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De astăzi, la Stadionul municipal 

începe derularea circuitului 
„Caritas" ia Petroșani

_  Așadar, domnule primar, de 
astăzi circuitul „Caritas" se află 
la Petroșani. Ce ne puteți spune?

— Intr-adevăr, așa cum am n- 
tenționat, de astăzi activitatea 
circuitului „Caritas". prin bună
voința domnului Ioan Stoica, în
cepe La Petroșani. Locul de des
fășurare este stadionul municipal. 
Primăria nu este implicată decât 
cu asigurarea condițiilor de par
care și stabi'irea locului unde sc 
desfășoară această activitate, 
care speram să se situeze la ni
velul dorit. Este un lucru foarte 
important pentru populația Văii 
Jiului și a județului, care nu va 
mai fi nevoită să se deplaseze la 
eiuj-Napoca pentru a efectua de
puneri. Donansil Stoica a venit 
însutit de mai multe casiere care 
vor instrui o perioadă de timp 
tinerele ce au fost angajate ieri, 
In urma unei selecții efectuate 
direct de dl. Stoica. Ca orice a- 
gent economic, în privința anga
jărilor și a activității în general

MJCA DE COCOS
Pentru o zi sau două, chiar și 

trei ori patru, cursul de schimb 
valutar, cel urmărit de orice bun 
și răbdător român, stă intr-un 
echilibru precar. Leul nostru este 
înghițit de dolarul american, de 
iuni depășind nivelui psihologic 
de o mie. Așadar, 1035 lei valo
rează un dolar. Se va ajunge, așa 
cum aflam intr-o discuție recentă, 
la 1800 lei, poate 2000 lei. Unii 
agenți economici, caro efectuează 
prognoze contabilicești pentru 
anul viitor, iau "n calcul parita
te.-, 1 la 1800.
r/ 

(Continuare in pig a ii-a)
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SISTEMUL VITALIS

a circuitului, dl. Stoica are toată 
libertatea să hotărască funcțio
narea circuitului așa cum dorește 
dumnealui. Din punctul de ve
dere al primăriei considerăm că

Interviu cu
dl. GHEORGEIE BERCA — 

primarul municipiului

este un lucru excelent și ne ma
nifestăm toată disponibilitatea pen
tru a ajuta, atât cât vom fj soli
citați funcționarea circuitului.

— Ce alte amănunte conside
rați că trebuie să mai știe popu
lația din municipiul nostru ?

— începând de astăzi se pot 
depune ban; la Petroșani. Dorin
ța domnului Stoica, la fel ca și 
a mea este ca în circa 3 săptă
mâni dc zile să rezolvăm efec
tuarea plăților, pentru cetățenii 
din județele Hunedoara și Gorj 
care au depus bani pentru Cluj,

Tot acest curs de schimb este 
lăsat de izbeliște. Nimeni, nici 
Banca Națională, nici Guvernul 
nu mai manifestă interes, cât de 
cât, pentru bietul leu. Pe când, 
prin vara anului trecut, lira ster
lină era în declin față de moneda 
de oțel, adică marca germană, 
intervenea guvernul injectându-1 
fortifiante. La fel procedau por
tughezii, italienii și spaniolii, 
deoarece raportul de schimb nu 
este o operație lăsată în derivă

Tibcriu Sl’ATARU 

la Petroșani. Va fi un alt mare 
serviciu făcut populației județu
lui nostru, care își va ridica plă
țile de la Petroșani chiar dacă 
banii i-a depus la Cluj.

Vreau să mai menționez și 
faptul că programul de funcțio
nare al circuitului Caritas va fi 
non stop, pentru a ajuta popu
lația municipiului nostru să nu 
piardă zile întregi la rândul pen
tru depunerea banilor. De ase
menea, putem spune că derularea 
circuitului Caritas la Petroșani, 
cel puțin în momentul de față 
a asigurat câteva zeci de noi 
locuri de muncă pentru tinerele 
absolvente de liceu economic sau 
de alte profile. Condițiile, pen
tru angajare, stabilite de domnul 
Stoica se pot rezuma astfel: ti
nere absolvente de liceu, care nu 
au mai lucrat niciodată. Deci un 
lucru deosebit de important pen
tru această categorie socială. Dar 
pe măsură ce circuitul se va 
dezvolta, cu siguranță se vor 
crea alte noi locuri de muncă.

— Nu ne rămâne să adăugăm 
decât : mulțumim domnule Stoi
ca, mulțumim domnule Berea.

Glicorghe CIHRVASA

PREMIEH4
I*a Petroșani, iia nou spectacol 

in premieră. Teatrul dramatic 
„I.D. Sm bu" ne invită să vizionăm 
Împreună o lucrare de referință 
pentru dramaturgia antică, „Găr
gărița", semnată dc Plautus. li 
vom revedea pe scenă pe îndrăgi- 
ții Dorin Plaur, Mihai Clita, 
Francisca Chorobca, Rozmarin 
Delica, Alcxe Corvin, Radu Jurj. 
Vom avea, dc asemenea, posibili
tatea dc a aplauda debuturi tea
trale. Vineri, 29 octombrie, de 
la ora 18, la Teatrul dramatic 
„I I). .Sârbii", în premieră. „Găr
găriță". Regia artistică. Dumitru 
Velea, având ca secund pe Florin 
Plaur. Scenografia Elena Buz
dugan. (Al. Ii.)

Inevitabilul trebuie să se 
producă: 

începând cu data de 2 noiembrie 
1993, ziarul „Zori noi” iși va 

schimba denumirea in
-MATINAL^-
Listele pentru plăti la 

Sistemul Vitali* punctul 
Hațeg

Vineri, 29 octombrie 1993, se vor plăli chitanței® 

cuprinse între numerele 1979—2054.

Listele de plăti la Sistemul 
Vitalis pentru depunători 

de la Petroșani
Vineri, 29 octombrie 1993 se vor plăti chitanțele 

cuprinse între numerele 806—925.

