
ITALIA - DRAGOSTEA MEA
Prin nemărginita bunăvoință a asocia

ției „Bellunesi ncll mondo“ (familia ,,J1U- 
PIAVE" — președinte Dana Blendea), un 
reprezentant al ziarului nostru a vizitat.

de curînd, Italia. Primele impresii din a- 
ccastă vizită de neuitat — în ziarul nos
tru de sîmbc tă.
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Un american se însoară la Patriia
Dl. Patrick Richard Scott — 

California — misionar american, 
îndrăgind România, și-a ales, 
după multă chibzuință și dreap
tă judecată, drept soție, o ro
mâncă. O fată a Pelrilei. Ioana 
Nadina. care sparge astfel „liniș
tea** relațiilor româno-america- 
ne. chiar dacă ultimii încă nu 
vor să ne dea clauza națiunii ca
lei mai favorizate.

Cum românii nu pun la inimă 
aceste „fleacuri", ei își „pun" i- 
nima pentru o căsnicie durabilă. 
Translatorul care a participat lâ 
ceremonie s-a bucurat să asiste 
la cea mai frumoasă cununie din 
cite a avut prilejul să vadă in 
zonă. Și noi le dorim „casă de 
piatră" si le vrem numai binele, 
atît lor, cit și... americanilor. (D.N.)

Bilete la tratament
Aflăm de la Oficiul teritorial de muncă și protecție socială 

Petroșani că s-au primit bilete de tratament balnear pentru pen
sionari, pe trim. IV a.c. Distribuirea lor se va face începînd cu 
data de 22 septembrie 1992 (DN.)
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Caius Dragomir și Petre Roman 
in Valea Jiului j

Acum un an. Petre Roman a fost invi
tai insistent să vină în Valea Jiului Ne
inspirat și rău sfătuit, n-a putut onora la 
timp această invitație, deși ar fi dorit să 
o facă. Atunci, un mare număr de oameni 
din Vale l-au vizitat pe Roman, la Bucu
rești. Cu această ocazie, au avut loc eve
nimente pe care noi toți vrem să le ui
tăm cît mai repede.

Există însă un obicei frumos la români. 
Acela de a întoarce vizitele. Prin urmare, 
domnii Caius Traian Dragomir și Petre

Roman vor fi prezenți sîmbătă, la 
11,45, pe stadionul din Vulcan. Sînt 
vitați să vină toți oamenii care* cred 
dialog, indiferent de culoarea lor politică. 1

Pină acum. Valea Jiului a fost evitată 
abil de candidați și politicieni, în ciuda I 
promisiunilor lor solemne- Dragomir și | 
Roman vin pentru a demonstra țârii că . 
minerii știu să fie gazde primitoare. Vin J 
pentru a-și onora o mai veche promisiu- " 
ne. Vin călăuziți do pașnica lor deviză : g 
1 ABA URA ȘI PARA RĂZBUNARE ! |
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Mai mulți cititori, luînd cunoș
tință de disponibilitatea unor a- 
genți economici cu capital de 
stat de a construi locuințe pen
tru populație, plata urmînd a fi 
făcută pe baza unui credit a- 
cordat de CEC, s-au adresat fi
lialei din Petroșani a acestei in
stituții. cerînd sprijin. Răspunsul 
a fost tranșant, negativ. Ca ur
mare. oamenii au cerut lămuriri 
prin intermediul ziarului. Pe a- 
ccastă temă. domnul Dănuț 
Ciocoiu. director adjunct al Su
cursalei județene Hunedoara- 
Deva a CEC no-a declarat: „In- 
cepind cu 1 august 1991. CEC-ul 
nu mai acordă nici tin fel de cre
dit. S-au acordat credite pentru 
cumpărarea de locuințe din fon
dul centralizat al statului, pină 
la această dată. Fluctuația dobin- 
zilor. creșterea lor. în corelare cu 
rata inflației, nu mai permite a- 
cordarca de credite. La nivel na
țional. s-a constituit un depozit 
însumînd 5 miliarde Ici necesar 
terminării unor locuințe deja în
cepute și abandonate. Este cazul

municipiului București și al af- 
torva județe. Nu și al județului 
Hunedoara. De fapt, cînd o lo
cuință costă, acum, cîteva mi
lioane. ce poți face cu numai S 
miliarde ? O picătură într-un o 
cean“

Din cîte am înțeles de la dom
nul Giocoiu, nici o speranță pen
tru reluarea operațiunilor de 
creditare a populației în viitor. 
CEC-ul a păstrat doar două for
me de economisire a banilor de 
către populație, libretul obișnuit, 
la care se acordă în prezent o 
dobîndă de 18 la sută și libretul 
cu depunere pe termen, la care 
se adaugă o dobîndă de 50 
la sută. Nu putem aprecia exact 
eficiența acestor măsuri pentru 
că inflația galopantă, ieșită, se 
pare, de sub control, devaloriza
rea bruscă a monedei naționala 
in raport cu dolarul și celelalte 
valute forte, urmare nefastă a 
degringoladei economice, anu
lează orice proiect pe termen 
lung al cetățeanului de rînd.

llorajiu ALEXANDRESCU

Două mari evenimente 
FRĂMINTA ȚARA AltGlHILE 1)1 MICIMII JACKSUS

SONDAJ D
Vâ rugăm să răspundeți la întrebările 

de mai jos, încercuind sau subliniind cîte 
un singur răspuns din cele posibile, pen
tru fiecare întrebare-

1. Cu <e candidat la președinție veți vota? 
<4li. Eiinar, loan Minzatu, Mircea Druc, 
Ion lliescu. Emil Constantinescu, Caius 
Traian Dragomir, Nici unul-

2. Dintre candidați! pentru Senat ai ju
dețului nostru care este preferatul dv ?

Anton Saimac, Tudor Petru, Emil Pop, 
Tibcriu Vladislav, Stelian Dumitrescu, 

Valeriu Butulescti, Ilie Mitran, Petre 
-lurcan, Ivan Diniș, Nicolae Vâlcea, 
Erancisc, Boroș, Nici unul.

E OPINIE
3. Cărui partid (coaliție) ii veți da votul? 

l’RM, l’NL, FSN. MEII, CONVENȚIA 
D.R.. I DSN, PSM, I’R, PIR, I’UNR. 
UDMR, Nici unuia.

4. Care dintre candidații județului pen
tru un loc de deputat este alesul dv.? 
Augustin Scbestyen, Stfalfa Petru, Ra
du Gîrleanu, Gli- Ana, loan Timiș, Mi- 
hai| Bucur, Grigorc Popescu, Cornel 
Mcdrea, Csaba Albert Takacs, Ion Hor- 
topan. Mircea Grațian Rădulescu, Nici 
unul.

5. Cine credeți că va câștiga alegerile 
prezidențiale?
Mircea Druc, Caius Traian Dragomir, 
Emil Constantinescu, Ion lliescu, loan 
Minzatu. Glieorghe l unar. Nici unul.

N.R. Decupați acest talon, cu opțiunile* dumneavoastră 
și expediați I pe adresa redacției pînă la data de 24 sep- 
b'inbrii . Vă mulțumim!

Zece răspunsuri pentru... 
MICHAU !

Două bilete gratuite la concert
Rockeri, depeșiști, metaliști, discomani, raperi, într-un 

cuvînt TINERI (și nu numai!).
Ziarul „ZORI NOI“ vă oferă posibilitatea de al as

culta și vedea — l’E VIU — Pe megastarul MICHAEL 
JACKSON!

OCAZIE UNICĂ!

Cotidianul nostru oferă GRATUIT două bilete la 
concertul din 1 octombrie.

Decupind timp de 5 zile talonul din pag. a l-a și răs
punzând exact la un total de 10 întrebări, veți participa la 
tragerea la sorți pentru câștigarea mult râvnitelor bilete!

Taloanele se expediază pe adresa redacției sau la 
discoteca „VO.X MONTI.S**. Talonul 1 se află în pag a 1-a.
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Fiecare zi ne apropie de 27 septembrie. Ne 
.ifk'im din nou in preajma alegerilor. Dimineața, 
la radio, seara, la televiziune, se vorbește do 
alegeri — moment de vîrf al fragilei noastre 
democrații. Pe străzile Petroșaniului, afișierele, 
noi sau mai vechi, s-au umplut de portretele 
candidaților la alegeri, de chemări adresate e- 
lectoratului. In cursul luptei electorale, tot mal 
intense, unii nici nu se mulțumesc să-și pună 
afișele lingă celelalte — în limitele fair-play- 
ului, unanim declarat ca principiu de conduită 
în competiția electorală, ci le lipesc exact peste 
afișele altor formațiuni. Eh, propagandă elec
torală!

Mai „șocante", mai penetrante par a fi dia
logurile electorale, care ocupă un loc conside
rabil în cadrul timpilor de emisie. Audiența lor 
se explică prin referirile directe la ceea ce preo
cupă tot mai insistent pe omul simplu, debuso- 
lat de „șocurile" perioadei de tranziție la eco
nomia de piață. Ce vor aduce, ce schimbări, In 
bine, desigur, vor aduce noile alegeri, pentru 
ca<;e este chemat cetățeanul din nou la urne ? 
Aceasta este întrebarea pe care și-o pun oa
menii. Și, știind acest lucru, candidații, repre
zentanții partidelor, vin în fața alegătorilor, fie 
în adunări publice, fie la televiziune, și nu se 
sfiesc să dea asigurări. Unii mai cu aplomb, 
alții fără. Ne asigură, adică, fiecare, că dacă îl 
vom vota, dacă va câștiga partidul al cărui ex
ponent este, va fi mai bine, chiar bine... Cîte 
unul din candidați mai „inspirat", nu se sfiește 
să spună și altceva: că dacă nu va fi ales, el, 
ci celălalt, va fi rău de tot pentru mulți. Iar 
altul, la rind.il lu mai belicos și mai grandi
locvent decit toți laolaltă, oferă adevărate 
show-uri în serial.

Mizele cele mari rămîn insă asigurările, pro
misiunile. Că, dacă va ieși învingător dumnea
lui, vom scăpa de criză. Adică, vom scăpa de 
foamete, de sărăcie. Va fi mai multă piine; raf
turile magazinelor vor cunoaște din nou abun
dența, nu vor fi cozi, prețurile se vor ameliora. 
Și totul va fi mai bine pentru că se va redresa 
producția, atit în industrie, cit și în agricultură. 
Vor fi eradicate hoțiile și corupția, se va pune

capăt birocrației; se vor reduce șomajul, Inflația; 
se va îmbunătăți protecția socială. Vor fi revi
gorate unele sectoare năpăstuite azi, cum ar fi: 
sănătatea, învățămîntul, cultura și, desigur, în 
locul violențelor, a vrajbei de tot felul, va 
domni armonia între semeni, legalitatea etc...

