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„Astăzi, cu bucurie, românilor, 
i Nedeia Vulcă- 
i-va soare, bucu

ria nu vă va fi umbrită de ni
mic. După emoționanta manifes
tare la care au fost prezenți re
prezentanții a trei generații de 
cetățeni ai Vulcanului — găzdu
ită joi de sala festivă a Primă
riei orașului, centrul de greutate 
se mută spre bazele de agrement. 
Așadar, astăzi, o zi dedicată spor
tului, cîntecului și glumei. Pe 
stadionul orașului Vulcan vom 
asista, după disputarea partidei 
oficiale de fotbal dintre Minerul 
Vulcan și Minerul Uricani, cu
prinsă în programul campiona
tului Diviziei C de fotbal, la un 
meci al „bătrînilor**. Vedete mul
te ale soccerului românesc 
odinioară vor să demonstreze 
prima tinerețe nu-i chiar așa 
departe și că iubirea dinții 
se poate uita. Urmează 
tacol cu multe capete 

Duminică, de la ora 
loc „Parada portului 
Bulevardul Victoriei va cunoaște 
animația sărbătorii. Vom urca 
apoi la baza de agrement „Brazi**. 
Aici cîntecul și jocul vor fi din 
nou în elementul lor. Către ora

de 
că 
de 
nu 

un spec- 
de afiș. 
10, are 
popular**.

11 va începe concursul de inte-- 
pretare a cîntecului popular 
cel al dansatorilor. Cum [ r?
ile sînt tentante, avem cor-.un
gerea că numărul concur -n ir 
va fi mare. Juriul va fi, LV i- 
doială, pus în dificultate. Pen
tru că premii merită to'i inter- 
preții. Multașteptatele recitaluri 
oferite de invitați — Nicolao 
Furdui lancu și formații sa. 
Mariana Anghel, Elena Meri.o- 
reanu (care ne-a anunțat câ a 
pregătit o surpriză pentru vul- 
căneni), Dem Rădulescu și cei
lalți interpreți profesioni, î — 
vor încununa Nedeia ajunsă, ia
tă, la o ediție jubiliară.

Nu au fost uitate nici tradițio
nalele prezențe la Nedeie, 
producătorilor individuali
cooperatori. Sîmbătă, în Vulcan 
și duminică, în zona „Brazi" va 
avea loc tirgul meșteșugarilor. 
Comercianții s-au pregătit șî cl 
cu atenție. Sperăm ca nimic să' 
nu umbrească manifestarea pen 
tril acest sfîrșit de săptămînă. 
(Al. HORAȚIU)

ale 
sau
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După dea!, vale... Oare ?
In spațiul nostru mioritic, după 

deal, vine vale, iar după cum se 
zice în popor, după orice rău, 
viile și binele...

Deunăzi, după împlinirea a doi 
arR do la acel 20 mai trandafiriu 
și datator de spi ranțe din 1990. 
președintele ales cu o majoritate

Robitoare „pentru bin -le nos- 
n* a ținut un nou speach 

e 'cvizal. N-a fost un bilanț, dar 
a fost o abordare semnificativă a 
unora din realitățile in care 

ăim. Finul Vorba de realități, 
i cum mult-puțin, binele nu 

pr a n<- dă ghes, de prea mult 
’ >r. nu put a fi vorba în speach- 
ii’’ tel vizat. Binevenite au fost, 
poate, doar îndemnurile de „mai 
multă moralitate și echitaLi so- 
r 'ulă“. Așa c. Și știm noi de ce. 
Numai că doar invocarea dezide
ratelor nu rezolvă

Pentru că, după 
aiteeva nu, atunci 
griji și dezamăgiri 
duar speranța. Dat
( iul electoral se încheie,

multe
doi ani, dacă 
dincolo de 

ne rămine 
fiind că ci- 

nc-am

așteptat ca alocuțiunea Să răs
pundă și la întrebarea la care 
toți așteaptă răspuns: „ce este 
cu alegerile, cind vor avea loc?“.

întrebarea ne-o punem nu doar 
de dragul de a merge iarăși la 
urne — anul acesta am mai fost 
de vreo două ori — ci in spe
ranța că, odată cu alegerile, ne 
apropiem de un viitor care ne va 
fiice supraviețuirea mai puțin 
dramatică, mai ușoară. Deci, vor 
avea loc, pină la urmă, în iulie, 
sau abia în toamnă, alegerile 
parlamentare și prezidențiale ? 
Partidele din Parlament nu dove
desc prea muliu fermitate în a-și 
exprima pozițiile ; parlamenta
rii — desigur, nu toți, doar unii 
mai înfierbîntați — sc luptă, se 
păruiesc, pătimaș, mai ales în 
cadrul luptei fratricide FSN — 
FDSN, iar stabilirea datei alege
rilor se tergiversează. Desigur,

1 DE LA COMANDAMENTUL 
MILITAR MUNICIPAL 

PETROȘANI
irea monumen-

— comemorative. Comanda
mentul militar municipal Petro
șani roagă veteranii de război și 
familiile acestora să comunice 
datele privitoare la eroii căz.uți 
pe front, la sediul din str. Con
structorului nr. 2 Petroșani.

|nan Dl’BKK

(Conlinuare In pag. a 2-a)

CE E, E
C redem în înțelepciunea proverbului „C’e e, e — ce nu 

e, nu e“. lata că, în sfîrșit, sindicatele se mai gîndesc și 
la rostul lor de a avea grijă de oameni. Cu un spri jin sub
stanțial din partea Ligii sindicatelor miniere, Casa de cul
tură din Petroșani organizează luni, 1 iunie, la ora 10, pe 
stadionul „Jiul“, spectacolul extraordinar

CE NU E, NU E

Bomba stadioanelor
Ne vor face >,să explodăm** de rîs și bună dispoziție 

minatoarele celebrități;
JEAN CONSTANTIN, ALEXANDRU ARSINEL, STE

LA POPE,SCU, NAE LAZARESCU, VASILE MURARU, 
PUIU CAl.INESCU, LAURA STOICA, LOREDANA GRO- 
ZA, CĂTĂLIN CRIȘAN, SILVIA DUM1TRESCU, OANV 
SIRBU, ANASTASIA LAZARIUC, MIIIAI C'ONSTANTI- 
NESCU, MIRABELA DAUER, DAN SPATARU. CRIS1T- 
NA STAMATp, GIONI DUMITRIU, ROMK’A PUCEANU, 
DRAGA OL’IEANU.

