
OSUL CIOSVIRTA CLANȚA
Sfîrșitul acesta de an seamănă 

cu sfîrșitul unui bal, la care 
Cenușăreasa și-a pierdut papucul, 
iar Făt Frumos o caută zadarnic. 
Știm și cin» e Cenușăreasa, și 
cine e Făt Frumos. Nu știm însă 
unde e papucul. De aceea, totul 
merge șontîc-sontîc... Dar astea 
sint basme. Sîntem atît de obiș- 
nuiți cu basmele. îneît pînă și 
adevărurile ni se par basme...

Anul 1992 a fost un an rău 
Rău. pur și simplu. Fariseismul 
politic — dovedit prin deprinderi 
vechi și desprinderi noi — s-a 
conjugat cu încrîncenarea „par- 
tidelor-pirmeu" de a se agăța de 
fotoliile parlamentare. Celelalte 
nenorociri, venite din est, din 
vest, din sud-vest și din nord- 
vest împreunate cu frămîntări- 
le noastre interne, toate acestea 
au măcinat nervii (și așa zdrun
cinați) ai unui popor nedezmeti
cit din viscolele ultimilor trei 
ani.

Degringolada monedei națio
nale. „Suta de două sute“. „Cinci 
lei. cit cincisprezece bani**. Pre
ședinți la discreția „liderilor11 
Lideri la mîna escrocilor. Es
croci și criminali gratulați dc-

...1992. Trei ani de cînd se 
zice că „a fost așa și pe din
colo...“. 1992 a fost, de fapt, a- 
nul in care s.a accentuat lupta 
pentru OS, CIOSVIRTA Șl CLA-

dosarele de „cadre11 de ieri. Sint 
cei cu... OSUL.

2. Cine dorește, să privească e- 
misiuni TV, gen „Balul de Cris
tal11. Ii va găsi pe îmbuibații de

lege. Legi ambigue, „emanate" 
de sub cupola parlamentului. 
Parlamentul scuzînd indolența 
(insolența 7) Guvernului. Gu
vern „prezidcnțiab'.l*1 7. Toate — 
un lanț —. Și — peste toate — 
o păguboasă ignoranță !

TITE 1 De ce ?
1. In posturile „cheie" regăsim 

aceiași oameni care rodeau osul 
opulenței comuniste. Cine do
rește, să caute prin acte. îi va 
regăsi pe milionarii de azi în

aici sau de aiurea ai României 
de ieri, de azi și de miine. Sînt 
cei cu... CIOSVIRTA.

3. Cine dorește, îi va fi foar
te simplu să-i găsească pe cei 
care. „clătindu-se“ de la o con

vingere la alta, ajung mereu la 
aceeași concluzie: din două con 
vingeri, cea mai bună e... a tre
ia. Aceștia sînt cu... CLĂTITĂ.

Osul de ros, ciosvîrta de cio- 
flăit, clătita de clătit.. Ultimii 
cei cu CLĂTITĂ, oscilează, «a 
un pendul. între stingă și dreap
ta imaginii. O imagine deloc cla
ră, în care nuryl eroul lui Ma- 
r n Preda maiiMbate vedea esen 
țialul atît de: pleonastic: „Acest 
animal nu exl«â .**.

...1992 se inch’ie sub semnul a 
trei coordonate: OSUL, CIOSVIR
TA și CLĂTITĂ. Așezați-vă în- 
tr-un fotoliu, gîndiți-vă la voi 
și la ai voștri și vă veți da sea
ma că așa este. Din păcate... 
Doamnc-ajută ! Fiindcă numai 
El ne mai poate ajuta.

IWircea Bl’JORESCU
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IȚI MAI S<RIU; DOAMNĂ,..
Doamna, ți atj scrie despre iarnă 
Dar nu MAI sînt zăpezile de altădată. 
SA MAI lăsăm totuși să se cearnă 
Ce MAI e bun, de ce-i rău Deocamdată...

Ți-aș MAI scrie, Doamna, despre noi
Dar oare MAI sîntem ce eram?
Unu și cu unu MAI fac doi?
Noi MAI sîntem frunze pe același ram ?...

Doamne, Doamnă, cite MAI am să-ți spun 
Eu încă MAI petrec nopțile plîngînd.
Iată-a MAI trecut un an și n-a fost bun
Dar eu. Doamnă, te MAI port în gînd...

Doamnă, MAI adu-mi o primăvară!
Supără-te dar te rog MAI stai!
Din piatră M-AI făcut fluture ce zboară
Chiar și iarna, parc-aț fi luna MAI...

Ți-aș MAI scrie, Doamnă, despre iarnă
Să MAI lăsăm timpii] — totuși — să ne cearnă...

Mircea BUJORESCU
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Ieri, la Primărie; in noul sediu al Casei Căsătoriilor, a avut 
loc — la inițiativa Administrației Publice locale — o ședință 
protocolară.

După părerea tuturor participanților, a fost cea mai consiruc- 
| tivă ședință a Consiliului local, de la ahgeri și pînă in prezent.

Cy gândul /a ieri, cu speranța la miine
Miine anul se înnoiește...

Pe întortocheatul drumeag care neapărat o să ajungă, cumva 
și cindva, la autostrada către economia de piață, am pierdut un 
tel de amic, rătăcit pe undeva după vreo cotitură. Personajul mi-a 
venit in minte, prin cine .știe ce capriciu al memoriei, tocmai a- 
cum cind trece un an presărat cu citeva evenimente ale căror 
ecouri le vom mai auzi « in anul următor.

Mai intii au lost alegerile locale precedate de o campanie c- 
lcctor.dă de tot hazul, așa cum se petrecea atunci cind, intr-linul 
din județele din sud, era prezentat un ins ca cel mai nimerit pen- 
iru primar deoarece cî-tigase qhiar și la loz in plic. Am ales a- 
ces»e structuri insă lucrurile, peste tot, au rămas lot împotmolite 
deoarece nu sini bani. Așa se face că se pritocesc, in t me.ul au
tonomiei (cind, oare, am mai auzit despre prefixul „auto" 7), taxe 
>i impozite care să-i coco.șeze .și mai mult pe cOntctouabilul ce i.și 
vede buzunarele golite in mod sistematic. Mai aulB'-a mulți dis
ponibilitatea, măcar sufletească, să participe la ufBevcntual bal 
dc binefacere, după modelul celui bucureștean, timide cristal 7

N':ci nu s-au sfirșit prea bine și peste tot aMgi^ilc locale că 
a venit prima rată scadentă în reducerea subvențiilor bugetare 
pentru celebrele produse și servicii, iar din toamna după discuții 
pro și contra, cum le stă bine unor oameni civilizați și cu grijă 
pentru soarta țarii, a venit și a doua. Dar numai după alegerile 
legMative și prezidențiale din 27 septembrie. S-a ales și noul 
Parlament, apoi a v nit al treilea Guvern cu programul său plin 
de promisiuni pe termen sen t. Și ca să nu suferim de monotonie 
ne-au mai fost servite niște hotărîri restante, amînate din motive 
electorale cu privire la cai buranți. Nici leul n-a fost uitat, potri
vit principiului ca este mai nimerit să avem noi grijă de noul 
idol, dolarul. Dacă nu avem noi grijă de el va fi vai de capul lui.