Deci, promisiuni... unele mai frumoase de- 
cît celelalte. Ascultîndu-le, îți vine să sari îd 
sus de bucurie. In mod firesc, doar e vorba 
despre stări de lucruri și îmbunătățiri spre caTe 
tinjim fiecare. Problema care rămine, însă, în 
suspans, neclucidată, pentru omul simplu care 
urmărește emisiunile consacrate campaniei e- 
lectorale, este cum se va ajunge, în ce mod, la 
aceste schimbări în bine? Cum văd respectivii 
candidați, partidele lor. cu ce vor începe și cu 
ce vor termina în mod concret, faptic, schim
bările care să ne aducă mult rîvnita redresare, 
cuvenita prosperitate pentru a trăi în condiții 
demne, omenești. Aici rămîn pentru omul 
simplu dialogurile electorale oarecum deficitare 
Și prea puțin edificatoare pentru a-și depăși 
ezitările și a se putea decide, în cunoștință de 
cauză, asupra opțiunii sale de la 27 septembrie. 
In ceea ce privește concretețea asigurărilor, ale
gătorii din Valea Jiului ar fi curioși, bunăoară, 
să afle care sînt prevederile din platforma di
feritelor partide referitoare la strategia menți
nerii sau restructurării industriei extractive, a 
sectorului carbonifer, pentru a se preîntîmpim 
impactul social, efectele reducerii subvențiilor 
bugetare pentru Valea Jiului și a preveni starea 
ei de Valea Plîngerii de altădată, stare pe care 
o știam pentru veci apusă.

întrebările rămase în suspans sînt mal multe. 
In orice caz, pentru alegătorii care vor să știe 
po cine și de ce să voteze pe cineva, la 27 sep
tembrie, este foarte important ca dincolo da 
lozinci și promisiuni, să li se servească și argu
mente credibile deci și căile, soluțiile concrete 
prin care văd candidații realizarea practică a 
propriilor promisiuni. Dar, pînă la alegeri mal 
sînt vreo două săptămîni. Pină atunci, mai ales 
că pulsul confruntărilor se intensifică, ar mai 
fi destul timp să ne convingă. Și să ne convin
gem.,.
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Popice, Superliga

Campioana
CONSTRUCTORUL GALAȚI — 

G MINERUL VULCAN 5058—5069 
p.d. Deși erau semne de întrebare 

| asupra acestei partide, Valcriu 
| Pișcoi a „îndrăznit" victoria și, 
* după o dispută pe muchie de 
r cuțit, cu Leontin Pop și Gheorghe 
I Silvestru în prima linie, oaspeții 
li cîștigă cu 11 bețe diferență. O 
. parte dintre jucători au plecat la 
1
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Românii nu sint o nefericită excepție
Roma, cetatea Lumii, a scăpat de ultimul ci 

ngc după 244 ani de la întemeiere, acela fiind 
Tarquinius Trufașul. Titiis Livius afirmă că 
regele avea toate apucăturile răului uman, era 
«i nelegiuit, pingăritor, tiran, că a silit poporul 
roman să trudească in duhoarea canalelor pline 
cu mizerie, transformînd războinici cu fală In 
„băieți muncitori cu ziua, niște pîrliți cioplitori 
de pietre". Odrasla lui, Sextus, pune capac la 
toate, siluind-o pc Lucrcția, soția nobilului Colla- 
tinus, o femeie virtuoasă care, după ce imploră 
răzbunare, se sinucide. Poporul roman a exilat 
monstnd regal și l-a ucis pe Sextus...

România a scăpat de ultimul ei rege cînd și 
»um se știe, acela fiind odrasla „trufașului" Ga- 
rol al Il-lca, ambii făcind destule nelegiuiri șl 
trăsnăi în dauna chinuitei noastre națiuni. Dar, 
dacă ultimul monarh al românilor este, ca șl 
monstrul din Roma, un exilat, de ce să nu-și 
bage diavolul coada, de ce să nu se strice înțe- 
kpciunea și echilibrul națiunii și prin apariția 
monarhiștilor? Tot diavolul acela pâmîntesc a- 
rată că „adevărata democrație" înseamnă și sfi
darea bunului simț elementar și de către unul
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dintre candidații la președinție, care ne crede 
pe toți „legați la cap", incit să-1 votăm, să vrem 
singuri răul capital de a schimba republica toc
mai cu monarhia, deoarece, după afirmația unor 
asemeni „cetățeni de bine", „românii sînt atit do 
proști incit merită să trăiască prost și avînd 
drept rege cu gîngav... să ridă de ei toate na
țiunile lumii, dar nu cum se rîde, ci cu..." Tot 
el a afirmat, chiar și pe micul ecran că românii 
„nu spirit de turmă", că numai o anumită elită 
poate să-i conducă, adică elita regală, nn-i așa? 
Chiar așa să fie, oameni buni? Chiar vreți să 
votați pe cei care vă îndepărtează de demnitatea 
umană? De cc?

Oare cine a aruncat asupra noastră acest bles
tem, ele tot mergem ca racul la indicațiile „eli
telor" și ne lăsăm păcăliți de cei care vor să 
schimbe tirania (împușcatului) cu monarhia 
(gîngavului)? Istoria a tot arătat pînă acum că 
majoritatea națiunilor lumii au înlăturat monar
hia pentru republică, forma statului realmente 
democratic. Să fim tocmai noi, românii, o nefe
ricită excepție? Spic binele cui?

Joan Dan BĂLAN

SPORT

confirmă
Cupa „Neptun", iar ceilalți pre
gătesc partida de acasă, cu CFR 
Iași.

REZULTATELE PRIMEI ETA
PE: Voința București — Umo 
Satu Mare 5023—5041 p.d.; Au
rul Baia Mare — Gloria Bucu
rești 5422—2243 p.d. Partida CFR 
Iași — CFR Cluj a fost aminată.

^Fotbal, campionatul județean
I MINERUL TELIUG — MINE
REUL ANINOASA 1—2 (1—0). 
| Gazdele au avut numai parțial 
! perioade bune de joc, mai ales 
* în prima repriză, cînd au con- 
» trolat în mare partida, reușind 
I să și înscrie, la o acțiune cursi- 
| vă ce a clătinat apărarea echipei 

lui Dobrescu. Vîrful de atac Moise 
Ia șutat cu dreptul, învingîndu-1 

pe „veteranul" Homan, plecat 
tîrziu în plonjon.

ÎCum ocaziile se răzbună, mi
nerii pun încet, încet stăpînire 
pe mijlocul terenului și, la un 

Iatac pe dreapta, purtat în mare 
viteză, egalează printr-un voleu 
al fundașului Ititesc. Chircă ia 
locul lui Colea și înscrie, după 

f un dribling scurt în careu, golul 
I victoriei (min. 84), aducînd două 
I puncte mari pentru Minerul.

I MINERUL VULCAN — MINE- 
| RUL CERTEJ 2—0 (1—0). Două 

echipe cu cărți de vizită arhicu- 
ar- 
du-Inoscute au apelat la întregul 

senal de cunoștințe, pe toată 
Irata partidei, mulțumind pe cei 
500 dc spectatori prezențî în tri
bune. Gazdele au deschis scorul
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tuații 
eXceli
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prin Voiașciuc (min. 25), pătrun
dere și șut sec, ca apoi să-l ma
joreze în partea a doua prin Szo- 
radi (min. 50), după o fază „lu
crată" de Topor. Ambruș a tri
mis de două ori mingea în bară 
(min. 29 și 76), iar Topor și Be- 
jan au fost în cel puțin două sl- 

.1 pe punctul de a fructifica 
excelentele centrări ale lui Do- 
roș și Barbu. Munteanu a scos 
în două rîndurî echipa dc la gol, 
iar Postelnicii și Rusu au blocat, 
de fiecare dată, cursele incîsl- 

; vului Tudor.

MIIJERUL BARBATENI — 
VICTORIA CALAN 1—0 (1—0). 
A fost un duci de-a dreptul „dis
perat" pentru puncte, partida rc- 
lansindu-se după fiecare atao, 
după fiecare ratare. Gazdele ru 
pregătit jocul opunînd adversaru
lui trei linii omogene și au con
traatacat în mare viteză.

Golul a căzut ca un „trăsnet" 
pentru oaspeți, acestora nevenin- 
du-le să-și creadă ochilor. Ambruș 
a înscris în min. 20, cu un șuti 
în colțul scurt. Minerul, luind 
conducerea, nu a mai cedat-o, 
înscriindu-și în palmares o vig- 
torie neașteptată de unii. Antre
norii Ciulă și Ruță au avut în 
Lumperdean, Mărcuș și Ambruș, 
piesele cele mai grele, ultimul 
trimițînd, în min. 75, balonul in 
...bară. Oaspeții au avut și ei 
ocazii, dar atît.

AURUL BRAD — PARÎNGUL 
LONEA 1—3 (1—0). Două reprize 
diametral opuse. Prima a fost! 
dominată de gazde, care și-au 
dorit din plin victoria Și au în
scris prin Boțea (min. 19), primul 
gol al partidei. Tot ele mai au 
încă două mari ocazii de gol, dar 
Botezatu și Lele.șan vor duela, de 
la egal la egal cu cele două vîr- 
furi împiedicînd modificarea ta
belei de marcaj.

La reluare, Parîngul renaște. 
Movilă transformă un 11 m, a- 
cordat pentru fault în careu 
(min. 49), restabilind egalitatea. 
Partida este, de acum, dominată 
de oaspeți. Nichimiș (min. 60) 
preia conducerea printr-un șuti 
sec, din colțul careului mic, iap 
Movilă trimite ppntru a treia păru 
mingea în poarta gazdelor. Vic
torie „surpriză" sau victorie „nor- 
mală“?________________________ j

■w

Republicanii
i

Incidente la Craiova
Gum „Jiul" bătuse pe „U“, în etapa trecută, acasă, cu 2—0, 

„revanșa" de la Electroputere nu s-a lăsat așteptată. Înaintea par
tidei cu Electro, elevii lui Dosan au „încasat-o" fără milă, intrind 
în teren cu sechele și dureri, devenind victime sigure. Electro a 
cîștigat cu 3—0 (1—0), dar, la 0—0, Petra a ratat un 11 m.

Este regretabil cum încă de la această vîrstă, „flagelul" vio-, 
lenței pune stăpînire pe interesele meschine ale unor antrenori, 
care ar trebui să fie, în primul rînd, educatori. (D.N.)

1

Toți sîntem buni. Atunci de unde răul?
Zilele trecute - inova mi I atras atenția 

asupra unui „spectacol" incSit. Un „ spec
tacol.al naturii: „Ai văzut Parîngul rum 
strălucește? Parcă ar fi dc cristal!"

Intr-adevăr, I’.irîr jil era o minunați?, 
o i'■ l.ițic. A fost primi zi după valul dl 
frig, eu ploi ,j furtuni, cari a pus capăt 
verii noastre lungi și fierbinți din aceft- 
• m. După treci .ca v il'ilui rece și a norilor 
plumburii care ne-ai.i intunacat cerul cîtc- 
v zile, Parîngul a reapărut în hlamida 
db.i, ca o piramida de cri'.tal, străin- ind

i n ■ io lata p ir< ă in bătaia raz lor So.i- 
bii re părut, vesti pe cerul azuriu. 
Desigur, Parîngul alb nu e o premie' i. 