Următoarele liste în ziarul de sâmbătă. ,

Expoziție florală
Așa cum v-am informat în zia

rul de ieri, la Petroșani, este 
anunțat pentru ziua de vineri, 
29 octombrie, un eveniment ex- 
pozițional inedit. Este vorba de o 
expoziție florală ce va fi verni
sată, de la ora 10. Expoziția va 
fi găzduită de Holul „Casei căsă
toriilor" din Petroșani, organiza
tori fiind Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală și Locativă 
și Primăria municipiului. Un ca
dru minunat pentru cei ce se 
vor căsători sâmbătă, 30 octom
brie. .Și, să recunoaștem, un pri
lej de a ne bucura cu toți; de 
culorile toamnei, de a ne reîn

toarce astfel, la natură. Pentru 
inițiativă, organizatorii meritA 
încă de acum numai aprecieri 
elogioase. (Al. H.)

MIRII ANULUI 3

Prin Hotărârea Consiliului Lo
cal nr. 51 din 21 octombrie 1993, 
s-a hotărât că fericiții miri care 
se vor căsători în zilele de sâm
bătă, duminică .și sărbătorile le
gale vor trebui să plătească o 
taxă de 8000 (opt mii) lei. Dintr-o 
greșeală de tipar în ziarui nostru 
de ieri a apărut 3000. Facem cu
venita rectificare asigurându-vlî 
că veți da un ban da’ face. O dată 
se însoară omu'. (M B )

ANUNȚA

■ Zilnic, intre orele 8 —17, la Imnul Bucura, din 
IIuțeR se fac depuneri la .Sistemul Vitalis,

H Zilnic, mire orele 8 17 se clt’ciucaz.î plăți li

casieriile si-tomului, pentru rl< pun,Horii de |,i llațct,' și 

I’r-trfri mi.

H Zilnic, de la ora 7,30 se clibi re izj bonuri dc 
ordin'* alai pentru depuneri cât și pentru primirea plă
ților.

■ Suma m iximâ admisă pentru n-înscriere se ]mii- 

tenzâ la jumalale din *.itiuu ridicai,*
 I

!a lăsat muritori de fcame
Marcel,a Oltcanu nu mai este 

o „tinerica". Acr i pi lucru și-a 
zi:, și „soțul" sau. Ionel Oltcanu, 
abandemând-o lăr.i nici mi mij
loc ti*- exi-, eiilâ, împreuna cu 
trei copii, cu toții minori, cili țr 
dai’U sunt de vâr-.tâ ajloleseenti 
nâ lăviu C< ngr arc 17 am. 
Gc.inin.a Eugenia ,o,, 16 i,,r JXI., 
liana are l.< ani. l’art-a tragică 
este tocmii făptui m și a ab m- 
donat familia (ginite r-k* spun 
că a fncul-o pontul eme\,1 cai c 
posedă im AI!O), exact când 
copiii -.o apa |a i .’j-s-r'ire i dru
murilor vieții Așml p-, lom I Ol- 
li-anii. după ce și . r-'tias soția

propriii săi copii și nu-i vede I 
Deh, domnia sa este privatizai. 
S-a privatizat (adică sa dat de-o 
parte) și din obligațiile de tată.

Ce ■ ă mai spumau ? O h mi 
nou fel de „caritas" undi- bagi o 
m-vtistă și scoți mai multe, din 
care catcva lași. Ciudată mor.il.î 
pentru im om care se pretinde 
m itnr, Ionel i ar-iule, ai copii, 
dom Ic I C a* ți-a fo-t soția tână
ra, a fost lamă, rât u-aveai sifo
nai ie «-r>i l)tin:i și mecanica de 
mașini si utilaje a soției, califi
cata iu aci asta iii.-.seiic, acum 
mi m.ii c bună I-' imn AHO ! Ce 
da-ă i- ui p un,, pc mani copiii, 
dumneata . ai silo:i. (C. Holbau)
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Astăzi, despre prăfuială
Feroase., Dumnezeu să intri în librăria aflată 

în complexul „Parângul" din Petroșanii Te va 
întâmpina o vânzătoare îmbrăcată în roșu, cu 
un halat care a fost cândva călcat, care îți va 
vorbi „in doi trei peri", de-ți trece pofta ■ nla> 
cumpeii cărți. -Sau jucării, sau caiete. I,a discuri 
s-a renunțat. Raftul amenajat pentru discur; e 
gol. Raionul cu rechizite școlare este extrem de 
sărăcăcios. Nu mai vorbim de praful care acoperă 
rafturile goale. Și cum majoritatea sunt goale... 
Nu vă faceți griji însă. Pentru că tot este o 
librărie, veți găsi aici o foarfecă pentru ma
nichiură di exemplu Sau alte articole. Rar mi-a

fost dat să intru intr-un magazin unde princi
palul articol pus in vânzare să fie cartea și să 
găsesc atâta dezordine! Chiar domnul Nițescu, 
directorul Societății comerciale Bibliofor SA 
Deva, (ostul Centru de librării, nu trece și pe 
aici? Sau domnia sa are alte preocupări, complet 
diferite de difuzarea cărții? Iată întrebări pe 
care le punem și pentru Consiliul județean, 
forul sub autoritatea cârtim se afla respectiva 
„S.A.". Nu de alta, dar librăriile trebuie să fie 
așezăminte de cultură, nu magazine prăfuite 
pentru ace, brice și... alte alea. (Al. II)

(Urmare din p.ig. I)

pe oceanul tulburat .d bursei.
Nu este întâmplător că in chiar 

preziua veniră delegației Băncii 
Mondiale în vederea continuării 
tratativelor pentru acordarea me
reu amânatului împrumut, cursul 
dc echilibru, inoperant precum 
se știe, a sărit ța cât s-a ajuns. 
După cum se vede, guvernanții 
noștri au acceptat formula Bun
eii Mondiale de liberalizare a 
relației vaiutarc in funcție de un 
tingur criteriu: cererea și oferta.