■ Va avea loc un meci de fotbal între echipa de aur 
a anilor ’70 (Răducanu, Dobrin, Bălăci, Dumitrachc, Săt- 
măreanu, Boc, Tătarii, Voinea, Aelenei, Sameș și Dem- 
brovsclii) și Jiul (1970 — 19110)

■ Surpriza secolului la Petroșani

1 u r n i r
(lupta, cavalerilor medievali)

■ Se fac intervenții pe lingă Ministerul Transportu- 
rilor pentru a se pune în circulație un tren de călători cu 
plecare la ora 11 din Lupani și la ora 20 din Petroșani. Ori
cum. R.A.I1. va asigura transportul cu mașini de interven
ție

■ AȘADAR, LUNI, l IUNIE, 'fOATA LUMEA I’E 
STA.DION !

I1 Pentru completa
1 tclor comemorați
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In ziua de 2 iulie va fi sanctificat- voievodul român ȘTEFAN 
CEL MARE, domn al Țării Moldovei între anii 1457 și 1504, lup
tător neobosit pentru dreptate, pentru independența țării, împo
triva pericolului otoman. Tot în acest an va fi sanctificat un alt 
mare martir al neamului, voievodul român CONSTANTIN BR/\N- 
COVEANU, domn al Țării Românești, luptător pentru cauza ne- 
atîrnării țării, apărător al legilor sfinte ale neamului. Sanctificarea 
sa va avea loc în ziua de 15 august, zi în care, la Ișjanbul, a fost 
executat împreună cu cei patru fii ai săi. Cele două sanctific ui, 
aprobate de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și’ de 
Sfîntul Ecumenic constituie o recunoaștere a luptei și jertfei p i- 
porului român pentru apărarea țării și a întregii creștinătăți, a 
lumii civilizate în fața barbariei, pentru triumful crucii, al drep
tății și adevărului. (Al. II.)

Nadia Mirela Dumitrașc este încoronată ca regină a 
Irumuseții, de cîștigăloarca ediției precedente a concursului 
MISS NARCISA, Șlcfania Popa, acum căsătorită, viitoare 

mamă.

„Floare (le colț it

A apărut, discret, primul irii- 
măr al unei publicații trimestria
le, a Grupului școlar 
minier din Petroșani, 
„Floare de colț**. Prin 
conținut, acest pliant nu-și pro
pune altceva decît să contribuie 
la mai buna cunoaștere a posi
bilităților liceului de pregătire a 
elevilor. Deoarece a venit vre
mea ca elevii din c’. isa a VIII a 
să se decidă încotro o vor apuca, 
publicația „Floare de colț** îi in
formează despre planul de șco
larizare propus pentru anul de 
învățămînt următor (liceu, cursuri 
de zi și serale școală profesiona
lă, de maiștri și postliceală). Și 
pentru a-i convinge, sînt notate 
performanțe la concursurile șco
lare, alte informații interne de 
dată recentă ori despre baza ma
terială și didactică. Probabil că 
în viitor structura publicației — 
pliant — se va diversifica rămî- 
nind, totuși, în profilul acestui 
număr inaugural.

indinti ial 
botezată 
între 'tui

Tiberiu SPATARU

NOU?
Supliment publicitar 

„ZORI NOI“
Pentru a veni în sprijinul 

societăților comerciale și per
soanelor care solicită anun
țuri de mica și marc publi
citate', fără a sacrifica nimic 
din conținutul informativ al 
ziarului nostru, vom scoate o 
dată pe sapt.imina (sau m ii 
des), în funcție de solicit i- 
un' supliment de publicitate, 
gratuit, în 1 pag., inclus in in 
teriorul ziarului. Rugăm a- 
genții economici care orga'ii 
zeaz.a licitații sau concursu’i 
sa stabilească datele r< p * - 
tise in așa fel ini ît anu’i'u 
rile sa poala ap «rea, de pre
ferința, sjnibila.



2. ZORI NOI SIMBATA, 30 MAI 1992

Programul TV săptămînalî
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LUNI, 1 IUNIE

14,00 Actualități.
11.10 Calendarul zilei.
14.20 TVP. O singura lume ’92.
15,00 Avanpremiera săptâminii.
15,1a Cheia succesului.
ISvla Festivalul copMlor.
16.30 Confluențe.
17,00 Actualități.
17 05 Emisiune in limbai maghiară.
18 35 Pro pati ia.
19.30 Desene animate.
20,'.i0 A t-ialități.
20.35 Tezaur.
21.00 Studioul economic.
21.20 Teatru TV. Titanic vals.
23.10 Actualitatea sportivă.
23.30 Cronica Parlamentului.
21,00 Tenis.

MARȚI, 2 IUNIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVP. O singură lume '92.
12,05 Ora de muzică.
12.55 Interferențe.
13.25 Muzică pentru părinți.
13.55 Actualități.
14.15 Tradiții.
14.45 Avanpremieră TV.
14.55 Preumversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muz'Ca pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17.00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Pentru doinele și baladele 

noastre.
18.00 Salut, prieteni 1
19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Panoramic italian.
20.45 Sport.
20.55 Telecinemateca.

