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„Soare,
cum mai simți
nebuna bucurie di a răsări...?’

(BLAGA) u

mai 
de

nu

Vin sărbătorile...
M i-ntreb cum de mai vin, cum de ni sc mai dau, cum de 

slnt.m îndreptățiți la ele... Și, totuși, sărbătorile vin... Chiar 
ne ginesc tot mai mohoriți, amăiiți, obosiți, ancvoițl...

Nu ne mai ajung speianțcle, nu ne mai ajung îndoielile,
ne mai ajung răspunsurile și întrebări1 «, nu ne mai ajunge Tim
pul... Unora nu le mai ajunge binele, altora răul, minciuna și 
averile, nimic nu mai e îndeajuns pe lumea asta, în care Dumne
zeu a hotărît citc-un loc pentru fiecare, a-1 stupînl și petrece după 
mila și dragostea Sa, după meritul și puterile noastre...

Vin sărbătorile și, măcar pentru o vreme, ne mai îmbunăm 
inocența și Ingenuitat.a, care, după ce ne-au fost prădate, tortu
rate, sacrificate, de ani și de griji, reînvie lirâv și firesc, ca o 
nădejde. Și, p ntru o vreme măcar, redevenim copiii care-am 
fost, naivi și încrezători în toate minunile, răsfățați de colinde și 
colindători, de „moși" (și strămoși), de daruri, de sorcove, ap .rați.f 
parcă, de verdeața fără ue seamăn și moarte a bradului... 1

Și, dacă e.i mai găsesc puterea „sa mă bucur șl să cred" (cumț 
frumos spunea Mavcla Isanos), nu văd de cc n-ați găsl-o și voi,' 
fiecare, pragmatici și calculați in toate (mai ales în cele bune), în^ 
lumea în care poveștile au ajuns a ne plictisi, iar poezia Însăși! 
ne pare desuetă, neserioasă, aiurea... /

Vin sărbătorile... Prilej de a ne întoarce spre sărăcia șl pus-1 
t ul din sufletele noastre, de a ne privi fără de părtinire și 
dulgențe de tot felul, de a ne găsi și regăsi exact așa cum 
devenit și sintem: necredincioși, suspicioși, invidioși, 
neputincioși, im uiți de lipsuri, dc intoleranța din noi și din 
menii noștri...

Eu una mu tot intreb ; oare in ce fel de in.- lâtoare oglinzi' 
se privesc unii, de se află așa de mulțumiți dc ei înșiși, atit de 
satisfăcuți, de siguri, de preciși ?...

Șl. totuși, vin sărbătorile și n-ar fi rău de ni-ar afla mai smo
liți, mai primeniți, măcar sufletește, mai toleranți (scuzați mult- 
vehiculatul termen), mai Hodiniți și mai rupți dc toate hărțuielile 
în care ne lăsam prinși, cu sau fără de voie...

Să reînvâțam (unii să Învețe de-a dreptul) să mal și Iertăm,.’ 
să mai lăsăm și de la noi, să mai renunțăm la noi și la orgoliile,^ 
egoismele, Infatuarea, vanitățile noastre mărunte, ridicole și mons
truoase adesea...

Și, poate, așa, lumea aceasta ni se va parca (și chiar ar deve
ni) un pic mai „locuibilă", mal bună, nu neapărat „cea mal bună 
dintre lumile posibile...". Și, poate, așa, nu ne-ar mai fi nici ruși
ne, nici teamă de a ne arăta In fața sărbătorilor și a Ta, Doamne. 
Înaintea fiului Tău, care nu obosește să se nască pentru noi ~~ 
menii, an după an și de a se lăs.i răstignit, tot î 
dureros, din neobosită Iubire față de noi...

„Deschide Ușa creștine"... Vin sărbătorile...
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Ac-1 național răsuflu de u-ur irc de acum trei ani era urmat 
de zile de cumplită confuzie și suspiciune, cind mai mlii în Timi
șoara, apoj in București și în alto orașe, mai muri și mai mici, se 
trăgea cu cartușe adevărate, curgea sin.ge, to.it i lumea, luîndu-se 
după zisele unor speriați lucrători ai televiziunii, era terorizată de 
„teroriști" care „trăgeau din orice poziție". Nu a fost doar acel, 
celebru, „vid de putere" ci o perioada de tulbure criză morală, 
cinci toate mecanismele și pirghiile statului au fc st cutrem trate și 
n-au mai funcționat clecit formal, fără vlaga. Zvonurile circulau 
cu repeziciune uluitoare, se plămădeau mereu altele și nimeni nu 
avea nici răgazul, dar nici posibilități, să le verifice- să le infir
me, ba să mai fie și credibil pentru zecj de mi*, sute de mii de 
oameni care suspectau Pe oricine, ie dade .u arme tuturor apără
torilor libertății, fie să lupte cu „coloana motor iz ti de teroriști" 
care veneau dinspre Hațeg, fie să apere instituțiile și unitățile e- 
conomice. Și, din acest punct de sed re. bine s-a făcut intrucît 
erau destui cel puși pe jaf. Acesta, insă, s-a p trecut, ceva mai 
tîrziu, in tot anul 1931 și mai apoi, la lumina zdei. dar nimeni nu 
este dispus să afle și să cunoască toate malvcrsațiile din acele 
luni cînd înflorise anarhia al cărei fruct este corupția de acum. 
Care-i un substantiv, comun, doar. Așa se face că acum, la trei 
ani de la Revoluția din decembrie 1939, sau scenariu ori eveni
mente, cum zic unii și alții, băgăm de scamă că am sărăcit și o 
ducem greu. Se gîndea cineva în euforia acelor zile, că în țară 
vor fi șomeri, aproape un milion acum, că mulți agenți economici, 
cum le spunem acum (de fapt aceeași Mărie, dar cu altă pălărie), 
abia-și duc sufletul, că unii au luat vacanță de iarnă, odată cu
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pentru noi, oa-' 
mai n drept și
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Programul unităților de pîine
Cum uneori carnea nu 

fără pline, iar viața merge 
te ?l de sărbători, unitățile de des
facere a plinii vor funcționa du
pă următorul program: Joi, 24 
deoembrie — program normal i

merge 
Inain-

vineri — Închis; sîmbută, 26 de
cembrie — 7—19; duminică, 27 
decembrie — 7—11. Să sperăm 
că va fi și pline, nu numai coa
dă...

hcti un pas 
pentru Unire

Eveniment remarcabil, dumi
nică, 29 decembrie, la București. 
Potrivit Ilotărîrii Știutului Si
nod cMn luna septembrie a a- 
cestui an, a avut loc oficierea 
Sfintei Liturghii Arhierești con
sacrată Înființării Mitropoliei 
Ortodoxe Autonome de Stil 
Vechi a Republicii Moldova. în 
acest fel, se înfăptuiește, prin 
voința drept credincioșilor creș
tini ortodocși. 
Moldova p 
Unire cu R^mulla. Sc șterge 
nedreptate car/ a durat 
din anul 1940.^lțLropolitul 1 
dovei devine meiț|>ru de drept 

al Bisericii 
toate 

din

ieșire 

iwmâll
>tate car | a durat 
ui 19 40. Mitropolitul 

mei® 
al Sfîntului Sinol 
Ortodoxe Româniși arc 
imputernicirilc_^r decurg 
această calitTite'Creștinii ortodocși 
din Moldova se alătură astfel fra
ților întru neam și cultură din 
țara mamă. La oficierea Sfintei 
Liturghii Arhierești au participat 
Patriarhul României, Prea Feri
citul Părinte TEOCTIST, arhie
rei d.n România și Republica 
Moldova, alte persoane oficiale.