Despre consecințele sociale nu 
este neapărată nevoie sa fii ex- 
pe;t, ci doar unul dintre milioa
nele de români caic mergând la 
piață ori la prăvălie, află că pre-

Oaspeți englezi și danezi
Zjidc ticcutc elevii și cadrele didactice de la Liceul teoretic 

din l’ctr .mi au avut musafiri dj,, străinătate. Au fost prezenți 
în V.ilej J ului doamna Dat Bcrry, profesor pensionar din Bir- 
mingham — Anglia iusoțită de Nicoline B. Nielscn și II.J. Larsen 
din D. ; cm. ica. După discuții cu elevii clasei a noua (bilingve) și 
cu cad, . !e didactice, doamna Berry, care nu este pentru prima dată 
in V.i!< ,i J.ului declara: „Copiii dumneavoastră sunt dornici de a 
cunoaște Am remarcat interesul pentru învățarea limbii și cunoaș 
u re.i lit< laturii engleze. Ek vii au iin potențial int'-lectual incon
testabil 1“

Vizita oas[>eților din Anglia și Danemarca a însemnat și oca
zia îmbogățiri: zestrei de caile școlară a liceului in limba engleza. 
Au f l oicrit. curți in limba engleză, utile mai ales celor din. 
clasele a X-a si a XI-a, când elevii studiază între altele ți disci
pline ca geogiafia și irtoria Angliei. Astfel, pe lângă o bibliotecă 
în limba franceză, mereu îmbogățită ca urmare a relațiilor pe c ne 
liceul le arc c cadre didactice din Corsica, iată că sc pun bazele 
și unei biblio .ei în limba engleză. Deschiderea spre Europa a 
iniăț.miâ.itului românesc este evidenta. (II. ALEXANDRESCU)

SPORT SPORT
Gol g e

1 < . itb • goluri, Jluza,
.Sia cu, »ica, Mangula- 

un gol Ne.cr. i, Trăi-tarii, 
Ciaabu, Ș.u bidc.scu;

goluri. Oco- 
Laz8r 3 goluri Niihimiș;

••

Jiul I’
2 rn.i.iri . 
gm;
•Siâncic,

Parângul I.on a:
li rn,
2 goluri Stana, Bâzoianu, Crislca, 
Movila, un gol Bolizatii, Urs, 
Creții;

AS Paro;, mi: 4 goluri, Constan- 
tincscu, 3 goluri Miclăuș, 2 goluri 
Creții, un gol Slancin, Nițoi, Ne- 
iri.i.i, Gavriluț, Mitrol.m, Șlc- 

foni;
Min-rul lupeni* ’> goluri, Fi. 

mu, 4 g duri, Tudi raehc, 3 > m 
C.i.l ar, 2 goluri Brănoțiu n.i gol 
B Popcscu, Păuna V.

Minorul Uric.««i 10 pn uri, To
por, t goluri Dulcii 2 poluri C < a- 
cu .i, Ballaru, C.ildar.u, un gol

funii. ’imim niiiiiiiimiiiiiini. iiiiiiiiiihhuhiiiih: iiiiiiiiiii

Minerul leiiuc • Minerul Aniniasa 1 -1 (0-1)
la'at două 
Modicanu, 

m oi ului in 
A urmat 

gazdelor 
i.dat, prin

fi imul plinit obținut in de
plasare de echipa din Aninua.a. 
O.irpcții, după ce au 
<Kazii prm Chir< ă <a 
au reușit des lud» re. 
ruin.
cui a
•arc,
C.irare, egalai ea

După pau>ă, arni.i ic ci lupe au

22 prin Vișin, 
dc “urmărire h 
în rnin. 37 jm

COCOS
explodat peste noapte 

totul provine numai și

dolari.

fie el cu 
bulevard: 

7".

țurile au 
dc parcă 
numai din import. Astfel ajungem 
ca nuca provenind din pomul 
numit nuc, să o cumpărăm de 
parcă ar fi nucă de cocos.

Totul sc socotește in 
Eventualele nedumeriri sunt spul
berate rapid de orice intreprin- 
zalor particular, 
ori prăvălie, la 
cât face dolaiul

Și astfel, toate prețurile cresc 
în cascadă, dijmuind fără mena
jamente 
al contribuabililor 
cu stoicism, 
așteptând 
bune 
zește cețosul timp . 
tranziții sp’-e economia

subțirelul 
care 
și 

m u 
se

portmoneu 
suportă 

speranță, 
r

dar
v r e 
când

i

W W <3

terii!
Iiimus, l'lorescu, Nicoai i.

Universitatea Petroșani; 8 go- 
Lupu, 6 goluri Titianu, 2 

Dascălii, un gol Tocar,

l’etrila: I goluri Miron, 3 
Câprici 2 goiuii Axcnle,

lui j 
goluri 
N'tă.

jiul 
goluri 
un gol Porav, P. Andronc, Angliei.

Minerul Aninoasa: 
bu, 5 goluri Colea, 
ter, Vișan; 2 goluri 
dreanu, Veh iov, un

Minerul Vulcan; 5
3 goluri Bllda.
Bejan, un gol Piti.iru, Postelnicii, 
Moleiovan. Rusii, Banc.

Minerul Bărbătcni: 5 goiuii
Bană Gigei, 3 goiuii Bâl.incanu, 
2 goiuii Piiicnaru, Dima, un go; 
Ambriiș, I! j.nn. Berbece, 

6 goluri Bar-
4 golul-; l’a- 
Pană, Mo- 
gol ltite.se.

goluri Voii.n, 
2 goluri Bărbii,

alacal continuu, portarii faeâu 
du și d.iloiui. Cu 5 minute înainte 
do final, Câr ire înscrie pentru 
gazde ți partida ia sfârșit cu un 
scor d egalitate.

La juniori, 1—ti.
Minorul: Bârsan — Itileso, Pană, 

I ălu, Pater, Ungur, Vclciov, Vi- 
țan. Colea, Mixlicanu, Chircă. 
Au mai jin.it Din.nbc L. și Ochea

„Armând

coordonarea 
Știrban de 
Cluj-Napoca. 
nu putea să

Călinescu
- monografie”
O veste bună pentru cei dornici 

de a cunoaște adevărata istorie a 
țarii. Este vorba de apariția lu
crării „ARMAND CĂLINESCU1 
— MONOGRAFIE" elaborată de 
profesorul llie Sardescu din Vul
can. Lucrarea a fost prezentată 

în cadrul întâlnirii profesorilor 
dc istoric găzduită dc cabinetul 
dc istorie al Liceului de materna- 
ticâ-fizică din Petroșani, sâm
bătă, 23 octombrie. Monografia a 
fost realizată sub 
profesorului Marcel 
la Universitatea din 
O astfel de lucrare 
nu stârnească interesante discuții, 
și-au exprimat opinii specialiști 
în istorie din Valea Jiidui, între 
aceștia aflându-se F. CzimbaJmoș, 
L. Modorcea, N. Cerchez, M. Mes
tecau, P. Tănase, I. Munteanu. 
Puternica personalitate a marelui 
om politic căzut sub gloanțele 
legionare s-a contuiat astfel xu 
pregnanță. In cadrul acelccași ma
nifestări au fost marcate alte 
doua evenimcn'e istorice ale anu
lui, împlinirea a 320 de ani de 
la nașterea Prințului Luminat, 
Dimitrie Cmtemir ți, respectiv, 

a 270 de ani de la moartea sa.
Dincolo dc aceste vești, consem

năm faptul că întâlnirile profe
sorilor de istoric, organizate sub 
forma cercului pedagogic se do
resc a fi deschise tuturor celor 
ce doresc să cunoască adevărul 
despic trecutul neamului. Ur
mătoarea întâlnire a cercului pe
dagogic al profesorilor de isto
ric va avea loc în ziua de 20 no
iembrie, tot la Liceul de mate- 
matica-fizică din Petroșani.