Rancho Notorious (SUA, 
1952).

22.35 Dosarele istoriei.
23.10 Cronica Parlamentului.
23.40 Meridianele dansului.

0,05 Tenis.

MIERCURI, 3 IUNIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. TelemaVnal.

10.00 Actualități.
10 20 Calendarul zilei.
10 30 Film serial. Veterinarul.
11.25 TVE Internacional.
12.10 Ora de muzică.
13 00 Patrimoniu.
13.30 Cu fața către lumina ve

trei.
14,00 Actualități.
14.20 S O S. natura ’
14.50 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16 20 Arte vizuale.
16.50 Actualități.

16,55 Fotbal: Universitatea Cra- 
iova — Steaua și Farul Con
stanța — Politehnica Timi
șoara, meciuri retur în se
mifinalele „Cupei Româ
niei". Transmisiuni direc
te alternative dc la Craiova 
și Constanța.

18 50 Microrecital.
19,00 Studioul economic.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.

1 — 7 iunie
20.45 Film serial. Doamnele de 

La malul mării. Ultimul e- 
oisod.

21.35 In fața națiunii.
22,00 Afacerea deșeurilor.
22.45 Vedete in recital.
23,00 Lumea ideilor.
23.30 Cronica Parlamentului. 
24,00 Tenis.

JOI, 4 IUNIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. TelematinaL

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Transmisiune directa a sluj

bei religioase de înălțarea 
Domnului — Ziua Eroilor.

12,00 TVP. O singură lume '92.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
1'4,20 Conviețuiri.
14.50 Preunivcrsita. ia.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicala.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tele-di'cul muzicii popu

lare.
18.15 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20.45 Film serial. Dalla.s. Episo

dul 133.
21,40 Reflecții rutiere.
21,55 In fața națiunii.
22.20 Eveniment cultural.
22.50 Reporter '92.
23,2U Cron.ca Pariam, ntului.
23.50 Stadion.

0 15 Închirierea programului.
VINERI, 5 IUNIE

7,00 P'-ogramul Televiziunii Na
ționale din R< publica Mol
dova. Te Iernat, nai.
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Lăstarul subțire cu cheltuială se obține

Prin luna martie, Petrescu Floarea — o f meie In rîrstă de 
72 de ani a Cărei gospodărie se află pante Jiu, de cum treci podul 
de Ungă Preparația Coroești — Vulcan, a băgat de seamă că, din 
grădină, îi cam dispar lăstari de pomi. Azi așa, mi ine așa, plnă 

, «ind s-a hotărît să facă o sesizare la poliție. Asta era pe 23 martie.
Ocuplndu-se de cazul respectiv, sergentul major Ion Mitu, de 

la Poliția orașului Vulcan, a dibuit repede, în nici cîteva zile, pe 
cel care se dăduseră la lăstarii bătrînct. Nu erau nici copii, nici 
țigani Ci patru bărbați In toată firea, domiciliați in Iscroni, cu» 
noscuți, de aitfel, ca oameni serioși.

) Folițistul le-a explicat cam cum stă treaba șl i-a sfătuit să 
i Be împace ci> bătrîna. Adică să plătească lăstarii furați, că — de 
! nu — va trebui să le întocmească dosare penale. Oamenii — cu 

excepția unuia — pare c-au înțeles și au procedat ca atare. Vorba 
ceea lăstarul subțire cu cheltuială Se obține.
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Actualități. 
CalenJarul zilei. 
Film artistic. Rabi. 
TVP. O singură lume 
Descoperirea planetei. 
Ora de muzică. 
Actualități. 
Mon lo-muzica. 
M' dicina pentru toți. 
Recitalul sopranei 
Petrescu. 
Preuniversitaria. 
Limba noastră. 
Muzica pentru toți. 
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiune în limba germană 
Viața parlamentară. 
Magazin TV. 
Actualități.
Magazin TV.
Film serial: Familia Chis— i

i 

I 
nop- J

'92.

holm (ultimul episod). 
Top T0.

Actualități. 
In’îlnirca de la miezul 
ții.

SlMBATA, 6 IUNIE 
Bună dimineața ! 
Șahul de la A la Z. 
Actualități. 
1. 2 SAU 3. 
Alfa și Omega. 
Itinerant. 
Ori de muzică. 
7Ț7. 
Actualități1. 
Reflecții rutiere. 
Desene animate. 
Studioul șlagărelor. 
T nis.
Sfagazin cinematografie. 
Mapamond.
Cui îi plac.» voia bună... 
Tr-lecnciclepcdia. 
Actualități.
Film •'lai. Twin Peaks. 
pisodul 3.
S.iptaifiîna sportivă. 
Film artistic.
Asfnalitâti.
Special blues sess'on 
închiderea prig ■.irn-uun.
DUMINICA, 7 IUNIE 

Bună dimineața ! 
D- a ba ha oarba ! 
Film serial pentru 
Operați un a 
Actiralită ți.
lumină din lumină. 
Viața satului. 
Atlas. 
Campior ițele europene 
gimnastică ritmică. 
Dcsi n<- animate.

i
I

Lăsați să treacă istoria!
Cad românii pe Nistru (5)

Acest primat al dreptului și politicului, trebuie să se aplica 
mai intii asupra acelor urmări ale forței și violenței din trecut, ce 
încă mai subzistă și astazi și împiedică reașezarea lumii intr-a 
ordine stabilă.

Anul 1989 a fost un an bogat in intervenții de acest fel șl 
cei ce au urmat au adăugat noi evenimente semnificative b< ncfiei 
care ilustrează această opțiune și tendință.

