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O noua interpelare a domnului 
deputat Valeriu Butulescu

Domnule președinte, stimați 
parlamentari

Se șlio că imediat după Revo
luție, Guvernul FSN a dat o 
hotârire pi in care familiile ti
nere au primit dreptul de a 
contracta de la stat cite un Îm
prumut de 100 mii lei, cu dobindă 
mică și termen de rambursare 
de 10 ani. A fost o inițiativă lău
dabilă. Din parate inflația a 
făcut ca această sumă să cântă
rească azi mult mai puțin derit 
acum doi ani. întreb pe această 
cale Ministerul Tineretului dacă 
nu consideră oportună dublarea 
plafonului acestui împrumut. Cre
dem că 200 mii reprezintă încă modul in care sînt reprezentați de cei pe

TABLETA DE DIȘTONOCALM 

CUM LE ZICI MA(N)TALE, BOBOCULE...
Dacă era marți, cu cele trei ceasuri iele, mai treacă-meargă !

Dar, Joi... Lume, lume... Ca la balamuc. Piață. Că la piață. Că 
doar, de-aia e piață. Dar ce se-ntimplă-n piață ? Ei, ca la piață... 
Nu, nu, ceva e-n neregulă ! Egeceliști cu lopeți și -mături „la pi
cior arm' !“, funcționari (foști, actuali, viitori, cine dracu’ mai 
$tie..) ai primăriei, cu sfaturile lor „pentru onor înainte, prezen
tați arm' f. Spargere de nori, bibicule, ca la „rivuluție" I Ce să 
fie, ce să fie 7 Mașini de pompieri, buldozere, lume speriată. 
Dacă stai strîmb și gîndești oblu, iți și zici : „Doamne, a înnebu
nit lumea de tot !“. Dar nu e așa. Imediat aflăm și ce se petrece :

PERSONAJ UNU : — la, uite, dom'le, vine ăsta și dă cn
capu-n perete. Toți care vin, încep cu piața...

PERSONAJ DOI : — Orice minune ține trei zile, vfirule, așa 
că n-o luați de bună...

PERSONAJ TREI ; Du-te, frate, nu vezi ce au făcut ? Au 
umplut p.ața cu apă, mîine trebuie să venim cu patine să ne 
cumpărăm necesarul, dă la noapte un îngheț... Ăștia nu-s normali 1

PERSONAJ PATRU : Domnii’, vezi-ți matale de treabă, că 
știe ei ce face...

MAI MULTE PERSONAJE: „Din greșeală în greșeală, spre 
vu toria finală l“.

Reporterul, ce să zică și ol ?. Stă ți ascultă. Ascultă, bagă la 
cap. fiindcă, cine știe, miine-poimiine...

Și iar stă strîmb și se gîndește oblu ; o fi înnebunit lumea 
do tot 7 Dacă face cineva ceva, nu-i bine. Dacă nu face nimic, 
tot nu-i bine... • Și-atunci îl asculți pe alegătorul de rîn l, perso
nalul X. Și Ii dai dreptate, cum făcea nen’tu lăncii C'aragiale : 
.CUM LE ZICf MA(N)TALE, BOBOCULE ".

In rest, Dumnezeu cu mila...

Mircoj BLJORESCU

o sumă care ar puica ajulu o 
familie tînără.

A doua întrebare se adresează 
Ministerului Justiției .și se referă 
la pensiile alimentare. Cuantu
mul unei pensii alimentare se 
stabilește prin hotârire judecă
torească. In condițiile inflației, 

acest cuantum trebuie mereu ac
tualizat. Persoanele interesate 
.Unt obligate să bată trimestrial 
la porțile tribunalului. Cine nu

N.R. : Vom publica în paginile 
țiile parlamentarilor noștri, indiferent 
in măsura în care problematica tratat 
Văii Jiului. Viața parlamentară este 
democrației. Considerăm că cititorii

face acest lucru trebuie să se 
mulțumească ți astăzi cu pensii 
de 500 lej pe lună. întrebare: 
Oare nu e posibil ca acest cuan
tum al pensiei alimentare să fie 
exprimat procentual ca o parte 
a salariului celui ce plătește a- 
ceastă pensie? In acest fel cuan
tumul ar puica fi actualizat din 
oficiu, în măsura deprecierii va
lutei naționale.

ziarului „Zori noi“ interven- 
de culoarea lor politică, 

a interesează și locuitorii 
o dimensiune esențială a

noștri trebuie sa cunoască 
care i-au ales.

inea

ITot mai mulți sînt aceia care 
pling de calitatea plinii fa- 

Ibr.cate la Petroșani. Necoaptă 
uneori, se fărimă, arată de par- 

Icâ ar fi dată spre consum ani
malelor, nu oamenilor. Un con- 

Itrol inopinat efectuat de Poliția 
economică din Petroșani, la sec- 
ția 3 Livczcni a Societății co-

! De ce pî
j e cum e...

I
Imcrciale „Spicul" S.A., a scos la 

iveală una dintre cauzele pen- 
Itru care piinca livrată pe piață 
este de proastă calitate ; furtul 
d<- materie primă. Intr-o singură izr s-au găsit plusuri de 67 litri 
lo ulei, 126 kg drojdie și 67 ki- 

Ilogramc de lapte praf. Valoarea 
pl 1 .ului, la prețul de producție I (rețineți, nu la cel de pe piața 
neagră), este de 33 500 lei. Plusul 
fusese creat pentru a f( „valo-

* rificat" altfel, nu pentru ca pîi- 
( nea noastră cea de toate zilele 
Isă fie piine. Vinovat pentru a- 

ceastă infracțiune — fapta are I caracter penal — se face, potr i
vit primelor estimări, șeful de I schimb, Mihai Pirvuleț. (Ioan
ȘTEFAN).