Tiberiu SPATARU
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In prag de An Nou
speranțe de Crăciun s-au 
Este un moment potrivit 

să

/C’nnl în nfia n 9 ni

Moment de
Nopțile curate, pline de bucurii și 

petrecut. Ne aflăm in prag de An Nou. 
bilanțurilor, pentru a ne putea întreba: ce ne putem aștepta 
ne aducă noul an 7 Trecincl acest bilanț, prin aprecierile unui 
prieten ardelean, lutru, cred că merită să-i fac publică concluzia: 
„Un lucru e sigur, dacă judecăm bilanțul ultimilor trei ani, după 
cum am avansat pe calea nivelului de trai, spunea deunăzi prie
tenul meu ardeleanul. N-a fost an să nu-mi permit să tai porc de 
Crăciun, pînă în 1990. Iar în 1991 am reușit să cumpăr, cu spriji
nul sindicatului nostru o Jumătate de porc. In acest an, de Cră
ciun am putut să-mi cumpăr doar un cap de porc și cîteva mă
runtaie, din care mi-am preparat niște mezeluri, acolo, să simțim 
și noi cu familia Crăciunul. Dacă vom lArwe tot așa, 
calea reformei. Dumnezeu mai știe ce v^îiii fi la anul 
asta I". f

Intr-adevăr, ce să aniverseze oullil slrfplu, la trei 
revoluția din decembrie 1989, din rnoment ce de la un 
viața i-a devenit o povară din ce în ce mai grea 7 Mai bine de 
jumătate din populația țării a ajuns să trăiască sub pragul sără
ciei, după cum se apreciază prin cifre oficiale. Speranțele de după 
revoluție au fost mari. Dar împlinirea lor nu s-a produs și mal 
întirzic. A căzut dictatura comunistă, dar pășim pe calea dictatu
rii banului. Ce nc-a adus pini acum reforma 7 Inflație, șomaj, ne
siguranță în ziua de mlinc. Trăim în libertate, in '"mocrație, dar 
cu prețul sărăciei majorității populației țării. Deschiuei-.- -’nnlțe- 
lor a favorizat Jaful țării, fără opreliști. Corupția generau— 
înlesnit din Interior acest Jaf. Ce folos că s-au îmbogățit cîtev 
mii sau zeci dc mii de oameni puși pe căpătuială cu orice preț,-

'•'?5
Viorel STRAUȚ y

bilanț

înainte, pe 
pe vremea

ani de la 
an la altul

Avem parte, după cum se poa
te constata, de un sfirșit de an 
mult mai calm decît în anii pre- 
cedenți. Zilele in care am în
chinat un gind pios Revoluției din 
decembrie 1989 au trecut 
răscolirile specifice primclo 
uă comemorări. Și dacă a 
parte pînă acum dc ac 
nefăcătoare liniște, să 
tem că un merit revine .și ti 
grafilor. Oprindu-și lucrul între 
16—20 decembrie, ei au ferit de 
o penibilă întinare cu cuvinte 
comemorarea eroilor-martiri.
Multe publicații care au ameste
cat otrava în cerneală încă de 
prin octombrie, făcînd repetiții 
de frazeologie Jignitoare, au fost 
puse în situația total neaștepta- 
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Și 1. ’ricani Moț Crăciun a 
avut tolui plină pentru copiii 

'orașului. O deosebita li
5-a acorciat Ce? . "are sînt elevii 

"Casei de copii dii. ’nc-ilbatc. Un 
Sprijin deosebit a primit Moș 
Crăciun pentru acești copii din 
partea credincioșilor ortodo si 
din oraș. Pe scena Casei de cul
tură In zilele premergătoare Ci.i- 

■ ciunulul, elevii .școlilor au sus- 
I ținut emoționante programe ar

tistice dedicate Crăciunului. Și 
'. aici a ținut să fie prezent Moș 
: Crăciun, după cum în juiul 

brazilor frumos împodobiți dc 
minerii de la Uricani și Valea 

i de Brazi, copiii s-au simțit mi
nunat. Deopotrivă părinți și co
pii au trăit astfel clipe de bucu
rie .șl au sărbătorit Crăciunul a- 
nulul 1932. Ix1 urăm tuturor „T-a 
mulți ani 1". (Al. II.)
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în sfîrșit

Eveniment cultural
COLINDA

Și la Lupeni, intr-un mic spa
țiu de lingă SC TESMA, a fost 
amenajat un frumos orășel al 
copiilor, înconjurat de lumini 
multicolore, avind în mijloc un 
minunat loc de joacă pentru 
eonii. Și toate acestea grație stră
daniilor Primăriei și a Consiliu
lui local, care au deschis acest 
minunat orășel al copiilor cu a- 
Jutorul sponsorilor (EM I.upcni. 
JSM Bărbăteni, Prcparația Ln- 
peni, TESMA, societăți particu
lare). Tot cu ajutorul sponsorilor 
au fost cumpărate cadouri pen
tru cei 250 de copii nevoiași din 
Lut cni. (T.V.)

(
I
1
)

*

ta Petroșani
Luni, 28 decembrie, la Gale, iile de artă „Cameleonul" a avui 

loc vernisajul e .poziției de • ’ricatură a dlui Ion Barbu, cunoscut 
artist plastic petrilean. Invita. '? onoare a fost dl. Petre Mili.ii 
Băcanii, directorul societăți „R".

Urcată pe scena politicului, caricatura nu maimuțărește acto
rii. ci le pune o oglindă in față. Asta se intimplă chiar dacă ei se 

mese Iliescu, Marțian, Birladeanu, Văcaru sau mai știm cum... 
linii ne par deformați, dar poate cei „adevărați" sînt deformați Iar 
pe cartonul dlui Barbu chipul lor adevărat !