Prof. Cornel 1’1. ATON

SPORT
Dorel NEAMȚU

Selecție
Pentru toți copii; cura ieși din Valeu Jiului, care vor sa învețe 

karate, începând eu dala de 1 noiembrie, Clubul de barate DO 
SUO'iOKAN — IUDOKAN Petroșani, cu sediul în .Sala Sporturilor, 
Ace înscrieri In zilele de luni, miercuri și vinci i, intre orele 18 ți 
20,30. Văi da minima admisă a începătorilor este dc 10 ani. Instruc
tor, ing. Chira Daniel Lepădat — care-deține centura neagră.

minin
JIUL PETROȘANI — C.S.S-CRD BAIA MARE 3—1 (14, J3,

- 10, 8). • Mari b.H.u de cap au avut consacratele jiuliste cu puș
toaicele <1,. IC 17 an; de la debutanta echipă din Maramureș. • 
In primul set (30 minute), după 0—3, gazdele revin la 6—•}, apoi 
pe fondul unui blocaj inexistent, 7—J0, 10—13. • De remarcat însă 
ambiția Doi< teci Pop și Mirela Corj'Uțan, excelente, hi fileu și 
Paula Svcț, in apărare, toate de la ospețe. • Set câștigat greu dc 
gazde cu II—14... • In setul 2 (18 minute), din nou deconccntrarc 
la gazde: 3—6, 4—11, 7—10. dur de la 8—12 se va reveni pe servi
ciul lui Carmen Pclrovan, cu «anny ICarpinecz punctând decisiv, 
15—13. • .Setul 3 (14 minute), a fost la discreția oaspotclor: 1—6, 
7—11, 10--15 în finul, cu un |oc spectaculos a) baimărcncelor, • 
.Setul 4 (13 minute) cu noua achiziție Daniela Constantin cea mai 
Imnă la gazde , este dominat clar dc Jiul, chiar dacă dc la 7—1, 
pe fondul unui blocaj defectuos s-a ajuns la 7—6. In final un scor 
clar: 15—8, dar per ansamblu, îneci greu pentru gazde, mc au 
plivit cam de sus tânăra echipa din Baia Mare. • An arlmiat cra- 
lovcnii C Dmnitrescu și M. Uriciuc • Jiul o folosit echipa: Ghl- 
xike l.azac Mimtianu (D. Conolanlin), Monica llodină. Carmen Pe- 
(io\.i»i, U.mnj Karpinec/, Daniela Heteș, Siinona Fllichc (GT.)

Un pământ 
uitat

Undi, va, 
zonă care

la 
de

nu 
cu 
ci. 
să

Ia Iscroni exista o 
se numește Dănuțoni. 

Cu oameni harnici, dar parcă 
uitați de Dumnezeu. Sunt vreo 
20 de familii. Muncesc pămân
tul, cresc animale, se străduie sa 
izbândească asupra grijilor zil

nice. Copiii lor străbat zilnic 
câțiva kilometri buni până 
școala din sat. Iar de sunt 
vârstă liceală, singura șansă, Pe- 
troșamul. Naveta. Navetist de la 
14 ani. Iarnă, vară... Oamenii 
se sperie. Viața l-a învățat 
greul. Ca să ajung; insă la 
e o istorie întreagă. Trebuie 
traversezi Jiul pe o punte suspen
dată, făcuta din două cabluri, 
ceva plasă ți trei scânduri pu
trezite. Că se și miră unii cum 
de n-a picat încă vreunul, prin 
„puntea" asta „ultramodernă", 
demnă de secolui XVI, în Jiu, de 
la o înălțime de peste 10 metri. 
Și noi ne mirăm. In Aninoasa, 
oraș de care aparține și cătunul 
Dănuțoni, sunt întreprinderi mi
niere, există o primărie, există 
o firmă care exploatează lemnul. 
Nu se pot găsi trei cabluri mai 
solide, din oțel și un metru cub 
de lemn? Atâta ar trebui și oa
menii și-ar face măcar puntea, 
să poată la iarnă merge fără frică. 
Spuneam că aici sunt crescători 
de animale. Au cerut oamenii să 
cumpere tărâțe, dat fiind că sunt 
dispuși să dea produse ja fondul 
picții oricând. Li s-a promis. Pri
marul însuși le-a promis multe. 
Tărâțcle au plecat de la moara 
din Bărbătcni, dar au ajuns în 
altă parte. Cei de-aicl, din Dă- 
nnțofri, au rămas cu speranța. 
Poate că rândurile noastre vor 
reamint; domnului Ilie Bolgros, 
primarul Aninoasei, de promisiu
nea „electorală". Și o mână de 
ajutor tot se va găsi. Mai ales 
că nici nu este pica greu ca pro
blemele de stringentă actualitate 
ale celor din Dănuțoni să fie so
luționate. Să ne gândim că mă
car puntea făcută ar permite și 
accesul unuj medic la nevoie. Și, 
Doamne ferește să fie nevoiel

11. ALEXANDRESCU PROGRAMUL*
Marcel Ploaie 

la Lupeni
Aflăm de la conducerea AS 

Minerul Lupeni că s-au perfectat 
toate demersurile în privința nu
mirii c,i antrenor principal al 
echipei de fotbal Minerul, a dom
nului Ploaie Marcel, fost jucător 
și antrenor secund, alături de 
Gheorghe Mulțcscu și Miitai Stoi- 
chiță, la formația bucureștcanâ 
„Autobuzul".

