
Ceva, ceya auzisem, dar parcă 

nu-mi vene? șă cred: o grădiniță 
strânge bani de,Ti. părinți, c« »a 
supraviețuiască prin „Caritasl?"

Ei bine, am .pornii pe firul pro
blemei și "iată ce em aflat

Pe o stradă din „zona aero* al. 
Petroșani ului, pe lângă Ccătrut' 
militar, kc află, stând acolo <W 
vreo o sută'de ani, o clădire ce- 
găzduiește Grădinița nr. .4 ț.U 
program prelungit. Aici 'k află ' 
o colectlvital* formată dih 
meni mari și..', oameni teici. Oa
menii mari «nit te număr de ÎS 
țde la educatoare, până la... o - spectoratul Șootar. Deva ș1, -A»ai, 
jumătate de’ contabil și altă ftf- departe, Minieterul Invâțănrin- 

»• 4”

mălaie de administrator, deci o tul ui (și mai departe?) pun eterna
juma’ de normă!), iar oamenii

mici sunt 80, împărțiți In trei ' 
agrupe, după criterii de vârstă.

T Deși oamenii ’ mari fac eforturi 
<a oamenii mici să nu. simtă a* 
vântul economiei de piață, ' s-a 
ațuns la 6'situație jalnică. Am 
r>at de vorbă cu Ludea
Goi 1... „jumătatea de cdntabil* 
ia Grădinița 4. Dânsa era eXas-

’ peniță de ănefțta forurilor diri- 
îMitoare, tn legătură eu necazu
rile lor, necazuri oare sunt, se 
(«are, și ale altor grădinițe. In-

muncă...
durut pe alții, pe noi ne-a durute 
în cot. Am propagat dificultățile 
din minorit în uurrul' economiei 
până am pus-o la pământ. De ce 
'ea ne dea alte sindicate cu in
flația jx? )n șale ? Las’că ne-o 
dăm noi, cu mâna noastră Iută, 
minerească. Așa, să ne satisfacă!

Singura, unica, marea victorie 
obținută de oameni este „Măria 
su Sindicatul". Pe scurt: Măria. 
Despre inteligența femeilor, nu
mai de bine. Capul plecat al 
Măriei nici sabia administrației 
nu-1 taie, pentru că ea gândește 
in fosta ca-ă a securității din 
Petroșani. Sindicatul, Măria sa 

Lupoaica, moare rle dragul afi- 
liaților carc-i sug din țață. De 
dragul lor, e| te poate lăsa în 
patru labe pentru toată viața, 
dacă nu-i ești pe plac.

Tocmaj de aceea, chiar și cea
laltă Mărie, administrația, pare 
a se prăpădi ,și ca de dragul nu
trii. Așa-i tn Jungla: iți ara
fasole 1 spre liderii sindicali. Ins 1 
unora le miiojse gura.

Poșta redacției
Domnul lorif Fulop din Lupeni, 

Calea Brăâi, bloo 4, apartament 
20, ne scrie că locuința în care 
șade, situată la ultiniuț etaj, 
este afectată dc infiltrații, te
turna ploilor. Că nu ă venit ni
meni să repare acoperișul. Nc-am 
interesat la RAGCL Lupcni care 
sunt condițiile pentru ca lucra
rea dc izolație să fie atacată. In 
cazul în care apartamentul este 
deținut cu chirie, trebuie o cerere 
(comandă) din partea asociației 
de locatari dc care aparține, care 
la rându-i va trebui să achite 
un avans dc 100 mii Ici. Costul 
întregii lucrări este estimat la 
un milion do Ici. din care Regia 
suportă Jumătate. „Este puțin, 

deoarece materialele necesare au 
fost achiziționate la prețurile 

scriu, nemajoratc" — ne spune 
dl. director al liACICMl Dacă a- 
parlamentul .Ic cumpărat, cos
tul lucrării dc, tizohițlc < le .su
portat integrai de cri (oei) (arc 
o '.olicila. Așadar, domnule 
l ulop — și asta esle valabil pen
tru toți cei afl iți ln situații 
usemanaloarC — profitați de vre
mea frumoasă și de prețurile 
(relativ) scăzutei In ce privește 
apa -.aida, s-ar putci ca din 15 
ale lunii, I- i-’, l’aroșeni ,,a inecapă 

livrarea oi. Sistemul dc încălzire 
va fi pornit aluni i ciiml, timp dc 
tici zile consecutiv, se vor înre
gistra temperaturi ale aci ului 
mai scăzute decât 10 gratie 
Cch-ius. (P. NICULESC U)

In ziarul de
mâine: 
programul TV 
săptămânal

Aspect de la festivitatea de 
deschidere a anului 

universitar Ia UT Petroșani

placă Învechită: nu sunt bani! 
Salariile personalului sunt, ridi
cole (doamna Gaia îmi spunea 
in acest sens că doar județul 
Hunedoara este „gratulat* astfel), 
nimeni nu alocă o lețcaie pentru 
liniștea celor. mici. .