PETROȘANI
Și la nivelul municipiului Pe

troșani s-a constituit Consiliul 
Primăriei. La ședința de consti
tuire au participat prefectul ju
dețului, domnul Costel Alic, in
vitați de la R.A.H., Societățile 
comerciale mari, U.T.P., Judecă
torie, Procuratură, Poliție, co
mandantul unității militare și cel 
al Centrului militar, precum și 
cadre cu funcții de răspundere 
din învățâmînt și sănătate.
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Noutăti la
Miercuri, 25 februarie, Primă

ria Petrila a trăit evenimentul 
democratic de constituire a Con
siliului local și de depunere a 
jurămîntului de primarul ales de 
electorat, domnul Ionel Mogoi.

în funcția de viceprimar, după 
dezbateri la fel de democratice 
și constituționale, a fost ales de 
Consiliul legal constituit domnul 
Ionel Răducu Ilordianu. Locul

VULCAN
Din data de 26 februarie, ad

ministrația locală a orașului 
Vulcan și-a intrat în atribuțiuni. 
Toți cei 21 de consilieri au fost 
validați de Comisia de validare. 
S-a prezentat sentința civilă nr. 
739 a Judecătoriei Petroșani, 
privind validarea alegerii pri
marului, în persoana ing. Ovidiu 
Avramescu. In funcția de vice-
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Viceprimar nou, 
comisii 

pa domenii
In cadrul ședinței de constitu

ire a consiliului Primăriei Lu- 
peni a fost confirmat în funcție 
primarul orașului, iar ca vicepri
mar a fost ales domnul inginer 
Nicolae Bucur.

Totodată, au fost constituite 
comisiile pe domenii ale primă
riei, iar domnul primar, ing. 
Gheorghe Abălași, a prezentat o

URICANI
S-a constituit, în sfîrșit, Con

siliul Primăriei orașului Uricani. 
In funcția de viceprimar a fost 
ales domnul IOSIF FLORANESC, 
din partea Frontului Salvării Na
ționale. Ca urmare, locul de con-

Schițe de 
program la

în prima întrunire de consti
tuire în temeiul legii, consiliul 
din Anlnoasa, ales în 9 februa
rie, a confirmat primarul orașu
lui și a ales viceprimarul în

IN PAGINA A 2-A

Programul TV săptăimnal

Incert tudini
A urmat depunerea jurămîn- 

tului d- către noul pr imar, dom
nul Gheorghe S'.oicuța și de fie
care dintre cei 23 de consilieri. 
Domnul primar a expus gindu- 
rile sale de viitor. Deocamdată, 
la Primăria Petroșani plutește 
incertitudinea asupra componen
ței comisiilor de lucru ale con
silierilor. Nu a fost ales încă 
viceprimarul. Aceste două punc
te din ordinea de zi au fost re- 
programate pentru următoarea 
ședință a consiliului, care, spe
răm, va fi anunțată In termen 
legal.

PETRILA
său de consilier a fost ocupat de 
domnul Gheorghe Boantă. Dom
nii Ionel Moș (PSDR) și Iosif 
Moldovan (MER) au fost validați 
consilieri ai Consiliului local, în 
locul doamnei Doina Cercel 
(PSDR), care s-a retras și a dom
nului Jura Păun Marcu (MER), 
aici operînd principiul incompati
bilității. (D.N.).

Un nou început
primar a fost (re)ales domnul 
Vasile Giurgiulescu. Au fost sta
bilite cele patru comisii ale Con
siliului local, pe domenii de ac
tivitate. După depunerea jură
mîntului de către noul primar, 
s-a adoptat un program vizînd 
principalele acțiuni pe anul în 
curs, cu mențiunea completării 
și îmbunătățirii acestuia, funcție 
de bugetul disponibil. (P.N.)

LUPENI
z — ’ *

schița de program cu principa
lele acțiuni ale administrației 

locale pe acest an. Acțiunile vi
zează, îndeosebi, finalizarea con
strucțiilor de locuiiițe începute, 
repararea fondului locativ de
gradat și a sistemului de cana
lizare, îmbunătățirea salubrizări) 
orașului, scoaterea apelor rezi
duale din subsolurile inundate, 
demararea construcției Spitalului 
Luponi, reanaltzarea autorizați
ilor acordate întreprinzătorilor 
particulari etc.

A

In sfîrșit..
silier pe caro ii ocupa domnia 
sa, devenit vacant, va fi ocupat 
de o altă persoană de pe lista 
aceleiași formațiuni politice. Va
lidarea acestei persoane in func
ția de consilier va avea loc la 
proxima ședință a Consiliului 
Primăriei.

AN IN 0 A S A
persoana domnului Gheorghe 
Petri reali.

Au fost stabilite comisii pe do
menii de activitate și s-a aprobat 
o schiță de program de muncă 
Ui perspectiva ncestui an.
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amul TV săptâmînal
LUNI - MARTIE

11. )Q Ai ii
14,10 C'oi<.n_a. <J1 zilei.
l.„j OiîI^LNIeT lsia.
15.J0 .A vanpi vin.erd s,ip’ăminii.
i„,.j Cip. nu>m — vutori mu

zicieni.
1' u- Uneia succesului.
lu.JJ Muzica pentru toți.
17,ui) Aciua.na;.,
17.05 Emi'iuite in limba tna- 

giiLiră.
18.3u . eleviziunea vă ascultă!
]„.. 5 Su.noi 1 ecorft>mic.
10.30 Depene a ima.e. Alice In 

,’ara m nunilor.
20.00 Acluithk.ț .
‘.0.35 Tezaur folclor.c.
21 00 Teatru TV. Restituiri I.L. 

Căruț ale.
22.2a L. imea ideilor.
22.50 Repriza o treia.
23.15 Cror.ica Parlamentului 

Actua'i'.ăți.
23.43 Confluențe.