Nu știm sigur dacă T>n Arbu este „cel mai mare talent din 
cîte există la ora actuală înjdomoniul caricaturii", cum spunea 
dl. P.M. Băcanu. dar știm sijuura este, in mod indiscutabil, unul 
dintre cele mai mari și că e Wnîndrie pentru Petroșani că are un 
artist de o asemenea talie. Atîta timp cit dl. Barbu lucrează, sin- 
tem mai bogați. căci fiecare lucrare a lui aduce o rază de lumină 
în inimile noastre.

Dacă cele scrise v-au convins, vizitați expoziția și zîmbctul cu 
care veți ieși vă va face să depășiți neplăcerile cotidiene și să vă 
convingeți că viața e, totuși, minunată.

Vom mai reveni (de)asupra acestei expoziții.
Vali LOCOTA

Și la volan, și pe jos 
Oamenii gîiidesc frumos!
O vizită neașteptată, o surpriză deosebit de frumoasă, 

dimineață, la redacție. Domnul Nicolae Gui, patronul „Școlii 
șoferi amatori GUI" a ținut să colinde pe toți cei 
tornici cii se află la volan.

Domnul Gui, cunoscut deja în Val 
structor auto, și mi cunoscut după ce a d 
tului Horațiu Lasconi (să trăiți !) ține să u 
actualilor și viitorilor elevi sărbători fericit 
bucurii, cu cît mai puține evenimente ruti 
se îndeplinească o dorința. Drum bun în 1!

Ne alaturmn și noi urărilor domnului Gui adresate 
conducătorilor auto și îl felicităm pentru spiritul său intreprinză-) 
tor. I

La mulți ani pe roate, niciodată dezumflate ! I
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care ii sînt

ui ca 
•cnit

. un

ieri
de 

da-

in-

l\âîine anul sg înnoiește
I

(Urmare din pag. 1)
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Mai bine de un an este de la faimoasa „creștere zero" care a 
răvășit multe cugete, care a semăn it sp -runțe in sufletele unora, 
strivite apoi de noul blocaj finam iar, întreținut de cursul leu-do- 
lar. In vorbirea cui. ntâ a.i apărut clișcc și comportamente pe care 
le credeam pe deplin revolute, se privește tot in sus, se așteaptă 
intcrveaflî salvatoare, sc dă fuga pentru a se face anticameră pc 
la miniștri, se spune că uite, ăia de ce au și n >i nu ? Au dispărut 
luulte „Tsme" însă a venit unul nou, democratic: populismul.

Bucuria Crăciunului și a Revelionului a fost și este mai reți
nută, pini și iluminarea orașelor e discreta, parcă îndeamnă oame
nii sa stea pe-acasă și să nu se aventureze in preumblări noctur
ne hazardate.

Potrivit unui mai vechi obicei, la noi s iu stabilit sportivii 
anului, iar in Statcli l'nitc a f »st numit, de cunoscuta revistă 
Time, omul anului care nn-i al'.nl decit BilI Clinton, noui pre- 
țcdinte ales. Deși a fost ales la nici doua luni distanța de noi, 
americanii abia așteaptă s.; 1 vadă la treabă, nu să-1 contești’. 
Noi contestăm pe toata lumea, găsim noi, ceva, acolo, un oarecare 
motiv, person il .* de grup.

Dar vine Anui Nou de la care -per,im (ce ne-am face fără 
speranțe?) sa ne aducă pace in suflete, curaj și mă multă unita
te, să nu ne mai privim chiori.,, unii pc alții, pentru ca precum se 
limpezesc a tic tot a?a se vor mai decanta și subiecții deoarece, 
iată, miine anul se-nnoi< ..te...

/

/b prațj da Au Nou
(Urmare din pag. 1)

din moment ce po[>orul. g<-m ■ sub jugul dictaturii Imnului Cu ce 
se vor alige țăranii impr>ș>rietăriți dai. < n i au mijloace cu care 
să-și lucreze pămintul ?

B-forma spre înfăptui,ea căic.a pășim a atins doar sfera 
comerțului, a serviciilor ș. a politicii. D ir a ramas matinsa te
melia economiei. Proprietatea de stat s-a menținut cu ghiarclcșicu 
dinții după înfruntările politice și electoral.’ de pină acum. .S-au 
împărțit ccrtilicate de proprietate numai p> ntrij 30 la sută din 
capitalul industrial al țării, pornindu-se dc la un proiect dt; pri
vatizare îndelung controversat și chiar contestat. Stalul, care 
continui sa fie marele patron, păstrează in continuare partea leului. 
Iar efectele s-au vuzuu Din blocaj, in blocaj financiar s-a ajuns la 

' Un n‘fel «d inflației d nulii, i ,in.it in urmă cu trei ani. Unii spe- 
c aliști in al' economii i aprciiază ca pină la (inele anului viitor 
infl "a se va fluida ’n corn; imți— cu acest an...

Lenea, delasa a, corupția si hoția continuă -a (ivii ravagii sub 
O-.lafiumi i ți in uunude democrați 1. Noua prolip .mdudă s-a afi- 
ț.i. cu o. "'licnia ia Balul dc Cristal, In timp ce milioane de oa- 
m^ni, rai -i-au p. rm!s bucuria unor cadouri simple de Crăciun. 
O )u riaară pentru copii i ajuns să fie oferită la citrc de-a drep
tul ... ronomlce, care reprezinți sal teiul mediu al unui muncitori 
.. A trecut un Crăciun. Au trecut zilele colindelor șl ne n- 

m în alunii celui de-al | atrulcn an al speranțelor noastre. Ne 
a aduce ro noul an schimbarea în bine pe care o mai așteptăm 

’ • •--- - - • v'mnliil 7

trăbună la
PE T RIL A

un priceput 
socrul fotbalis-, 

uror foștilor,
1 nou plin de 
fiecare zi să li

tuturor!

Moment (Se
bilanț

(Urmare din pag. 1)

și in continuare, peste sărbăto
rile Sfuilului Crăciun, pină în 
aceste uliime zile ale anului, lii- 
sînrl ii ipresia linei mari și ire
mediabile oboseli politice.

I’oate că este vorba cu adevă
rat de o oboseală. Am traversat 
un an greu, cu alegeri din pri
măvara pină-n toamnă, cu legi 
controversate, adoptate și din 
nou controversate, cu multe în
vățăminte in economia de piață, 
știință pe care ne străduim să o 
învățăm de la coadă la cap, a- 
dică mai întîi practica și abia 
pe urmă teoria ei. Bilanțul anu
lui 1992 cuprinde reașezări im
portante în viața partidelor, li
nele ș. ,u schimbat fundamental 
orientarea din ianuarie pină-n 
decembrie, altele nu au avut și 
nu au nici in prezent o orienta
re clară, dar sc descurcă la fel 
de bine ca celelalte, făcindu-și 
jocul preferat. In fine, in bilan
țul acestui ;ui frămintat ne regă
sim toți, cu micile speranțe sau 
marile dezamăgiri, cu planuri a- 
mînate pentru încă un an, sau 
pentru cind o fi să se împli
nească.