Ș-atunci, se făcu ședință mare, 
■ de la «wniază-până-n seară, au 

venit părinții oamenilor mici și, 
după dezbateri mai concrete de- 

- cât In parlamenta] adormiților 
poporului, s-a ajuns la soluția 
salvatoare a celor șapte' litere 

magice ;CAR1TASI
solicitat suma de i 090 jei 

de pârinte/copil, care, InmiuIțitA 
cu 80 dâ 80 000. „Numai așa vom 
ropravicțUi materiali* spunea cv 
năduf doamna Gaia. Din banii ce 
se vor aduna prin generozitatea 
firmei clujene se vor repara jal
nicele garduri, se vor cumpăra 

jucării(?l), boilere, leagăne, tobo
gane, se vor pune la punct spații 
de depozitase pentru alimente.

Oameni mari și oameni mici, 
cel mai frumos vis se numește 
GARITASI Așteptăm în curând 
să-i vedem la cozile Caritas-ului 
•și pc oamenii cei bătrâni din 
Dealul Mitropoliei!

Crnu TI ȚU

„Cântecul 
adâncului”

Suntem, așadar, po „ultima su
tă de metri cu pregătirilo edi
ției a XXI-J a Festivalului „Cân
tecul adâncului". La Casa de 
cultură „febra" este în toi. As
tăzi are loc selecția concurcnți- 
lor din Valea Jiului, Un juriu 
alcătuit din specialiști arc in
grata misiune de a alege dintre 
candidați pe cei care ne vor re
prezenta -și de a da sugestii dc 
ultim moment („retușuri") pen
tru cei aleși, astfel încât Valea 
Jiului să fie la înălțime, l’remi- 
ile .se anunța importante. Spe
răm să fie un concurs caro, în- 
tr-adcvîir, să promoveze valori 
artistice. Oricum. ,ucces tuturor 
concurcnților ' i inx itai.ilor. 
(Al. II.)

HOROSCOP
BALANȚA — CÂINELE

Se întrevede o călătorie lungă 
din care puteți avea mari bene* 
ficii.

SCORPION — MISTRF I
Veți avea o mare bucurie, încă 

de la primele ore ale dimineții

S • r • »• • ><< •
Nu riscați prea mult. Există 

și varianta de a pierde.

CAFKlCOKN -
O veste bună vă va pune în- 

tr-o bună dispoziție pentru toată 
ziua.

VARSA1OR — 1IGRL
Azi sunteți predispuși de a 

cădea pradă unor sentimente ciu
date. Preferați... dușul rece.

ELȘll — ILrUkh
Nu vă încredeți in primul 

venit. Fără îndoială este omul 
„inamicului".

BfKBEC — DRAGON
Ați alergat după doi iepuri și 

ați prins... morcovul.

IALK - țiARPE
Ca să vă calmați, faceți,o,plim

bare in natură. . <

GEMENI — CAL
O'mică' supărare la oervieiu; 

Nu vă certați cu colegii.. Vina 
este numai a dv. -

\ KAC — OAIV
Sunteți prea ros penteu a te* 

dea ce-i în jurul dv; Coborâți 
puțin de pe piedestal fi- nu vă 
va părea rău. ..........

LEU — MAIMUȚA
Îndepărta ți-vă ’ ASrtdur»)^ pri«- 

tenilor.- Oricum ele nu • var re
zolva nimic..
"tEClUARA — COCOȘUL
Nu consumați pneâi teblt alcool. 

Dăunează mnilt mUit decât
credeți dv, . -

programul'
TV. î

VINERI, 15 OCTOMBRIE I

7,90 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Curcubeu.
12,00 Nu trebuie doar 9ă visăml
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,00 TVR CluJ-Napoca.
16,00 Dublează și... câștigă 1
16.30 Tradiții.
16.45 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Pro patria.
19,00 Film serial. Pasărea Spin.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Viața parlamentară.
21,15 Film artistic. Vulcanul.
23.10 Reflecții rutiere.
23,25 Actualități.
23.45 Simpozion.
0,30 întâlnirea dc la miezul 

nopții.
1,2n Jazz.

DAGS TV
VINERI, 15 OCTOMBRIE

ura 19,0(1 — Dune — acțiune SF 
oru 21,00 — Revista presei
ora 21,10 — Comando în Viet

nam — serial comando
ora 22,00 — Copacul Joshua — 

super acțiune cu Dolph Eondgrcn



Vineri, îs octombrie iam IOII «Ol 3

PAGINA TINERILOR
Inimă dc rocker

Annihilator au 
„aprins” lumea!