După căderea primelor zăpezi, an de an, 
din toamnă pînă n primăvai .î, l’armgiil -■ 
întotdeauna alb. D ir, inditul a fost, .L- 
astă dată, jrzctil cromatic al panoramei, 
jorid albului imaculat al crestelor d as i-

pra imenșii iții verzi a vegetației încă 
proaspătă dc la poalele muntelui și sub 
cerul de un albastru pur și intens. O pa
noramă ce rivaliza cu splendidele imagini 
pe care le-am văzut, tot în aceste zile, în 
setul dc fotografii și vcderi-reclamă ale 
Alpilor elvețieni.

Un spectacol șocant, adevărat.i bucurie 
pi ntru suflet. Cită frumusețe, c ita armo
nie! Imaginea tonifiantă a I’.iringuhji nii-ir 
fi rămas mult timp pc n tin i, ca si în 
sufl< t, daca nu ar fi intervenit, tot in 
timpul drumului spic casă, un alt "Vini- 
nu nl in măsura să bulverseze im pin ’.i 
reconfortantă, tonifiantă. O Imni cunoș
tința, inginera apreciata intr-o iul' '.'tiv - 
t.itr do elita a urbei, o fiii- d i ves la și 
optimi ’ă, totuși rezervat., in g ner.il, a 
avut dc asta dalii un moment dc Jt fular ■, 
de di .căicarc psihiiii. Am îijț ' s <ă si 
pararea . ar fi datorat unu: in- ident [)'•-

trecut la locul dc muncă, unde persoana 
respectivă a reușit să acumuleze o vechi
me destul de însemnată. Nu mi-a relatat 
natura incidentului, nu a vorbit nici dc 
persoanele implicate în derularea eveni
mentului care i a întunecat ziua respecti
va. A explodat, însă, acuzînd o nnunută 
st ire a climatului dc muncă din respecti
va instituție: „Do unde, domnule, această 
răutale la o,un< ni'.’! Atitc.-i intrigi, fitile, 
contestații, a'ita pasiune de a ridica ară
tătoarele ambelor miini spre .Iții, pentru 

i )<• sublinia di feclcle, limitele, do a le 
sp •< ul.-i greșelile și n-l improșca cu nor >i? 
I >c unde aceasta pornire hidoasă, alimcn- 
t ita doar dc dragul de a li sublinia pro 
priilc meriți și calități?! E iliîl, domnul? 
o perfid, o subuman! Moi ales cind e 
vorba de o.um ni care se pretind și po
zează..., dar de fapt i‘ă urmăresc fer n e 
inferoscle!"

Nu am reușit să aflu mai multe despre 
supărarea interlocutoarei mele ocazionale. 
Drumurile noastre s-au despărțit. Și am 
văzut că nici nu era dispusă su-.și continue 
„tirada". înainte dc despărțire, abia am 
reușit să-i zic : „Doamnă, dar nu face sa 
vă consumați alîta... Trece. Dar, știți ce, 
mai bine priviți! Uita-ți-vâ cc frumos .stră
lucește Parîngul!"

A privit în direcția miintdni, dar lără 
su se impresioneze, l’rca era stăpinită da 
' mdurilc-i negre...

Era să uit dc întilnirca ocazională, cu 
vechea mea cunoștință. Dar scara, televi
zorul mi-a oferit citeva secvențe despre 
modul cum sc iau la „părui viii", în cadr >1 
„schimbjilui lor constructiv de idei”, can- 
flidiții noșlil la viitoarele alegeri. Și 
tuni i s., te m;ii miri ?!

I 
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DACĂ UN CONSILIER NU E ÎNȚELES 
DE DOMNUL PRIMAR STOICUȚA...

Pentru început, am crezut că nu e adevărat. 
Cum adică, un consilier al primăriei, care a 
studiat legile, care a votat adoptarea unor ho- 
tărîri de interes local să intîmpine sumedenie 
de necazuri. Cu cine ? Tocmai cu dl. primar, 
pe care dinsul l-a susținut (cu ardoare uneori), 
sfătuindu-1, dindu-i sprijinul in probleme de 
specialitate.

După ce ne-am frecat bine la ochi, am deslu
șit că dl. ing. Văr; eț a vrut să rezolve o pro
blemă (a unei colectivități, nu personală) pe 
cale absolut legală. Cu documentațiile necesare, 
cu respectarea prevederilor legii. Cu tot. adică. 
Se vede treaba că nu așa trebuia. Altele sînt 
căile... Domnului (primar, bineînțeles !). Culmea 
este că dl. ing. Vărășeț este și consilier, ba, pe 
deasupra, este și șeful comisiei de specialitate

S C R I S O A R
Rea voință sau

Stimat d-le președinte al Comi
siei tehnice de Sistematizare și 
Amenajare a teritoriului Petro
șani,

îndrăznesc să mă adresez dv. 
și prin intermediul ziarului „Zori 
Noi", în speranța că argumentele 
mele logice și tehnice vă vor 
convinge mai mult decît argu
mentele prezentate prin documen- 
ația tehnică, oficial depusă spre 

analiză comisiei pe care o con
duceți, prin topul de documente 
înregistrat sub nr. 5806/20.08.1992; 
argumente care nu au fost lu3te 
in seamă din motive greu de 
înțeles, mai mult cu cit dv. sîn
teți alesul oamenilor (poporului) 
din orașul Petroșani spre rezol
varea nevoilor acestora.

D-le Primar — președinte al 
comisiei tehnice de sistematizare 
.și amenajare a teritoriului, îm- ' 
preună cu comisia pe care o con
duceți aveți obligația dc a ana
liza sub toate aspectele, (ceea co 
nu cred că e nevoie să vă rea
mintesc) solicitările acestui oraș 
și de a li se asigura locuitorilor 
In spiritul legilor de bună con
viețuire, armonia dc care au atita 
nevoie.

M-am adresat dv. ca orice ce
tățean dc bună credință al aces
tui oraș, in numele a peste 30 
de locatari de apartamente din 
"6 ai blocului 67 (cel cu farma-

i și Banca Națională din car
tierul Petroșani Nord), semnatari 
ai documentelor necesare, lega] 
întocmite, depuse spre aprobarea 
dv prin adresa nr. 5806/20.08.1992 
pentru a obține aprobările legale 
pentru construirea unui parcaj 
acoperit pentru autoturisme (pro
prietate personală) ale locatarilor 
blocului nostru. M-am adresat dv. 
ca împuternicit al acestor locatari 
cunoscînrl credem legile care tre
buiesc respectate, pentru 
constitui exemplu negativ 
--ilți cetățeni, construin«i 
fără aprobări legale.

Cit de amarnic ne-am 
d-le primar crczînd că noi 
ce vrem i facem un lucru bun 
și util nouă (subliniem peste 30 
locatari de apartamente) am ju
decat greșit față de specialiștii 
comisiei de specialitate a Primă
riei Petroșani care sînt specia
li ,ti și meseriași de bunii credință 
ji la un înalt nivel do pregătire 
pvoi sionalâ in specialitate. Nu
mai că prin argumentele tehnice, 
subliniez tehnice, prezentate de 
ar i .ta romi ie prin scrisoarea 
nr. 5806/20.08 l'i'i? vedeți doar 

fai ă a
o. pe

..pentru 
ș i pe v'

I«

n ni ic
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di

■ ■ ■

a nu 
pentru 
abuziv

înșelat
cei

iii'C 
<lr

n-
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CE

căreia trebuia să i se supună rezolvarea 
moi.

Și atunci, ne luăm inima în dinți și publicăm 
păsurile domnului consilier (repet, consilier al 
Primăriei Petroșani), păsuri la care dl. prim ir 
n-a avut timp să-și aplece atenția. Cu* convin
gerea că facem un act de dreptate. Pentru că, 
dacă dl. primar nu înțelege nici consilierii, în- 

- . .. păgu-
noastre 
dovezi 

(scrise, verbale. înregistrate), prin care consilie
rii de la Petroșani își exprimă dezacordul față 
de „stilul și metodele1- domnului primar.

Deocamdată „Scrisoarea întâi" și „Scrisoarea 
doua11. Apoi...

seamnă că oamenii de rînd se pot lăsa 
bași din start. De fapt, în „ghidușiile" 
gazetărești, dispunem de mai multe

I NT îl

—1 SCRISOAREA A DOUA
1
ț

Curat murdar !

incompetență ?!
1. Prin actuala parcare a ma

șinilor existentă la fața locului 
(ceea ce credem noi că nu a ve
nit nimeni să o 
necesită timp și 
sediul Primăriei) 
dea că, trotuarul 
cca 2 metri este 
60—70 cm de spatele mașinilor 
aliniate la bordură. Mai mult, 
autoturismele (chiar dacă dv. au 
vedeți) blochează ieșirile din bloc 
fără să se știe că dv. nu le per
miteți acest lucru.

In aceste condiții, să ne fereas
că Dumnezeu de vreun incendiu 
la unul din apartamente, căci 
nici evacuarea locatarilor sau a 
bunurilor acestora nu e prea u- 
șor de realizat și nici mașina 
pompierilor nu poate fi ușor 
manevrată.

2. Prin schimbarea locului de 
parcare a autoturismelor de la 
fața blocului la peretele dinspre 
sediul RENEL Petroșani și aco
perirea acestuia cu o copertină 
din plăci ondulate de azbociment 
pe un schelet metalic ușor (că 
de fapt asta am dorit) realizăm 
in primul rînd descongestionarea 
accesului la scările blocului și 
în al doilea rînd îndepărtarea 
autoturismelor de sub geamurile 
locatarilor, scutindu-i dc supor
tarea gazelor toxice 
de eșapament și a 
produs la pornirea 
lor în zona imediat 
partamentelor. Mai mult, credem 
că vom cîștiga spațiu dc circula
ție și Joacă pentru copii, montîn- 
du-lc și bănci la marginea tro
tuarului dinspre peretele blocului.

3. In perioada de primăvară, 
odată cu topirea zăpezilor, peste 
autoturismele noastre astfel par
cate in prezent se descarcă „a- 
valanșc11 dc zăpadă (nu chiar ca 
la munte) care nu o dată, căzînd 
pe mașini au turtit plafoanele 
acestora produeîndu-ne serioase 
pagube. Pentru a preveni aceas
ta, am tras autoturismele spre 
viitorul loc de p ircarc propus de 
noi, de unde de fapt ne-a venit 
și idcca construirii acestui par
caj acoperit, idee care a mulțu
mit pe toți locatarii (cu excepția 
comisiei tehnice dc specialitate a 
Primăriei). Dc 
rient.i înv ițMă 
gul anilor cil 
suportate nu-i 
misiei pc care 
râspiinri tot cu

In primul rînd pentru că ni
meni nu a fost la fața locului 
ă va«lă cc vrem noi cei 30 de 

locatari «le apartamente, să rea
lizăm prin actele d« pus la dv. 
și in al doilea rînd, cel mai im
portant, că această comisie obse
dată «le idcca că dacă cineva 
cerc c va in mori special „lucrări 
de construcții și imm ijâri" sl-

vadă, deoarece 
era departe de 
ați fi putut ve
de circulație de 

redus cu cca.

de la țevile 
zgomotului 

autoturisme- 
apropiată a-

ce această exp«- 
de noi de-a lnn- 
pagubc materiale 
spune nimic co- 
o conduceți? Vii 
domnule Pjimar.