Dacă totul va fi bine, noi Ii 
dorim, ca și echipei, să aducă pe 
fețele suporterilor raze de spe
ranță și lumină ți mult, mult,..
boa re.

HOROSCOP
I 

SCORPION — MISTREȚ
O zi interesantă, agreabilă, în 

care veți acorda rnqi multa aten
ție vieții de cuplu, neglijate In 
ultima perioadă.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Azi beneficiari de o maie pu
tere de convingere, de un entu
ziasm și un optimism care fao 
prezența dv. apreciabilă.

CAPRICORN — BOU
Dat fiind faptul că accentul se 

pune pe partener, este posibil să 
concluzionați că el este cauza tu
turor neplăcerilor dv. Or. nu esto 
deloc așa!

VĂRSĂTOR — TIGRU
Azi comunicarea cu cei din Jur 

este mai dificilă. Și asta pe fon
dul crizei de personalitate prin 
care treceți in această săptămână.

PEȘTI — IEPURE
Cautați să obțineți IJn alt nivel 

de relație, mult mai profund și 
mai aproape de realitate.

BERBEC — DRAGON
Beneficiari de un spoit anali

tic .și lucid foarte ascuțit. Ceea 
ce vă face azi un excelent par
tener de dialog.

TAUR — ȘARPE
Acum puteți trăi cele mai in

teresante momente, in compania 
celor dragi.

GEMENI — CAL
Energia dv. deosebita o puteți 

fructifica azi numai >nlr-o acti
vitate de echipă,

RAC — OAIE
Azi puteți pune in practică 

ceea ce vă caracterizează ci I mai 
profund: setea de descoperire.

LEU — MAIMUȚA
O serie do inlâmplări neprevă

zute, vă pot schimba situația de 
la o oră ta alta.

I EC1OARA — COCOȘUL
Buna dispoziție a dv. poate 

aduce fericirea în multe case...
BALANȚA •— CÂINELE
C“a de obicei și azi, vă veți do

vedi a fi o persoană bilă in 
cercul dv. de prieteni.

TV
JOI, 28 OCTOMBRIE “

7,00 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Călătorii.
12,00 Film serial. Hoțomanii.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,00 TVIi Gluj-Napoc.,
16,00 Fraga de aur.
16,20 Cronograf 11.
16.45 Actualități.
17,00 Repere transilvane.
17.30 Repere moldave.
18,00 Economia în transfocatov.
18,55 Avanpremiera TV.
19,00 Gong I
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20.10 Publicitate.
20.45 Studioul economic.
21.15 Film serial. DaRas.
22.10 Publicitate.
22.15 Alfa și Omega.
23.15 Actualități.
23,35 Seară de balet.

0,15 Închiderea programului.

DAGS TV *
JOI, 28 OCTOMBRIE

ort1 19 — R< lxicop 1H — super- 
acțiune

ora 20,30 — Revista presei

ora '20,3-5 — Singur acaniî II — 
super comedie

Ora 22 — Salvamarii — sei ial,
MUpans

oi'a 22.30 — Ix. Ordine tată 
rum«<ii«, 'iriai

I
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Minei BUJORESCU

Mihai BARBU

Văii LOCOTA

Paul NICULESCU

Glțcorglic OLTEANU,

Sorin Oi REA

desen fie Ion P AREIJ

Dacă e Joi, _BiSHWĂ VALEA
De aproape 1000 de ori

Suntem întrebați insistent dacă

Capul RAH ului este PESIMIST?
CĂRUȚĂ CU I» \ l AȚE

Exagerat de cinstit...
Pe vremea când costa micul 1,50 Ici și berea 3 Ici, 

circula un banc: Cică: „Mă, Ioane, nevasta ta o fost fata 
marc?" Răspuns: ,,Unit zic ca da, alții zic că nu“. Aceasta 
este o variantă. A doua variantă suna astfel: „Mă Ioane, 
nevasta ta o fost fală mare?“ Răspuns: „Exgerat de marel“

Așa și cu cinstea, in zilele noastre, chinuite de grija 
\ ilalisurilor și Caritasurilor. De aceea, nici nu nc mai 
miră când, la ir trebarea retorica, „Omul acesla este cins
ti1. răspunsul cd mai logic ar fi „Exagerat de cinstit".

N. CINSTITUL

Se spune că singurii oameni care găsesc 
ceea ce caută in viață sunt cei care vânea
ză greșeli. In acest sens va aducem la cu" 
noștință că mai mulți cititori ai cotidia
nului nostru ne întreabă daca este adevă
rat sau nu faptul ca dl. director general 
al Regiei Autonome a Huilei din Petroșani 
este membru al Partidului Socialist al 
Muncii. Suntem iuR-o postura ingrata

pentru ca nu știm ce să zicem. Dc aceea, 
va rugăm respectuos, domnule Alexandru 
Blaj, să ne spuneți daca e albă sau ncagrâ. 
Orice răspuns ne-ați da. noi o să vă res
pectăm opțiunea politică. Pentru ca șl 
PSM.ui e un partid legal Deși eslc con
dus de tov. Ilie Verdeț.

EROII POZITIVI Al MUNCII
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZrZZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ>ZZZZZZ zzZZZZZ4/ZZZZZZZZZ4/Z/ZZMZ4

,,N’j că zic, dar vieau să spun...”
Pentru ca nu s-a prezentat a doua oară, dosi a fost citat,

Colțul nonicncla turist ului

(ât mai costă im ciolan?
J-i magazinul „COMTIM" din 

Petroșani se ponte cumpăra cio
lan presat cu 3139 lei/kg. C iola
nul tiebuie ros în maxim 7 zile, 
pana nu-j expira termenul de 
valabilitate. Pentru aceiași ama
tori se găseste și ciolan afumat 
la prețul de 1044 lei/kg

In curând, va apărea și al trei-

Fa sortiment de ciolan: cel 
închiriat. La preț de nimic, el 
fi transportat acasă, va fi înmu
iat in ciorbă si va fi apoi rclur- 
nat magazinului de unde a fost 
cumpărat.