„Inimă de rocker" va fi o altă 
rubrică muzicală ce se dorește 
a fi permanentă. De astăzi, ro- 
ckeri. fiți Cu ochii pe noi I

grupul canadian Annihilator
1. .ființat în 1985) adoptă 
thrash melodios, așa cum 
monstrează și pe ultimul 
„Set The World On Fire", 
este realizat în formula 
Randall (voce), 
(chitară), Wayne Darley 
Jeff Wators (chitară), Ray 
man (tobe). La începuturi, 
mai cântat cu Annihilator 
thony Greenham (chitară) 
Randy Rampage (voce). Primul 
LP. „W/T Y.D " a apărut în 1986, 
apoi în 1990 „Never Neverland". 
Băieții au cântat în 1991 Intr-un 
turneu alături de Testament, 
acum, cu noul album (după 
au mai avut o tranziție de 
mini LP și un maxi-single), 
„aprins" lumea muzicii rock 
acest nou disc, „Set The World 
On Fire", imprimat la Vancouver. 
Este un disc excelent, care meri
tă obținut cu orice preț.

FOMIȘTU DE LA 
IDEA. Practicând un 
punk dur și criminal, cea 

ponenți de Ja Poison , Idear 
L^nancă cât o echipă de fotbal. 
Evitați deci să-i duceți la restau
rant I DISCURI. e«i >rtru oom- 
ponenți ai. trupei au
editat o caseta, audio ■ de 60 mr- 
nute intitulată „Vulgar Video". 
Alte discuri au in pregătire Mo- 
torhead, Ctnderțlla., și vngwe 
Malmtteon. - TOR' LA BACAU, 
fk » Star din Hec&u (care eroi- 

7*'67,79 Mnz) are ud *nte-
- «vaant top ae rock nostalgic. W 

primei* locuri: 1. Prowd'Mary — 
Creedenoe Clearwater Aevival ;
2. BăihiD’Sky — Bad Company ; 
i): Ei Condor Pasa — Simon And

■ Gai kunkei ; 4- Demon'e Efey — 
Dcep Purpie; 5. Lady In Black 

" — liriah lleap.

La discotecile „Lucullus** — Vulcan și „Stop1 Uricani

breddie Mercury- ihe bcstl

un 
de- 
LP 

Discul 
Aaron 

Neil Goldberg 
(bas), 
Hart- 

au 
An- 

Și

O

iar 
ce 
un 
au 
cu

PO1SON 
metal- 

cânci

Pagină realizată de :

Vali LOCOTA,

Genu TUȚU,

Paul NICULESCO

Tibcriu VINȚAN

Remarcăm consecvența DJ-ilor Vasile Topală (Vulcan) ș) 
Bogdan Păduraru (Uricani), care ne-au trimis la timp topurile 
discotecilor unde ei îșl desfășoară activitatea. Până vor sosi și 
clasamentele din Lupeni, iată opțiunile respective : „Stop" — Uri
cani : 1. Living On My Own — Frieddie Mercury; 2. Got To Get 
It — Culture Beat: 3. What’s Up — 4 Non Blondes: 4. Life — Had- 
daway ; 5. Summer, Summer — Loft „Luculus" — Vulcan s 1. 
Living On My Own — Freddie Mercury ; 2. Mr. Vain — Culture 
Beat; 3 Life — Haddaway; 4. The Key, The Secret — Urban 
Cookies Collcction; 5. I Can’t Help (Falling In Love) — UB 40.

Toamna concursurilor dc frumusețe

La Vulcan „ irtiss Tinerețe ”
Sâmbătă seara, discoteca „Luculus" din Vulcan a fost arhipli

nă. Lncă ae la primele ore ale serii, la intrare, aglomerația era 
— daca-nu permiteți comparația — mai ceva ca la.l. Caritas. Mo
tivai i fjpectacolul-concurs organizat aici sub genericul „Disco 
‘Night l.îve". Dincolo de evoluția in spectacol a formației de dans 
modern „Ice Dance", de medita tombolă și de superbul recital 
al tinerej soliste vulcănene Mihaela Buleandră, atracția serii a 
fost, fără îndoială, concursul de frumusețe. Concurs care s-a 
bucurat de O largă atenție. Nu mai puțin tk 18 participate gsau 
anpwl la start, trecând prin cele 5 probe de foc impuse de juriu. 
Juriu format din d-ra Mihaela lliescu (cea mai frumoasă cititoare 
a ziarului „Zori noi"), d-ra Mihaela Săvoiu (referent starea civilă 
Vulcan) și domnii Viluț Oltean (consilier in comisia culturală a 
Consiliului local Vulcan), Vali Locota (redactor la ziarul ^Zor4 
noi") ți-Mihai1 Damian (patronul firmei Luculus j. După deliberare 

uu lipsită de emoții — juriul a decis. Și iată cum arată podiu
mul prunei ediții a concursului de frumusețe „Miss Tinerețe" or
ganizat la discoteca „Luculus". Locul Hi : Ramona Neag (II4 p), 
locul II : Everin Ghrbeanu (121 p) și locul I : Loredana Tănăseleă 
(132 p).