N.R. In ziarul nostru de miinc. 
publicăm, pentru toți cei care 
respectă credința strămoșească 
și tradițiile neamului. PASTO
RALA DE CRACJl'N A l’.F. 
TEOCTIST. trimisă prin FAX, in 
exclusivitate, ziarului „ZORI 
NOI".

!■ stil vechi din 
mare pas spre 

o 
încă 

Mol-

abia-și duc sufletul, că unii au luat vacanță de iarnă, odată 
elevii și studenții, iar alții le urmează azi, mîine ??

înainte eram o țară bogată compusă din oameni săraci 
acum am ajuns o țară săracă dar cu un pumn d 
revoluționari de operetă, convertiți rapid la v 
disiace, ale libertății 
dc ambiguitate.

După trei ani de
lunii decembrie 1989 ______ _  ________
adevărat important in acest răstimp scurt,/e

Î
mare densitate in evenimente. Las dc-o parte valul de greve 
alte tensiuni sociale, unele puncte de vedere, nu puține, vechi 
pline de colbul anilor, potrivit cărora cerînd ca Guvernul să facă 
și să dreagă, susțin că trăim tot într-o concepție centralistă. Cu 
adevărat scmnilicativ este progresul politic, pluripartidismul, fe- 

Inomen real și în plină decantare și regrupare, resimțit ca necesi
tate după alegerile din 27 septembrie cînd grosul plutonului 
partide s-au trezit în afara Parlamentului, atit de rîvnit. Că 
făcut destui pași către democrație o probează guvernele, 
trei, cu acesta care se dovedesc a fi fragile, contestate și 
înjurate, semn al unei libertăți fie de analiză, fie 
particulară. Celor doi stilpi ai puterii statului de 
cliște și al treilea: justiția.

în aceste vremuri atit de agitate in lume, cind
fostei Iugoslavii este un război fratricid care amenință să se am
plifice, cînd Cehia și Slovacia s-au despărțit, ui mînd a fi efectivă 
juridic de la 1 ianuarie 1993, cînd conflictele de tot felul țin treaz' 

ț interesul cătro Moscova, Caucaz și mai departe, spre Asia, cind 
țările dezvoltate și superdezvoltatc ale Europei construiesc Spa
țiul Economic European, la noi în țară e liniște, chiar dacă se mal 
aud voci, mici, care cer autoadministrare. Dincolo dc orice deose
bire de culoare politică, interesul național este numai unul lai» 
structurile puterii știu acest fapt cu adevărat esențial.

Totul este vremelnic pe lumea asta, statornică este numai 
țara, care se află, de trei ani, pe un făgaș nou, de reformă sau 
tranziție, oricum i-am spune. Mai rămîne să ne înnoim și spiritele 
ca indiciu al rc-crcațicl și relansării economice, atît de mult aș
teptată, dar care nu poate fi efectuată de spectatori care așteaptă, 
liniștiți ori frămintați, cu brațele încrucișate.

Pagina de istorie scrisă cu lacrimi și sînge in decembrie 1989 
este un memento etern pentru cei de azi și de mîine.

Tibcriu Sl’ATARU

A reînviat
Simbâtă, 19 decembrie. Din inițiativa mal 

mult decid lăudabilă a Casei de cultură și a di
rectorului acesteia, domnul ION DULAMIȚA, 
■am trăit momentele remarcabile ale reluării li
nei vechi tradiții pentru viața culturală a oa- 
menilor Văii Jiului, aceea a festivalului de co
linde .șl obiceiuri de iarnă. I’e scenă, intr-un 
„regal" al cintcculul nostru străbun, și-au dat 
Intilnire interpreți din Valea Jiului — corul „Ar
monii tinere", colindătorii George Negraru șl 
loan Vclic.a, actorul Corvin Alcxe — alături de 
„stele" din mari zone folclorice ale țării — Hu
nedoara, Năsăud, Maramureș, Țara Someșului, 
zona Abrudului. Ne referim la Ghcorqhe Turda, 
Nicolae Sabău, Diăgan Muntean și Mariana 
Angliei, Maria Butaciu, Valcrla Prier Predescu, 
Mariana Deac, formația „Grflișorul Munților" 
din Alba Iulia. Un spectacol prezentat cu ha» 
și sensibilitate, cu profesionalism desăvîrșit de

dc

la
se

o

dramaticele zile din 
cuvine să reflectăm

mișcare, sub umbrei;

loua jumătate 
e s-a petrecut 

levărat, dar

iar 
îmbogățiți, mulți 
urile noi. para- 

nor legi susținute

a 
eu 
de
Și 
Șl

de 
am 

cele 
chiar 

de opinie strict 
drept 1 se clă-

pe teritoriul

tradiție !
lamuzicologul Marioara Murarescu, redactor 

Televiziune.
Publicul cald și dornic de cultură a aplaudat 

cu însuflețire fiecare moment artistic al acestui 
spectacol, care, in pofida stilurilor diferite ale 
interpreților, a varietății genurilor muzicale, ■ 
fost unitar. Adevărat festival. Și ca la un obicei 
autentic, fo care colindător a primit un măr șl 

ig. Tradițiile se respectă și se întăresol 
ni Încheia aceste rfndurf fără a mulțumi 

ele publicului, care a avut acces ORA- 
în sală, și al realizatorilor, sponsorilor, 

Regia Autonomă a Huilei, Liga 
ațelor și Confederația sindicatelor mlnle- 
inele T ivezeni și Dilja. La mulți ani. tu-re, in

tui or, de Crăciun 1
(In pag. a 2-a — relatări pe larg de la această 

manifestare).
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UN DRUM SPRE NOI ÎNȘINE (VI)
O discuție cu Maricica Cretu 