Nu aș fi întins pelteaua cu 
problema noastră, căci, în defi
nitiv, cum am stat atîț'a ani mar 
puteam sta un timp pînă ar fi 
fost ales un nou primar mai o- 
menos, care să vrea binele oa
menilor și ne-ar fi înțeles cu si
guranță că această parcare aco
perită ne-ar fi protejat mașinile 
noastre (mașini pe care, în defi
nitiv, cu 1 200 000 lei — 1 300 000 
lei le putem cumpăra oricînd — 
bani să avem), dacă în drum 
spre primărie, pentru a depune 
contestația legală nu m-ar fi is
codit gîndul negru. E o vorbă 
din popor actuală mai mult ea 
oricînd. „Dracu nu culcă-te11!!! 
(a se citi „dracu nu doarme").

Să încerc totuși să văd de ce 
colegii mei de meserie, membri 
ai comisiei tehui 
zare și amenaja 
ar fi avut obiecții la un lucru De 
care noi locatarii l-am cerut, con- 
siderîndu-1 normal, 

slogan care cații
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El

știe 
so-

gur este un substrat și cine 
ce ascunde în spatele acestei 
licitări. Nu vă fie teamă, stimați 
„membri permanenți" ai acestei 
comisii, că răspunsul dv. unanim 
aplicat tuturor solicitărilor „con
strucția solicitată nu se încadrea
ză în aspectul urbanistic al mu
nicipiului11 este un și interpretări

de sistemati- 
a teritoriului

fără impli- 
deosebite,

BATA IN ULTIMA VREME.

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

□are I
i'n tâ |

I

STIMATE COLEGA,
Nu am scris aceste rinduri în 

dorința de a cîștiga o favoare din 
partea dv., cl în idcca că noi cei 
chemați azi să îndrumăm desti
nele acestui oraș din punct de 
vedere al construcțiilor nu tre
buie să acceptăm orice, ci în mod 
special să gîndim și să acționăm 
cu crezul și convingerea că noi 
nu corcctflm (tot timpul) ce au 
făcut alții înaintea noastră, nu 
construim numai pentru azi, ci 
trebuie să ne gîndim in special 
cum va trebui să arate orașul 
nostru miine. 
și greșeli, nu 
ce am făcut 
crin i buir-.

Judecători * 
toi i sini mai |

P.S. Aș dori domnule preșe 
«linie, să cred, că acești' rinduri 
vă vor da curajul și dezlegarea 
sufletească, de caic aveți atîta 
nevoie, pentru a rezolva cu mai 
multă operativitate și înțelegere 
legată dc rcalit.itra zii lor noastre 
zecile (nu să le adfin m pînă 1.. 
sute) dc cazuri rari așteaptă li
nele de 2 ani încoace, reconfir- 
m irc.i unor aprobări anterioare 
.sau solicitări dc «lată mai rece 
H color ce vor să confirmase i 
ceva. CURAI Mi ITERI

eu 
de 
te- 
pe 
ca

de

arate
Și dacă vom face 

inscumnă că din tot 
nu am făcut și lu
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nici ca influență (vezi Doamne 
sînt consilier și șeful comisiei 
sistematizare și amenajare a 
ritoriului a consilierilor de 
lingă Primăria Petroșani) nici 
privilegiu al acestei funcții.

Dar de ce atîtca procese
conștiință, cînd de fapt problema 
era atît de „curat murdară*1, in
cit, blocat fiind, nu am putut să 
strig „Gliiar așa, d-lc Stoicuța11?!!

Potrivit legilor scrise emise de 
Guvern, în speță Legea nr. 50/ 
1991, obligă la parcurgerea unor 
etape firești piuă la obținerea 
formularului de autorizație de 
construcție — ultimul hop — pen
tru a te apuca de luciu, printre 
care este și avizul de principiu 
ce se acordă de Primăria muni
cipiului Petroșani (ca de altfi-1 
in toată țara), în urma discutării 
solicitării în comisia tehnică a 
Primăriei aprobată de consilieri 
în primele lor ședințe <lnpă con
stituire.

La noi la Petroșani sînt 3 mem
bri, oameni de specialități dife
rite, cu tangența prob sionala re
feritoare Ja sisti matizarea și a- 
mcnajarca teritoriului, cu state 
vechi in producție și, ce este m ii 
important, oameni de o incontes
tabila probități morală. Sincer 
să fiu. sînt oameni care s- bucu
ră de tot respectul cetățenilor.

Parcurgînd procesul 
ședinței din 26 august 1992, i 
vocala în 
scrisoare i

vezi și să nu crezi. La ședință 
participă dl. primar Stoieu.a 
Gneorgiie și d-ra Zița Novate. 
Discuta probabil dînșu ce discută, 
analizează faptele ori referatele 
agenților constatatori însărcinați 
cu verificarea în teren a concor
danței cererilor cu faptele din 
teren (care cred că trebuiau ă 
fie de față pentru a-.și susține 
argumentele) și decide:

— poziția nr. 8 (printre altele) 
a d-lui ing. Vără.șeț Ion se res
pinge „deoarece zona respectivă 
este aglomerată prin clădirile e- 
xistente (și mașinile parcate a- 
dâugăm noi) iar construcția so
licitată nu se încadrează în as
pectul urbanistic al municipiului14.

Procesul verbal semnat! numai 
de dl. ing. Stoicuța Gh. Și atît. 
M-am uitat și pe pagina urmă
toare — albă!!!

Nu mi-aș fi putut 
niciodată o comisie formată 
8 oameni să ia „decizii cu 
vot, căci d-ra Zița Novak 
pur și simplu persoană de 
cor11.

Cum ați putut neglija cu 
știință niște specialiști în materie, 
care vă puteau ajuta în alegerea 
soluțiilor și hotărîrilor bune, o- 
ricum nu arbitrare luate de unul 
singur.

De ce TOVARĂȘE PRIM SE
CRETAR v-ați condus cu atîta 
tenacitate în conducerea munici
piului după principii pe care lai 
susținerea candidaturii le dis
creditați și de fapt nu au trecut 
nici 6 luni de la instalare și le 
aplicați mai asiduu ca precede- 
sorii dv?

Mă întreb firește, ce culoare 
ați avut atunci, ce culoare aveți 
acum și ce culoare veți avea 
după 27 septembrie 1992? Curat 
murdar!!!

Eu știu un lucru: că sînt ne
gru în suflet și la față (a nu se 
citi și la păr), că am avut atîta 
încredere în dv. Nu știți cît v-am 
apărat în fața colegilor consi
lieri, arătîndu-vă părțile bune, așa 
cum v-am cunoscut acum 20 de 
ani și mai bine, ca bun speciai 
list electromecanic și vecin. De 
ce ați uitat toate astea? Chiaff 
așa „marea11 funcție schimbă 
omul??? Nu veți face nimic bun 
atîta timp cît ați uitat de unde 
ați plecat, chiar dacă sînteți pen
sionar și puțin vă pasă de viitori 
Oamenii vă judecă azi, cu atît) 
mai mult.

D-LE PRIMAR.
Închei aceste rînduri cu un re

gret profund și amar că m-am 
adresat dv. ca persoană pentru ■ 
obținerea unor aprobări absolut 
legale și nTTti ales de bun simț, 
ne.știind de fapt că dv., pentriț 
mine ca inginer constructor în. 
Valea Jiului de 25 de ani, nu a- 
veți nici o considerație. Acum 
îmi dau scama de ce și comisia 
de consilieri pe care o conduc, de 
specialitate în sistematizare șî 
amenajare a teritoriului, vă este 
atît de utilă, incit nici nu o bă
gați în scamă.

Un singur om, 
m.i. Ic făcea pe 
dram că se va 
in 
l’C

închipui 
din 
un 

era 
de-

atîta

cindva în Romăr 
toate și nu cre- 
m ii naște 
să le facă

verbal al 
in- 
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’ ACUM, cind in buchetul vieții pi.nzi cel de-al 20-lea tranda

fir, drftfă Valentin Vasile, pui inții, sora și fratele îți urează multă 
‘SCinălale, fericire, mult noroc in viață și „La mulți ani!“. (4589)

VINZAR1
’ V1ND casă cu grădină, pomi, vie (Curtișoara), Bumbești-Jiu 

Gorj. Telefon 541833. (4605)
V1ND garsonieră confort 1, zonă centrală. Adresați telefon 

S43675 Petroșani. (4591)
V1ND garsonieră ți mobilă Petroșani, zona Piață. Telefon 

5-11022. (4593)
V1ND garaj dublu (apă, curent, înregistrat), Petroșani, Inde

pendenței. Telefon 542259, după ora 20. (4595)
VIND Gitroen, motor Diesel, an fabricație 1980, stare excep

țională. Vrabie Ion, Uricani, str. Muncii, bloc 19, ap. 65. (4600)
V1ND antenă parabolică completă. Telefon 544568, după 

ora 15. (4602)
SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

CAUT garsonieră pentru închiriat în Petroșani — zonă cen
trală. Telefon 543832, 541777, orele 9—14. (4608)

CEDEZ contract apartament 3 camere Petrila, informații Pe
troșani, Avram Iancu, bloc 4, ap. 38. (4604)

’ SCHIMB garsonieră str. Republicii, bloc 107, sc. II, ap. 29, et 
I, Petrila, cu apartament 2 sau 3 camere. Ofer recompensă. Infor
mații: telefon 544750. (4611)

SCHIMB garsonieră confort I. Petroșani, str. Unirii, cu a- 
partament 2 camere, Petrila. Informații: telefon 541680.

PIERDERI
PIERDUT legitimație veteran de război nr. 181751, eliberată 

de Asociația Veteranilor de Război, Petroșani. O declar nulă. (4610)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vicoj Ioan, eli

berată de EM Lupeni. O declar nulă. (4587).

SOȚUL Petre, copiii Vali și Călin anunță cu adincă durere, 
încetarea fulgerătoare din viață a celei ce a avut un suflet de 
mare finețe și a fost o soție si mamă de neeegalat

MANDREI I AURELIA
Inmormintarea are loc azi. Cortegiul funerar pleacă de la do

miciliul din Vulcan. Ii vom păstra o amintire veșnică. (4613)

TAT/1L Vasile, sora Mariana, frații Traian și Viorel, cumna- 
ții și cumnatele anunță cu adincă durere moartea fulgerătoare a 
celei ce a fost o ființă aleasă 

mandreci aurelia
Nu o vom uita în veci. (4614)

UN ULTIM omagiu adus celei mai dragi ființe 
MANDRECI AURELIA 

pe care moartea a răpit-o in floarea vieții la numai 32 de ani.
Vecinii de pe Aleea Muncii din blocul 4 A, sc. I din orașul 

Vulcan își iau un ultim rămas bun, păstrind-o veșnic în amintire.
Lacrimi și flori pe mormîntul ei. (4615)

FAMILIA Țînțărău Valeria. familia Vulpe, Cristina și Adi 
aduc un ultim omagiu celei ce a fost

MANDRECI AURELIA (RELI)
Ii vom păstra veșnică amintire. (1596).