Vremuri grele, gura ne va ține 
apă. scuipăm întruna in batista 
(C1O CIO LAN)

de 
va

,,Luceafărul” va fi adusU In caz de condamnare, va efectua si sentința anterioară
Tu 25 octombiic q.c., la Judecă

toria din Petroșani a avut Joo 
al doilea termen de judecata in 
procesul care face obiectul Dosa
rului Penal nr. 4375/199.1. Rea
mintim ca dl. Nicolac Gâmără- 
șcscu, inginer la EM Aninoasa, 
l-a acționat in justiție pe numitul 
Oozma Miron pentru infracțiu
nea de calomnie, -prevăzută 
art 206 din God'ul Penal.

întrucât, la primele doua

cu Poliția

do

în-

fățișări, inculpatul nu s-a prezen
tat, urmează ca, la noul termen 
stabilit de instanță, 22 noiembrie 
a c, Liderul Maxim să fie adus 
cu mandat Aceasta este procedu
ra legala în cazul In eare cel 
acționat in judecata, nu catadic
sește sa se prezinte in fața oame
nilor legii.

Domnul avocat Sergiu C.rigo- 
rescu, apărătorul d-lui Gamără- 
șcscu, a mai precizat că, in cazul

unei eventuale condamnări in
actualul proces, Luceafărul Hui
lei Romanești risca să v aleag| 
și cu ispășirea condamnării an
terioare. Este vorba de aoc-dentuf 
de circulație din 1991. când a®*’ 
lualul președinte al Confederației 
a primit doi ani eu suspendare^

.1
SON AMORB, ’

SILVIA & CORADQ
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Ultima achiziția a lui Cozma este o japoneză
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Cinste lui, 
șoferului!

Marius Luca, baiat trecut 
prin inel, este șoferul d-lui 
rector al EM Vulcan. La banche
tul de sâmbătă seara al popicari
lor, cl n-a pus în gura picătură 
de băutură alcoolica. Deși cineva 
așezat în stânga lui a încercat 
să-l ispitească ba c-o țuică, ba 
cu-n „Napoleon", flăcăul, pătruns 
de un înalt simț al datoriei, a 
rezistat cu brio „îndemnurilor". 
Cinste lui, cinste lui, șoferului! 
(Nicky LAUDA — MUNCII)

ca 
dl-

■ Nu arc, insă, „hogeag" pentru ea
La un an după pronunțarea sentinței în urma 

procesului intentat ca urmare a accidentului de 
circulație petrecut în apropierea I'EP, „Emines- 
cu din Parâng" a dat testele necesare dobândirii 
permisului de conducere auto.

Pentru a fi în bon ton cu vremurile bune pe 
caic le trăim, El Lidcro și-a mai făcut rost de 
încă un autoturism. Pe lunga cele doua pe care

le ai*c deja— un Oltcit Club ■ un Audi 80, alb 
ca zăpada. Ultima sa achiziție este un SU^UKX 
SWING ganț-ghibir.

li împărtășim, insă, durerea carc-t sti-ib<»t« 
acum; unde va adăposti japoneza? Asin deoa
rece saiacul de el deține un singur garaj. 
ala construit ilegal lângă Sala Sporturilor.

MYKUTZO TZEKURAK

Nu exssta adevâr
■ A >ta e absolut adevărat

Un cititor nedumerit a întrebat un redactor 
aj postului de radio BUC Londra de ce politicie
nii noștri una declară in străinătate și alta, a- 
casă. In sensul că, în interviurile pe care le a- 
cordâ în lume, oameni.; noștri politici sunt trans- 
parenți pe când acasă, nu. Co să înțelegem de 
aici'? Gă există un adcv.ir absolut pentru afara

absolut
relativ pentru acasă? Dragii noșb I p»>- 
ignoră faptuj că nu există un adevăț 
Acest luciu este absolut adcvăru» «5ai\ 
zice in românește, ăsta e adevărul t'dl-

ți unul 
liticieni 
absolut, 
cum se 
goluț. Adică, transparent.

J31BI S. — TURDA"
1
»

ZZZZZZZZZZZXZZZ^»ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZ> ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWȘZZZZZZZȚȚZ»*»

I

I
I 
I
•

I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
II 
I
I

C-așa-mi vine ia bairam,j 
să dau cu paharu’n geam!

I 
I 
1
I
I
I

In natura nimic nu se pierde, toiul se transforma. 
Ci l puțin nșa susțin oamenii de știința. Cl nir daca înțe
lese 'le puțini, ade .irurile științei au inspirat insa pe 
mulți. De o «isemcnca inspirație s a bucurat și un distins 
domn din Vulcan, patron de firma cu discoteca la strada. 
Din lipsa de respect și șapte am de acasa, tinerii dansatori 
și consumatori de lichide bahice i-«iu cam șifonat puțin 
localul, motiv pentru <arc s-a născut coniinulul u'inato- 
rului afiș:

„Din cauza unor escroci, borfași! — care înțeleg de
mocrația prin spargerea geamurilor, silele, pahare, 9On/o 
tineri pe care nu pot sa pun mana, începând de aslâz.i 400 i 
de- lei intrarea! Conduc erea".

Noi nc abținem d» la oiice comenta1 iu. Am reprodus, I 
n-am dat cu parul C ne nu poate -ă nu se abținăl

I RED A STERIX
I 
I

Săptămână trecuta, in piața din Petroșani

„ci-a ba^at” ursuleți
Panda

■ Reclama ca; „Bați din palme și porncstcl"

Aglomciațic inaic în dimineața zilei de 21 octombrie In fața 
unei tarabe din piața Petroșaniului. In 'patcle tejghelei so află In* 
suși patronul. Minurca care atrăsese mulțimea o constituia UD 
grup de ursuleți Panua. Ei sluteau încremeniți pe masa. Tot numai 
un zâmbet, patronul a executat, brusc, o tataie din palme In* 
delung exersată. Instantaneu, unul dintre ursuleți s-a uruit din 
loo. >La al doilea asemenea gest bine meșteșugit al patronului, a- 
nimalul a luat poziția pe loc repaus...

Piln viul grai ni „dresorului" am aflat că ursulețul costă 10500 
de lei. £c-i mai important este că el nu cere de muncaicx Hrana 
și-o extrag din două baterii R14.

Pe nun negustorind! mai j utcuu fi admlralo alte vietăți din 
pluș: pisici, elefanți. Peste menațeria asta de producție chlneacasc 
trona un Mcș Crăciun cu clopoței Dacă i se da șl lui capa de 
curent. Moșul este în stare să învârtă din zuigălăi până la lo< 
comanda. De unde deducem că poate fi folosit și pe post de c*as 
deșteptător.