MARȚI. 3 MARTIE

10.00 Actualități. Meteo.
10.20 Calen arul zilei
10.30 C- nai France Internatio- 

r» l.
Sa’ er ChanneL

11,40 Bulgar a contemporană.
11.55 Ora de muzică.
12.45 Intcrf rențe
13.15 Muzica pentru părinți.
13.15 ImaA.ni din Maroc»
11.00 Actualități
14 20 Tradiții.
1',50 Avanpremieră TV.
1 ’.55 Preuniversitaria.
15.30 Te'-scoală.

Curs de limbă franceza.
Curs di> limba snaniolă. 

16,00 Muzica pentru toți. 
1£ 30 r nnvnețuin.
17/10 Actualități.
17.05 Repere transilvane.
17.35 Recital Ricbard Clevder- 

man.
18,00 Salut, prieteni! 
19,00 Studioul economic.

Băncile — stimulent sau 
frmâ in procesul privatiză
rii 7

19.30 Desene animate.
Alice in țara minunilor. 

20JJO Actualități.
2035 Sport.
20.45 Telecinemateca

Ran (Japonia — Franța, 
1995).

23.30 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

24.90 Cultura tn lume.
0,30 Jarz-fasi.

MIERCURI. 4 MARTIE

M.90 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
ÎOJO Film seriaL Familia Pola- 

niecki. Episodul X
11,05 Canal France Internațional.

Super ChanneL
12.20 Ora de muzică.
13.10 Virsta a treia.
13.10 Drwfsmcnt internațional. 
14.00 Actualități. Metro.
14.20 Civilizația montană.
14,50 Avanpremieră TV.
14.55 F'<-" ut versitaria.
15.20 Teleșcrală

16.00 Tineri interprețj de muzică 
populară.

lo/lU Lumea sportului.
17 00 Actualități
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Muzicorama.
19.00 Studioul economic.
19.30 De->ene animate.

Alice in țara minunilor.
20.00 Actualități.
20,35 Snort
20.45 Film serial. Joseph Balsa- 

mo Episodul 6.
21.45 Exercițiu de admirație.
22.10 Universul cunoașterii.
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,40 Pro musica.

JOI, 5 MARTIE

10.00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.'
10.30 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.

1-8 MARTIE

lujjj Oameni de lingă noi.
13,3u Jazz-inugazin.
li.uu Aciuoluațx.
11.2J Auuio-vizual studio. 

Preumverstcaria.
15,25 leieșioalâ.
16,00 Muzica pentru toți.
16^30 Furuin.
17,60 Actualități.
17.0a Repere moldave.
17.J5 Drumuri in memorie.
Iu,00 Teie-dlscul muzicii popu

lare.
18.20 Stauion.
19.00 Studioul economic.
19.30 Drstm* animate.

Alice in țara minunilor.
2'l.M Aciu'Hăți.
20.35 Speri.
20,45 Film serial. Dallas. 

Ep tcdul 107.
21.40 Reflecții rutiere.
21.55 Mirt oi «citai Catcrina Va

lențe.
22 05 Repo.ter 32
22.35 Cronica Parlamentului. 

Artuahtăț.
23 G5 Virstrle peliculei... in vi

zită la „Bcrlinală".

VINERI. • MARTIE

10.00 AclnalitățL Meteo.
10.20 Calendarul silei.
10.30 Film artistic.

Greșeala domnului Honore 
de Balzac.

12,05 Super Channel. 
Worldnet US1A.

13JJ0 Ora de muzică.
14,00 Actualități. Meteo
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți
15.10 Bicentenar RcnsinL
15.25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.

16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germa

nă.
18,00 Pro patria.
18.45 Vtdeo-ghid.
19,05 Viața Parlamentară.
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20.45 Film serial: Familia Chis- 

holm. Episodul 4.
21.45 La ceasul viselor Urzii.
22,05 Simpozion.
22.55 Actualități.
23.10 Top 10.
23.45 Gongl
0,15 Poveste de iarnă.

SIMBATA, 7 MARTIE

9,00 Bună dimineața!
10.00 Actualități.
10.10 Club „ANDA".
11.10 Descoperirea Planetei. 

O noapte la Paris.
11.30 Viața spirituală.
12 30 Ora de muzică.
13.30 7X7
14.00 Actualități.
14.10 TELE-CLUB.
15.55 Mapamond.
IC,25 Rugby: Scoția — Franța, 

în Turneul celor 5 națiuni. 
Transmisiune directă de la 
Edinburgh.

18,00 Balul Mărțișorului... la Pî- 
rîu] Rece.

19,00 Melodii îndrăgite. Muzică 
populară.

19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film serial. Caracatița. Se

ria a IV-a, episodul 6.
22,40 Săptămîna sportivă.
23.00 Profil pe 625 de linii. Emi

siune de varietăți. Retrospec
tivă dedicată regizorului Ale
xandru Bocăneț și actorului 
Toma Caragiu.

24,00 Actualități.
0,15 Film artistic. Lungul drum 

către casă. (SUA, 1981 >.
2,00 închiderea programului.

DUMINICA. 8 MARTIE

1.30 Bună dimineațal
9.30 Intreabă-mă!

10,20 Film serial pentru copii. 
ARABELA. Episodul 10

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12.00 Viața satului.
13,30 Flori de cîntec române-c 
14.00 Actualități.
14.10 Atlas
14/10 VIDEO-MAGAZIN

15,25 FOTBAL: Petrol») — 
Dinamo din prima etapă a 
returului Campionatului Di
viziei A. Transmisiune di
rectă de la Ploiești.