Declaram în altă împrejurare, că trebuie să folosim din plin 
profundele mutații care s-au petrecut în, dreptul și relațiile inter- 
națtonale pe același temei, începînd mai alea cu anul 1989. ilus
trate prin dărîmarea zidului Berlinului și reunificarca Germaniei 
și in acest sens, să determinăm intervenția opiniei publice pentru 
ca asemenea mutații să se extindă cu consecvența de rigoare si 
situațiilor similare rămase in suspensie („Declar a\ia program" a 
„Frontului Renașterii Naționale").

Din acele situații în suspensie, aveam în vedere în primul 
rind cea creată de dăinuirea unor granițe stabilite prin violentă 
și dictat în interiorul arcului Cercmuș — Nistru — Ecrene — T:ir« 
— Șmil, ca și a ramînerii în continuare sub ocupație străină a 
unor mari teritorii românești.

Dintre celelalte, cea mai spectaculoasă și ilustrativă a fost 
„eliberarea" și revenirea la situația anterioară de state indipen* 
dente și suverane a republicilor baltice: Lituania, Letonia și Es
tonia ca, de altfel, și nu în ultimul rînd, destrămarea imperiului 
sovietic în întregul său, cu toate imperfecțiile în care această des
trămare a avut Ioc.

In acest context, antinomia rezultată și încă persistentă între 
aceste situații și aceea a Basarabiei și respectiv României se im
pune a fi urgent lichidată. Noua ordine intchnațiorelă nu se poale 
considera viabilă cit timp mai dăinuie asemenea incon ervențe și 
inadvertențe și cit timp pentru identitate de situații — nulitatea 
pactului Ribbentrop — Molotov fiind factorul comun reflectat în 
toate, se concep și se aplică măsuri diferite, care, în ce ne privește, 
se soldează cu dăinuirea efectelor acestuia, cu toată caducitatea 
lui unanim recunoscută.

Avem în vedere in mod corespunzător și nulitatea aeelii* 
prevederi ale Tratatului dc Bace dc la Paris din februarie 4947, 
în caro s-au transferat viciile juridice ale aceluiași part, după cwiw 
și a oricăror înțelegeri, convenții, tratate sau pacte știute și ne
știute. de tipul Y.țlta, Moscova, Pots.-Jam și chiar Malta, despr# 
care de asemenea am mai vorbit în alte ocazii, astfel incit nil noai 
revenim.

Pentru noi, d< finitorie rămîne concepția după care toate e- 
fectelc, respectiv urmările pactului incriminat au dispărut, uwidiic 
vorbind ca si cind n-ar fi existat niciodată sj, de urmare atîl 
teritoriile cit și locuitorii lor au a fi considerați „ipo jure" nrve- 
nite și reveniți la Patria mumă, aceștia din urmă redeveni rudi re» 
tăteni ai României, prin aceasta însăsi.

Realizarea concordanței între stare „de drept" și cea _de fapt* 
existentă și invers, constituie un proces delicat dar obbigatavlTt 
tocmai pentru hârca de consecvență despre care vorbeam, dan ,.î 
pentru reintrarea acestei părți a Europei și a lumii, in dreplwrde 
ei firești. ~ t I

Altfel, orice stare de echilibru ar fi precară.
Pentru România acceptarea unei asemenea stări de lucnart ar 

echivala cu ieșirea ei din adevărata sa istorie, iar pentru guver
nanții noștri de azi și de mtinc care s-ar complace în assmrne# 
acceptare ar însemna ipotecarea viitorului țării pentru cine știe 
cită vreme, odată cu recăderea, respectiv menținerea unui mare 
număr de români sub jug străin, oricît am concepe că un aseme
nea jug este „modern" primitiv și nil ca cel din trecut. otoman; 
țarist, comunist, sau de altă sorginte.

înfruntările de pe Nistru nu sînt intcri tnice. Elr reflectă reac
ția acelor pături și cercuri ce nu se împacă cu pierderea pozițiilor 
dc dominație și, odată cu aceasta, a tuturor privilegiilor si avan
tajelor de care se bucurau, deci este o confruntare politici declan
șată de cei ce nu vor să părăsească arena istoriei.

Noi sîntem convinși că legitatea istorică va duce toate țelurile 
urmărite de aceste violențe la groapa de gunoi a acestei;), însă 
nu putem aștepta ca aceste trăsături ale istoriei sâ se împlinească 
dt> la sine. De aceea voi zice ca poetul : „Ah! de-ar pute a-a ne 
dobindi/Și cîte-avem pit rdute/Atuni i ce duhuri n ar gindi/Ce guri 
ar mai fi mute ?“ și să reiau cu aceeași convingere, evocarea JuB 
încurajatoare: „Atunci ș-acest Corb sirman/îar Acvilă s-ar face/ 
Ș-orice rumân ar fi roman/Mare-n război și-n pace 1" (lănci* Vă» 
cărescti). Evident, în ac cepțiunea de astăzi, cilvintul „război* se 
arc în vedere ca „politic" i nu efectiv, dar: DESTEA PT A-'HC RO
MANE 1 (14 mai 1992) Gheorghe TATOîWIR
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Doctorul Tey- |
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copii.
Moz.art".

15 05
15,30 Sliintă și imaginație. 
16,00
19.10

■’n no
20,35

2°, 15
22.40
22.55

23,55

Tenis.
Film serial. Dallas. Episo 
dul 131.
Act uali ta ți. 
Film artistic, 
ran. Ultima parte. 
Duminica sportivă. 
Actualități.
Festivalul internațional 
muzică moară „Orfcul 
aur" — Burgas, 1992. 
Mai ștrii. I

După deai, vale...
(Urmare din p.ig. 1)

încă o vacanța parlamentară nu 
strica. Nu strica pentru alzșii po
porului. Dar pentru popor ??