- Merită reliefat aici și eforuri depus la reușita acestei seri dâ 
soții Marilena și Vaskle Topală, preoțim și de prezențataruj serii,' 
Tiberiu Vințan. Din păcate o seară care ar fi putut fi den^-iâ da 
remumela generalului antic „Luculus* ■ fost tulburată de indisci
plina ca să nu spunem mai mult a unor spectatori tunbtriențl, eare 
probabil ou au luat contact cu... cei 7 ani de-aeesă. Și totuși, din
colo de micite neplăceri, seara d» câmbătă • fost deosebit da - 
atractivă. Așteptăm și altele. "

• « • w • t ••
ft

Nu cred cb exu>ia ia ur«i «c- 
luata vreo discotecă din care ea 
lipsească numele duetului Cul- 
lurc Beat. Faptul că piesa „Mi*. 
Vain" extrasă din primul album 
a celor doi a ocupat săptămâni 
in țtr locul 1 in opt țări europe
ne, a făcut ca numele Culture 
Beat să fie anexat 
super-vedete.

Dc multă vreme 
fost, din 
sânt, atât 
Fiind un 
nistic, la

noțiunii de

punct dc 
dc cursiv 
album situat, 
granița, dintre

un disc 
vedere 
ca „Serenity", 

compo- 
tcch no

nu a 
dan-

Alb pe negru
Domnișoara Rebedea Lelina Aldona este elevă în clasa a LX-a 

la Grupul școlar din Vulcan. Ea iși dorește foarte mult să devină 
„jurnolista" și pentru ca să ne convingă că are și argumente, 
Aldona ne trimite un „articol de suflet", pe carc-1 dorește a fi 
„un prim pas" în această direcție.

Viitoarea jurnalistă crede că „nenumărat - au fir’ articolele 
dospie unelt gânduri adolescentine sau despre toamnă, dar nimeni 
na a amintit despre copiii suferinzi". A; dicpt.ile iți mulțumim 
și-'.i 1 am cuiântul.

și d>>vu, c-| cs»c ruiu ie viti'rat, di
namic, un real' pi-ogi^s’ față de 
producțiile 6>milare «le Celorlalți 
dou, 3 Unlimited. Pieae ca „Mr. 
Vain", „Rocket To The Moon", 
„The Other Side Of Me“ seu 
„Everything" sunt fredonate pes
te tot. Culture Beat au apărut 
in 1989. dar noua formulă de 
prezentare este din acest an. Cei 
doi sunt Tania Evans (născută 
la 28 mai 1967) și Jeremy „Jay” 
Supreme (n. 20 august 1965), 
rap-eri înrăiți, care locuiesc în 
Germania, la Darmsladt. Tania 
a renunțat la slujba ei de edu
catoare, dcdicându-sc în totalitate 
noii vocații. După turneul euro
pean din august — septembrie, 
ce a cuprins 21 de orașe, Cultu- 
rc Beat sunt așteptați cu un nou 
vulcan I

UCIS
Ocini mo i t i -li, pierduți un

deva în iiiicn ite.i univer alini, 
p4vc.i i piodiți ■.pro mana ce ) 
se întindea. E:au ai Marianei, 
copilul bolnav dc SIDA din ca
drul Secției „Distrofici" din Ae
roport.

Adesea îșl îneacă tristețea în 
universul de nepătruns ai ursu
leților de pluș sau al păpușilor 
nr uvântăloare. Camera colorata 
într-un albastru azuriu este prea 
mică pentru a-i încăpea 
strigătul dc deznădejde.

O privesc, este o fire 
iubita de toți din jurul

acolo

moale, 
ci. un

copil ce a pașii in a< .r.'.a 11.ița 
purlun'l incrus: ta pe lșții iTBp'i-

iri înainta ploi*. ( 1 o rază de 
soare au apăi ut in viața Maria
nei acele infirmiere, suiieic calde 
care o ințe| ; o îndrăgesc, l’c 
halatul îngrijitoirei e mai vc.li? 
o lacrima, o urma u ei ce poves
tește drama unui suflet cuie aie 
de suferit de pc urma vicisilU'li- 
nilor vieții.

In curând. Mariana va lua 
drumul Constanței. Fie ca rn.n< 1 
să-i scalde cu albastrul < 1, sufle
tul ucis in .suferință".

lelina Aldona RI.BI.DI \

Din nou în „Dialog” cu 
Cătălin Crișan

Așadar, așa cum ne-a promis, Cătălin Crișan • prin
țul iubirii** în ochii multor admiratoare ale sale —- revine 
din nou in mijlocul tinerilor din Valea Jului. Și asta da
torită sponsorului s*u, firma General Com Trust Inc din 
Petrila. Astfel încât, la finele acestei săptămâni. Cătălin 
Crișan va fi prezent nu numai pe scena festivalului „Cân
tecul adâncului** ci și în mijlocul admiratorilor săi 
Petrila, Vulcan, Lupeni și Petroșani. Prilej cu care 
avea loc și lansarea ultimului său disc, intitulat „Dialog*' 
Și iată în cele ce urmează, programul turneului 1

■ Vineri se vor organiza mai multe lansări de disc 
în Petrila.