Livițchi te transpune, pe nesim
țite, intr-un alt univers. Acela 
al unei dăruiri fără limite, izvo- 
ritâ din suferință și pusă in 

slujba celor ce suferă. Maricica 
s-a născut sănătoasă. Mama i i 
avea atunci 17 ani. La vrrsta de 
un an, o boală cumplită — po- 
liomebta — avea să-i marcheze 
profund existența. La 8 ani era 
complet paralizată. „Dumnezeu

m-a menit, spune ca. In acești 
ani, am înțeles că toți sîntem 
vinovați pentru acești copii care 
se nasc handicapați sau dobindcsc 
defecte fizice... Mergeam uneori pe 
strada ți priveam lumea. Mă gin- 
dcam: „lată, bărbatul acesta s-ar 
putea îndrăgosti de mine, dacă 
n-aș fi in cirje". Era prima ne
dreptate pe care o simtgam. Am 
ieșit la televiziune cufitin apel 
către toate femeile, sAfini dem
ne, avem dreptul să fclbim și să 
fim iubite de bărb.iji normali, 
care să ne ajute, s:t rfțțștem și 
să ne bucuram de vjtță*

A intrat in cirje lrt Facultatea 
juridică din Chi.șinâu, in urma 
unei intervenții la ministrul A- 
sigurărn Sociale pe căre l-a în
duplecat cu cuvintele: „Nu vom 
lucra cu picioarele, vom lucra 
cu capul!". S-a căsătorit cu un 
jurist, carc lucra in poliție. I-a 

născut 2 fetițe: Marcela, care are 
acum 9 ani și Irina, 10 ani.

In Republica Moldova, la 4 
milioane locuitori. 128 mii sint 
handicapați. Cu cirjelc subsuoară, 
Maricica a fost mereu alătur, de 
ei cu o vorbă bună, spunindu-și 
In gînd: „Nu ești Soare, Maricica, 
și n-ai să-i poți încălzi pe toți, 
dar să se cunoască ceva in urma 
ta!“.

In Parlamentul Republicii Mol-

C ri care s-au grăbii, pc ceață. așa au pății...

dova an calitate.1 dc invita! per Agafia Bobii, Va lcntin Dorofccv
manent. Microfonul nr. 8 este — vicepreședinți și toți ceilalți,

■-■st microfon, prin 
a aflat că nrii 

i suferință, 
im- 

Am sa- 
n i muncesc

,.'il ei". Dl la ai 
vocea ej, lum< a 
există înc.i tristețe 
A făcut ți propuneri pentru 
bunătățirca Constituției, 
tisfacția faptului a 
degeaba"

S-a d.-vpârțtt 
pentru 
mult o 
țeles , i 
cu un 
ț< h -'e foarte b.nc.

Unifi> ar- i u România. 

1>- p: imul soț, 
că ac-sta i-i dorc.i foarte 
femeie sănătoasă L-a în- 
1-a iertat. S-a recăsătorit 

J luani.in. u caic sc in-

deși

Iubirea nu încape în Codul Penal (II)
pună 3000, adiea sa-i trimită 8000 pe luna, dar 
mama Ilenei nu e de acord: „Sa se judece, să 
stabili ,usca legea, c-așa n-o mai terminam ni
ciodată! Luna viitoare iar ini-i ajung...”.

El, „polic,umili", își recunoaște fapta: „am
stat cu ea o saptiîmina", nu insa și c pil ii 
S-ar zice ca arc o bănuială.

Cum-n -cum. după o noapte — sau poale o 
saptămină — iii care cei doi (la chestii din 
astea întotdeauna c nevoie fie doi) au confundat

Poliția in . r.i ,i s, jm.'ifi.i „Daca nu 
era minora nu ne lar-.a capul “ M.imei-bnnică 
ii s.iri- țandăra: „Da i-in-i a stat cn pii-io.nele-n 
sus, nu era m nora?", - a -o dea, apoi pe plins: 
.Sint ț'i-ar. a. dom'h-, am 30 de ani. da’ n-am 
văzut pină la „doamna" (Ileana — n n ), păduchi 
lflți. I a c -a v»nit? Sa faea risiiri? Di cito ori 
o minein funii vine Să se ducă la t.at’su, la 
Graiova. să-i f.mă .1 ala unu', ea și âla-i bărbat 
și asta nu alege' ,."

Cam asta era .Jempcr.itura" dialogului dintre 
mama și fîaa, in momentul in care, din mo
tive personal^, am abandonat rolul -le „ancheta
tor sp ■ :alpr .aic mi I au atribuit prieti nii 
polițiști...

Ramifa ați.l jci .‘ui (.iz. sint multipli. Eu 
n-am famt <1-cit s<i simplilic la maximum po
vestea unor fl'-!ine carc. in cazul Ilenei, se 
confundă cu in-.ă-.i viața ci O viață in care a 
fost o noapte tulbure, apoi o dimineață... O di
mineața in care n a mai fost fetiță, ci mamă. 
Tși iubește copilul, vi-, a să-l i.i tic Li fea ăn a 
sa ph-cc Dar unde? Cu ce -a trăi.isca? „Ainan- 
lul" _ concubinul mamei sale și tatăl copilu- 
lui — i-a trimis, in patru luni, o singură dată 
6000 dc Joi. Nu i ajung. El ar fi vrut s.i mai

o dorește, nu i se pare avanta
joasă. „Eu mă lupt pentru Ismail, 
pentru ieșirea la mare. România 
are totul. Noi ce avem?".

Născută in zodia Berbecului, 
„Maica Tereza a noastră" cum 
o numesc cei care i-au cunoscut 
sufletul și gîndul, Maricica e o 
personalitate puternică, neobo
sită. Are atîta putere de muncă 
incit aproape ar face totul de 
una singură. Cu x toate acestea.

Marioara Murărescu este un „nume deosebit" în peisajul fol
clorului românesc. Și aceasta pentru că și-a consacrat întreaga 
energie creatoare valorificării artistice a cîntului nostru străbun, 
fie prin intermediul televiziunii, fie prezcntîndu-1 în toată țara, 
cu competență și dragoste de frumos. Poate tocmai de aceea a 
ținut să revină în Valea Jiului la acest Festival al colindelor și 
obiceiurilor de iarnă, pe care l-a găzduit sîmbătă, 19 decembrie. 
Casa de cultură din Petroșani. Profilînd de un mic răgaz, am so
licitat doamnei Murărescu un sțurt interviu.

apreciază foarte mult ajutorul pe 
care i-1 oferă echipa cu care 
lucrează la fondul filantropic.

al< căror nume nu le-ani reținut. 
O mențiune specială se cuvine 
celor două Caline, amindouâ pro
fesoare și deosebit de amabile, 
care au asigurat protocolul cu 
ocazia vizitei noastre. Intr-o dis
cuție particulară, am aflat 
vor sa se privatizeze, iar 
se va 
rim • 
vor avi a! Ar flori să vadă Româ
nia, 
n-- vom ține

Ne am întors

particulară, am aflat că 
i se privatizeze, iar firma 
numi „La Galina”. Le do- 

succes și nu ne îndoim că-I

am promis sa le ajutam și 
de cllvint...

spre țară pe

„scurtătură", economisind două 
ore. La vamă am fost „compen
sați" însă înzecit, întrucît se for
mase o coadă de 5 km de TIR- 
uri. După intrarea în perimetrul 
vamei am avut iarăși ghinion: 
partea română oprise traficul așa 
că am petrecut încă o noapte 
așteptind în mașină, cu motorul 
oprit, adică „la rece"...