11.05 Știință și imaginație. 
1835 Convorbiri de dummiefl.
19.10 Film serial. Dallas. Episo

dul 108.
20,00 Actualități.
?0,35 Film artistic. Domnișoara 

din Rochcfcrt. (Franța, 1966).
22,40 Actualități.
22.55 Duminica sportivă.
23,20 Maeștrii. Toma Caragiu. 
0,20 Recomandări din program.
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Scandal printre „comersantele" 
de la STIL-COM S.Â. Vulcan

■ Afaceri tenebroase ■ Ancheta presei din nou boicotată 
M Zvonuri H Opinii ■ Întrebări ■ ,,Fiat justiția, 

pereat mundus!**
în urmă cu zece luni, mai exact pe 6 mai 1991, un număr 

de 71 de salariate de la S.C. STIL-COM SA. apelează la noi pen
tru a interveni intr-un scandal care era la un pas de a se fina
liza cu destituirea unui director nevinovat (Constantin Ionescu). 
încrezători in „puterea presei** ne-am deplasat la sediu] primăriei 
din Vulcan, unde cu stupoare am aflat că .ce se discută aici nu 
e o problemă a opiniei publice** și in consecință nu am fost ad
miși la dezbateri. Cele 71 de salariate nu numai că nu au fost 
de acord cu decizia primarului în ceea ce ne privea, dar au și 
contestat-o vehement

După aproape un an istoria se repetă. De astă dată e vorba’ 
de o afacere încă dubioasă, cu implicații extrem 
de grave in viața cetățenilor orașului. Aflînd despre 
acest lucru, ne deplasăm la sediul societății Stil-Com, Joi, 
27 februarie, ora 16, unde urma să se desfășoare o ședință care 
ne-ar fi putut aduce lămuriri semnificative asupra celor intîm- 
plate. Dar aici, stupoare ! Aceleași salariate care in mai *91 au 
adus aspre critici Primăriei pentru faptul de a nu fi permis ac
cesul la dezbateri a reprezentanților presei recurq ele insele la 
aceeași „armă", afirmind că problemele societății sfat intime si 
nu sint de nasul presei (si, implicit, a opiniei publice). Lucru ce 
nu poate să însemne decît fie dispreț la adresa opiniei publice 
(ceea ce este foarte grav), fie teama de adevărul cuvîntuliri scris 
(ceea ce este și mai grav).

Iată în cele ce urmează derularea acestora, așa cum ne-au 
fost ele re’atate de persoane care nu au refuzat dialogul.

Locuitorii orașului Vulcan au observat, desigur, că incă de 
vinerea trecută, unitatea nr. 205 Electrice a fost sigilată Mult! 
s-au întrebat de ce ? Primii care au intrat în acțiune au fost — 
ca de fiecare dată — zvonerii și răspîn Iacii. Unul dintre multfc 
piele zvonuri lansate — cel care ne-a determinat să deschidem 
această anchetă — acreditează ideea că sigilarea unității s-ar fi 
produs datorită iritării doamnei Cațan Gheorghița, contabila șefă 
a societății, care ar fi solicitat „pe sub mină** un frigider (defect •), 
fiind refuzată de gestionara magazinului In cauză.

în dorința de a lămuri această problemă am abordat-o pe 
doamna Cațan pentru a ne furniza amănunte referitoare Ia de
cizia domniei sale. Cele aflate nu pot deeft să ne indigneze. Cu 
mult timp in urmă, doamna Cațan avertizează conducerea socie
tății că la unitatea 205 „se intîmplă ceva". Dar nu poate încă , 
demonstra ce anume. Pînă cînd, Intr-o seară, ca orice cetățean*-» 
intră în magazinul respectiv, unde vede un frigider defect la ureE 
preț de 15 000 (in realitate 13 mii și ceva). Pomană curată, își 
spune ți afirmă că ar vrea să-I cumpere Doamna Olteanu F., ges-.. 
tionara magazinului, o refuză, invocfnd ba că se dau numai pei 
tabel, ba că l-a reținut pentru sora sa. Mai mult decît atît, dom- , 
nia sa purcede la un „atac verbal foarte violent" la adresa con- ’ 
tabilei șefe. Aceasta intră din nou la bănuieli și dispune, tn con
formitate cu atribuțiile pe care i le conferă funcția, închiderea 
și sigilarea unității pînă la efectuarea inventarului, ia care Al. 
fost solicitată ți poliția economică. Zis și făcut. A dona zi, lnso-N 
țită de directorul societății, contabila șefă, reprezentantul Poliției 
și întregul personal al unității, revizoarea-eontabilă Vereș Rodicat 
efectuează inventarul. La socoteli iese bine. Ceea ce nu iese delos 
bine este Insă altceva, de care am mai auzit noi multe. Adică 
marfă dosită. Da, nu este nici un dublu. Aici s-a găsit marfă 
dosită constlnd In patru frigidere și patru televizoare alb-negru 
defecte, precum și o serie de alte produse electronice. Un lucru , 
nu ne este clar. In ce scop a fost dosită o marfă defectă 7 De cAP 
nu s-au luat măsuri pentru ca această marfă să fie reparată sf* 
vtndută. In condițiile In care societatea are datorii ? i

La toate aceste întrebări și Inel ia omite. mtrite altele 
teptam un răspuns rit mai plauzibil și mai obiectiv fn cadrul 
amintitei ședințe.

De ce au refuzat salariatele dla/ognl ta prezența presei ? Dă. 
ce conducerea societății nu a luat măsuri pentru a facilita • 
chetă de presă ? De ce toată lumea refuză dialogul ? Cine ara 
dreptate ? Cum va lua sftrștt această afacere f Care este fu ftaof 
adevărul ? lată numai citeva întrebări care vor face obiectul unei 
ample anchete a ziarului nostru pentru ea dumneavoastră, cititori^ 
mai ales cei din Vulcan, să fiți informați prompt fi just de am-j 
ploarea ți implicațiile acestei afaceri. Avem convingerea că organ 
nele de poliție, care efectuează încă cercetări, ne vor acorda spri
jinul. Totodată, vă rugăm pe dumneavoastră, cititorii, care even
tual cunoașteți amănunte despre acest caz, să vă adresați cu în
credere redacției.

Sd facem ca o dată pentru totdeauna, ața cum prea bine 
spunea preotul Ptso din opera literară a lui Seneca: „Fiat 
titia, periat mundus **.