TANDA CALUGARF.ANU

I
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DE PRETUTINDENI DE PRETUTINDENI
STUDIU ASUPRA OAMENILOR 

GRAS! ȘI SCUNZI

Rezultatele cercetătorilor efec
tuate de savanții americani, au 
arătat că tinerele corpolente și 
tinerii mici de statură au mai 
puține șanse de izbândă în afa
ceri și în viața personală, decât 
acei care au o figură zveltă și o 
statură înaltă.

Potrivit datelor obținute, tine
rele dolofane au cu 20 la sută 
mai puține șanse de a se mărita. 
Veniturile lor sunt cu 6 710 do
lari mai mici, iar probabilitatea 
de a se pomeni în sărăcie este 
cu 10 la sută mai mare. Pentru 
tinerii corpolenți riscul de a ră
mâne in singurătate este cu 11 
la sută mai mare, decât la tinerii 
cu alură sportivă. Veniturile ro
tofeilor sunt cu 2876 dolari 
mai mici. Savanții afirmă că 
surplusul de greutate influențea
ză considerabil asupra destinu
lui oamenilor indiferent de a- 
partenența lor la categoria so
cială.

In cadrul cercetărilor s-a con

statat și faptul că bolile cum 
sunt, de exemplu, astmul, diabe
tul sau artrita, spre deosebire do 
greutatea excedentă și de statură 
mică, nu influențează deloc asu
pra situației materiale și familia
le a oamenilor.

Aceste concluzii au fost făcute 
în urma supravegherii a 10 039 
de americani și americance în 
vârstă de la 16 la 24 de ani în 
perioada din 1980 în 1988. Au 
fost luați sub observație 370 de 
grăsuni (femei: înălțimea — 160 
cm, greutatea — 90 ke, bărbați : 
170 cm, greutatea — 102 kg). Cer
cetătorii menționează că în SUA 
locuiesc peste 1 milion de persoa
ne cu asemenea „parametri".

DESCOPERIRE LA PHIIJPS

Cercetătorii de la Philips au 
realizat un decodor-prototip care 
permite selecționarea și urmări
rea, chiar acasă, a unui film vi
deo, transmis prin telefon. Ideea 
de la care s-a pornit a fost aceea 
de a permite telespectatorului să 

comande pentru el la domiciliu 
un fir pornind de la o bază de 
date informatizată. Prin inter
mediul dezacordului care con
vertește imaginile numerice în 
imagini analogice filmul ales 
este transmis apoi propriului te
levizor.

In timpul derulării filmului, 
telefonul rămâne operațional, 
pentru convorbirile obișnuite, 
capacitatea lui de transmisie ne- 
fiind utilizată de imaginile TV. 
De asemenea, telespectatorul are 
posibilitatea, ca și la video, să 
întrerupă transmisia sau să cau
te o anumită secvență.

Acest prototip, care necesită o 
linie telefonică numerică, urmea
ză să fie testat mai întâi în Sta
tele Unite, unde mai multe com
panii se străduiesc de mai mult 
timp să pună la punct un astfel 
de sistem.

EPIZOOTIE A PĂSĂRILOR 
MIGRATOARE

Mii de flamingo gralioși au 
pierit în vestuj Kenyei pe lacu

rile Bogoria și Nakouru. Potrivit 
datelor furnizate de colaboratorii 
serviciului de protecție a naturii 
sălbatice, numai în ultimele două 
săptămâni au fost ridicate peste 
4000 de păsări moarte de pe ma
lurile lacului Bogoria. In zonele 
de calamitate au fost trimise e- 
chipe de savanți.

Cauzele pieirii în masă a păsă
rilor flamingo nu sunt deocamda
tă cunoscute. Se presupune că 
moartea lor este provocată de o 
boală infecțioasă. Pentru a Pre" 
veni răspândirea infecției, păsă
rile pierite sunt arse. Veterinarii 
așteaptă rezultatele analizelor 
din laboratoare, unde au fost 
trimise câteva păsări moarte și 
probe de apă, pentru a elabora 
metode de combatere a epizootiei.

Totodată, unii ornitologi sunt 
de părere că nu există motive 
de panică. In opinia lor, natura 
însăși se străduiește să mențină 
echilibrul ecologic și, în acest 
scop, rărește efectivul păsărilor 

flamingo. Numărul acestora in 
zona lacurilor amintite creștea 
în continuu în ultimii ani.

ROCILE DIN MANTAUA 
TERESTRA CONȚIN O MARE 

CANTITATE DE APA

Rocile din care este compusă 
mantaua terestră conțin o canti- 
tate de apă echivalentă cu 80 la 
sută din volumul oceanului pla
netar. Această ipoteză a fost e- 
misă de specialiști din cadrul In
stitutului de Tehnologie din Ca
lifornia.

Motivul pentru care geologii 
se interesează de această apă 
conținută în roci nu este intenția 
de a o extrage de acolo (ea re
prezintă un procent cuprins între 
200 și 500 părți per milion din 
masa rocii, de exemplu, în mică 
și talc), C| faptul că această apă 
joacă Un rol considerabil în e- 
rupțiile vulcanice.

Mica Pub licit a te
ANIVERSARE

CU OCAZIA zilei de naștere 
colectivul Gama Impex Petroșani, 
urează domnului Tănăsescu Gri- 
gore, un călduros „La mulți anii". 
(0126438)

VANZARI CLMPARARI

VÂND autoturism Volks- 
wagen I’asat Diesel, 1991, preț 

atractiv. Telefon 515050.
(012G400)

VÂND Lada i200 S (an fabrica
ție 1985), import Belgia. stare 
excepțională. Telefon 545280.
(0126437)

VÂND Tiabant 601, stare foar
te bună, cu ambieaj în rodaj. 
Preț negociabil. Petroșani, str. 
Aviatorilor, bloc 64 A, sc. 2, - ap. 
II, între orele 15—18. (0126432)

VÂND aragaz, stare bună. Pe
troșani, Horea, 2/22. (0126433)

SC INDUSTRIAL SA Petro
șani. prin depozitul EN GROS 
din Piața Centrală, vă oferă bău 
turi alcoolice (rom, vodcă, etc), 
la prețuri avantajoase. Vă aștep
tăm l (0126425)