Odată reveniți pe pămîntul na
tal, am tras adine aer în piept 

din pădurea de pe dealurile Hu
șilor, atit cît să ne ajungă pînâ 
ia Piatra Neamț, unde am oprit 
pentru o cafea.

In localul privatizat în care 
am intrat, erau ocupate cîtcva 
mese. La bar, un șofer de taxi 
se cinstea, cot la cot cu clientul 
său. Cum nc-an văzut, ne-au a- 
costat: „Domnilor, noi sîntem 
comuniști! Noi am strigat, noi 
am avut carnetul roșu, noi sîn
tem de vină! Să mai vină un 
rind! Toata stima și respectul, 
să trăiască Ccaușescu!"

Nc-am despărțit prieteni. La 
ieșirea din prima comună am o- 
prit, datorită presiunii mărite. 
Un cocoș ciuta zorile. Nc-am ui
tat la ceas. Era unu noaptea, 
„l’c-aici și cocoșii sînt dcfccți", 
nc-am zis și-am dat talpă... La 
Lacul Roșu ninsese. Albă și fru
moasa, dar nedorită, zăpada care 
ne-a mai mincat citeva orc bune, 
prelungind drumul spre casă. 
Cele doua Caline de la Chișinău 
și-au făcut cu prisosință datoria 
de gazde, oferindu-ne pînă și 
piinea pentru drum. Piinc albă, 
rumenă, nu ca a noastră, iar noi 
ne intiebam, mîncind, de ce, că 
doar o același grîu, din același 
pârninl românesc...

Am ajuns la Petroșani pense- 
rai. Istoviți, dar bogați Mai bo
gați cu o amintiic...

Ștefan CIMPOI

nu 
toți 

a

l'n copil, rliu indu și in brațe copilul, Iși 
caută dreptatea prin sala pașilor pieidiiți. Vin 
sărbătorile. în toate casele va li un brad îm-

Ilenei, pentru Ileana copil Sau o lacrimii Nu 
vă temeți, nu e prea mul' chi ir ilara și ea a 
gratii...

Gînduri de Crăciun
GHEORGHE TURDA: „Am cîntat în această zi de bucurie 

pentru Valea Jiului nu numai pe scena Casei de cultură, ci și 
la Sala dc apel a minei Livezeni. Și aceasta pentru că, fiind colin
dători, atit eu cît și mai tînăra colegă, Mariana Deac, am con
siderat că respectăm întru spiritul ei tradiția românească. Cei ce 
urează merg acasă la gazde. Or gazdele noastre au fost oamenii 
Văii Jiului, din care o pondere importantă o au minerii. Pentru 
mine, să cînt în sala de apel nu a fost o noutate. Și acum am 
trăit aceleași sentimente, ca totdeauna, față de oamenii care 
scormonesc pămîntul sfint al României. Munca lor, nu o dată în 
ultimii ani, minimalizată pe nedrept, este cea care ne face pe 
noi, cei ce le dăruim hrana spirituală, să fim mai buni, mai sinceri, 
mai drepți cu noi. Am cele mai alese sentimente de admirație 
pentru toți oamenii Văii JiuluL Oameni minunați! Le doresc „La 
mulți ani și sărbători fericite*i v

CONSTANTIN SÎRBU: „Fie-mj| îngăduit să adaug urării mele 
de bine pe care o adresez de Crăirfun ly Anul Nou, petroșănenilor, 
versurile pe care le-am rostit și p£ arenă și care aparțin poetului 
moț Dumitru Mălin: „Noi n-anr avut nicicînd mai multe patrii/ 
Așa cum unii stăruie să creadă/ Chiar de-am cîntat și alte cîn- 
turi/ „De.șteaptă-te române" stă dovadă/ Că somnul nostru nu era 
de moarte/ Cum l-au dorit „barbarii de tirani/... Dar să ne vină 
prieteni c-avem de omenie/ Oricîtă bunătate și-oricîte bunătăți/ 
Dar HARTA țării noastre de-a pururi să rămîie/FRUMOASA 
ȘI ÎNTREAGA IN CELE PATRU PĂRȚII" „A.șa să ne ajute 
Dumnezeu".

„Am întîlnit privirile
oamenilor”

*?; *

— Cine sînteți dumneavoastră, 
doamnă Murărescu?

— Sint muzicolog dc profesie. 
Dragostea pentru folclor și pen
tru frumos mi-au sădit-o profe
sorii mei din Academia de mu
zică „Ciprian Porumbescu” din 
București. Oameni de aleasă 
simțire românească, cu dragoste 
pentru valorile reale ale neamu
lui nostru, precum Emilia Comi
șel, Octavian Lazăr Cosma, Vio- 
rcl Cosma .și ceilalți. Le sînt 
profund recunoscătoare tuturor

— „Tezaur folcloric" emisii" > 
pc caic a-ți impus-o la televizării 
se bucură de o largă audientă.

— Nu a fost ușor să o reaflzcl 
dar a fost mai greu să o m#ițin. 
Am tot respectul pentru «Occia-» 
li.știi noștri în etnomuzicologie. 
De obicei, din dorința fie a con
serva folclorul autentic, cei de 
specialitate se duc „în teren", 
culeg folclor, îl înregistrează- pe 
bandă, întocmesc documentația 
dc rigoare, mai scriu cîte un re- 
rcf.it, o comunicare științifică, 
altminteri foarte bine documen
tată și realizată, utilă tuturor, și 
depun totul la arhivă. Repet, nu 
contest utilitatea acestei acțiuni, 
dar este important ca acest fol
clor încă viu pc carc i) avem, să 
nu rămînă numai acolo. Dc aceea 
1 am adus la televizor, să-1 audă 
țara. Su știm citc lucruri fru
moase avem, lucruri carc vorbesc 
ele insele despre noi înșine. Pa- 
rafrazîndu-1 pe marele folelorit 

Constantin Brâiloin, nu știu citc 
vieți nc-ar trebui ca să putem 
cunoaște tot ceea ce a creat bun 
și frumos românul, de-a lungul 
existenței sale bimilenare,

— Cum vi s(. pare manifestări a 
de astăzi ?