După o știre de ultima oră 
potrivit Comisiei Naționale de 
Statistica, viazârile de mărfuri 
cu amănuntul și serviciile co
merciale prestate populației au 
scăzut cu 14 la sută in primul 
trimestru 1992, in comparație cu 
perioada core.'.punzatoare a anu
lui trecut. Dovadă că populația 
nu mai are bani sau arc bani 
puțini și deci cumpără tot mai 
puțin. Prețurile salta aberant, 
sărăcia își arata colții, șomajul 
crește amețitor, iar amenințarea 
grevelor nu prevestește nimic 
bun. Dimpotrivă, Tot după o 
statistică recentă, grevele din 
ultimii doi ani și Jumătate au 
costat econnmia națională nici 
mai mult nici mai puțin de 1,7 
nul ar Ic Ici Nu nr mai lip- -.Ir, 
așadar, dccit un nou val de gre

ve. Ar însemna aminarca alege
rilor, ceia ce, după unii comen
tatori, ar echivala cu un dezas
tru n ițional din punct de vedere 
economic. Aflăm că aportul pro
ducției interne la fondul pi'-ței 
a scăzut și el in comparație eu 
trimestrul I 1991. Mai ales la 
carne, produse din carne, faină, 
orez, mălai și cartofi. Deși dl. 
Stolojan a mărit prețurile la 
produsele de baza, rafturile ră- 
min la fel de goale, iar co cile 
se mențin.

Salvarea o așteptăm tot din 
afară. Nenorocirea este insa că și 
investitorii străini așteaptă tot 
alegerile, ca sâ știe pe cine pot 
conta... Alegerile sînt hotăritoare 
pentru stabilizarea politică a țârii 
prevenirea unor conflicte sociale 
în curs de agravare ți crearea, pe 
această cale, a condițiilor pentru 
atragere,i capitaJuirilor străine in
dispensabile redresării economiei 
naționale.

In pofida argumentelor lit se

Oare ?
poate de viabile, tergiversarea 
continuă. sîntem gata să ne 
resemnăm. Doar asta im f;i*ut-O 
de decenii, că... „aceasta e si
tuația". Dar, situația e Otramati- 
că, iar măsurile dc austeritate se 
înăspresc. Dl. Stolojan ne «ere 
calm, înțelegere și noi sacrificii 
în numele „tranziției". Ca sâ 
scăpăm de rău. Sâ mai fim adică 
răbdători, să mai accepți»» răul 
in n-umele binelui, al „-«uterului 
fericit" cu care sîntem amețiți 
de atita vreme.

Vom trai oare vreodată binele 
pe carc-1 visăm, binele care, deși 
timpul trece, s-a dovedit și se 
dovedește tot rău? Sau sâ crcdeifl 
că s-a fntors lumea pe dos ți 
după deal... vine tot deai ? Oa
menii puterii ar trebui si nc cla
rifice dilema. Dar care? Ce» ac
tuali sînt al tranziție», tr»l pro
vizorii, iar cei care vor »»» ’frit, 
dar fncă nu sînt...

Se aice că. totuși, &kB»»H'r «<* 
avea tec încă In ar<*-t w«ol I j
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Cmtec de adormit

I Z B î N D Ă

Mițura
Tudor ARGIIEZI

CANDOARE

GÎGÎLICILE

Rumena GAINA, 
«■leva in clasa a IV-a,

Ș< oala generală nr. 1 Petroșani

C (»ii c u r s

TIP-TOP, MINI-TOP

Carnavaluri

Pentru că, iată, priinavara, 
chiar capricioasă, a venit — și, 
vorba lui ’i'oparceanu, „timpul 
caid se-apropie", vă propun să 
vorbim astăzi despre „gigilicile" 
noastre. Cu șorțuleț sau fără, unii 
mbrăcați chiar in bluc-geans, de 
vină cu „bunu", cu „maia", cu 

..iama sau tată, sau pur și simplu 
de mina cu frățiorii mai mari, 
gigilicile pornesc de cu diminea
ța spre cămin, spre grădiniță, 
spre școala. Un drum al luminii 
ochilor noștri — copiii — către 
lumina învățăturii. Și pentru că 
na se poate învățătură fără a 
cunoaște frumosul, gigilicile nu 
udă sa ne ofere din cind in cînd 
cile un spe tacol ineîntător prin 
i imitarea lui. Așa au fost pină 
in prezent spectacole'.e-con- 
turs oferite noua, tuturor, sub 
a. st generic atit de îndrăgit — 
„Tip-top, rriini-top-. Dans de ulti- 
n i modă, cintece frumoase, de
sene, probe de perspicacitate, în
treceri sportive, multă muzică, 
flori, săli arhipline — spectatori, 
in majoritate, prietenii și colegii 
tor — jurii puse în dificultate, 
ploaie de note de 9 și 10. premii 
mai <1... foarte dulci (doar nu 
pur lipsi din pachet ciocolata 
Mu su-. ul) — iată ce înseamnă 
acest ,,tip-top“. întreceri aprige, 
ui și colo cile o lacrimă fugară 
stoarsă însă repede și tot repede 
uitată pentru că zâmbetul nu a- 
rp voie să piară din viața noas
tre Bravo copii, să creșteți mari 
'i sănătoși! Ați munc it mult. Și 
voi, i da-a alii voștri, si org.ini-

^1 u știu că vcțniria 
s a născut la sat”