FAMILIA mulțumește tuturor prietenilor, colegilor și celor 
care au participat, prin prezență și flori, la durerea pricinuită 
prin dispariția fulgerătoare a celui ce a fost

FILIPOV1CT COKNELIU
Nu il vom uita niciodată. (4594).

_ *"+

RAGCL Petroșani-Aninoasa
anunță scoaterea la 

CONCURS*

in data de 30 septembrie 1992, ora 10, a postului do

— CONTABIL ȘEF

Condițiile de înscriere la concurs și încadrare pe post 
sint cele prevăzute de legislația în vigoare — studii supe
rioare și, de preferință, bărbat.

Relații suplimentare și înscrierea Ia concurs, piuă la 
data de 25 septembrie 1992, la serviciul Personal, telefon 
511920. 511921, 512293, interior Hi.

CONSILIUL și Comitetul Parohia] al Bisericii Ortodoxe 
Române Vulcan I, precum și toți credincioșii bisericii noastre 
sint profund îndurerați de dispariția fulgerătoare din viață a 
celui care a fost

cîntăreț COLDA VIOREL
Amintirea lui va răminc veșnic și nu va fi dai uitării. 
Dumnezeu să-1 ierte. (4597).

FAMILIA Preot Eugen Nălboc este alături de doamna Colda 
Maria la greaua încercare și împărtășește durerea ci prin pier
derea soțului

COLDA VIOREL
Dumnezeu să-l Ierte. (4598).

COLECTIVUL Spitalului orășenesc Lupeni este alături de 
Floronesc Victor, la pierderea tatălui său și transmite, pe această 
cale, sincere condoleanțe familiei îndoliate. (4599).

COMEMORARE

IN PLINA strălucire le-ai stins ca o rază de soare, cuvintele 
nu pot exprima durerea ce o trăim de cînd destinul nemilos te-a 
răpit acum 7 ani, scumpa noastră

LUCIA TOCACI (MOȚOC)
Cit ai trăit le-am iubit. Cit trăim te vom plînge. Familia. (4553)
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NI MH____________________________________________
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HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 leplembiie)
Lăsați „afacerile" 

pentru altcineva. Sinteți 
naiv(ă) pentru a reuși.

in dragoste
prea

4BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Stăpinirea de sine 
mai mult decât orice „diploma 
Faceți pasul mai mic.

valorează
1
t

SCORPION j
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
In dragoste, nu tot ce se pro

mite este și realizabil. Nu dispe
rați l

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nici banii nu vă ajută. Căutați 
liniștea in „cărți".

BAPR1CORN 4
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Intîlnire neașteptată cu „non
eul". Veți auzi numai lucruri bu
ne.

VĂRSĂTOR ;
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Un telefon sau o scrisoare vă 
aduc din nou surîsul.

PEȘTI |
(19 februarie — 20 mar(Ie)

Dacă aveți curaj, nu așteptați 
alt imbold. Este ziua succesului.
-— _____ -A.

Nu 
dv. E

C OH URS ! 
MICHAIL JACKSON j

Astăzi, primele două întrebări. " I
1. In 1970, cei cinci (din șase) băieți ai familiei Jac-|

kson semnează un contract cu casa de discuri „Tamla 
Motown“, sub numele de JACKSON FIVB. Ei devin ra l 
pid copiii răsfățați ai topurilor americane. In 1974 ei de-| 
vin WHE JACKSONS, In 1975 părăsind grupul, unul dintre* 
băieți, Jermaine, în locul lui strălucind zi de zi, tot mail 
mult MICHAEE. Personalitatea sa, creativitatea, farmecul • 
se rafinează tot mai mult, astfel că MICIIAEL JACKSON | 
decide să urmeze o carieră individuală. In ce an va părăsi I 
MICHAEI. JACKSON grupul fraților săi și cine sint cele 
două personaje care au contribuit la formarea fenomenului I 
JACKSON? |

2. Ideile umanitare ale Iul MICIIAEL JACKSON — ■ 
care apar și în „Ileal The World“ din ultimul său album, I 
„Dangerous" — sint de o dată mai îndepărtată. In 1986 • 
reunește 46 vedete, realizînd un album Pentru ajutorarea | 
copiilor suferinzi de malnutriție din Etiopia, „USA For I 
Africa'*. MlCHAFtL JACKSON și Lionel Richie compun
o superb.t piesă, devenind una din succesele lui '86. Cărei 
este titlul cin tecul ui ? ■

Olldianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat da 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S A- 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06. U«91 
a Prefecturii Județului 
Uuncdoara.

Director 
MIRCEA IIUJORESCU

Materialele necomandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală șl juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

BERBEC)
(21 martie — 20 aprilie) 
încredințați oricui tainele 
mai bine.

«AUR
(21 aprilie — 20 mai) 

om vă luminează din 
Sărutați-i „prezența".

Ați 
ră amînare.

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie) 

promis ceva care nu

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Ziua bună v-o faceți dv. 
drăzniți I

î

nou

sufe-

In-

LEU
(23 Iulie — 22 augusf)

Undeva, in adîncul inimii, 
încă mal licărește o rază de spe
ranță.

Programul TV.
JOI, 17 SEPTEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Super Ghannel,
12 n0 Ora de muzică.
12.50 Oameni de lingă noi.
43.20 Jazz-magazln.
14.10 Conviețuiri.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Cursuri de limbi străine.
15.50 Agenda muzicală. >
16.10 Televiziunea vă ascultă! .
16.35 Forum 1
17,00 Actualități.
17.10 Tele-discul muzicii popu

lare.
17.25 Simpozion.
18,05 Studioul economic.
18.30 Studioul electoral.
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Studioul electoral.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22.00 Studioul electoral. * •
23,00 Pro muslca.
23,15 Actualități.
23.25 Sport.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2079
Petroșani, etr. Vlcoiae Bălcesca ar. 1 
Telefoane > 541662 (dlrector-redactor șefii 
545972 (director execullv-admlnlalraUv dk 
fuzare); 511663, 542464 (secții).

★ < --

TIPARUL | Tipografie Petroșani *(f.
Nicolae Bătcescu nr. 2. Telefon 511365.



„Călăuza” publică scrisori in limba „țurnoromân?"

SONATA PENTRU 
UN CLAVECIN SONY

Dl. Florin Țurnă Dumitru, tînăra spe
ranță senatorială a Convenției Democrati- 
ce, continuă să mă muște de ce apucă în 
paginile respectabilului săptămînă! „Că
lăuza". In frazele lui peltice, subiectul e 
rareori în acord cu predicatul. Mintea 
d-lui Țurnă, răvășită de vântul pluralis
mului politic precum „un crîng în octom
brie", produce o literatură Jalnică. Pupăză 
sub colac, colegii de Ia „Călăuza" nu știu 
că dl. Țurnă n-a mai pus mîna pe o carte 
de gramatică de 70 de ani. Ei nu-i mai 
corectează textul. Ortografia d-lui Țurnă 
pare lovită de jigodie. Vă prezint două 
mostre de înțelepciune, redactate în dia
lectul țurnoromân: „...pentru a constata 
caracterul mașini Ia care a fost bătut", 
„Primarul municipiului dl. ing. Gh. Stol- 
cuța a trimis note la Procuratura mun'e’- 
piului Petroșani, care a înaintat-o la Pro
curatura județeană". Aceste deșeuri lite
rare l-ar face să zîmbească .și pe pastorul 
Tokes, care ar exclama: „loi, ioi, al dra
cului gramatică, tare greu e

Stilul literar al d-lui Țurnă este un mi
racol mal mare chiar dccît dovleacul de 
îa Certej. Iată o nouă blasfemie scoasă 
din eseul d-lul Țurnă: „mașina, un ARO, 
cu cel doi a parcat în curtea ziarului și, 
în trei, în fața unei sticle de whisky pe 
care ați golit-o în timpul întrevederii, care 
a durat o oră șl Jumătate ați discutat". 
Și acum, dragi cititori, dați-mi voie să vă 

traduc în limba română această cabală. în 
lumina palidei sale imaginații, dl. Țurnă 
a văzut o mașină ARO, care nu a fost par
cată de nimeni, pentru că s-a parcat sin
gura. Mașina năzdrăvană „a parcat" în 
curtea ziarului nostru. Dar ziarul nostru 
apare in patru pagini (uneori in opt) și nu 
are curte. Odată cu mașina „au parcat" 
și doi indivizi care, în trei, deci Împreună 
cu mașina AKO au golit o sticlă de whis
ky. Da, al treilea e, fie mașina ARO. fie 
redactonul șef de la „Călăuză". Dl. Țurnă 
vorbește la persoana a II a („ați golit-o"), 
iar articolul incepe prin „domnule Redac
tor șef".

Obosit de atitea subtilități stilistice, dl. 
Țurnă mă ataca frontal. Trage cu ochiul 
pe gaura cheii (iar Cheia...) de la micuța 
mea garsonieră. Tupeul acestui om frizea
ză o boală, al cărui nume latinesc îmi 
scapă. Dl. senator se lăfaie singur într-o 
vilă mare cît palatul lui Prîslea cel Voi
nic. O vilă ceva mai mică decit cea pe 
care a construit-o fraudulos, pe Riu Mare, 
președintelui PSM, Ilie Verdeț. Ei bine, 
acest om are neobrăzarea să-mi conteste 
dreptul de a locui și eu într-o garsonieră, 
după 20 de ani de muncă in Valea Jiului, 
după ce vreme de 2 ani am locuit într-o 
cameră de internat la un liceu. Această 
obrăznicie mi-a inspirat un frumos pan- 
flet care se va numi „Vila Bujorescu și 
Garsoniera Țurnă". 11 veți citi în curînd.

Constat însă, cu stupoare și oarecare 
satisfacție, că ferocitatea senatorului Țur
nă țintește și in alte persoane. Bunăoară, 
după numele primarului Stoicuța, dl. 'Țur
nă deschide o paranteză, in care, în lac 
să scrie „diplomat inginer", cum e obice
iul pămintului, domnia sa scrie — hinghe
rul nr. 1 —. In lipsa ghilimelelor, paran
teza sună ca o carte de vizită, prea puțin, 
măgulitoare. Pentru asemenea scăpare, 
dl. Țurnă ar putea fi chemat în justiție, 
pentru a plăti un milion lei daune morale.