— Pentru omul rle pe scenă 
conl' .iza enorm felul cum este as
cultat. Am intilnit privirile spec
tatorilor tineri și virslnici. Atit 
fie calde! Am citit in ochii lor 
dragostea tic eintcc, dragostea 
pentru colinde. Aveți la Petro
șani nu o spun do comple
zența — lin public caic știe să 
aprecieze frumosul Discutînd cu 
int'Tpreți fie muzică populară 

consacrați, am auzit de la toți 
expresii care subliniau bucuria 
de a veni și a reveni să cînte în 
Valea Jiului. Și eu mă simt la 
fel. Este impresionant să mai ză
rești și o lacrimă fugară într-o 
privire dc om bun, cînd pe scenă 
se cîntâ doina. Ca și atunci cind 
sc cintă o colindă sau un cîntec 
de stea, mai ales că acest cînteo 
de stea, dc factură scmicultă și 
cu conținut religios, dar profund 
românesc, a fost ani de zile as
cuns complet realității noastre 
muzical-interpretative. „Priza" 
cîntecului de stea — și astăzi 
s-au cîntat la Petroșani astfel 
de cîntece, chiar la începutul 
spectacolului, de formația corală 
— este, explicabil, foarte mare. 
Folclorul românesc este viu. Nu 
pot face o deosebire valorică și 
nici nu sc poate face, între zo
nele noastre folclorice sau in .re 
interprețî. Fiecare cu specificul 
său, fiecare este valoros. Totul 
este unitar, românesc. In momen
tul in carc interpreții au legătura 
cu satul și cu publicul, folclorul 
răminc viu. Iată secretul „Tezau
rului".

— Sînteți președintele Confe
derației Naționale a Femeii ir din 
România.

— Am primit recent aceasta 
funcție, Probabil că toți cei care 
m-au ales au avut în vedere ceea 
ce fac la televiziune. Eu caut să 
fiu mereu în legătură cu oamenii. 
Mă strădui să le fiu aproape. Și 
in calitatea de președinte al Con
federației femeilor, tot acesta 
este principiul fundamental.

— Ați vorbit, în deschiderea 
festivalului dc la Petroșani, des
pre copii, parcă mai mult ca de 
obicei.

— lini sint foaite dragi. Am 
un băiețel de 9 ani, carc, dc o- 
blccl mă însoțește in deplasări, 
Sa crească in spiritul tradiției 
românești. Să știe cit dc frumoasă 
' ste țara noastră.

— Ce vă doriți în noul an?
— Liniște, să avem liniște, să 

ne facă Dumnezeu mal buni, să 
ne crească în pace copiii, frumoși 
•i sănătoși.
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VIAȚA ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI
„Niște

golani.
.uit ia stat, Micu la sfat, acesta este, în citeva cuvinte șeful 

celulei din Vulcan a Partidului România Mare. Cu dumnealui 
ne-am mai intersectat de vreo două-trci ori pînă acum. De fapt, 
am fost abordat pe stradă și admonestat pentru modul în care 
tratez anumite evenimente politice în articolele mele. Pe 1 decem- 
,-rie. dl. Micu ne-a acostat din nou (eram cu un coleg). Și-a as

muțit cîinele — un pui de ciobănesc german — Împotriva „unei 
anumite părți a presei** — după cum ne caractejlâează dumnelui. 
Cu toate acestea, am considerat că e o persoa^Klare nu merită 
băgată în seamă. O nouă și ultimă — cel pu|ln ț ceea ce mă 
privește — discuție pe care am avut-o ne-a cont Ins că merită, 
totuși. Iată de ce. In opinia sa, cei care au ieșit în s/radă în zilele 
de 16—22 decembrie 1989 în Timișoara, București și în toată țara, 
au fost niște golani. „Cine mai stătea pe stradă după ora 10 noap
tea? Numai golanii, vagabonzii**. Marea părere de rău a domnului 
Micu este că „înainte o duceau bine unii, acum o duc bine alții*1. 
De unde deducem că dumnealui se afla „înainte** în anturajul 
celor dintîi. Nici acum nu se lasă, din moment ce a devenit lider 
local al unei formațiuni politice, beneficiind din plin de atribu
tele unei democrații care, tot „înainte**, dumnealui și tovarășilor 
săi le repugna, fiind de altă sorginte decit democrația socialistă, 
„cea mai tare și mai mare din parcare*1. De, „la vremuri noi, tot 
noi**. In democrația noastră originală chestiile astea nici nu mai 
miră prea tare. Din păcate. (Paul Niculescu).
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Cum cad ,,
„fora! Tora! Tora** — au strigat 

niște japonezi și s-au năpustit 
asupra bazei americane Pearl 
Ilarbour, în timpul celui de-al 
doilea război mondial. „Tora" se 
numește și o firmă din Lupcni, 
unde o vînzătoare ageră se nă
pustește asupra buzunarelor clien
tului.

Cine nu se emoționează atunci 
cînd, după ce a fost păcălit de 
o simpatică vînzătoare cu 12 lei, 
descoperă dintr-o dată uriașa 

encrozitate a acesteia1? Emoțio
nat din cale-afară a fost și dom
nul Ioan Pătroi, de profesie con
ducător auto, care a venit la noi 
la redacție să ne povestească cum 
cad unii comersanți pe ginduri 
și, pe această cale, ține să nu-i 
mulțumească vînzătoarei de la 
„Tora". Aceasta din urmă n-are 
nici precizia japoneză, nici teh
nica americană, atunci cînd c 
"orjja de a da rest.
?’■ guirca dramatică a leului 

»1, acum subțiat, micșorat 
ngalbcnit. a pus în mare în

curcătură șl pe vînzâtoarea de la 
„Tora". Dar, avînd temeinice 
studii în matematici (în general) 
și-n aritmetici (în special), ea a 
perfecționat într-un mod origi
nal acel reflex învechit, de-a 
dreptul comunist, adică dc a mai 
da rest clientului.

Luni, 14 decembrie, dl. Pătroi 
a cumpărat cîteva borcane de 
iaurt. în valoare de 408 lei. Sim 
patica vînzătoare a pretins -'20 
lei, adică cu 12 lei în plus di
ferența fiind justificată prin fap
tul că n-arc să-l dea rest. El 
bravos! Iată un argument cu 
adevărat rezonabil! Pină mai Ieri 
nu primeam r, st pentru că nu

comersantii”
♦

aveam ce să cumpărăm, deci nu 
aveam ce să plătim; astăzi avem 
ce să cumpărăm, dar nu mai 
primim rest pentru că nu se mai 
găsește mărunțiș!...

Foarte indignată de protestele 
d-lui Pătroi, vînzătoarea-i scoate 
nervoasă sertarul și-l pune în fața 
acestuia, spunîndu-i cu senină
tate: „N-am să-ți dau mărunți" 
Văzînd că dl. Pătroi nu e im
presionat și nu spune „Rezon!", 
ca găsește ceva nou și interesant: 
ii dă cu 9 lei mai mult, stricînd

Vali LOCOTA• ••■•••••••••••••••••«•••••••••«•O»

— Cine e tinăriil, care deși știe cine ești, mai \ rea 
să te ia de nev astă?