Anul 1992 sc Inchele așadar in
tr-o vizibilă notă de calm și nu 
este obligatoriii ca el să preves
tească o furtună. Este posibil ca 
1993 să fie un an al echilibrului 
social, Să fie traversai de mai 
puține convulsii să fie mal rod
nic. Chiar dacă nil va fl deose
bit dc bogat. Important e să fie 
liniștit, c i un cer senin și străzi 
fără „evenimente". Cu greve mai 
pn’mc șl muncă mai multă. Cu 
alianțe între partide șl consens 
între parlamentari. Cu destul 
grîu șl mai mult zahăr, cu o a- 
pricilfură ferită dc joagf.be sl o 
industrie vindecată ri'1 relele 
p care bine le știm. Cu o viață 
socială mai Line protejată de 
lsgi.

Se apropie un Nou An. Să vi
nă, îl așteptăm cu încredere șl 
speranță I

(Marginalii la Festivalul obiceiu
rilor locate de Crăciun și Anul 
Nou, ediția I. 27 decembrie 1992, 
Petrila)

„Tezaurul folcloric jian nu 
trebuie lăsat să fie îngropat pen
tru că el este documentul de ne
tăgăduit că „noi sintem dintot- 
deauna de aici", a afirmat cind- 
va preotul în vîrstă de 80 ani 
Marcu Păun Jura din Jieț, în 
„Îndrumătorul bisericesc misio
nar și patriotic", nr. 3, publicat 
de Episcopia Aradului. E de în
țeles că tot asemenea gindini au 
dus și la întreprinderea organi
zării acestui festival local care, 
dincolo de prezentarea scenică, 
a încercat (și în mare parte, a 
reușit) să întocmească, pentru 
priraa dată in istoria localității, 
o arhitectură competițională pen
tru obiceiuri de acest fel. De 
altfel, cu mare bucurie pentru 
toți, s-a observat la participanți 
depășirea aproape cu nonșalan
ță a „conului de umbră" datorat 
trecutului nu prea îndepărtat. 
Unii conducători de formații co
rale (preotul Ioan Jurca, de e- 
xemplu) au fixat repertorii care 
au atir.s rapid corzile cele mai 
sensibile ale spectatorilor: Ve- 
niți, astăzi, credincioșii I Coroa
ne de trandafiri, Moș Crăciun, 
Nunta din Cana Galileii, Dom’ 
Dom’ să-nălțăm, Iată vin colin
dătorii, La poartă la Ștefan Vo
dă, Plugușorul, La mulți anii Nu
mărul mare de copii (30), serio
zitatea aproape gravă a celor 
vîrstnici (peste 30) și „harul" co
lindelor noastre au fost conver
gențe definitorii întru realizarea 
unui înalt moment estetic, gus
tat dc public ca atare. Copiii de 
la Școala generală nr. 2 Pe'rila- 
Lonea, glasuri curate, calde și 
zglobii, s-au alăturat parcă „din 
oficiu" ce’ui mai reușit cor pre
zent pe scena festivalului Regi
mente o surpriză, apariția gru
pului do colindători de sub egi
da Clubului Sindicatelor Lonea 
(mor u prezent în asemenea 
activități, gr,-!;e spiritului des
chis al directorului Z. Pop) a 
stîrnit ropote de aplauze (T-au- 
rențiu P.’lade, Dan Bolog, Tăian 
Aurel, Negru I’elician, . Bitcan 
Nclu). Grupul tși propune, pen
tru viitor, preluarea în reperto
riu a unui număr mai mare de 
colinde locale, mai puțin cunos
cute în țară. Termenul colindă 
(corindă), după cum știm cu to
ții, vine din la mascul calcndae 
și „sărbătoarea Calendelor" avea 
un puternic caracter augurul : 
se practicau urări de s mătase

■ ți belșug, se scruta viitorul prin 
divinații, se schimbau daruri 
(...) sc practicau travestiri". (Mo- 
nica Drătulescu, Colinda româ
nească, Ed. Mincrva, București, 
l'.)81). Fără intenția de a face 
investigații exhaustive, următoa
rea referire la pițărăii din Jieț 
este diferită față de toate cele 
apărute pină acum despre piță- 
rai in general, mai puțin cea a 
preotului vîrstnic amintit mai 
sus, care, In aceea,i publicație, 
nr. 4/1987; în articolul „Pițărăii 
ji<. ni — o mfirlurie istorică au
tentică", spunea: „O antică săr
bătoare lomenă, devenită d.'lină 
românească .și păstrată în forma 
cea mal autentică de aproape 
două milenii In Valea Jiului, 
poartă numele popular de Pită- 
im“. Atit legăturile dintre săr
bătorile numite la romani „Sa- 
turnalia" (17—21 decembrie), obi
ceiul din Ajunul Crăciunului, 
datina sacrificării porcilor (Ig