T. V1NJAN )

•••«••C ••*•••••••• ^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* «'
CLASAMENT: 1) Bbck Or 

White — MICHAEL JACKSON;
2) Let’s Talk About Sex — 
SALTN'PEPA; 3) Friends Will 
Bi Friends — QUEEN; 4) AII Or 
N-th^ng — EUROPE; 5) Breath 
Of Life — ERASURE; 6) Remem- 
ber T"ie Time — MICHA
EL JACKSON ; 7) Hcal Thc
V'orld — MICHAEL JACK
SON ; 8) Summer Drea-
ming — KATE YANAI; 9) Good- 
morning Gir! — WET WET WET; 
10) Album Filler — YOUNG MC.

ȘTIRI, INFORMAȚII- • Zilele 
Inaugurale a'e d.-<->teci' .Vox 
J.Tontis** din Petroșani s-a'J des
fășurat cu ca^a închisă: 200 de 
oameni irăuntru. peste 300 afară, 
la un bilet in plus! • Citim un 
interesant Interviu cu bateristul 
H-ilngraf ului In „Pop. Rock And 
Show" (nr, 54), purtlnd semnă

tura redactorului șef. Andrei 
Partoș, una și aceeași persoană 
cu prezentatorul emisiunii „Vi
neri noaptea in direct" și In ur
mă cu cițiva ani, la Radio Va
canța Coslinești și „Vox Maris",

- PUZZLE DISCO - ROCK -
aceeași stațiune. • Cu gtndul la 
Fesuvalu) de muzică ușoară 
„București *92" care va avea loc 
la vară, iată citeva dintre numele 
„tari* care și-au anunțat prezența: 
Sydney Youngblood, Tanlta Ti- 
karam, Boy George, Snap și pro
babil Falco. • Fetițele de 18 ani 
devin „periculoase" pentru ar

tiști: Nick Rhodes de la Duran 
Duran ți-a părăsit soția In favoa
rea unei puștoaice, Felix Slar- 
buck. Din 12 ianuarie a.c. solis
tul vocal de la Rolling Stones, 
Mick Jagger (49 de ani pe 26 

iulie a.c.) este pentru a 5-a oară 
tată, soția sa aducindu-i pe lume 
o fetiță. Elton John va cinta 
alături de grupul Queen la Lon
dra, intr-un concert in memoria 
lui Freedie Mercury.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
EMMERICH GUST A V, Petro

șani: 1) Fenomenul pop-rock fe
minin in România nu este chiar 
inedit, prin prezența fetelor de 
la Secret. Astfel, prin anii *70 
exista în Capitală grupul Venus 
(care apoi s-a scindat), prin

tre componente flgurind la 
saxofon și clape Mariana Soitu, 
actuala realizatoare de emisiuni 
muzicale de la Televiziune; 2) 
Grupul american Nirvana, care 
umple spațiul muzical al MTV 
din ce In ce mai mult a apărut 
in 1989, cind au realizat și un 
prim LP „Bleach**. Detalii deocam
dată nu, știi, spațiul.., 3) Un su

pliment muzical al ziarului 
„Zori noi", hm, și mie mi-ar su^ 
ride, ideea, dar de unde hirtie, 
spațiu tipografic etc. I ELENĂ 
TKAIAN, Petroșani: sincer, na 

credeam că ia cei 16 ani ai tăi 
te-ar putea interesa un nume ca 
Bob Dylan! Acum are 51 de ani, 
a debutat In 1962, devenind apoi 
• perscnalitate artistică in do
meniul a.șa-zisului folk protesta
tar. S-a remarcat ca un interpret 
ți poet al muzicii sensibile șl rap 
finate pe care a promovat-c) 
timp de trei decenii, remareîn- 
du-se prin calitățile sale inova
toare, prin melodică, vers, am
bianță, mtsaj, influențlnd pu
ternic generații întregi. Dar val» 
clte s-ar putea spune despre Bob 
Dylan Mai revino !

1 
Gcnu 1UȚU j
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TUDuR ARGHEZI

...La început, atunci cind va fi fost acest început, 
mărțișorul nici nu era mărțișor și poate că nici nu se 
chema, dar fetele și nevestele, care țineau la nevinovăția 
obrazului încă dinainte de acest început, au băgat de sea
mă că vîntul de primăvară le pătează pielea, și nu era 
nici un leac și nici un suliman. Acum vreo sută de ani, 
credința că adierea primăverii pătează era in tonii ei. Cor- 

ț turăresele de pe vremuri, după care au venit corturarii, 
făcind „farmece" și făcind și de dragoste, au învățat fe- ' 
tele cu pistrui să-și încingă grumazul cu un fir de mă- \ 
tase răsucit. Firul a fost atit de bun, incit toate cucoanele \ 
din mahala și centru ieșeau în martie cu firul la gît. Dacă 
știe ce spune chivuța, vîntul ușurel de martie, care îm
pestrița pleoapele, nasul și bărbia, se numea mărțișor, și 
ca să fie luat răul în pripă, șnurul de mătase era pus la 
zintii de mart. Dacă mai spunem că firul era roșu, înțele
gem că el ferea și de vînt dar și de deochi.

Un giuvaergiu, ca să-și vindă firele vindecătoare mai 
iute, avu ideea să atîrne de ele cile o mărturie, care a in
trat in preț. Pe cind se plătea firul, bijuteria era gratuită- 
Regula s-a stricat cind bijuteria începu să fie vîndutâ, ț 
devenind gratuit firul de mătase.

Desigur, doamnă, azi-dimineață soțul dumneavoastră 
v-a pus la grumaz un mărțișor, un inel, o brățară sau o 
pereche de cercei spinzurați de vechiul fir de mătase, ră
sucit din două ițe, una roșie și alta albă, ca să nu vă deoa. 
che nici soarele, nici vîntul, care sînt bărbați. Băgați insă 
de seamă că aurul e cîteodată aproximativ, și mărgărita
rele pot fi de multe ori reconstituite..- E cel mai frumos 
cuvînt ce s-a găsit pentru calificarea lucrului fals. Pe
deapsa e simplă și greșeala reparabilă, cu cîteva mii de 

ț lei suplimentari...
i
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Marților politic
Știți de ce ameticanii au uoar duu..-trei parti'o ? 