Peste 140 de participanțî re- 
prezentînd 15 cluburi din țară 
și-au dat întîlnire în frumoasa 
stațiune balneo-climaterică Mo- 
neasa, la concursul „Lira crră- 
deană**, oflginală competiție cul
turală. Consemnăm prezența va
loroasă a clubului „Orizont*1 din 
Petrila, care a cîstigat locul I la 
proba foto (tematică montană). 
Clubul a fost reprezentat de cu-

CONCURS FOTO
noscutul fotoametor Ion Ștefă- 
nescu care și* iricris în palma
res trei succese:. locul I la foto, 
tot locul I la ciiBson (probe indi
viduale) și locul 1 Ia foto pe e- 
chipe pentru Bare clubului „Ori
zont" i-a fost înmînată „Cupa 
cea mare" a concursului.

Au mai fost organizate probe 
de concurs la diapozitive, orien
tare turistică, colecții de ilustrate 
și insigne, cîntece de drumeție, 
recitări, dialoguri, compoziții.

Echipa clubului „Orizont** a 
fost sponsorizată de sindicatul mi
nei Petrila. (I.M.)

pe ginduri
astfel rinduiala uniersală ce dom
nește în comerț. Dar nici acum 
dl. Pătrat n<a fost mulțumit. In- 
căpățîn^ oa|, nu-i așa? Eveni- 
mentcU' se Brecipîtă. Dl. Pătroi 
vrea jlă vorfească cu șefa, vîn- 
zătoa’rea nu vrea și îi spune că 
șefa nu sej află acolo. Clientul 
insistă șî, în cele din urmă, a- 
pare ți șefa. Ea ascultă istoria 
și cade pe gînduri. Dl. Pătroi n-a 
reușit să afle părerea dînsei, dar 
noi am reușit să o aflăm pe a 
lui si sînfem de acord cu ea!

CHESTIE
Bine că a venit vacanța elevi

lor. Ca navetist pe mijloacele de 
transport ale SCTL Petroșani, 
asta nu poate decît să mă bucure. 
Pentru simplul motiv că se va 
putea călători mai lejer. Elevii 
navetiști constituie cam jumătate 
dintre pasagerii curselor de di
mineața și de după amiaza ale 
societății de transport amintite. 
Deci, numeric, cel puțin, aceștia 
formează un grup, un segment 
care nu poate trece neobservat. 
Călătorind împreună de atîta 
timp am avut posibilitatea de 
a-i abserva, de a le analiza reac
țiile, atît în relațiile dintre ei, 
cît mai ales, față de alte grupuri 
sociale. Tinerețea lor înseamnă 
volubilitate, expansibilitate. e- 
nergie și uneori, teribilism. La 
anii lor, e ceva firesc. Numai că 
aceste atribute sînt de natură să 
irite anumite persoane, în spe
cia’ din categoria celor în vîrstă. 
Care se și manifestă ca atare 
folosind, nu de puține ori, eti
chetări dure, jignitoare chiar. 
Dacă punem la socoteală faptul 
că. de regulă, la cap de linie, cei 
care dau buzna în autobuze să' 
ocupe locurj pe scaune — pe care 
apoi nu le mai cedează nici per
soanelor în vîrstă. nici mamelor 
cu copii mici, nici bolnavilor — 
sînt elevii navetiști, atunci drep
tatea e de partea yîrstnicilor. Că 
unii dintre acești tineri folosesc 
un limbaj colorat și cam libertin

TONUL, TOANELE 
SI TAXELE

Sei-viciile către populație au constituit întotdeauna „©brazul 
subțire" al unei firme, societăți și, de ce nu, chiar al statului. 
„Legăturile" de suflet, legăturile naționale și lnternaționjle au 
primul „poștaș" telefonul. El, acest obiect în diferite forme și 
culori, mai cu toane, mai cu impulsuri peste, este cel care „vor
bește" de multe ori într-o familie, într-o societate. Indispensabili- 
tatea lui pare fără ieșire, atunci cînd viciul de a-1 avea în casă 
este mai mare și mai puternic decît chiar fumatul sau alcoolismul 
și nu suportă comparație nici cu patima cititului sau vizionării 
unui film. Nepoțcii și copiii pot să te vadă oriunde ai fi, într-un 
colț de țară salt chiar in lumea largă, atunci cînd un „alo", de
vine primul sistem dc semnalizare din circuitul color, chiar dacă 
noi nu-1 avem, și care îți aduce imaginea celui drag, celui din 
fața ta, a.șa cum e chipul lui fireW in ^le momentului. Și dacă 
tot am vorbit de imagine, să vedem ftnagine iși vor face citi
torii, despic telefonul care din 1990 'juna mai, nu mai are ton, 
dai- plata adiționalelor s-a făcut la factură fiind plătită
luna aceasta, in sumă de 509 lei. Oamenii, de bună credință, tot 
au crezut că plătind onorariul va veni într-o bună zi și „tonul" 
celor care răspund de soarta relațiilor cu abonații din Petrila 
căci despre un telefon de aici este vorba, mai precis din Lonea, 
acolo unde acest „element", care se adaugă celorlalte trei apă, 
aer, lumină, „lipsește" aproape cu desăvîr.șire. Vizita domnului 
la redacție (căruia din respect nu-i dăm numele) i-a adus pentru 
un moment liniște, prin promisiunea noastră că vom scrie, dar 
nu-i vom da și clinchetul soneriei, pentru a putea în sfîrșit ridica 
receptorul. Alo ! Alo ! Sunați la 555987 !

Dotei NEAMȚU

DE OBRAZ
dă iarăși o notă slabă, în defa- 
’trcrea lor. Pe de altă parte însă, 
au twst cazuri, și nu puține, în 
care Nimeni în vîrstă, cu părul 
alb chiar, „afumați" fiind, pro
ferau în gura mare obscenități, 
fără ca nimeni să ia vreo atitu
dine împotrivă.

Stressul cauzat de situația e- 
conomică și socială a majorității 
populației, care a- 
fectează în mai mare 
măsură vîrstă a treia, îi fac ne 
oameni. mai irascibili. Democra
ția pr*t înțeleasă — și aici nu 
sînt iWclași doar tinerii — liber
tinajul ixcesiv în comportament 
și limbaj constituie seînteia care 
po^e dețlanșa istericale. Ar mal 
fi multe'de spus, dar mă rezum 
la aceste cîteva chestiuni, De care 
le consider esențiale. Și atunci, 
cine e mai vinovat, tineretul orin 
comportamentul său mai ouțin 
convențional, ori virstnicii in
capabili de a-i înțelege? Se ore- 
figurează un conflict intre gene
rații? Există el acum, într-o sta
re latentă? Poate — și eu așa 
cred — că e o exagerare. In si
tuații de criză, stările conflic- 
tuale apar și se amplifică mult 
mai rapid decît în situații nor
male. Cea mai indicată politică 
este acum cea a compromisului. 
Mai ales, și înainte de toate, să 
nu uităm o vorbă, esențială, care 
tot din bătrîni se trage: copiii 
cum îi crești așa îi ai.