■ Sâmbătă : ora 12, lansare de disc la Liceul indus
trial Vulcan.

ora 14, lansare de disc la restaurantul „CAP — unit 
141**, Vulcan.

■ Duminică : ora 13, lansare de disc Ia discoteca 
„Cina** Lupeni.

ora 14, lansare de disc în foaierul Casei de cultură 
din Petroșani.

Așadar, dragi prieteni, iată că acum aveți șanșa de a 
intra în „Dialog** cu Cătălin Cnșan, dc a intra In posesia 
acestui disc și de-a primi autografe de la multîndrăgitol 
solist CĂTĂLIN CRIȘAN.

din 
va

I*

Dreptul la replică
In legătură eu știrea ep&rutâ 

la „Pagina tinerilor* de săptă
mâna trecută sub semnătură M.I., 
conducerea Liceului Industrial 
Vulcan dorcȘte eâ Informeze ©- 
pinia publică asupra faptului că 
cică nu e-a pus niciodată proble
ma, de a-1 Mpsl pe băi-iți de „vin- 
Wlațr* «dtrtftndn-le podoaba ea-

> A, • ț
pHară. Evident, dacă s-a* cerul 
elevilor sfl respecte un minimum 
de decență acest lucru ou aredetn 
eă eSte de natură să conducă la 
„explodate» HcauVoi* nostru, ea 
adevărat... „drag șl eeimip*. Vă 
mulțumim. 
Conducerea Liceului industrial ’ 

Vulcan

V

este 
freză 

ana 
t»i-a 
eaM»

•C

iNELU'J'U dtn Petroșani 
ud bălai torc “tnimușel, cu 
de paj medieval, din câte 
văajt din fotografia *1 «ere 
Iriudo ta redacție.’ Măilte
lăți «re NoJufu, h“wWii una sin
gură-! ' lipsește:' fidelitatea. Oclii 
e-vimccoți, inimă Zburdalnică, el 
fc}i inșisplâ „prietenele" cu eânge 
rece.

Aici te înșeli : elo i).u-ți sunt 
„prietene", oș numai cunoștințe 
de sex opus. Calitatea de prieten 
se dobândește în timp și este o 
etapă calitativ superioară celei 
de simplu cetățean. Din acest 
punct de vedere, stai liniștit, nu 
dispera : îți respecți „prietenii" 
pentru motivul — simplu și bun 
— că nu îi ai. Ei sunt 
tine o noțiune abstractă,
caic ai aflat din dicționar, 
ceasta este foarte trist și 
sunt sigur că viața ta nu

chiar așa de veselă precum MeR* 
tu sa pală.

Faptul «ă tu — omul cu o mi» 
de prieteni —- dorești măcar umt] 
singur, dă da gândit. Iți 
mand să abordezi ru seriozitate 
relațiile eu oamenM. din 
tău. Nu se poate ca, din 
lumea «ceasta mare. să 
numai tu singur.

V**J1

rămâi

Exțic- 
usemă- 

eu

Uii-

TOR 10 ; 
Mercury; 2. 
U an t t lejp 
Wliat Is 1 ov ? 
way 
7. .Summer, .Summer - 
Niglil — CO. RO hat. 
— -I Non Blonde:; ; in. (. c,t la 
I .ike,-/\nd Palmer.

•*? 1 1RI, I a l'OKMA 111. o 1 1 Cliițlm)u . 
loc un leșiival numit „Ave Bcatl- • 
pai 1 umn- foimațn ilin m.ii i.nute 1 . 1 
R miani.i v,i pariicip,i grupul l>m uri ui 
© l tu.Rin Cri.șmi ni continua lansarea ii 
'•■I' H „l'ial'a-'j prin țara. A-.l i.-i este i 
■ 'immi^M du^a-ma' ii l.i l’< trm.mn. • §i 
tot eae piejCdinte <le jurip i< 1. 
„I uit eului a<mncullli", iată primele 1 
topul „Și, 
slicli 1,
pop: I. II 
Ce sa m.;
cure stea
1 Caneor 
2. Trepte 
pribeag - 
Iboarrl" (

1 Living Oii Mv Own — Frcddic 
Mr. Vain — Culture Beat ; 3. 1
(l'alling In I.ove) — UB -10 ; 1.

— Iladdaway; 5. Lilo — lladda
; li. Toamna in sutlutul meu — Compact B., 

Loll ; U. Bccause 
Talcesa ; U.