Este evident. AmeT^ami, spre deosebire de noi cart 
vttn peste 2u0, nu vor să intre în Europa. Asta i!

Copi i i 
mar țișoarele 
familiei ’

Mărțișoare umoristice
• Fritz ți Hans privesc emi

siunea de „Actualități* de la te
leviziune unde se prezintă cazul 
tragic al unei tinere care, urcă 
pe acoperișul unui bloc de 20 
de etaje ți amenință să se arun
ce In gol.

— Nu sarel — spune Fritz.
— Ba sare I — replică Hans. 
Plnă la urmă ei fac pariu pe 

o sută de mărci, fiecare susți- 
nlndu-ți punctul de vedere. In 
eeie din urmă dnăra sare.

— Ai cfștigat. Hans’ — li spune 
Fritz tntinzlndu-i

Jenat. Hans Ii 
nota scuzlndu-se :

— Să-ți spun 
văzut sinuciderea asta In emi
siunea de acum o oră.

— Știi. Ii spune Fritz, Intin- 
tfndu-i iarăși banii, și eu 
văzut-o.. Dar credeam că 
l-o mai facă și a doua oară...

• Intr-o rezervă de maternita
te, o proaspătă mamă stringe cu

dragoste la piept cop.lațul 
Infirmiera intri ți zice:

— Fericitul tată e in sala

ei.

de 
așteptare, cu un imens buchet 
de flori. Poate să intre ?

— Doamne ferește! — exclamă 
veni

suta de mărci, 
înapoiază banc-

drept, am mai

am 
n-o

doamna. Soțul meu poate 
dintr-un moment tn altul.
• Două fete discută pe o 

că in parc:
— Dragă, eu nu cred in 

goste la prima vedere.
— De ce?
— Păi, de unde să știi la pri

ma vedere cit ciștigă fiecare—
• Discută două femei:
— Spune-mi, tu te-ai măritat 

din dragoste sau din interes?
— Nici din una, nici din alta 

Soțul meu nu este atlt de bo'it 
ca să mă fi măritat cu el din 
interes și nici atlt de sărac ca 
să mă fi măritat din dragoste...

ban-

dra-

Culese de 
Dorcl NEAMȚU

„Alivenci" și
Acu, cind stăm la Boto ani 
Nu-i rău sâ scrii o poe. i.-. 
Din c.nl in cind, așa cu gust, 
ta loți român i sâ o și.e.
Cuvintele moldovenești 
Ce n'i se tntilnesc la noi 
Deci, cu a voastră permisiune. 
Vi le expun — să știți și voi: 
Cai tufii. ice-s „barauule* 
Iară borcanu-i „găvănos*. 
l'ldpuma se numește — „oghial 
Și pătrujelul — „maidanos* 
Mașina de gătit, e „putu* 
Și fâcâlețul — „melesteu*; 
Cupt -rul se numește „roia ‘.
Iar liliacul este „zmău” 
Cearceafului Ii spun „prostire* 
Magiunului ii zic „povirlă"

Ilară salteaua e „mindir*
Astea-s așa, doar de o pildă...
Căruia este „haraba* 
„Bașoaldâ* lepei, ei li spun 
Iar gaura se cheamă „bortă* 
Nu rideți, zău. că nu-s nebuni 
Sticla fi botezată „șip* 
Iar pepenele e „harbuz* 
Baia le este „feredeu* ’ 
Pe cinste, că nu fac abuz'
Gotcțu’ui Ii zic „no at î*. 
Scurteica este „cațaveică*,

I
!

I 
I
I
I
I
i I
I
I 
I
I

Poale-ii nrîii
Umbrela nu-i decit „cortel*. 
iar șorțului
Restauram ui 
Iar usturoiul 
Prunele sunt 
Măcar dc-ar fi de zece iei.
Și lingura e „polonic* 
Scrobeala este „grjhmoneală*; 
Deci, oarece poți să mai faci 
Pe-aicea tu? Vreo procops
Noroiul tot se cheamă „glod* 
Iar verzii li zice „curecbi" 
Oameni ca pe-aicea, zău 
Nici că mai găsești pereche' 
Doica o botează „mancă* 
Iară nasture'e-i „bumb* 
La ciorapi le z.ic „colțunl* 
„Păpușoiul* e porumbi
Bluza femeiască-i „polcâ* 
Iar comnoiu-i „chisăliță": 
Strugurilor le zic „poamă* 
Iară „coca“-i o fetiță!
Cind aicea prafu-i „colb* 
Iar păm'ntul e-Ae „glie*. 
Cum poți oaie să trăieșt.
In așa bnbilnnie 9

îi spun „pestelcă" 
e „locantă* 
e „mujdei*.
toate „perje*

(„Almun Jiul almanahurilor 
calendarelor românești" 

de Fănuc Ncncu și Oct.ivim
Stoica)
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Nimic nu eate ulu, minunat 
decit un copil. In el se regăseș
te ue^la voința -ui Dumnezeu 
pmă la cuget național, tot ce 
trebuie și ar treuui sa valorifi
cam cu inima și min.ea, noi, cei 
datori să le călăuzim destinul. 
Pe mapamond, cea mai curată 
organizație mondială 
i ca misiune sacră si unică, a- 
purarea dreptului la viață. Joa
că, cultură și educație a copi
lului, indemnind națiunile 
vai rifice potențialul uman, 
o virtute, pentru înălțarea 
ririilui și a ființei lor la rang de 
no dlă statuie vie. în*r-o lume 
mereu perfectibili