Paul NICULESCU

înscrierea în circulație a autotur smului — un act responsabil
Di șî, prin p cs,,, au fost ficute 

< iinoscufe condițiile pe care tre
buii1 s.i le îndeplinească autove
hicul' Ic pentru a fi înscrise în 
circulație, există cetățeni — în
deosebi dintre cei care au achi
ziționat de curînrl autoturismul 
— care nu știu filiera necesară 
a fi parcursă în acest scop. Am 
aflat acest lucru de la dl. loco
tenent Petru Mîrza, șeful birou
lui circulație din cadrul Poliției 
municipiului Petroșani. Dc aceea, 
am găsit că este oportun să rea
mintim celor interesați ce și unde 
trebuie să se prezinte:

— Așadar, d-le locotenent, ce 
traseu trebuie să parcurgă omul 
pentru a-.și înscrie în circulație 
autoturismul ? Mă refer, îndeo
sebi, Ia erlc aduse de peste gra
niță.

— In Ilotarirca Guvernamen
talii 594/1991, privind verificarea 
îndeplinii ii condițiilor tehnice de 
către autovehiculele și remorcile 
acestora care circulă pe drumurile 
publice, .irticolul 5 glăsuiește 

astfi j: „Autovehiculele și remor
cile care urmează să fie înma
triculate pentru prima dală în 
Ilomănia nu pot avea o vechime 
mai mare de 8 ani și trebuie să 
fie omologate pentru circulație 
pe drumurile publice prin Regis
trul Auto Român".

— Concret, cum procedează 

proaspătul proprietar?
— După ce a perfectat i .i ? 

dc proprietate șl lc-a legii za! 
la Notariatul de Stat, ac'lttâ im
pozitul la circa financiară de 
pe raza dc domiciliu. Apo:, se 

Pe teme rutiere
deplasează cu ,'itilloturismiil Ia 
„Autosei vice" Deva (primul de 
la intrarea în municipiul Deva 
venind dinspre Simeria) în vede
rea inspecției tehnice. Apoi, mer
ge pentru omologare la Registrul 
Auto Român, situat chiar In n- 
propicrea scrvicc-lui. Cînd toate 
formalitățile sînt perfectate, In 

ziKle de miercuri, joi și vin' ri, 
intre orele 8—10, sc prezintă la 
Inspectoratul județean 
de Poliție Hunedoa
ra — Serviciul circulație — 
cu actele și autoturismul pentru 
înscriere. In prealabil, achită la

CEC Deva suma dc 2'100 lei re- 
prezcntînd taxa dc înscriere.

— Cînd <• vorba de autovehi
cule grele — camioane, camio
nete etc. — unde sc efectuează 
inspecția tehnică?

— Ia acestea, inspecția tehnică 
in vederea Înscrierii in circula
ție se poate efectua și în muni

cipiu) Petroșani, la „General 
lTnns" SA, fosta 1TA.

— Domnule locotenent, mulți 
se pling dc faptul că inspecția 
tehnică este drastică șl nu înțe
leg le ce autovehiculul prezentat 
n a trecut examenul.

_  Cigil este prezentat la ins
pecția ■■nică, autovehiculul tre
buie ^Școrcspundă din punct 
dc swțtfe tehnic și estetic pen
tru cirfilatia pe drumurile pu
blice. Cli ocazia Inspecției teh
nice ntf se fac reparații, așa că 
fiecare posesor de autoturism — 
înainte de a-1 duce la Inspecția 
tehnică — să aibă grijă să-l în
locuiască piesele defecte. Doar așa 
sînt evitate surprizele. Evident, 
atît la inspecție, cît șl mal apoi, 
pe parcurs.

Gheoighc OI.TEANU
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
El TESTEAZĂ PIAȚA 

CHINEZA
Pentru prima dată în ultima 

Jumătate dc secol, un șef de stat 
rus este oaspetele Beijingului. 
Este verba despre Boris Elțîn, 
pre-edintele Federației Ruse, ca- 
C& călcînd peste prejudecățile 
disputei s. ilare dintre ruși și 
chinezi se află în aceste zile în 
vlzl'.ă oficială in capitala Rep i- 
blicii Chineze. Convorbirile din
tre artizanul d mocrației ruse și 
șefii statului comunist chinez sus
cită un interes enorm, mal ales 
a\ind in vedere deosebirea fun
damentală de vederi privind li
nia politică. Dar cu toate aces
tea în plan economic pot exista 
puncte de vedere comune care 
cu siguranță vor aduce noi cla
rificări in relațiile dintre cele 
două mari țări ale lumii.

CHINEZII NE DAU ZAHAR
O veste de ultimă oră ne face 

să credem că ne vom mai îndulci 
cit de cit, în perioada următoare,

chiar dacă acest lucru se va face 
cu zahăr chinezesc. Prietenii noș
tri din Asia ș!-au călcat pe ini
mă și au semnat un acord co
mercial avantajos pentru Româ
nia, potrivit căruia pentru can
titatea de zahăr chinezesc ce ne 
va fi dată nouă, România va 
suporta cheltuielile cu autotu
risme Dacia 1300. Acordul a fost 
semnat și urmează să se deru
leze în perioada următoare, :u 
o dobindă mică pentru noi. Deci 
vom avea zahăr și nu vom avea 
Dacii. întrebarea e Insă: o avea 
vreo legătură acest acord cu re
centa vizită, Pescmistă la Bei
jing sau nu ? Cine .știe ?...

PREA MULTE FOCARE DE 
CONFLICT

Lumea sfîrșitului de mileniu 
este sufocată de cele mai multe 
focare de conflict care au exis
tat vreodată. Situația din fosta 
URSS, situația din Iugoslavia, si
tuația din India, situația din

Somalia. Iată doar cîteva din zo
nele ce suscită un Interes imens 
din partea forurilor mondiale sau 
continentale, în care trupele de 
observație ONU și cele americane 
sînt implicate într-o mare măsu
ră. Existența acestor zone con- 
fliclucle pune mari probleme or
ganizației mondiale nevoită să-și 
disperseze forțele, aspect ce 
creează mari semne de întrebare, 
dacă ONU va reuși să facă față 
cu trupe și cu ajutoare umanita
re pentru toate aceste regiuni 
secătuite de lupte, dintre care 
cele mai multe sînt lntcrctnice.