nat, 20 decembrie), descrierea 
ceremoniilor acestei străvechi 
sări itori cu trăsături păgîne, cît 
•și forma steagurilor frumos co
lorate și împodobite, traseul 
străbătut de cei venițl la pițărli 
(același din moși-strămo.și, ca oe 
aliniamentul interior al unui 
caslru roman), numărul foarte 
mare de participanți (nu numai 
copii, ca în alte zone, ci a- 
proape tot satul!), jocul ce se în
tinde în bătătura gazdei, după 
fluierași vestiți în lumea păsto
rească (Săli.șteanu, Rusu, Dobre, 
Teleancă, Călina etc), obligația 
de a vizita toate casele, darurile 
primite (țipai — colăcei mici, 
adică — mere, pere, nuci, dul
ciuri de tot felul, cinstirea celor 
mari cu țuică fiartă sau crudă), 
urările adresate (Bună ziua la 
Ajun, sănătate .și la mulți ani 1 
etc) ne obligă să considerăm că 
acest obicei se înscrie clar pe 
linia dovezilor de necontestat Dri- 
vind latinitatea poporului român 
și continuitatea lui de milenii 
pe acest pămînt. Că omul venit 
la pițărăi are numele de Vladis- 
lav Petru (stegar) sau Pilea Ion, 
Veiu Macavei, Gălățan. Hobean, 
Voinea. Cic, Pavel, Nemeș, Popa, 
Jura, Gui, Grunță sau Bălăneec, 
contează, poate mal puțin; im
presia lăsată spectatorului este 
greu de descris, trecerea de la 
casă la casă te prinde într-un 
vîrtej amețitor, abia aștepți să 
dai mina sau să transmiți ură
rile de cuviință viitoarei gazde... 
Întrecerea crailor (o formă a 
„vicleimului" apărută la noi pe 
la sfirsitul secolului al XVIII-lea, 
dinspre vest) a lăsat să se vadă 
dincolo de opulența unor orna
mente prețioase puse la costuma
ții fără măsură (unele coifuri 
ajung la 20 kg), lipsa științei de 
a organiza spectacolul ca atare, 
un minimum de bagaj regizoral, 
intenția -de a polua folclorul |u 
expresii pornografice, chiar!) și 
momente prelungite piuă la plic
tis. Deci, înainte de orice, aici 
e nevoie să acționeze de urgen
ță bunul simț-.și buna creștere a 
românului, să sc îndepărteze pe
ricolul real, cel al deteriorării 
obiceiului ca atare. Despre texte 
și melodii sînt multe de spus, 
frumusețea lor e caracteristică 
întregului folclor local și riația- 
nal, vom reveni, deci. Formațiile 
de crai din I’ctr.la (Helj llic, 
Baantâ Adrian, Tuian Petru, Cim- 
pe»n Petru, Cioarcă Ion, Ilelj 
Petru, Dioane Nicolae, Surd Pe
tru, Boantă Viorel, Drui Petru) 
și din Jieț (Voinea Nicolae, Rus 
Filimon, Galațan Nicolae, Pupă
ză Ion, Nemeș Petrișor, Preda 
Ion, Lăban Denunț, V iadislav Pe
tru, Cic Petru) s-au dovedit bine 
pregătite și echipate, schițind 
o oarecare m.șcare in scenă, 
premiile acordate fiind pe măsu
ră. Formația candu-ă de Costel 
Motoca rarâîne in z >na unei pro
misiuni pentru ediția a Iî-a a 
festivalului, anul v.itor. ca de 
altfel multe d.ntra nereușitele 
acestei manifestări.

Concluzia Juriului poate fi fo
losit.. ca încheiere: e un început 
frumos, convingerea tuturor e 
că va avea o continuare chiar 
spectaculoasă, importantă și ne
cesară în contextul r anifestări- 
lor folclorice din patrie. Dacă 
folclorul reprezintă sufletul unii 
națiuni, este obligația noastră 
să-l îngrijim...

>u<in Dan BALAN

joagf.be
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La cumpăna anilor, oamenii fac bilanțul celor ce au făptuit 
preste vremurile lui 1992. Mai bune, mai rele... Că așa este viața. 
Și tot la cumpăna anilor ne gindim fiecare la ceea ce va să fie. 
Nu cu pizmă — uităm măcar o clipă de zavistie, de pizmă și de 
alte păcate omenești — și purcedem temeinic la cele firești o- 
mului, adică ne gindim la cele bune. Că așa este tradiția noastră, 
a .românilor: să gindim de bine pentru aproapele nostru, la zi

. de sărbătoare. Cum însă viața ne oferă surprize la orice pas, ia- 
' tâ-ne puși în situația de a consemna și, hai să le spunem, „glu- 
ț me“. Conținutul acestei pagini este rodul raidului întreprins de 

reporterii ziarului nostru luni, 28 decembrie, cind marea majori
tate dintre dumneavoastră alergau 
după cele necesare pentru masa de 
intervievați în cursul raidului i-am 
care este pe cale să se sfirșească .și

I

Anii vin, anii se duc
Românu-i tot singur — cuc,
Ani se duc și ani tot vin,
Sacul grijilor e plin
Tot cu fiere și venin,

„dupăjma sau alta“, adică 
Revrfnn./Pe fiecare dintre cei 
într?batii„Ce adus anul 

.ce dorj(r sa aducă 
care vine ?". Răspunsurile au fost sponta^L-^rtc :re (ceea ce este 
de apreciat), și, pe alocuri, hazlii. Chiar unea zîmbetul a 
„strîmb". C-așa-i românul...

Deci vă propunem spre lectură o pagină de ziar scrisă, prac
tic, de dumneavoastră, cetățenii, cititori ai ziarului „Zori noi", și 
transpusă în „foaie" de reporterii noștri. Cinci reporteri care, 
scriind această pagină, s-au gîndit la dumneavoastră și vă doresc, 
alături de toți cei care realizează ziarul, un an nou mai bun ! 
Așa să vă și să ne ajute Dumnezeu 1

anul

fost

t

i

I

x!
*1

Să punem pîine pe masă
Iară noi... „zicem” de Sfinte.... 
Și mergem tot înainte...
Piuă nu mai știm... cuvinte. 
C-așa-i omul la zi mare 
Spune tot în gura mare !

u
fîț

1993
MIRCEA GEORGESCU, prof. univ. dr. 

ing ; decanul Facultății de Mine Petro
șani: „Din punot de vedere profesional 
nc-am diversificat, inființînd o nouă spe
cializare: ingineria mediului. Așteptam 
totuși, in anul '92, legat de învâțămînt, a- 
pariția Legii învăț: mîntului, ceea ce nu 
s-a făcut. Ca persoana pai ticulară doresc 
sa am sănătate, că de lucru se găsește. 
In anul viitor mi-a.ș dori ca fiul meu să 
găsească un loc de muncă, fata să ia ba
calaureatul și să intre la facultate. Va fi 
pentru mine un an cu griji, care sper 
sâ-mi aducă succes si satisfacție...".
• VOITA VICTORIȚA, vinzător: „Nu știu 

ce să vă spun ? Anul '92 mi-a adus de 
toate. Anul '93 ? Mai bine !...“. • FLOA
REA CAD1NEI, casnică: „Spuneți dum
neavoastră ! ITî, hi ! Nu știu... Să fie bine 
și să fie liniște. Să fie păci, sî aduci ali- 
menti, di tăti... Ci să să mai zîc altceva?". 
• COANDA VICTOR, pensionar: „Prea 
bune, n-avem ce vorbi... Nici prea rele, 
dch. Anul '93 aș dori sa nc-rducă niște vre
mii i bune pentru popor, pentru studcn'i, 
r'ntru toată lumea, •pentru întreaga su
flare românească. Asta e“. • CIOCOR IU
LIAN A, portar: „Un pic de sănătate... Alt
ceva nimic, ce să mai cerem? Numai să
nătate! Anul ăsta, NIMIC n-o adus 1 
Scumpeturile nc-o adus si m.T mile... ăsta, 
maaazinpte gol ! Așa că să ne-aducă bani 
rnulți ! Să avr-m loc de serviri, pentru ca 
să muncim l“. o STUDENT SERAIJST : 
„Lasă-mă dom'le că-s supăr că nu vin 
ăștia la muncă! '93 vreau să mi-aducă un 
concediu de-o săptâmînă, oamenii la lu 
cru și să termin facultatea".