Drumul lor, uesuiis 
l.i, activități culturale 
v-., poate fi pavat cu 
criticii sau oprit de rele intenț& 
O societate nu poate avea viitor 
<>ară nu începe cu un zlmbet dă 
coi-il. Cultura unui jxj,>or nu să 
poate măsura -sau defini fără grfr 
|<j față de copii, tineret și bft 
trîni. O familie Isi are ca uniB 
sc. p și bucurie, creșterea unui 
cn; dl, educarea lui si formarea 
unei conduite car,- sa defineate 
că care sfi-J caracterizeze In săB 
de spectaco’e. In clase. pe sta
dioane, ochii lor scrutează ce- 
nil speranțelor n'vr.ire. Ei dnb 
oglinda vie a oricărui rflrinte, 
p -t'nd In ghfo7 Invit școlar pe- 
c- tea unui vis rar.- dincolo de 
i; I. o-lă es’e nn caa

M î Întorc la z.ua de azi și vă 
nouț, în numele lor. o copiilor, 
u la ora 13, pe •tad' -nul Jiul, 
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HOROSCOP
PEȘTI

(19 tchriidiie — 20 martiei
Vă afdți „Ia fileu**, intre două 

capete tari...
berbec

(21 m i ii — ?•> npriliei
Pentru a scăpa de oiice ob <_ 

sie, datl de lucru miinilor !
I Al'R

(°1 aprilie — 21 mai)
Cu oc i ■ i unei vizite, veți fi 

pus(ă) față in față cu un a Imi- 
rator tăcut.

GEMEM
(22 mai — 21 iunie)

Nu întirziați cu mesajul pe 
care-1 aveți de transmis!

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Schimb de amabilități binevoi
toare. la o masă unde miza e 
prea mică.

LEU
(23 iulie — 22 august)

La capitolul sinceritate, este

loc pentru mai bine.
FECIOARA

(23 atiKuoi — 21 septembrie; 
începeți a prinde gustul afa- 

eti Hor.
BAI. AN I A

(22 septembrie - 21 octombrie)
Rtvcrie bolnăvicioasă, cauzată 

de o ultimă orivire inapoi.
SCORPION

(22 octombrie ’.’l noiembrie)
Liniștea cuibului c tulburată 

d ; vizită nca-tept ită
■SAGl TA TOR

(22 noiembin — 20 decembrie)
D, și porniți la drum, grijile 

ca ei nu vă slăbesc o secundă.
CAPRICORN

(21 deci mbrie — 19 ianuarie)
O veste de departe vă pune 

serios pe ginduri.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Ceea ce n-a fost posibil Ieri, e 

posibil astăzi, cu condiția unui 
debut matinal.

MICA PUBLICITATE -

S.E.T.T.T.P.L. Petroșani
(fost UFET Petroșani)

cu sediul in Petroșani, str. Angliei Saligny nr. 36, anga
jează urgent macaragii — macarale PORTAL și IFIION- 
iști. Salar negociabil-

ANIVERSARI
LA MULȚI ANI 1, multă sănătate si numai bucurii pentru 

Stănică Ioana, cu ocazia aniversării zilei de naștere, îi doreso 
copiii Lorcna, Eliza, Diana, Sorin, Dan și Alin. (655).

CU OCAZIA impunirii a trei ani, mama, tata și bunicii urea
ză scumpului lor Adrian Răzvan Oprea, „La mulți ani (691).

PĂRINȚII și bunicii urează scumpului lor Daniel Pariță, ci\ 
ocazia zilei do naștere „La mulți ani !** și multe bucurii.

diverse
PERSOANA fizică reprezentată prin domnul Grigoraș Romei, 

comercializează ambulant, produse nealimentare, indigene și din 
impert in baza autorizației nr. 6 372, eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara în 4 februarie 1992 și actualizată la 24 februa
rie 1992 sub nr. 0706368. (668).

vînzAri
V1ND „Histodil**, telefon 70510 Vulcan. (666).
VIND casă și garaj în Petroșani. Telefon 42988, după ora 20. 

(679).
CAUT gazdă, familie credincioasă. Relații, Petrila, str. Tu- 

dor Vladimirescu, bloc 38, sc. D, ap. 36. (673).
VlND casă cu trei camere, două grădini, str. Burdești, nr. 70 

Cimpa. familia Ciumpe. (656).
VlND cîine dalmațian, patru lunL Petroșani, str. Viitorului, 

bloc 2, ap. 13. (653).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie, două camere, bucătărie, baie, depen
dințe, Micu Klein, 29/1, cu apartament 2—3 camere, exclus Ae
roport. Informații, Șt. O. fosif 2 A/46, între orele 12—16. (640).

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie nr. 3 604, eliberat de Centrul de pre

schimbare a buteliilor Vulcan. II declar nul. (634).
PIERDUT certificat de calificare miner pe numele Roșea Pe

tre, eliberat de E. M. Lonea. Il declar nul. (643).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Giurgiu Liviu, 

eliberată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (657).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bălol Marinela, 

eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă. (670).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bercî Francîse, 

eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă. (674).

DECESE

Regia autonomă de gospodărie comunală 
și locativă PETROȘANI - ANINOASA 

ANUNȚA
In următoarele zile sc vor efectua acțiuni de prinde

re a ciinilor vagabonzi- Locuitorii orașului Petroșani sint 
rugați să sprijine aceste operațiuni prin menținerea in 
incintele gospodărești a ciinilor de casă, intrucit nu ne 
facem răspunzători in cazul prinderii lor.

societatea comercială 
IMPEX PARADIS

cu sediul in Aeroport, str. Aviatorilor nr. 70 B, a înde en 
gros, la prețuri avantajoase (importator direct), fără adaos 
comercial, băuturi alcoolice, cafea, alune, berc import, 
țigări, băuturi răcoritoare, dulciuri.

Relații ia telefon 12102. (661)

Societatea comercială 
„PECO“ DEVA 

Depozitul „PECO“ Vulcan 
angajează doi conducători auto, categoriile B și C.
Informații la depozitul PECO Vulcan.