CERNOB1LUL SUB 
SUPRAVEGHERE

După atîția ani de la cea mal 
mare catastrofă ecologică gene
rată de explozia de la Cernobil, 
la această centrală atomoelectri- 
că au sosit primii fizicieni ruși 
care au misiunea de a suprave
ghea îndeaproape funcționarea 
acesteia cu scopul de a nu se mal 
repeta o catastrofă asemănătoa

re celei ce este considerată cea 
mai mare din istoria omenirii. 
Potrivit declarațiilor acestora se 
Intenționează, în perioada urmă
toare repunerea în funcțiune șl 
a celorlalte reactoare oprite a- 
cum pe o durată nelimitată. în 
ceea ce ne privește, la Cernavo
dă sînt asigurări că totul va fi 
sub control .și o catastrofă ase
mănătoare nu va puiea avea loc 
pe teritoriul Romanici, cînd se 
va pune în funcțiune centrala 
noastră. Deocamdată lucrările 
decurg normal și se pune șl pe 
șantierul acesteia problema redi- 
mensionării personalului, deve
nit excedentar a£um. Dacă ne 
amintim bine și o serie de mate
riale de protecție absolut necesa
re pe vremea răposatului deve
niseră excedentare. O avea sau 
n-o avea suport o asemenea re- 
dimensionare a personalului în 
condițiile în care se Intenționea
ză urgentarea lucrărilor ?

ie©©©©©®® ee®®®©©©®®®®®

PUBLICITATE
Direcția județeană Hunedoara 
a Agenției Naționale pentru 

privatizare și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și 

mijlocii
ANUNȚA

prelungirea termenului de distribuire a carnetelor cu cer
tificate de proprietate pînă la data de 31 decembrie 1992.

Cetățenii care nu au ridicat carnetele cu certificate 
dc proprietate și sînt îndreptățiți conform „legii", se pot 
prezenta Ia centrele de distribuire, existente în fiecare 
localitate.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE

SAGIO COM SUI PetroșaniI

transmite personalului, consumatorilor, partenerilor 
de afaceri, cu prilejul sărbătorilor dc iarnă, sănătate, îm
pliniri și satisfacții și un călduros „LA MULȚI ANI !“. 
(6391)

r

Lugoja Select Service
cu activitățile autoservice, alimentație publică, coafură, 
Pedichiură, urează personalului, colaboratorilor, clienților 
Ți prietenilor „Sărbători fericite" și un călduros „Ta mulți 
anii". (6394)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacțl- 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 
. Vlberlu SPATARU 

Corectura 1
Emilia ACHIREI șl Viorica FIRȚULESCIJ

f 4

WOftOSCO?
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VINZARI — CUMPĂRĂRI

VÎND apartament 2 camere, Petroșani, Șt. O. Iosif, bloo IC, 
III, pp. 42 — Hermcs, zilnic după ora 20. Telefon 544396. 

(3705 bis)
SC.

VÎND 5 ha pămînt arabil, calitatea I, lingă Timișoara. Infor
mații, zilnic, între orele 16—22. Telefon 541001. (6300)

VÎND spațiu comercial amenajat Cafe-bar. Telefon 550046, 
Petrila, pînă la ora 17. (6392)

VÎND urgent, în condiții avantajoase, Oltcit Club, an fabrica
ție 1990, stare perfectă. Uricanî, Muncii, bloc 56/12.

CUMPĂR Trabant, stare perfectă. Plata în valută. Telefon 
542584, Popa. (6397)

VÎND apartament 2 camere Petroșani-Aeroport (Auto-moto), 
preț convenabil. Telefon 544771, după ora 17. (3704 bis)

SCIIIMBURI-INCIIIRIERI

SCHIMB apartament 2 camere cu apartament 3 camere. Vul
can 3B3, 2/16. (3701 bis)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, post telefonic, parțial mo
bilat. Informații, telefon 541758, între orele 17—20. (3700 bis)

PIERDERI

PIERDUT contract vînzare-cumpărare pe numele Strama Ma- 
ria, eliberat de RAGCL Lupcnl. îl declar nul. (3703 bis)

PIERDUT tichet butelie nr. 5810, eliberat de Centrul de pre
schimbare Vulcan. îl declar nul, (5706 bis)

DECESE

FAMILIILE Stan și Alcxnndrescu sînt alături de familia 
Goga în durerea pricinuită de încetarea din viață a bunicii.

Sincere condoleanțe. (3702 bis).

MEMBRII Sindicatului „Saniias” din Spitalul Petroșani, dc- 
pling dispariția prematură a colegei lor

DOBRE LUCIA
șî transmit condoleanțe familiei îndoliate. (6395).

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" esto realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S./L. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJOREt'KU

Materialele Decomandate șl nepu
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse In arti
cole aparfine, in exclusivitate, auto
rilor.

CAPRICORN — BOU
Există un motiv aparte pentru 

care partenerul dv vă apreciază! 
I’psa de pretenții în ceea ce pri
vește „consensul" în relațiile in
time.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Profit maxim, dacă nu vă 

pierdeți firea în discuții sterile. 
Totuși, după „prima fază", mal 
slăbiți frîul...

PEȘTI — IEPURE
Drăgălășenia, afișată fără falsă 

pudoare, vă conduci exact acolo 
unde vă place.

BERBEC — DRAGON
Sub imperiul unui impuls lăun

tric impetuos, nu este exclus să 
depășiți puțin pragul isteriei.

TAUR — ȘARPE
Alegerea vă aparține, dar cel 

ce se uită pe gaura cheii notea
ză „scorul"...

GEMENI — CAL
Agerimea spiritului egalează 

agil .atea trupului. Totuși, o 
marcă „dulceagă" vă scutește de 
fere carea în casă.

RAC — OAIE
Partenerul dv ar putea deveni 

„ineficient", dacă vă vede co
pleșiră) de emoții. O poză dură 
e mai nimerită acum.

LEU — MAIMUȚA
Anturajul lărgit la extrem 

împiedică să vă satisfaceți ple
nar pofta de viață.

FECIOARA — COCOȘUL
Invitatul-surpriză are mari dis

ponibilități. Veți avea prilejul 
să-l testați, într-un moment de 
confuzie generală...

BALANȚA — CIINELE
Deși sursele nu vă lipsesc, In 

seara aceasta sînteți solicitat(â) 
peste limitele firești, în condiții 
critice.

SCORPION — MISTREȚ
Tactica „infiltrării" nu va da 

greș nici în această noapte. £ 
scurt timp, cel vizat „pică" și „nu 
mai poate" fără dv.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Atitudinea șovăielnică o veți 

plăti cu clipe de singurătate a- 
mară...

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 23 DECEMBRIE

7.00 Programul T.N.R.M. ’
10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 Dimineața copiilor.
11.20 Film seriaL
12.15 Ora de muzică.
13,00 Pentru identitatea culturali 

a tuturor românilor.
13.35 Worldnet USIA.
13.45 Panoramic Japonez.
14,00 Actualități.
14.15 Mondo-muzlca.
14.50 Avanpremiera TV.
15,00 Magazin agricol.
15.30 Tele școală.
16,00 Sărbătoare de Crăciun.
16.20 Lumea sportului.
16,55 Actualități.
17,00 Arte vizuale.
17.30 E vremea colindelor I
17.50 I.urnea ideilor.
18.20 Se pornesc colindătorii...
18.45 Studioul „E“.
19.15 Fetița cu chibrituri.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.
21.45 Dincolo de dicționar.
22.20 Teleclnemateca. EV A.

0,20 Actualități.
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