Cant ii-și din cojoc, ci l mic 
tiiti neamul Tiîicniloi ti ase o în
jurătură de om m.ui. dimineața 
• ta limpede, cciui fată pic de 
/for și soarele prea strălucitor. De 
am u ui glndulni nil i nu privi 
spre slina unde bălcașii forlo- 
tcau pregătind vasele mă.uiatu- 
iui. Lingă izvor, răbufni din (;l : 
„Tune dracu'-n bogutoi/rum a4u- 
na ciot cu cioi/că ma ira pe us- 
c i'.zo fi bună la bogat 1“,.. ți se 
jq> lă îndelung, stropind în jur 
<u puzderii de curcubeu, fără să 
știe că, pe versantul dinspre 
F.irînt, sobolii lucrau de zor la 
mușuroaie, semn sigur de zi 
ploioasă. Auzîridu-1, omul de 
sub molidul dc lingă strungă ztm 
i.i in lumină și dădu drumul rnin- 
rltinii, bîrîlt: „<ă dr plouă mo- 
«uncște/lup « le st Înmulți șic/ 

zatorii concursurilor din acest 
an. Și atunci cum să nu spunem 
bravo și părinților voștri, și e- 

ducatorilor? Așadar aprecieri pen
tru munca lor educatoarelor din 
grădinițe, învățătorilor din Șco
lile generale nr. 1, 2, 4. 5 din 
Tetroșani sau 1. 2, 5. 6 Petrila, 
dascălilor din cluburile copiilor 
din Petrila și Vulcan după cum 
și celor care s-au gindit la voi 
— directorii Casei de cultură din 
Petroșani, cluburilor sindicate
lor din Petrila și I.upeni, perso
nalului „Cercului militar" și co
mandamentului garnizoanei Vul
can, și nu în ultimul rînd, spon
sorilor și membrilor juriilor.

Concursurile „Tip-top, mini- 
top“ sînt în plină desfășurare. 
Indiferent cine cîștigă premiul 
cel mare sau un premia mai mic 
(ca în orice concurs, există tin 
învingător și un învins, legea 
dură a competiției) toate „gîgîli- 
cile“ noastre, toate florile pe ca
re le ocrotim, nu o dată Itiplînd 
cu greutăți ce par insurmontabile 
dar pe care inima de părinte le 
va birui totdeauna, merită as
tăzi un cuvînt bun, o felicitare, 
o sărutare părintească. T a mulți 
ani, copii și nu vă fie teamă de 
nimic ! Mama, tata, frații mai 
mari, doamna învățătoare, doam
na educatoare, doamna profesoa
ra. domnul profesor veghează.

ESEU DESPRE BUCURIE
pe sanie il miilțumejtc", nu-i așa, 
măi fi i ior 7 Cile oi ți-or mai ră
mas vii după năprăsniei.i tiaz- 
netului din ziua sfinților Con
stantin și Elena 7

Copilul scutură dimineața dc 
pe gene, mohorit :

— N'uma’ rinei, baci Barnrab 
și cum tata nu mai e .. știi dum
neata, eu cu școala ăilalți îs 
mici, mama bolnavă...

Omul i.șl trase cojocul mițos 
spre trunchiul copacului, privi 
lung In ochii pruncului și trecu 
pe un ton de taină :

— Pătrule, tu știi bine regula 
noastră dc măsurat laptele ?

Orbii de cer adine aruncară 
jar dc soare spre cetina sclipitoa
re, copilul trase grăbit cirpa pes
te față șl i se alătură, sti ingind 
cojoc ciul lingă liup;

Doamne, fă-i bordei in soare, 
lntr-un colț de țara veche, 
Nu mai ’nalt decit o floare 
Și îngust cit o ureche.

Și-n piu lvor, un ochi de apă 
Cu o luntre cit chibritul, 
Ca-n crimpeiul lui sâ-ncapă 
Cerul tău și nesfîrșitul.

Dă-i un fluture blajin 
Și o broască de imarald.
■Și-n pădurea de pelin 
Fă să-i stea bordt iul cald.

Și mai dă-C Doamne vopsele 
Si hirtie chinezească,
Pentru ca, mînjind cu ele. 
Slava ta s-o smîngălească.

Și cin l totul va fi gata.
S-o mata la ea și tata.

Se putea, oare, 1 Iunie fură 
carnavaluri? La clubul cop, or 
din Petrila, luni, in costume, o- 
borite din „cartea cu povești" 
copii, mergeți la Carnaxall

Și tot la carnaval, în aceeași 
zi dc 1 Iunie, vă invita clubul

•— Pai, matematic, o cupă face 
șase vedre, adiere treizeci și șase 
dc găleți, cam două sule ș tispre- 
zece < ioinri, asta la măsur at că 
la biin/a înmulțim rit lese cu 
treizeci și șase ca dc exemplu..

— Bravo, dar lasă exemplu’ pe 
după amiază, că dinspre Bilele și 
Voicvodu vin funii le ceață. Min 
Cii repede și scoate oile-n pășune, 
apoi oi vini să-ți spun un se
cret, seric tul ăluia < ir oi puține, 
Fătrule, oi putini si nevoi mul
te .

Șeful dc strungă îndemna, prin
tre glume, bălcașii la mulsoare, 
că norii se apropiau furtunos. 
Ziua frumoasă se stricase dinți o 
dată se înnegurase, vînlul « 
contenit și ierul apa'a greu Co
pilul iladi a mie c« lorlalți la

Patru cuvinte, simple și frumoase 
Patru cuvinte „dulci", armonioase 
Au prins in ele gînduri de copii 
Surprize, glume, multe bucurii.
E un concurs, un vis de primăvară 
Și ca o adiere ma-nfioara.
Ma las pe-atipa lui și-s fermecată
Chiar dacă știu că-i o poveste-adevărată.