Articolul d-lui Țurnă este o nebuloasă, 
care amintește celor mai vîrstnici de hao
sul de la Facerea Lumii. Dl. Țurnă este 
primul senator român care-și începe fra
za aliniat prin „adică". încercind să facă 
o paralelă intre presă și zootehnie, dom- 
nia-sa ajunge la această curioasă cugeta
re: „adică ziarul „Călăuză" este măgar ti 
și ziarul „Zori noi" este calul ? Haidade’!". 
Expresia „haidade’" mi-a dat multă bătaie 
de cap. Inițial, am crezut că e vorba de o 
înjurătură, pe care o foloseau, cu ani în 
urmă, angajații grupului de șantiere Va
lea Jiului, cind ieșeau din biroul directo
rului. Tîrziu, am înțeles că, expresia vrea 
să fie „haida-de!“. Dl. Țurnă crede că. 
dacă a murit academicianul Graur, poate 
să scrie cum îl taie capul. Cu asemenea 
gramatică pirpirie, eu n-aș îndrăzni să 
intru nici la WG-ul Senatului, ca să nu 
mai vorbim de sala de ședințe ! Cred că 

atita gramatică știa și Incitatus — calul 
balan al împăratului Caligula, cal care a 
ajuns și el senator, tot în urma unor ale
geri libere și corecte.

Stimate d-le 'Țurnă (vedeți ce frumos 
vorbesc cu dv. ?), atunci cînd vreți să 
vă îndemnați electoratul în limba lui Ba- 
iazid, vă rog să scrieți „haida-del". Cu 
liniuță și tară apostrof. I’ăstrați-vă apos
troful, d-le Țurnă, dacă-1 mai aveți și 
pe-ăla ! Poate mai vreți să apostrofați pe 
cineva. Am aflat că un coleg al dv. din 
Convenție, dl. Domokoș Geza dă meditații 
la limba română. Zău că nu v-ar strica I 
Măcar o oră pe săptămînă...

In finalul articolului său. dl. Florin 
Țurnă Dumitru lovește în prestigiul zia
rului nostru. Se laudă că citește „Zori noi" 
in 30 de secunde, cu viteza dsamnei de
putat FDSN Doina Melinte. Acum înțele
gem noi de ce dl. Țurnă nu ne înțelege. 
Ne citește prea repede. Și începe cu pagi
na a IV-a, in care „sînt anunțați morții". 
Uită că mai sînt încă trei (pagini, nu 
morți).

In Încheiere. îmi vine în minte un vers 
al marelui poet Șerghei Esenin:
„Plîng mesteceni palizi prin păduri mereu 
Cine-i mortul? Oare n-am murit chiar eu?“ 

(probabil va urma)

Mi rcea BUJORESCU
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COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIU LUT

Trei ani de Ia explozia de la E. M, Vulcan

Un gînd pios, o lacrimă, o floare ! |
Tti’mcmber! Tn urmă cu 3 ani, în 

dimineața zilei de 18 septembrie 
1989 sirenele au început să urle. 
Sâ urle durerea. Durerea a 29 d<- 
familii, care au râma fără pă
rinți. soți, sau frați, pr care i-a 
înghițit și i-a mistuit mina. Min l 
in care au muncit o viață întrea

gă. la „indicațiile" trasate le 
mințile boln ave, înfierbîntale și 
inconștiente ale unor oameni. U- 
nii dintre ci fac azi politica de
mocratică a țârii. Țară care șl-a 
iubit întotdeauna eroii. Eroi, care 
aici, in Valea Jiului, poartă nu
mele de mineri.

Tuturor eroilor mineri, dar cu 
precădere celor dispăruți in tra
gica explozie din 18 septembrie 
1989, „ortacul" Ghcorghe Barba 
le dedică o odă intitulată „Iliro- 
sliima subterana". Nc-a plăcut, 
ba c hiar ne-a impresionat, d r , 
din lipsă de spațiu, n o putem 
publica. (Țibcrin VIN'I'AN)

SPUNE-MI
Le credeam trecute și uitate, 

ca pe un vis urît, întimplările e- 
lectorale din primăvara lui 1990, 
atunci cind erau agresați cei ca
re avuseseră curajul să candide
ze Ia funcția de președinte. Du
pă felul cum evoluează situațiile 
chiar și acum, cînd ne place să 
spunem că avem exercițiul de
mocrației, învățat din „mers", a 
candida este tot un act de curaj. 
Gam acest înțeles îl are pățania 
electorală de la Timișoara a 
domnului Gheorghe Funar. Dar 
intoleranța oamenilor, mai exact 
zis a unor grupuri de presiune 
ce revin, iată, în actualitate, ina- 
petența lor pentru dialog și un 
comportament civilizat, așa cum 
este orașul de pe Bega, sînt lu
cruri greu de înțeles Se ajunge, 
astfel, la practici dc multă vreme 
devenite istorice, la presiuni și 
ziceri colorate, ca la meciurile 
de fotbal, exact într-o vreme 
cînd, în sliișit, cetățeanul va 
avea în 27 septembrie o arma : 
votul C’u care face ce ii dictează 
cugetul. Că de violență e sătul.

Dar campania electorală înain
tează, cind la pas, cind la trap, 
cînd la galop, vorba cîntecului. 
pe traiectoria cunoscută, cu spi- 
ciurilc precipitate ale unor ano
nimi, formulări amuzante pr'ri 
caracterul fantezist, fără umbra 
dc simț al realității, ale cohorte
lor de conctlrcnți c.'itre un foto
liu de parlamentar. Insa, se știe, 
mulți vin, dat puțini suit che
mați. Aceasta operație dc a al - 
gc o face electoratul, prea preo
cupat să se dumirească ce vor 
unii și cc spun alții, ficși este 
posibil ca opțiunile sa se fi făcut.

Dacă această cursă electorala, 
un fel de maraton în care este 
doar un cîștigâtor, se deosebește 
radical fie alegerile anterioare, 
prin absența violenței fie limbaj 
și atacurilor virulente și vehe
mente, mal sînt și excepții care 
intuiesc, însă, regul i democrației.

Doar o siîptămin.i a mai rămas 
din aceasta campanii’ electorala, 
dar Valea liniai a ieșit din tra
seul multelor ițim arii ale celor

CINE IȘTI...
5

șase prezidcnțiabili. Și chiar da
că vor fi astfel fie intîlniri me
teorice, nu însemnează neapărat 
că acesta va fi un criteriu pentru 
scrutinul din 27 septembrie. Nici 
măcar candidații la una din cele 
două camere parlamentare nu 
fac gesturi necugetate, fără noi
mă, deși ar fi mare nevoie, pen
tru ei și pentru electorat, de cu
noaștere.

De fapt, in competiția electora
lă contează doar trei clin cei șase 
prezidcnțiabili, adică domnii 
Emil Constantinescu, Ghcorghe 
Funar și Ion Iliescu cei care tr ig 
efectiv vehiculul electoral către 
27 septembrie. Dacă, așa cum 
anticipam acum vreo săptămînă, 
intilnirilc electorale au mai pu
ține săgeți veninoase, au în 
schimb mai multe argumente 
de viață, intrucit oamenii s-ru 
cam saturat de vorbe și promi
siuni populiste așteptînd m ii 
degrabă solnțij viabile pentru ea 
economia, de unde se trag toate 
celelalte necazuri ale vieții. să 
iasă din impasul actual. Cursul 
dc schimb intre leu și dolar, siJ 
invers, este scandalos prin con
secințele, pe termen imediat, d ir 
și lung, asupra deteriorării vieții 
contribuabilului, cel care este 
chemat la urne să-și dea votul. 
Tntrlicit lira sterlina înregistra
se, in acest an. o an un,- scăde
re in tranzacțiile burselor, gu- 
vcintil britanic i-a sărit în spri
jin, fortifii ind-o. Numai monedi 
noastra. Icul tradițional, se pră
bușește și toata lumea — guvern, 
bănci, parlamentul (căruia vine 
vi i mea sa-i spunem „fost") — stă 
cu brațele ini ruciș.'itc.

Dar campania electorală mer
ge înainte încă o săptămînă, timp 
suficient pentru definitiva clari
ficare politică a oamenilor înde 
ciși, in ce parte s-o mai apuce, 
din acest hățiș de partide caro 
promit marca cu sarea. Inciden
tul dc la Timișoara (>ste posibil 
sa schimbe ritmul cursei elec
toralo dar și sa genereze opinii, 
pica satul fl ' violența.

l iberii! SI’A I \RU

ft
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VULCAN DOUĂ ORAȘE PETRILA 
LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
Pe locuri,
Tnev tabil oii nou an .școlar n.i*te mul’e 

<1 s- du, probleme. întrebări, controverse și chiar 
s- i'-pri.-c.

I a Vulcan mnil an dc învățâmint a foSț 
mar -.,t de o aljik-ntu surprinzatoai’e dc elevi, 
la to.it școhh si la toate formele de invJlțămint. 
Cifra de școlarizare a fost cu mult depășită. i« 
special la clasele de debut. De unde aceasta 
afl icn'ă de copii.? Doamna E, Kosztinaș de în 

nr. 6 n-- spunea «a „rț sirii- t'irărili- masive 
au avait loc in ultim il timp iu adus in V.t- 

; Jiului un val uriaș de șom-'ri in cautare de 
■ :ri I-- munca Avem inscrisi - opii din Tinti- 

Surcava. N: .mț Cluj" Dc asemenea s- i 
< mi't.ita1. . ml a î o ri stere suspii t dc mare 
a n imăiul:.i dc rișK-t.-n'i ori nvșColariz.ați care 
ș- m prezentat la n-inscri- r: după cum ne spu- 

De 
in 
le

nr.
’.i-

Ș. 
ce 
le.;
I-: ■

’ i

ne i I n.i Simion. dir. i t.lai ca Șe. gen nr. I 
altfel nu nărui to'al a) Iovilor care învață 
.* ‘'’ile si liceul d n Vul. .m depășește cifra 
5 uit) cei m ii miil'i fiind înscriși la Șc. gi n 
t> Ac-'st I ș-ru. c inil.-ira* cu ip-^a acută a
dielor d dai lice calificate si cu ins ificicnia 
si .țiului, a determinat faptul ca uncie clase să 
<1 tșc.isca « u m ut norma de -l-.-vi/cl.asa. uni-’e 
a-, ind j-'-s*- 40 -au chiar G:i de livi Lucru care m- 
> i unea/a di .făsuraii i in bune «ondițiuni 
|iro - al,;; dc îrr â'.mm.t

a

gata, start’ if|orj Syfiran(e sj incertitudini
I’otod.ita u m.ne Drobii mu o constituie ho.a ' • ‘

• 1

Totodată, u muie probii mu o constituie 
materialului didactic, a mubihei ului și. pe alocu
ri, chiar a unor manuale care, paie se inca nu 
®u fost tipărite. O problema deosebit de gravă 
este lipsa dc ca Ire didactice la limbile sila ne, 
lipsa motivată prm faptul că majoritatea I lo- 
logiloi se indreapta mui mull asupra profesii i 
de translator, la sm letațile com.-rciale, D b 
banul