• 1ER0NIM CIACU, profesor 
UTP; „Mie, personal, anul '92 
mi-a adus o satisfacție mare. 
Pentru că fiul meu a intrat la 
facultate. A fost una din cele 
mai frumoase zile ale mele din 
ultimii 5 ani... In altă ordine de 
idei, am satisfacția că studenții 
cu care lucrez îmi dau bună- 
ziua cu dragoste, cu respect, cu 
simpatie. E consolarea tuturor 
necazurilor colaterale. In al trei
lea rînd, fiecare își pune între
barea „De ce am realizat numai 
atit în perioada asta ?“. M-a 
impresionat un interviu cu un 
om simplu care a spus: „Ne se 
lucrează!". Îmi doresc pace, ca 
să uit atmosfera asta din jurul 
nostru, căci mi-e frică... Să dea 
Bumnezeu să n-am dreptate. Iml 
loresc și liniște sufletească, și să 
Ateptăm ca timpul, prin munca 
rpastră, să rezolve bunăstarea. 
Ala e !“. • ANONIMA, func- 
țftnară PTTR: „Discutați cu co
lt! a de la ghișeul 3 sau cu șefa" 
•V UNGUR MAR1A, casier: „Nu 
știu. Aștept rnaj bine...". • LU
CIA CIȘLARIU, tipograf: „Anul 
'92 a fost bun. Anul '93 aștept 
sft fie și mai bun sau măcar tot 
atît de bun ca și anul ’92“. a 
PETRU APOSTOL, miner: „Ilîc... 
Să-mi aducă iute o damigeana cu 
zaibăr". « VERGINICA A- 
LUPULESICl: „Să mă mărit. A- 
tît".

Două ore, pe principala arteră a Petroșaniului. Recepționăm 
următoarele răspunsuri: • IOAN ISPAS, pensionar: „Satisfacții, 
zero. Ginduri mai multe, că nu știi ce-a trecut și ce va fi. Altce
va ? Cam atit". • SOȚIA SA, REGHINA: „Nu spun nimic. Pensia 
c puțină, nu știi cum s-o-mparți. Sufăr de inimă 1 D.T unde' gă
sesc medicamente ?“. 0 UN TIP LINGĂ O DACIE: „Nu mă bag". 
0 MIRCEA MESEȘAN, inginer: „Bucurii ? Intre ghilimele. AIt-> 
ceva ce ? Poate-o fi mai bine !“. e ROMULUS BURDAN, mineri 
„Împlinirea unui vis vechi: înființarea „Asociației Luptătorilor din 
22 Decembrie 1939", în Petroșani. Urmează să întocmim 
mentația pentru legalizare și la Judecătorie. Regret că n-a 
participa senatorul PNȚ-CD, Tibcriu Vladislav. Mă bucur 
Primăria a acceptat solemnitatea zilei de 22 Decembrie în 
spațiu-anexă, care a fost și sfințit. Este un lucru frumos, 
„roșie" pentru , rimar". o DUMITRU BADULESCU, maior de 
’i',.-; „Convingerea că noul Guvern va face mai mult ca celălalt. 
Am mai mullă încredere în primul ministru Văcăroiu. Ce mă 
bucură este că lumea a înțeles că important este să lucrcz.i șl să 
nu ții vorbe și discuții", e VIOREL VLADLM AV, executor jude
cătoresc: „în primul rînd,, cind m.i yFidesc la ’92... cel puțin pen- 
ti u mine person 4 mi-a adus mai i 
e că dl. Văcăroiu e mai mult peni1 
camdată, lim ite și feri ăe. Sper cj ' 
bucurii, satisfacții". 0 VOICHIȚ/V î 
„VOLEC TULIPAN" SRL: „:

docue 
putut 

că 
noul 
Bilă

• ELEONORA ȘI PAVEL HAI- 
DUCSI, firma „Pamin — Cim 
SRL": „Ce ,ă zicem? I’âi ne-a 
adus, intr-adevăr .. ’92 a fost des
tul da bine. A fost an d< ‘ui de 
bun! '93 dacă ar fi la fel, ar fi 
tot așa de bine! Pe plan perso
nal, în '93, lu’uror, numai sănă
tate I • GUIȚA BF.RCHEȘ, Rom- 
post-telecom: „Numai „bucurii"
pentru noi muncitorii. Salarii 
mici, prime miri, prețuri mari 
și foarte mari. Pentru '93 spe- 
r’m să fie mai bine, dar cred că 
r'nJncm numai cu srcr- nța. As- 
ti-i • ANONP’A „RU4- 
1 AS .• (este invi lioare): „De 
1 '93, nimic. IIa. ha, na... Extra-
o'riinar. Nu no dorim... N-o «ă 
rr 1 trece'i la ziar..“. » NEAG 
JJDIA, «vînr.'itor Loto-Prsno: „D >- 
rim »ă dăm tuturor riștiguri It 
mai multe J ni.ai mari", a OS- 
P TARă PARA TCUSON, bra
seria „Măirru “: ...Etăți un pic. 
Ara o corn,nil d dus!". (Pen
tru '93 ? Vinele ?). o ANONIM... 
S'.’mi'rcaz : „Pop. ar- -I priete
ni “. 9 GRIGOLE TCNASlGCU. 
patron: ,,D. la '93, s.., âlatc tu
turor și fericire I". • VASILE
STOICA, o- cralnr IV'âM, Petro
șani: „In ’93 trenuri mal calde, 
rivill/nln -l