„Magic". Surptizc — prezența 
intre voi a formațiilor de dans 
modern ale Casei tic cultură din 
Petroșani și clubului din I’etrila. 
Pe locul iutii, da'ir-ul la modă: 
„llappl“ 

strunga, aproape bucuros, cău- 
tind o 'ui negri ai baciului Ba- 
.sarab. Omul iși dădu scama Ur
ziți, cînd ploaia cădea năvalnic 
oi oile celorlalți cran mulse. Și :

— l’ătru, tu acu' începi mul
soare-a 7 i’e ploaie 71

l-'ăcu în Jur cu ochiul. Tăianul 
cel mic își îndesă nervos cioplii 
pe-dc cârlionți! blonzi și răspun
se pe același ton :

-- Păi cînd, șefule, că pînă 
at u' am slugărit Intre oi; și unde, 
că sub acoperiș e laptele celor
lalți 71

...Și copilul mulgea oile rar și 
bllnd, vorbindu-le bucuros, în 
timp ce stropi mari și grei că 
deau în cupa cea marc. înmul
țind laptele, înmulțind

loau Itan BA1 AN

1 .a Tirgu Jiu, chiar d< marți, 
d-cci a doua zi după ziua lor, 
copii din Petroșani vor pași dir» 
nou in focul confruntării crea
toare. Șase elevi ai secției de 
muzică a Școlii generale nr. 1 
din municipiul nostru ne vov 
reprezenta într-un concurs deo
sebit de important, de interpre
tare muzicală cu caracter inter- 
județean, organizat numai pen
tru elevii școlilor și liceelor de 
muzică. Cum an de an nc-au a- 
dus lauri din astfel de concursuri,- 
sperăm că și acum copiii noțtrF 
se vor număra printre vedctelfl 
competiției. Succes. Participarea 
elevilor din Petroșani este spon
sorizată de 7 iga sindicatelor mi
niere. Invățămîntul nu are banlfl 
necesari p< ntru a le putea supcwț 
ta cheltuielile și atunci se 
lează la sponsori, ,

Di u tl ragoste
Secția de distrofici a SpitaliM 

lui municipal din Petroșani, 
de sînt internați copii abandiKJ 
națl — din nefericire avem fT 
așa ceva — a primit un Im poci 
lanț ajutor din partea sindic? 
lelor miniere din bazinul RuTnfl 
(Germania). Jucării și liăinuțcrtw 
ferite cu dragoste.

•
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Exploatarea de preparare Petroșani
ANUNȚA

organizarea licitației în vederea închirierii unei suprafețe 
de 51 mp situată în str. Lunca nr. 153, spațiu în care ur
mează a se organiza un punct alimentar de incintă.

Licitația va avea loc în data de 16 iunie ac., ora 10, 
la sediul din str. Lunca nr. 153, de unde poate fi procu
rată și documentația licitației, contracost.

Chiria minimă de la care pornește licitația este de 
8050 lei/lună.

Participarea la licitație se confirmă prin prezentarea 
xero-cooiei certificatelor de înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor publice și prin 
achitarea la casieria unității, pînă la 12 iunie a.c., a taxei 
de 1000 lei și a garanției de 25 000 lei-

I In conformitate cu art. 24 din

Primăriei

Abatorul Petroșani
cu sediul în Livezeni

ANGAJEAZĂ

— cinci bărbați robuști pentru muncă necalificată 
în serviciul desfacere carne.

Relații suplimentare la sediul abatorului sau Ia tele
fon 42893.

Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZĂ

direct sau prin transfer

—inginer sau

— subinginer topograf
Concursul va avea loc în data de 13 iunie 1992, ora 9.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARSAT“ SA TG. JIU, LOTUL LUPENI

ORGANIZEAZĂ

vineri, 5 iunie 1992, ora 10, licitație pentru vînzări de 
mijloace fixe.

Informații suplimentare la Lotul Lupeni, str- Bruia, 
telefon 60971.

I Legea nr. 69/1991, un număr ce 
reprezintă mai mult de 1/3 din

Î componența Consiliului local, con
voacă
CONSILIUL LOCAL PETROȘANI 

’ în ședință extraordinară pentru 
data de 4 iunie 1992, ora 16,30. 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 1
„AGROCOM" SA PETROȘANI '

str- 1 Decembrie nr. 90 .
O F ERĂ

spre vinzare, prin licitație deschisă cu strigare, mijloacele i 
fixe rămase ncvindute de la licitația ce a avut loc la data 
de 25 mai 1992. |

Licitația va avea loc în data de 5 iunie 1992, ora 13, ‘ 
la depozitul legumc-fructe Iscroni.

Pentru a participa la cumpărarea mijloacelor fixe ofe
rite, ofertanții vor achita la casieria societății, pină în 
data de 5 iunie 1992, ora 13, suma de 10 la sută din valoa
rea do începere a licitației.

Lista și relațiile referitoare la mijloacele fixe oferite 
spic vînzare se găsesc la sediul societății și la depozitul de 

_Țegunie-fuictc din Iscroni, telefon 42142 și respectiv 41263- ’

. EGIIIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 
ȘTEFAN CIMPOI 

Responsabil de număr i 
Ghcorghc OLTEANU 

Corectura i
Emilia AGHJRE1 și Viorica FIRTULESG®

La ordinea de zi so propune:.
1. — Examinarea modului de 

aplicare a hotărîrilor consiliului 
local;

2. — Aspecte deosebite privind 
administrarea municipiului Pe
troșani;

3. — Probleme diverse.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

DRAGA Vasile Cucăiiă, de ziua onomastică, soția și copiii îți 
urează fericire, sănătate și „La mulți anil“ (2411)

CU OCAZIA împlinirii unui an de căsnicie, mama și sora le 
doresc tinerilor căsătoriți Romeo și Mimi multă sănătate, un drum 
veșnic înflorit ca și tinerețea lor și □ solidă casă de piatră. (2419).