MC

The
What;s Up 
— Emersun,

u
O

I

I

I
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MARIAN din Lupeni, 
riența ta este întrucâtva 
năloaie. Ceva îmi spune că 
te cunosc foarte bine și că 
fi în stare să te recunosc
când, chiar dacă-mi vei scrie eu 
mâna stângă, cu pixul, stilou) 
sau cu creionul dermatograf. 
.Scrisoarea ta mi-a prilejuit șan
sa de a cunoaște un om echilj-

o 
un 
vi-

reveni

braț și inteligent. N-am nici 
emoție în privința ta: ești 
supras icțnitor. Săptămâna 
itoarc îți promit că voi
asupra scrisoi ii tale. Merită.

primit 
adresa

1 In l'tcro — Nirvana ; 2 In l’ieccs — Garth 
Brooks ; ...13. Get A Grip — Acrosmith ; ...19.
l’romiscs And J.ies — UB 10 La secțiune „hot 
singlcs" (pentru discoteci) ; 1 Dreamlovcr — 
Manah Carey ; 2. Ilight Hore — Downlown
.SI.VV ; ...5. I Can't II«lp (I jlling In Lovc) — 
UB 10 ; ...1G. .S'Acat, A La Lj 1 i I/mg — iun r 
Ci rele.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. Am 
•■•utevj scrisori âptamâna aceasta, pe
lașei dc culturi a sindicatelor și chiar... .(Casă I 
.Scrieți totuși pi- a.Ir, ■ ziarului, pentru o conlaJ 
băi I e m u .acta a lor. cu mențiune pe plic; 
„Penii u rubrica „l’uzzie Disco Rock', Griul 
I uțu. Deci, cam ce ar li de răspuns ;

TATIANA CDl.DEXAH, I upeni: mu olaoc și 
mie pop-ul românesc, d ir nu ți impai tășe,.c ide- 
'.a ca „trebui* cu orice p‘»ț diluz.itu in disco
teci mu.ie,i 
Dan ' Aici,
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ANIVERSARIl '

I CU OCAZIA zilei de naștere, 
Urăm domnișoarei Gabriela Ale- 
jeandrescu multă sănătate, 
tfre și tradiționalul „La 
«ni . Părinții, fratele, 
țl Cris'i. (0126186)

feri- 
rnulți 
Laura

J

SOȚUL Samir șl copiii u- 
rează dragei lor Nicoleta Șova 
Brăitaru, din Vulcan, la ani
versarea zilei de naștere, mul
tă sănătate, fericire și un 
Călduros „La mulți ani 1“

PĂRINȚII Jana și Vasile 
Bodescu urează dragei lor nu
rori Nicoleta, multe bucurii 
ți tradiționalul „La mulți anii"

VANI) ARQ 461 (IMS), 
bună. Telefon 565292, după 
16. (0126191)

DIVERSE
SG TRANSOR anunță 

țarea unei curse rapide 
pe ruta Petroșani — Cluj 
tur, cu plecare ora 5, întoarcere 
ora 21.

Plecarea,
ții :
(spatele Casei de cultură, 
9—22.

Prima cursă — sâmbătă, 
octombrie, ora 5. (0126167)

CERERI SERVICIU
POSESOR al permisului 

conducere categoria B, G, D, 
caut oferte serviciu. Relații 
telefon 544935, orele 
(0126176)

OFERTE SERVICIU

stare 
ora

tnfiin- 
zilnice 
și re-

înscrieri și Informa- 
Petroșnni, cabana patinoar 

orele

16

dc 
E, 
la 

16—18.

garso- 
vcderea 
telefon

fa(ă

PĂRINȚII Gheorghița și 
Ilie Brăitaru urează scumpei 
lor fiice Nicoleta, multă sănă

tate șl „La mulți ani l“. 
(0126183)

me
de 

ospătare, 
Unitatea

GÂND In buchetul vieții prinzi 
a 18-a floare, cea mai frumoasă 
vârstă pe care nu o vei uita 
niciodată, dragă Gorina Ghiriac, 
Iiârinții și frații iți doresc multă 
ericire și u« călduros „La mulți 

*nt 1“, indiferent unde le-ai afla. 
(0126208)

ANGAJAM tinere pentru 
seriile de i cusător articole 
marochlnărle șl voiaj, 
barmane. Adresați: 
ONIX — Vulcan. (0126198)

CAUT femele îngrijire copii 
9 luni șt 2 ani. Relații: Petro
șani, Independenței, bl. 18, ap. 
30. Telefon 542676. (0126212)

FIRMA, angajez fete tinere 
pentru meseria de barman. Re
lații : telefon 541528 543232.
(0126104)

SOCIETATE, angajează conve
nabil barmani și ospătari. In
formații, la telefon 545373. 
(0126177)

ÎNCHIRIERI

TANAR inginer, caut 
nieră sau apartament In 
închirierii. Relații, la 
544505. (0126189)

PIERDERI

PIERDUT chitanță 
apartament, 
— 714 290 Ici, pe numele 
Petre, eliberată de RAGGL 
peni. O declar nulă. (0126209)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Ciobanu Cristina, e- 
liberată de UPSRUEEM Petro
șani. O declar nulă. (0126218)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Prlsăcaru Anclrean. 
eliberată de UMIROM Petro
șani. O declar nulă. (0126205)