n ’OA.I ȘTEFANESCU, Petroșani: „A- 
nul '92 1- na încheiat mulțumitor doar în 
proporție do 80 la sută. Pentru '93 îmi 
doresc s;j depășesc bariera celor 80 de 
j occnte si să avem un an mult mai pr >- 
< ictiv". • PETRE POPA, arbitru de fot
bal: „92 rr.i-a adus ruinai d’alea neplăcu
te. Sper ca '93 să nu fie la fel. Să fie de 
bun augur". « ȘTEFAN MARTȘ, preșe 
dintele ColTluhil de arb'trl do fotbal • 1 
„Vreau ca ’93 să. ie aducă multe promo
vări „în divlzîe'w' .i rnulți arbitri buni. Pe [ 
plan personal, dea Dumnezeu să fim 
sân U>~ri I Ce j/ictva să mai sperăm ?“
• MARCEL /bNkACONI, .șef filiala AS». 
ROM : „Cf. mii adus '92 l Dom'le
satisfacții a/ fo«f.,\dar au fost și multe 
pr.obk me. Intru ît au fost fo irte multe 
accidente, foarte multe necazuri... ASI- 
ROM a căutat, pc cit posibil, sii rez ive 
toate necazu ile celor d n municipiul Pe
troșani care au fost col imitați in, știu cu, 
unei'1 interi ’u sau alte ev.enim-ri'.e care 
ai fost In Valea Jiului și în mire parte 
le-am rezolvat favorabil. Cei care au asi'.t 
asigur ri... Foarte ni l’e necazuri nu fost 
ci ma-inilr. Unii arii urnii cu mnJnilc au 
I -t nemulțumiți, datorită creșterii gabo- 
p-nt» a prețurilor pentru piesele dc 
schimb. Dr la o zi la alta. Am plătit to
tuși. operativ, l’e viilor, rit mai puține 
evenimente. Să nu aibă oamenii nevoie 
de ajutorul asigurărilor. Oricum, tuturor 
asiguraților, ASIROM le spune la mulți

mită încredere. Părerea mea 
i justiție. '92 mi-a adus, deo- 
)3 îmi va aduce mai multe 

‘ ICORICI, administrator SO 
.Satisfacții pe plan profesional. '92 

ne-a permis să ne transformăm în societate, am avut satisfacții 
in privința realizării unor beneficii — să le zic așa — care știu 
că-s ale noastre, nu le dăm la alții. Mai mult, pe plan politic, am 
încredere în guvernul nou ales și sper să fie mai puține piedici* 
Pe plan sentimental nu mi-a adus nimic nou". N. I. : „Eh, eh, eh 1“,
• IOAN FURDUI, comerciant ambulant : „Nimic. Absolut nimîo. 
Comuniștii ăștia, n-aduc nimic. Cu Uiescu cu tot. Intrebați-1 și 
pe tata, că-i dincolo l“. a P. D., funcționar: „92; ca viață, binișor. 
Bine. Nu pot spune altceva. I3ine“. o OLARU MINAI, patron de 
circiumă: „i4ulte, multe bucur i. Atit. Suficient. La modul serios 
zic bucurii". • VASILE CHIR1LA, meseriaș la EAI Iscroni: „Dom, 
nule, sănătate, deocamdată. Ca restul... Premii la mină, în maga
zine găsești tot ce vrei". a PAULA ARMULESCU, barman 1 
„Noutăți nu, dar satisfacții da. Zi de zi l“. e FRANCISC DAVID, 
inginer minier: „Ce pot să spun ? Am cheltuit aproape o jumăta-i 
te de milion, înccpînd de la video, frigider, haine dc blană mie 
și la nevastă-mea, jacă dc piele. Asta, după socoteala mea, face 
o jumătate de milion. Și mobila dc bucătărie. Dc-asta n-am mai 
mers nici in concediu, nici anu' ăsta, nici anu’ trecut. Intr-ua 
fel îmi parc bine că Ic-am cumpărat, că acum costă mal mult. Plus 
că s-a mai dus pc un șnaps. Lucruri curente, cum se spune".
• IIJE BOI.OG, electrician, EM Lonea: „Și bune, șl rele. Altcc. i7 
Depinde întrebarea. Intr-un fel, după cum a fost H noi chiar in 
anu’ după revoluție, a fost mai rău ca-n 92. După mine, mă gîn- 
desc că merge spre bine.' In '93 rămîne de văzut".

i

i

Șf pentru că vine ’93, 
și noi, și intervievați' 

vă urăm
„LA MULȚi AN! i”

l’aginâ rcaliz;ilu do

Horațiu ALEXANDRESCU, Clicorghe OI.TEANU,
. Vali LOf.OTA, Tibcriu VjTNpUN '< »'•••* •'
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PUBLICITATE
Societatea Comercială 
DtGEKA SMP1X S.R.L.

Petroșani
< i ocazia sărbătorilor de iarnă și sfârșitului dc an, urează 
i uiror colaboratorilor și clienților, sărbători fericite, „La 
răniți ani !“ și un An Nou fericit. (3719 bis)

Cureți la chioșcurile mslre

SLPL1MENT DISTRACTIV AL ZIARULU „ZORI NO1“

CU OCAZIA sărbătorilor de iarnă și a Anului Nou,

Colectiva* S. €• ZA I UL“
S* A. Petroșani

urează tuturor colaboratorilor și partenerilor dc afaceri 
„AN NOU I ERICIT ȘI LA MIJLTI ANI !“. (6109)

Exploatarea Minieră Petrîla
angajează

— 6 (șase) focliiști autorizați pentru joasă presiune 
(bărbați piuă la vîrsta de 62 ani)

Examinarea va avea loc în data de 11 ianuarie 1993, 
la sediul unității.

Ultima oră
Noaptea d, luni spr» marți, 

deosebit de geroasa, a creat pro
bleme și la IE Paroșeni. 1 Ită 
ce ne-a comunicat, ieri la ora 
13,30, dl. ing. Alexandru I laidar, 
directorul termocentralei, intr-o 
scurtă convorbire telefonică : 
.In cursul nopții, de la ora 21, 
datorită cobonrii *?mpcraturii 
exterioare la minus 16 grade Ccl- 
sius, a înghețat cărbunele în 
buncărele morilor, iar presiunea 
la gazul metan a scăzut dc la 
0,3 Biri la 0,19 Bari. Temperatu
ra agentului termic pe tur ia 
termoficare a coborît de la 10G 
grade la 80 de grade Celsius. In 
aceste condiții, cazane!»* n-,.u

mai putut funcționa normal. Pină 
in prezent, s-a reușit deblocarea 
a trei buncăre de cărbune, tem
peratura pe tur crcscirid la 92 
de grade la ora 13. Se acționea
ză, în continuare, ca, spre scară, 
centrala să reintre in normal". 
„Domnule director, in aceste con
diții, vor fi probleme cu apa 
caldă, cum se aude „In ce 
privește apa caldă, hotârirea de 
a o sista sau nu aparține 
R AGCL-urilor. Noi ne străduim 
să ducem centrala la condiții 
normale de funcționare în curși l 
acestei zile (ieri — n.n.) și n >pți“.