In ceea ce privișfc lucrările de igienizare a 
școlilor, situația nu este încă pe deplin ilară. 
Excmplilicind. put< m spune că Ia Șc. g<-n. ir 
■1 lucrai ile au fost efectuate cu sprijinul comi
tetului de părinți, ia Șc gen. nr. I mai sint de I 
efectuat cîtev-a lucrări administrativ-gospodă-1 
r( ști. în schimb, la Șc. gen. nr. 6 ar mai fi de » 
lucru la vopsitorii'. înlocuirea geamurilor sparte 
și montarea grilajelor protectoare. Problema 
marc este aceea că nu s-a putut șl nu se poate 
face încă schimbarea instalațiilor sanitare, in
trai it nu are cim- executa ueest lucru. Noi ne 
lacom „purtători de cuv int" ai doamnei diree- _ 
toarc Itodica Botn rin si adresam specialiștilor » 
inter sați invitația de a prelua executarea amin j 
titei lucruri Poate că așa. Și tot la școala 6| 
o surpriza Aici curge apă calda! M.ii m'.llt de- | 
cit alit. instalația de termofii are este in bună - 
stare di fum ționaie. fiind in așteptarea agentului 1■
termic ’

lip *a
*
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Al.'hij est puicherimus m vitam quam adolescent ta /|
P inia zi -Ic ș<oala l,i 

Școlar .'.lir ier 
«i i a nu 
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cim >s ut festiv i m ii 
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n zi a b inci cHspo- 
z.irnb clor a incrc- 
inp 1<a . In festiv il i- 
iidi.ro am z.mit in 

eti vi. i.ârinți poate 
moționali li-.it '.șuii, cadre 
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OPINII
It

ol
»n

in mior cu 
■p ; iu •

cl» v ii s.r m 
la culmi pi 
cunoaște» ’> 

munca
rigciiț»-]»-

la nițiativa conduceriide școala.
liceului (reprezentată pi in direc
torii sm. dl. prof. Gheorgi’.e Jur
iu și dl. prof. Tiberi 1 Soc.u i). s a 
jiropns ca din acest an Crupul 
Școltir Minier din Vulcan să be
ri fîicicze dc o vestimentație pro
prie, originală. I -am insotii ți 
noi pe dl director in periplul 
sau prin cabinete. cu prezent ;rt>a 
m i Ielelor propuse «le SC „STIL" 
.SA 'al. n, ca care m-mcaza să 
realizezi' prodaeția in seric a 

a la t.-enilor 
..s., realizeze" 
f st deosebit 

•Îs in- luta i ilf frumuseți a mod< 
l< Im pr* i-ntate ini u h

<",1 caro 
producția 

noii -. s’imcntatii 
v-ilrănoni Și spun 
p-lprii ci elevii au

taf i 
altlel 
tatia propusa 
dința modei anului 
vorba domnului director 
..deși 
mai Irmnoși.
toți!" Mai este oare nevoie .a 
admiram altceva? Str imoșii no- 
tri mlini aveau o varbii: „.Nume 
nu este mai frumos dreit ado' -v 
renta". (Nilul est pul< herimiis n 
vit.im ipiam adoJ-.’st ntia).

ziariștilor este, dincolo 
dc a p.uticipa din tind 

a

X ,ața 
prilej rar 
luare a luminii a sensibilității, 
la nu poate fi comparata cu ceva 
un muzeu. I.ab rinlm ile sale sint sufletele cinstite ale 
terestrele sale sini ochii albaștri ai rostirii alfabetului, 
nu sini decit porțile imaginației ferecate in lăstarii pădurii, ajunși 

catalogul vieții a 
ce

de o extraoidinară zbatere, -rn 
in clnd ia cea mai mare sarL><l- 

inteligonței. a viitorului O .șcu i- 
ntl are o anumita vii stă nu este 

copiil-n*, 
Ușile sale

sa vorbească in surdina ncfNași limba pe oaie 
închide intre generații, asemenea unui liiozd in 
fug; intre doua recreații.

lă septembrie. Început de an școlar, început de sperau 
ceput de viață. O viață a id« ilor. a competiției, a 
școala nr 1 din localitate, flori, spei -nte...

Deși înscrierile au început de mul' ușa secretariatului aștep- 
tind mereu părinții cu idile 
azi. lâ se|>tembrie, din motive- 
rinți școala a trebuit iA mai

se închide

V
cariilor.

»u

in- 
I .a

imediat. -Și nici nu putea fi 
I din moment ce vestimen- 

se înscrie in ten- 
'93 Așa ă.

Jurca, 
sinteți frumoși, veți fi și 

Iar noi vă iubim pe 
i cst< oare nevoie 
altceva? Str imoșii 

o varbii:

I
I
I
I

U'-cosare pentru inscru ia tot i- i 
dc „mare nepăsare" a unor pi- 
tnființeze pe loc. ad-hoc. ln< a u 

clasă I, fără a o prevedea pina acum in programul școlar cri ind 
greutăți in repartizarea cadrelor și chiar in evaluarea manualei >r 
ce urmau să fie i epartiz.aie fiecărui școlar intrat pe ușa școlii 
Ca o noutate, elevii „școlarizați" cițiva am la ?coal i speciala Pă- 
clișa au revenit (din surse neautorizate allam ca școala s-ur 
oicsliințat) și grijile educato; ilor au crescut chiar din av-asla 
nistita «i de., școala.

Cu clasele curate, coridoarele zugrăvite, dai cu terenui 
sport impracticabil dup.i orice ropot de ploaie, cu toati c.uiiele 
la post, și cu aproape 1000 dc elevi, toți unui și unul, ca atit- 
școli din a< est oraș și aceasta școala a salutat sosii ea „cocurilor" 
cu un sincer „B ne ați venit elevi!" în fața viitorului.

Pe stradă, doi bețivi intr o alteia ație au lost pe punctul le 
a produce, chiar in prima zi. un posibil accident. Clasa a \ II H 
a fost „zguduita" de un briceag deschis, cu lama in afara, care 
a trecui pi in geam și s-a oprit m banca a doua, dar, din lericite, 
copiii erau pe platou, sub ocrotirea d nei diriginte.

Un „salt" la liceu și, cele 32 de clase eraj in forfota „reinlil- 
nirilor", aerul adolescentin domina întreaga sărbătoare l'oți 
elevii și-au primit manualele școlare, dar mea mai sint .atedie 
descoperite. Două 1<i limbi străine, una la biologie alta la edil* iție 
lizică. Cel.- doua clase complementare, au devenit icurn m < - 
tudini, inspectoratul școlar ne.iprobind pina acum funcționarea lor, 
deși cereri exista și 
1(11)000 lei școlii, nu 
luat*. Ah, schelele!

La Petrii.i, ca in
pe parca 
e*t< cinstit, 
treg". Aceasta

fi
ii-

«ie

copiii a.șteapta pe la u i. liAGCI.-ul a „vira'?* 
p. nlru dezvoltare ci pentru lucrări netie.-

toata ța'a. anul școlal s-a
nevăzută inii sfarme in lata ochii >r: 

El nu poate fi cucerit di orie ne.
este patria in .ne cred și

deschis, (.) iftsi iio- 
„Sufletul n> liil-ii 
«Iar se liiii'in 

la care voti /.

• • •• • •

Iii M»|.„
in
"Ui l-z'lp-a invățămiiilulili rlimiiănă? Deocamdată,

OPINII ® OPINII
e

un in ep-.t. Și vi la ■ »rî•■».■ nn-
■ - n.isc «i .11111 i I >. <■ i ă Ia .
i . ,i -1- inii i- I .«iii r și

-.t.ir.i 'lini 1 „progr imuli i
il in noul .m .- invataminl
it. 'ir: Im

in

iu III 
liob

’.i "p
Nni 

noastră să 
tuturor, -..i

DORIN LIN | 
nr -4 V ni. an: 

iu est nou 
inten*'i
an in care 
ni r | inii
Olimmd >i 

«lor.m i-.i 
’isfillă
rfi* prestigiul școlii, ți promit» m 
că fif*<-,TT cadru didactic va 
vesti in acești elev, mir mari 
re arc mai bon cu viflct 
nr i dragoste"

MELA'UA DUMHHIJ.ttl a l'< a 
unr.in. încep acest, nou an ,c->- 
ta* cu «Indii] <k a-mi rvali/a

m- 
'ot 

pașii i

\ ar llV-i 
pot im nțin 
cc< .1 ( e pri

j.lan.ii ilc |irr»pliin 
re-.' si incite sa 
la un nivi l in t 
vc tt in -ăț .t'ira 
c n-1, li< «-uliii in

P\DI RAHII BOGDAN 
XI a „A m' *-put 
pregătiți -i 
'-levilor vor 
unii vor -a 
lauri» -41 n- 
sure»?- ! I ra iv<i

GAf IIE MELANIA. cl. a XII » 
« b -r-ti onic.i: „Sa fii dlfviă) 
si-.imriă înloiil'-aun.i cnoim; 
mai rărim pen holurile li*»'r»l«’i 
«to.ir un an lată roca ce te la»-*- 
sa trăiești cu adcvaral!".

UIISAN ALINA, cl a jX-a, ii 
man tn< r p liceul cil mari 
r inț«. p» nlrii viitor. Doresc 
realizez mult mai nulii rtrx.it ptnă 
a-iim ol optimistă ți «nel ,ă 
vor m uși"

ma
in
pentm a I 

rare voi mv d

-coala |-v
.i d <a majorH.i - 
sa lr< a ii. rel jar n 
obțin.ă si r< ' - m 

dorim noi in.m» 
cin< ml!"

SpR-

i
I

PăKinii retili/.iîă de:

Dorrl NI AM I IJ

și

I
II
I
I

Tihciiti \|MAN

•4
>. r a țnvR1 sa

1
’■ "L* 1*» ■

A .»>1 *'l>, ?•*'

Franceza după...
Ideoa introducerii limbi],» strți- 

in<-, inia din stadiu] înv ițăinln 
Iubii primar, mai precis de la 
«ta sa a II a, a fost mai mult de- 
«it striducitoare. îimi o as» m< nea 
activha*e nn poate fi deslAșuraJti 
•lupa... ureche, ci ins călită 
îreiița unu ■ idru didactic 
potent și un manual ;colai 
mftsilră

Din pocale l Vulcan (și
numai1) manuali le de limbă film 
«••zfi Jif-nl.ru ' te a III n și a
IV a nu au sosu ți nu vor sosi.

Motivul? Duși au promis că voi 
eonei'pe manualul pînă la da'a 
incepertf noului an școlar, Iran-

pre
cum

nu

la pomul lâudat...
(« zii nu s-au ținut de promisiune 
?i nu și-au oiwir.Tt contract,-h- 
pentru manualele respective Alt
fel Im il, cel puțin anul acesta,

ureche?!
elevii claselor ,t HI a și a 1V-A 
vor fi nrvoiți să studieze franr- 
ce za după... ureche, iar cadreKJ 
didactice să-și conceapă textele 
literare și gramaticale In fnncțity 
de inrcnîozitatea fiecăruia. Șl - 
cum, In ora actuală, se scninălea-» 
au o acută crirj dc profesori da 
limbi străine. In special dc fum 
eczlj șl englez^ nu -rcrlenu cum 
se va rezolva chestiunea.