VÂND convenabil, strung SN 
400. Telefon 515708, după ora 
16. (0126130)

VÂND apart ment 2 camere, 
zonă centrală, sau schimb cu Tg. 
Mureț. Petro'. mi. Republicii, 
84/42. (0126il.>)

CEDEZ spațiu comercial 20 
mp, Piața Dacia preț negociabil. 
Petroșani, Aviatorilor, 40 A/9, 
intre 17—21. (0126119)

VÂND urgent, apartament 2 
camere, preț negociabil. Petro
șani, Aviatorilor, 10 A/9, intre 
17—211 (0126119)

VÂND casă, dependințe, satul 
Ui ic — Pui Telefon 543706 după 
ora 16. (0126487)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, ultracentral, zona 
Piață — 5000 mărci. Telefon 
545696, între orele 18—20. 
(0126404)

CUMPĂR garsonieră, exclus 
„Șerpărie", Colonie. Aștept o- 
ferte la telefon 541582, orele 
14—20. (0126428)

VÂND butelie cu aragaz, preț 
120 000 lei. Vulcan. telcfon 570256.

VÂND apartament 2 camere, 
zona Piață Petroșani, colțar „Dul
cineea", mobilă bucătărie, moto
retă Hoinar și telefon. Telefon 
542830. între 16—20. (0126407)

VÂND garaj Vulcan, str. Fân- 
tânclor. bloc T, se. III. ap. 29. 
(0126391)

VÂND televizoare color, Petro
șani, Doinei. 5 (vizavi 1UMP). 
(0126375)

CUMPĂR post telefonic (nu
măr). Gfer sumă rezonabilă lei 
sau valută. Petroșani, Șt. O. lo- 
sif. bl. 2 A, ap. 52, Intre orele 
1G—20. (0126111)

VÂND pătuț copil și magneto
fon Kastan cu benzj înregistrate. 
Telefon 515774. (0126410)

OFERTE SERVICIU

SC „LUCEAFĂRUL" Petro
șani, angajează prin concurs, du
minică, ora 12 : barman, ospătari, 
picoli, pentru ceainărie ; doi vân
zători magazin. Relații : Aviato
rilor, 42. (0126118)

COMEMOR \RE

CU DURERE în suflet, m una, frații, nepoții șl cumnalii a- 
minteso celor care l-au cunoscut că s-au scurs 5 ani de când nc-a 
I ărnsit <hagili nostru

MUNTEANU BERZAN IOAN

J'.aciimi și flori pe triștii i mormânt. (0126121)

SC CONTRASIMEX SRL Uri- 
cani, angajează urgent două 
vânzătoare — produse alimenta
re COMTIM. Uricani, str. Mun
cii (fostă Florărie). (0126434)

UNITATEA 87 Măcelărie — 
Magazin Petroșani, 1 Decembrie 
1918, prin Soc. Corn. Unirea, an
gajează două vânzătoare și un 
măcelar — pensionar. Relații, 
zilnic la sediul unității. (0126421)

PIERDERI

PIERDUT diplomă calificare în 
meseria miner pe numele Pralea 
Gheorghiță, eliberată de EM Li- 
vezeni. O declar nulă. (0126413)

PIERDUT contract închiriere 
Pe numele Iztankai Gheorghe, 
eliberat de RAGCL Petrila. tl 
declar nul. (0126482)

PIERDUT legitimație de servi
ciu Pe numele Luncanu Necu- 
lac Sebastian, eliberată de EM 
Livezeni. O declar nulă. (0126423)

PIERDUT carnet șomer pe nu
mele Pricob Laura, eliberat de 
Oficiul de protecție socială Lu- 
peni. 11 declar nul. (0126416)

PIERDUT diplomă miner pe 
numele Căprici Ștefan Dan, eli
berată de EM Petrila Sud. O 
declar nulă (0126435)

PIERDUT chitanță nr. 295, pe 
numele Gabroveanu Gheorghe, e- 
liberată df- Sistemul Vilalis Ha
țeg. O declar nula. (0126136)

Regia Autonomă a Huilei 
din România
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea posturilor de inspectori șefi cu pro
bleme de aeraj, protecția muncii și a mediului, devenite 
vacante la EM Dâlja și EM Petrila Sud.

Concursul va avea loc la SALVAMIN — Stația Cen
trală de Salvare Minieră, str. Lunca nr. 60 bis Petroșani, 
în ziua de 15 NOIEMBRIE 1993, ORA 10.

Relații suplimentare la Direcția personal a RĂII 
România, str. Timișoara, nr. 2, Petroșani, telefon 544193, 
inteior 110.

S. C. „Favior” SA Oraștie
prin SC „GM INTERNAȚIONAL COMIMPEX“ SRL 

Lupeni
a deschis un magazin de prezentare și vânzare 

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

Zilnic, intre orele 8—16, sâmbăta 10—I I. (0126431)

DAGS TV
ANUNȚA

începând cu 1 noiembrie 1993, taxa de racordarc 

la TV prin cablu va fi de 50 000 lei. Taxa se va plăti în 

3 rate: 25 000 — 15 000 — 10 000, ultima rată Ia pri

mirea semnalului.

DAGS TV primește înscrieri anticipate din zona 

centrală llcrmcs — Nicolac Bălcescu.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NO1“ apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A,

înregistrată fa Registrul Comerțului sub 
nr. J 29/621/1991.
Cont 307060201 — în lei — BCR Petroșani 
472171630 — în dolari US — BCR Petroșani 

Director: MIRCEA BUJORESCU

I Director executiv] Ing. AlrxandrU 
BOGDAN i

REDAGȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 

Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr 2. 
Telefoane; 511GG2 (dircctor-rcdactor șef); 

545972 (director cxcculiv-administrativ 

difuzare), 5124G4 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL; Tipografia Petroșani, atr. 

Nicolae IJălccscu nr. 2, Telefon 5113G3.

Materialele necomandate și 
nepubllcalo na se restituie. Res
ponsabilitatea morală gi juridică 

asupra corectitudinii datelor cu 

prinse En articole aparțin, in 

exclusivitate, aetoiilor.

ECHIPA DE SERVICIU ;

Responsabil de număr i
Tibcriu V1NȚAN

Corectura i

Emilia ACHIRE1 

Viorica FIRȚULESCU