DECESE

FAMILIA Barta Iosif mulțumește tuturor celor care i.au fost 
alături prin prezență, lacrimi și flori la marca durere pricinuită 
de decesul prematur al scumpei lor fiice

LAURA M1IIAELA (2398)

FAMILIA Bălan, soția, nepoata, nora și fiul anunță cu ne
mărginită durere trecerea în neființă a celui care a fost 

dr. ION BĂLAN
Corpul neînsuflețit se află depus în holul policlinicii Petro

șani, înmoi militarea avînd loc duminică, 31 mai 1992, la ora 15. 
(2427)

FAMILIA mulțumește tuturor acelora care, cu flori Și la
crimi, au condus pe ultimul său drum Pe scumpul lor tată. socru, 
bunic și străbunic a

VAS1U VICTOR 
Nu-1 vom uita niciodată. (2120)

COMEMORĂRI

FAMILIA Varga Nicolao, Rodica și Dudu, amintește cu durere 
împlinirea unui an de la dispariția dragului nostru cumnat și nas 

IEPURE CRĂCIUN
Nu te vom uita niciodată.

FAMILIA Moldovan Ironim și Ana amintește cu durere că s-a 
împlinit un an de la dispariția dragului nostru ginere

IEPURE CRĂCIUN
Nu-1 vom uita niciodată.

SORA Marioara, cumnata Bela cu durere în suflet anunță că 
a pleaat dintre noi de 0 săptămîni pentru totdeauna

ELENA PETROV
Cu lacrimi și flori pe tristul ei mormînt. (2340).

AU TRECUT 6 ani grei do cînd nc-a părăsit dragul nostru 
dr. MIIIAIL MART1NOVICI

Nu-1 vom uita. Familia. (2379).

PROFUND îndurerați, părinții și frații amintesc că se 
ncsc 6 săptămîni de cînd printr-un tragic accident soarta a 
dintre noi pe micuța

BART/X LAURA MIIIAELA
iMormîntul tău va fi udat veșnic de lacrimile noastre.

împli- 
smuls

(2398).

SE ÎMPLINESC 6 săptămîni de cînd ia plecat pe ultimul său 
drum scumpa și neprețuita noastră soție și mamă

PETROV ELENA
Tristă nc-a fost despărțirea, dar clipele petrecute împreună 

vor fi veșnice și neuitate, Soțul Loghin și fiul Eugen. (2404).

SOȚIA Aurelia, copiii, nora și ginerii anunță împlinirea a 6 
luni de la dispariția celui care a fost

BURIAN LUDOVIC
Nu te vom uita niciodată. (2405).

SE ÎMPLINESC 3 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu

SCRADEAN CORNELIU
Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. Părinții. (2409).

SOȚIA Iepure Alexandra, copiii Cristian, Claudiu, Ovidiu, 
amintim cu profundă durere împlinirea unui an de cînd nu mai 
este dragul nostru soț și tată

IEPURE CRĂCIUN
Nu-1 vom uita niciodată.

Cotidianul de opinie și Informație al 
Văii Jiului «.ZORI NOI* este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NO1“ S.A. 

Înființata conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandate șl nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
șl juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse fn articole aparține, tn excluși. 
Vitale, autorilor.

Programul TV.
9,00 Bună dimineața la Bul 

tea... dar nu numai I
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Universal-șotron.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Magazin TV.
18,00 Itinerarii.
18.30 Mapamond.
19,00 Drag mi-e cînlecul și j< 

cui 1
19,15 Teleenciclopedia
20,00 Actualități.
20,45 Film serial. 

Twin Peaks. (SUA) 
Episodul 2.

21,35 Săptămîna sportivă
21.55 Film artistic.

Prințul deșertului. (Itali;
23,40 Actualități.
23.55 Trei din zece pentr 

un show.
1,05 Tenis.
1,30 închiderea programului.

HOROSCOP
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Pentru astăzi, „o minune", f; 

ca orice minune, ține trei zile.
RAG 

(22 iunie — 22 iulie)
Cum tot vă plac jocuriX ve 

avea parte de unele foart. îg 
nalc zilele acestea.

LEU
(23 iulie — 22 august)

„Vorbă multă, sărăcia omului 
spune o vorbă din bătrlnî. In i 
faceri, chestia cu vorbăria mult 
poate duce, efectiv, la pierderi,

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Relații bune cu apropiații, < 
special cu cei de vîrsta a trei*

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie

Un cîștîg neașteptat vă salvca 
ză echilibrul bugetar.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie

Primiți o ofertă de colabora 
re, doar aparent dezinteresat; 
Suspect de dezinteresată.

SĂGETĂTOR 4 '
(22 noiembrie — 20 decen^ric

Gestul unui „prieten" vă tim 
ple sufletul de îndoieli.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți fi atras (ă), inconștient, în 
tr-o dură luptă de culise.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Aparent, lucrurile stau bin< 
E nevoie de consecvență pentru 
duce totul la un bun (și adevă 
lat) sfîrșit.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

In „piesa" pusă-n scenă de par 
tenerii dv. jucați un rol de pa 
rodie.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 4

Atenție, nu la mîna întinsă, 5 
la cea ascunsă la spate.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

„Mingea" se află în terenul di 
Se parc că partenerul așteapti 
un retur urgent.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 267 
Petroșani, str. Nicolao Bălcesco nr. 
Telefoane: 41662 (director-rcdactor Ml 
41G63, 42461 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani sfa 
Nlcolae Bălccscu nr. 2. Telefon 41365.