Glieorglw OITEANU

ECHIPA IJE SERVICIU
Secretar de redacție 
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’ PUBLICITATE

ANIVERSARI

MAMA Dedi, Iulian și frățiorul Flavius urează scumpului lor
Răzvan Codrean, cu ocazia împlinirii a 12 ani toate cele bune si 

’ un călduros „La mulți ani !“. (6411)

VINZARI
V1ND mobilă sufragerie, nuc, de comandă. Telefon 5 12810, 

511827, după ora 16. (6423)
VlND televizor sport, alb-negru. Petroșani, Constantin Miile, 

bloc 2. ap. 6, et. 1. (6412)
VlND Opel Kadct Diesel. Petroșani. Căprioărei, nr. 2A (Pra- 

• ga). Preț negociabil. (6417)

DIVERSE

ț CONDUCEREA Școlii generale nr. 6 Petroșani aduce mulțu
miri domnilor Goia și I'erenczi de la Societatea Comercială „Cer
bul" și celorlalți oameni de suflet: Adomnicâi, Ținea, Drăgâucscu, 

. Chifiriuc, care au sponsorizat „Serbările Crăciunului". (6416)

SOCIETATEA Comercială Porta.se COMEX SRL angajează 
> lucrătoare comercială, aspect plăcut, fără obligații și femeie de 

serviciu. Relații la sediul firmei, Petroșani, Avram Ianru, 12. 
1 (6407)

PIERDERI

PIERDUT permis călătorie nr. 545085, eliberat dc ACCF Pe
troșani. 11 declar nt.l. (6414)

DECESE

ÎNDURERATA, familia anunță că a încetat fulgerător din 
viața bunul și iubitul 

ing. KEIIEKES ' RANCISC
Inmormintarca arc loc azi, ora 13,30. Cortegiul funerar plea

că de la domiciliul din str. Republicii. (G113)

S_A STINS din viață bunul nostru vecin și prieten 
ing. KEIIEKES FRANCISC *

Sinlem alături <le familia îndurerată și transmitem condo
leanțe. Familia Achirci. (6115)
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COMEMORĂRI

CEI CINCI ani cftre s-au scurs de la dispariția prematură a 
celui care, a fost

ing. .SPINOCHE MIRCEA
n-au reușit să alunge durerea, tristețea și singurătatea din inimile 
noastre.

Nimeni și nimic pe lume nu-1 va putea înlocui.
11 vor plinge mereu soția sa Ana și fiii săi Manuel și Scrgiu. 
Lacrimi și flori pe tiistul său mormînt. (6403)

NEPOȚII Ghiță, Dana și Cristina amintim că se împlinesc 5 
ani dc cind ne-a părăsit in floarea vieții dragul nostru unchi 

SPÎNOCIIE MIRCEA
Dumnezeu să-I ierte. (6419)

S-A SCURS un an de cind bunul nostru soț ;i tată 
DUCA 1OAN

a trecut in neființă.
Odilincască-se in pace. (6420)

SOȚUL Constantin anunță ca s-a scurs un an dc cînd m-a 
părăsit pentru totdeauna cea mai dragă .și scumpă soție, cea care 
a fost

ȘIȘU ELENA
Nu te voi uita niciodată. (6418)

AZI se împlinește 1 an dc cînd ne-a părăsit cea care a fost 
o soră și mătușă bună și iubitoare

l’REDOf TEREZIA
Ii vom păstra veșnică amintire. Sora Enico și copiii Villy 

ți Marius. Nu te vom uita niciodată. (6422)

Farmaciile
- Farmaciile din Petroșani sini 

deschise, în zilele de sărbătoare 
d la începutul anului 1993, după

' cum urmează :
w • Vineri, 1 ianuarie, și sim- 
[ bălă, 2 ianuarie — se asigură
I asistența farmaceutică dc urg n-

cîe cțardâ
ța de către Farmacia „Carpați* 
SRL, care este deschisă între o- 
rcle 8 și 14.

• Duminică, 3 ianuarie, se a- 
sigură asistența farmaceutică dc 
urgență de către Farmacia nr. 
15 situată în centrul orașului, 
programul fiind tot intre orele 
8 și 14.

Cotidianul de opinii și inlormații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S A.

înființată contai m De
cizie) nr. 208/12.0(i.l9,.)l, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara

Direi tor 
MIRCEA IIUJORESCU

Materialele nccoinandatc și nepu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

HOgOSCOg
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Temperați-vă pornirile erotice. 

Invitații sînt cu ochii pe dv.
VĂRSĂTOR — TIGRU 

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Un Revelion memorabil, în de

plasare...
PEȘTI — IEPURE

(19 februarie — 20 martie)
Evitați excesele bachice, cu

linare, sexuale sau de altă na
tură!

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Nu cautați companie! Vine ea 
și singură, atunci cînd nu vă 
(mai) așteptați.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Dacă nu vă astîmpărați, va fi 
ultimul Revelion petrecut cu 
prietenii dv.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Nu încercați să realizați mai 
mult dccît puteți.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie) 

Măcar azi nu dați înapoi.
LEU - MAIMUȚA 

(23 iulie — 22. august)
„Fata Morgana" are în seara 

asta... rocii ie scurtă. Și poate a- 
lcrga mai repede decit dv.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie)

O zi și o noapte excelentă in 
doi, pînă cînd... bate la ușă soțul 
(soția) !

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Veți avea o bucurie din partea 

soțului (soției).
SCORPION — MISTREȚ ’ 

(23 octrmbrie — 21 noiembrie) 
Nu zimbiți tuturor comeseni 

lor. Unii pot interpreta aces» 
zîmbet... altfel.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie* 
Lipsa lui (ei) vă marchcâr.» 

profund buna dispoziție. Nu dis
perați !

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 30 DECEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Dimineața copiilor.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Mondo-femina.
13.30 Actualități.
14.00 Civilizația montană.
14.30 Pagini simfonice.
15.00 Tradiții.
15.30 Anu] sportiv 1992.
16.30 Arte vizuale.
16,55 Actualități.
17,00 15. 16, 17. 18
17.30 Televiziunea vă ascultă.
18,00 Dosarele istoriei.
18.30 Ninsă cetină de brad
19 00 Studioul „E‘‘.
19.30 Desene animate
20 00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Fdm artistic

DIN VOIA DOMNULUI 
Episodul 6.

21.45 Pil la Opera Română din 
Cuj-N.inoea

23 45 Actualități
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