PIERDUT legitimație periodi
ce pe numele Dinescu Gristina, 
eliberată de UT Petroșani. O 
declar nulă. (0126184)

PIERDUT legitimație periodi
ce pe numele Șaln Dorel, elibe
rată de UT Petroșani. O declar 
nulă. (0126180)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Rău Gheorghe, elibe
rată de EM Aninoasa. O dedai' 
nulă. (0126179)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice pe numrle Revitea 
Liliana, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0126187)

PIERDUT legitimație 
pe numele Pîrvulescu 
Alin, eliberată de EM 
declar nulă. (0126196)

garanție
nr. 21009/6.10.1993 

Nica
Lu-

serviciu 
Gcorge 

Dâlja. O

VANZAR1 CUMPĂRĂRI

SC N1ROS LD Impex SRL 
Petroșani oferă spre vânzare 
en-gros următoarele produse: 
vodca Italia; lichior Italia — 4
sortimente; sodeu indigenă; rom; 
bere Baia Mare. Informații, zil
nic intre orele 9—17, magazin 
PKto’fO — TORENTE, str. 22 
Decembrie, nr. 1, telefon 545905. 
(Oizu213)

VÂND vilă Petroșani, str. 11 
Iunie, nr. 13 și casă, Calea Dără- 
n t ,' nr. 17. Relații ; 
515451. (0126194)

VÂND apartament 2 
In Petrila, 8 Martie, bloc 
5, ap. 22. (0126117)

VÂND televizoare color, str. 
Doinei, nr. 5 (vizavi 1UM Petro
șani). (0126138)

VÂND rulotă noua și cuptor 
cu microunde sigilat. Telefon 
511528. 513282. (0126030)

VÂND remorcă descoperită, 7 
to: >. Relații : telefon 545125. 
('UZ6123)

AND a, ---- i.l 2 camere,
Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 
21 A/28. Informații, la telefon 
513 4'7. (0126139)

VÂND in condiții avantajoase 
tn-'bilă dormitor și bucătărie. 
Informații : București, 09/7727962, 
sau familia Ardcleanu Vasile, 
Lupem str. Tineretului, bloo A7, 
ap. 46. (0126181)

VÂND garsonieră (Stadion), 
excepțională, convenabil, nego
ciabil. Telefon 515779, după ora 
16 (0126178)
l CUMPĂR 2 000—3 000 

de paie. Telefon 545735, 
Ora II. (0126185) 
<.VAND Dacia 1310, plus 
rv»u, plus piese noi.

Icfon 611973,
>126182;

AND microbuz Fiat Ducato 
Sel ți garaj (BCA) — dublu, 

an.șeu beton, str. General Mi- 
a. Telefon 545631, 515672.

3111,26193)
AND ca rosei ie Mcrcedes ți 
e schimb motor. Petroșani, 

dependenței, 1/10. (0126200)

CAUT pentru Închiriere apar
tament mobilat sau garsonieră, 
de preferință cu telefon. Telefon 
544309, după 17. (0126199)

PIERDUT contract 
pe numele 
eliberat de 
declar nul. (0126202)

DECESE

închiriere
Serban Constantin, 

RĂGGb Vulcan. 11

COLECTIVUL Policlinicii Petroșani este alături de colega lor 
asistenta Ciobanu Angela în greaua suferință pricinuită de decesul 
tatălui său

NEGULESCU V'ASILE (0126203)

telefon

camere,
19, etaj

baloț I 
după

1 IMILIA Negoi Ilie este alături dc asistenta Ciobanii \ngclica, 
in marea durere suferită dc pierderea tatălui 

NEGULESCU VASILE
Sincere condoleanțe (0126201)

FAMILIILE Dcndiu ți Iloidrag 
milia Ciobanu Ilie, m marca durere 
lor

NEGULESCU 
care va rămâne veșnic in sufletul

sunt alături de nașii lor fa- 
pricinuită dc pierderea tatălui

VASILE
și amintirea noastră (0120192)

COLEC LIV I L Maternității Petroșani transmite sincere con
doleanțe doamnei asistente Ciobanu Angola, la trecerea in eter
nitate a iubitului său tală. (0126201)

COMLMOIIARE

SE ÎMPLINESC C săptămâni de la trecerea in eternitate a 
fiului nostru

MARIAN MUNTEANU (MARKO)

Domnul să-l odihnească in pace. Sufletul lui curat mulțumește 
celor dragi pentru ajutor. (0126197)

motor 
Informații: 

după ora 20.