SOȚIA Terezia, fiul Ionel ți nepotul Sorin anunță cu nemărginită 
durere încetarea din viață a celui care a fost

MORARIU ION
fost director OCl Industrial.

Inmormlntarea, duminică, 1 martie 1992, ora 14. Cortegiul pleacă 
din str. Aurel Vlaicu, nr. 10- (680).

FAMILIA anunță cu durere încetarea din viață a iubitului lor 
PAFA GHEORGHE

înmormântarea va avea loc duminică, 1 martie, ora 16. Cortegiul 
funerar pleacă de la domiciliul din strada Independenței.

Nu.l vom uita niciodată.

COLEGII ți prietenii de la Casa de cultură din Petroțani sini 
alături de doamna Rodica Rodnai in clipele de grea încercare pri
cinuite de trecerea in neființă a mamei sale. Sincere condoleanțe.

COMEMORĂRI

LA 1 MARTIE sc împlinesc zece ani de eînrl mama noastră 
LUDOVICA SIMZIAN

nc-a părăsit. Copiii ei nu o Uită. (693).

SE ÎMPLINESC cinci ani de cînd bunul și iubitul nostru soț I și tată
’ RIZA DIMITRIU FLORINI nc-a părăsit pentru totdeauna lăsînd In urmă durere și lacrimi. 

Nimic nu te va șterge din inimile noastre. Adriana și Bogdan. (686).

FAMILIA Tanaszl reamlnttște tuturor celor care l-au cunos
cut și iubit că se împlinesc cinci ani dc cînd dragul nostru ginere 
și cumnat

RIZA DIMITRIU FLORIN
a căzut Jertfa muntelui Retezat. Nu te vom uita niciodată I (686)

Lumea valutei, valutele lumii
Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn

cii Comerciale din Petro ini ,i fost stabilită, pentru ziu.i de 28 fe
bruarie, după cum urm'yizâ :

VALUTA CUMPĂRARE VIN ZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană ’?5 236
Lira sterlinii 6 1; 680
Franc elveți ,n : .(> 26?
Gulden oi in 1 z •1 )
Franc francez t,i. ijr
Sliillina au>tr ic 3! 3.;

Casa e .'o cl> 7 .1, : I» zi in ic hitie Orele 8— 1 ’.

S-AU SCURS sase luni de cînd nc-a părăsit din Urlcani 
IRUS IOAN (55 ani)

Veșnică amintire din partea celor dragi care te vor plinge. I Soția Lenuța, fiul Nelu, fiicele Lucia și Rodica, ginerii Viorcl și
Petrică și nepoții Dony și Marius. (551).

Im.............................. ....... ...
I------- ... ------------
i Societatea comercială 
' A.C.I. VALEA JIULUI S.A.

oigaiii/ea/.a licitație publică, pentru valorificarea dc mij
loace fixe, conform Decretului nr. 50/1990, in dala de 6 

martie 1992.

Infoi mâții suplimentare și depunerea garanției dc 10 
la sula, la sediul societății, din slr. Avram Lincu nr. 12/13 
C, l’elroșani, telefon 13001; 1 1770, piuă in ziua licitației.

! Programul TV.
j SIMBATA, 29 FEBRUARIE

19,00 Bună dimineațal
10,00 Actualități.
10,10 Tip-top, minl-top.

i 11,10 Descoperirea planetei.
I 11,30 Viața spirituală.

Î 12,30 Ora de muzică.
13,30 7X7-

Î 1-1,00 Actualități.
14,10 Tele-club

i 16,30 Campionatul european de 
atletism în sală.

17,30 Mapamond.J 18,00 Concurs internațional de 
dans sportiv. (1).

i 19,15 Telcenciclopedia.
ZO.OO Actualități. Sport.

1 20,45 Film serial. Dallas. (106).
21,40 Festivalul Internațional do

I muzică ușoară — „San Remo 
1992" (I).

23,45 Actualități.

10,05 Festivalul Internațional de 
muzică ușoară — „San Remo,

1 1992". (II).
1,00 Campionatul european de 

■ atletism in sală.
• 1,30 Festivalul Internațional de

I muzică ușoară — „San Remo,
1992". (III).

| DUMINICA, 1 MARTIE

I 8,30 Bună dimineața!
* 9.30 Abracadabral

» 10^20 Film serial pentru copii. 
» ARABELA. Episodul 9.

110.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.

112,00 Viața satului.
13,30 Aripă de cîntec maramu- 

reșan.
14.00 Actualități. i

14,10 Atlas
14.30 Video-magazin.
17,00 Știință și imaginația

117,30 Convorbiri de duminică.
18,00 Concurs internațional do 
Idans sportiv. (II).

20,00 Actualități.

1 20,35 Film artistic. Dansatorul 
norilor (Anglia, 1987).

1 22,20 Actualități.
22,35 Magia modei.

| 23,35 Campionatul european de

ViDCQ 
• râum

ICasa dc Cultură Petroșani
1

• Sîmbătă, 29 februarie 1992.

’ — orele 11, 15, 17: FULL ME-
I TAL JACKET(...); superacțiune, 
. comando cu Mathcw KonnerL
| — ora 18,30: OMUL PLOAIE;

i dramă cu Dustin Hoffman, Tom
Cruisc, film distins cu 4 premii 

. Oscar.

■ Duminică, 1 martie 1992,

I — orele 11, 15, 17: SAMUR A- 
I IUL AMERIC/VN; superacțiune, 
• arte marțiale cu Scott David 
| Ring.

I— ora 18,30: ROBIN IIOOD, 
PRINȚUL T1LIIARILOR; ac-

Ițiunc, dramă, dragoste cu Kevin 
Crslner.

I_____________
[ Ultima oră
| Meteorologul de serviciu de la 
I Stația din Petroșani nc-a infor

mat că stratul xle zăpadă mă-

Isoară 120 de centimetri. Vint mo
derat, vreme Ideală pentru schi

Iși suniiiș. Vă dorim un weck-end 
plucut I
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