Și-utimci „Qu" o-.l cr-rțit’iis 
toni i'i's enfanl'?" — voi li» (rana. 
orzului.

iidi.ro
rtrx.it
nl.ru
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ANIVERSARI
SA-ȚI FIE viața o imensă cîmpie presărată cu florile pure alo 

Iubirii, peste care să nu se abată niciodată norii grei ai suferinței 
și durerii. Este tot cc-ți pot oferi acum, dragul meu Ovidiu Rîbu, 
clnd în buchetul vieții tale prinzi ccl de-al 25-lea trandafir.. Un 
sincer „La mulți ani !“, alături de cele mai frumoase 
Ildiko. (4542)

PĂRINȚII Nemeș Ferencz și Iucika și fratele Ocsl 
iubitei noastre Nemeș Eniko la aniversarea zilei de naștere, toate 
florile din lume și dragostea noastră. „La mulți ani !“. (4590)

DRAGA Simona L., cu ocazia zilei de naștere Luțu și Ioli Iți 
doresc multă sănătate și „La mulți anii". (4626)

VINZARI
VlND cameră video, stare excelentă, preț convenabil. Relații, 

între orele 8—20, telefon 93/570853. (4635)
VlND antenă parabolică, completă. Telefon 544568, după ora 

15. (4602)
VlND microbuz Volkswagen, 9 locuri, stare perfectă. Telefon 

545872. după ora 10. (4584)
VlND două fotolii imitație piele. Șt. O. Iosif. bloc 2B/17. (4625)
VlND motocicletă Jupiter 5, nouă. Bărbăteni, B-dul Păci), 

45/25. (4632)
VlND mobilă sufragerie nuc, unicat, preț negociabil. Telefon 

542810, 541827, între orele 16—21. (4633)
SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I Petrila. cu apartament 3 came
re Petroșani sau Petrila, exclus 8 Martie. Informații: Petrila, Re
publicii 103 A/18. (4622)

OFERTE SERVICII
CAUT femeie în vîrstă pentru îngrijirea a două fetițe preșco

lare. Telefon 544606. (4620)

DECESE

gînduri.

dăruim

FAMILIA Scorțca anunță cu nemărginită durere trecerea în 
neființă a iubitului lor

SCORȚEA FLORI 'N (47 ani)
Inmormintarea are loc azi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Petroșani, Avram Iancu, 13/31.
Odihnească în pace. (4638)

SC AGROCOM SA Petroșani
ANUNȚA

Scoaterea la vînzare prin licitație:

— ALTOI l'RGON IZOTERM 16 tone

Licitația va fi deschisă cu .strigare și va avea Ioc în 
data de 5 octombrie 1992, ora 12, la Depozitul ISCRONI.

— Butoaie lemn 200 1., preț negociabil, vînzare zii 
nică prin Secția Livezeni si unitățile SC \GROCOM SA 
Petroșani din municipiul Petroșani. (163 1)

SOȚIA Rodica, fiii Cristian, Valentin și fiica Vcronica, u- 
ntință cu adîncă durere, încetarea fulgerătoare din viață, după o 
scurtă suferință a celui care a fost

FODOR IOAN (44 ani)
cel mai minunat soț și tată. Nu-I vom uita niciodată.

Inmormintarea arc loc simbătă, 19 septembrie la ora 13, Cor
tegiul funerar pleacă de la Biserica Evanghelică. (4619)

DIN PARTEA colectivului secției Prelucrări la cald din 
UMIROM Petroșani, pios omagiu la trecerea în neființă a celui 
care a fost

maistru pr. FODOR IOAN 
exemplu de cinste și omenie. (4618)

COLEGII de la UMIROM SA — centrala termică — sînt a- 
lături de Cristian la marca durere suferită prin trecerea în ne
ființă a tatălui său

FODORIOAN 
și transmit condoleanțe familiei. (4630)

SOȚIA Maria, cumnațlf Iosa Ioan șl Florica și nepoata 
Janina, anunță, cu nemărginită durere, încetarea din viață a iu
bitului lor

COLDA VIOREL
Inmormintarea are Ioc azi, ora 14, la Vulcan. (4616)

SORA Minodora, nepoții Mircea, Monica și Anda aduc un 
ultim și pios omagiu celui care a fost un minunat frate și unchi 

COLDA VIOREL
Va rămînc mereu în inimile noastre. (4617)

COMEMORĂRI

FAMILIA Nicu Dorin, frate, îng. Gheorghe șl Maria Dinea, 
părinți, aduc la cunoștință că, lă 18 septembrie 1992, se împlineso 
trei ani de cînd a dispărut în groaznica explozie minieră de la 
EM Vulcan

Inginerul DINEA GHEORGHE
la numai 28 de ani trăiți pe acest pămînt.

Dispariția fulgerătoare a ta, în cele mai groaznica chinuri, 
dragă „Ghcorghiță“, a lăsat răni nevindecabile în inimile noastre 
și un nestăvilit șuvoi de lacrimi. •

Calitățile tale de frate, fiu șl de om de înaltă ținută creștină 
nu ne pot despărți o zi fără să-ți vedem mormîntul, crucea și ima
ginea ta în fotografie.

Nu te vom putea uita cît vom trăi pe acest pămînt. 
Dumnezeu să te odihnească în pace. Părinții. (4607)

ASTAZf se împlinesc 3 ani de cînd ai plecat de lingă 
lăsindu-ne cu durere în suflet și cu ochii în lacrimi, 

PANDACIUC MAR1US
Soția Vasilica și fiul Marius. (4543)

noi,

SOȚIA Irena și copiii amintesc tuturor celor care l-au cunos
cut pe cel 
s-au scurs 
singuri si

mai minunat om, de o aleasă bunătate și onestitate, că 
3 ani de la dispariția prematură dintre noi, lăsînclu-ne 
nemingiiati.

MAIDIK LAD1SLAU (L.nci, 38 ani)
și dragostea pentru sufletul lui blînd vor dîlnui mereu 
noastre.

Dorul
in inimile _____ -

Dumnezeu să-l odihnească în pace. (4609)

HOROSCOP
FEGIOARA W

(23 august — 22 septembrie) I 
Gc aveți de spus, spuneți. Gal 

aveți de ascuns, ascundeți.

(23 
O 

din

BALANȚA
■eptem bria — 22 octombrie) 
șansă vă surîde, dar numai 

colțul gurii.

SCORPION ,
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
O

mai
ispită vă dă tîrcoale. Este! 
„dulce" rațiunea.

SĂGETĂTOR 
noiembrie — 20 decembrie) 

De la vis la realitate, 
doar... ziua de azi.

(22
este

a

CAPRICORN
(21 decembrlo — 19 Ianuarie)

In cazul unei reușite, nu vă a« 
magiți cu „succesul". Este trecă
tor,

ii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarlo) *
Toată atenția spre foștii... prie^ 

teni. S-au schimbat vremurile, jteni. S-au schimbat vremurile.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O amintire frumoasă poate 
vă facă părtaș la o bucurie.

1
sa

I

1OERBEO i
(21 martie — 20 aprilie)

Încercați singur să gustați cli
pa. O tovărășie nu e bineven:tă.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Sîteva „gîlceve" strică luciul 
apei. Fiți un pescar bun !

e

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie)

După faptă .și răsplată. Iubirea 
un lucru mare.

RAO
(22 Iunie — 22 iulie)

Opriți discuția la bază. IIazar< 
darea vă aduce „dezonoare".

i-.eu
(23 Iulie — 22 august)

Vă așteaptă cineva drag. Dacă 
l-ați uitat, porunciți-vă să vi-1 
amintiți.

rALON N5C 2
Continuă azi cursa pentru cele doua bilete 

(costul unui bilet, 6802 lei), de redacția ziarului

va
', la o dată pe care o vom anun-

acordate gratuit 
..... .............__ ......... ....... „Zdri noi", 
concertul lui Michacl Jackson din 1 octombrie a.c. Așteptăm

Petroșani. In caz de mai mulți cîștigători, tragerea la sorți 
avea loc la discoteca „Vox Montis", 
ța din timp. Deci, azi, întrebările cu numerele 3 șl 4.

3. MICHAEL JACKSON cste unul din starurile mondiale caic

YOGA

NUME

ADRESA

RĂSPUNS

la 
wrivui uui »ui „______  __  - _________ ■ - CU-j
poaneîeUdv po* adresa redacției sau o discotecii „Vox Montis' din |

......... zz. ‘...........i
’ îmbină perfect muzica cu dansul, luminile șl imaginile. Mega-sta- . 

rul a realizat ccl mai marc show (ca durată) intr-un turneu de II I I 
luni in SUA, Canada, Australia, Europa și Africa. Puteți indica | 
anul în care a avut loc acest turneu — mamut ? _

4» Unul dintre albumele lui MICHAEL JAGKSOItf s-a vinclut g 
în urmă cu cîțiva ani (și se mai vinde încă) într-un tiraj de peste j , 
37 000 000 exemplare, stabilind un record în materie. Puteți sa nc | . 
indicați titlul acestui disc ? . g (

BULETIN MICHAEL JACKSON I .
• Primele concerte M1C1IAE1. JACKSON le-a dat la 11 ani, I 

împreună cu frații săi. grupare cunoscută în anii '70 sub numele 
de „Jackson Pive". MICHAEL s-a născut în localitatea Gury, sti
lul Indiana.

• Recentul său concert de la Vinccnnes (l'ranța) din 13 sep
tembrie a avut un succes deosebit, la el parlicipînd 81 000 specta
tori. Costul unui bilet a fost do 202 franci (cam 17 000 Ici, deci 
biletul de la București arc un preț modic).

I

I
I

ECHIPA DB SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de nui»3r

Jlorațiu AI.EX A X DRES( IJ 
Corrcfura j

Emilia ACII1REI ji Viorica lllljl LESGU

Cotidianul de opinii |1 Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizai do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
.ZORI NOI" S.A.

înființat! conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESGU

Materialele necomandate și ncPu- 
blicatc nu sc restituie. Responsabili
tatea moralii șl juridica asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

Duminică, 20 septembrie, ora 
17, va avea loc, în corpul nou al 
Universității Tehnice Petro; in 
o conferință de deschidere a u- 
nui curs intensiv de yoga. In 
cădi ul conferinței se vor aborda 
o scrie de forme tradiționale do 
yoga și medicină tradițională. Ți
nem să menționăm faptul că a- 
ccst curs de yoga va fi susținut 
de instructori atestați de Min'.s- 
tcrul Sănătății.

i
i

încă o zi!
Moderna discotecă „Vox Mon- 

tis“, de la Casa de cultură a sin
dicatelor Petroșani, arhiplină în 
zilele de sîmbătă și duminică) îșl 
oferă serviciile, începînd de 
18 SEPTEMBRIE, ora 19, sl 
zilele de VINERI.

AZI 
în

Deci, VINERI, SIMBATA, 
MINIGA, trei zile la una din 
mai moderne discoteci din țară, 
unde puteți afla șl amănunte des
pre concursul din ziarul nostru 
„Zece răspunsuri pentru... MI- 
CIlAEb JACKSON I".

DU- 
cele
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