Jurnaliști francezi in județ
O echipă de jurnaliști francezi, compusa din Mărie Emanuclle 

Guidee și operatorii Philippe Ribeira Și Dcni.s Hellegouarch, sc 
află de ieri, pentru patru zile, in Județu] Hunedoara. Obiecta M 
acestei vizite este realizarea unei casele video de prezentare a 
județulu* nostru, membru al Adunării Regiunilor Europei. Caseta 
video a fost ceruta de secretariatul general al A.R.E. cu sediul 
la Strasbourg. ;

in piogramuL vizitei sunt obiective istorice șl economice din 
județ, discuții cit personalități Județene. Intr-una din zilele ur 
motoare jurnaliștii francezi vor vizita și Valea Jiului. (T.S.)

Cotidianul de opinii șj informații „ZORI NOI" apare sub 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI N<H" S A 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
ii r. J 20/621/199L
C onf 3{h0G0201 ■— ni îci — J<( R 
17217(630 — în dolari CS — 1K R Pcl roșani

Director: M1RCEA BUJORESCU
Director executiv] Ing. Alrx.um...
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prin absurd, ar exista nu știm 
cine le-ar cumpăra...

Parcă are dreptate, Art Buch'- 
wald, când zice că in timp ce 
economia se îmbunătățește, toate 
celelalte se Inrăutățeso. Iar „Ur
zica" ne reamintea, în anii epocii 
de aur, că ziua în care n-ai râs 
e o zi pierdută.

Gum ieși din gara Luxemburg 
dai de un anunț care avertizează 
că este Interzis a hrăni porumbeii. 
Este indicată și o hotărâro a 
primăriei care reglementează re
lațiile Intre porumbel șl turiști. 
E veche de vre0 10 ani. Ne 
uităm de jur-împrejur și nu ve
dem nici un porumbel. Nu știm 
ce să înțelegem din amintitul a- 
nunț. Ori au fost, odată, porum
bei ,șî respectarea hotărârii pri
măriei l-a adus într-o stare de 
inanlție care l-a exterminat, ori 
e o hotărâre cu caracter preven
tiv. în ciuda acestei hotărâri sta
tuile luxemburgheze mal rețin, 

în vârful lor, urmele albe ale 
trecerii unor zburătoare îmbuibate

plin aerul curat șl antiseptic al 
atmosferei luxemburgheze. Nici 
o acțiune nu este lipsită de efecte 
laterale.

Un italian ne povestește că se 
afla, acum câțiva ani, cu alți 
patru compatrioți pe terasa unui 
restaurant bucureștean. Beau bere, 
mâncau mici șl trăgeau, cu coada 
ochiului, spre masa vecină. A- 
colo, un cetățean suferea cum* 

plit de o durere de măsele. Ita* 
Iianul caută în geantă șl ii oferă 
bietului om o pilulă care îl ia 
durerea cu mâna. De bucurie 

omul îșl invită binefăcătorii a- 
casă la el șl sărbătoreso miracu
loasa vindecare, vreme dQ două 
zile șl două nopți.

O româncă stabilită la Bru
xelles ne spune că a participat Ia 
o nuntă în capitala Belgiei. Feli
citările șl masa s-au desfășurat 
exact Intre orele 18 șl 20. în 
ecest interval de timp s-au ser* 
vit câteva sandviciuri șl s-a băut 
O cupă cu șampanie. Nu s-a stai 
jos și nici nu s-a dansat. „Cine 
are auruț face Jocurile, nu-i 
așa ?“ zicea, cu tristețe compa
trioata noastră.

Publicitate
n A g s i r i

angajează tineri electricieni, vârsta 20—25 ani, pen-

tru montări cablu TV.

Primeștc înscrieri în zona Petroșani Nord pentru ra
cordări la televiziunea prin cablu. Taxa — 40 000 lei, plă- 
tibilă in patru rate. Relații la telefon 545011, orele 10—17.

aduce la cunoștința populației și agenților economici de 
pe raza orașului Petrila—Lonea intenția dc majorare a 
tarifului pentru colectarea și transportarea gunoiului me
najer. (0126219)

Grupul Școlar Minier Vulcan
organizează

licitarea spațiului chioșc alimentar școlar, în data de 26

octombrie 1993, ora 10. Doritorii vor achita taxa <lc par-

licipare cu 1 zi înainte. Telefon 57050;,.S.C. Electro - Star SRL
Petroșani, str. Avram >ancu, nr. 8, telefon

■ TV7 color Goldstar, Mcgavision, NE1
■ Instalații recepție satelit
■ Garanție, service postgaranție, montaj. (0126121)

5156.32, vinde

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 

Petroșani, slr. Nicolac Uălccscu nr 2. 
Telefoane: 511662 (director-redactor șef); 

<5972 (director cxeculiv-adiiiinisti aliv 
difuzate), 512161 (secții), lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, »fr. 
Nicolac H.ilcescu nr. 2. Telefon 5I13G5.

Materialele necomandate gi 
ncpublicalo nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală gl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 

prinse in articole aparțin, Iu 
exclusivitate, autorilor

ECHIPA DE SERVIGIU i

Responsabil de număr i
II. AI LXANDRESCU

Corcctura l

Emilia ACIIIREI

. lorica FIRȚULESlU


