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Dreptul la replică
Domnilor ziariști

Ați susținut .și dat publicității 
diversiunea organizată cu sco
pul d.screditării primarului mu
nicipiului Petro?ani !

In 6 ianuarie 1993, pe prima 
pagină a ziarului dv., .Zori noi" 
imi rezervați un loc in istoria 
religiilor afirmînd „A OPTA 
MINUNE A LUMII. ALESUL 
STOICUȚA BATE OAMENII 
1N PRIMĂRIE". Prezentați drept 
victimă pe Laura Gyopiaș, mama 
a >ase copii care sc prezent 
la Primăria I’ troșani cu o plin- 

Declarați că fapta a fO'-t 
confii mată de martori oculari, 
că comentariile sînt de prisos 
a Pentru că se agravează cază) 
.E te deja de competența altor 
or: ane, de poliție... medicale".

Acest tex! sună ca un epil ig 
iar cir<-tarul lui tel -trafic a:t? 

DIFTONGUL 
DICTONUL

■S:r,t»m di-a dreptul fericiți cu, după „lupte seculare", care 
au durat 10 luni, dl, primar Stoicuța a catadicsit — in sfîi'șit — 
sa ne dea un semn și nouă de mila Măriei Sale. Se pare ca in~i- 
ln:ii petrecut marți, 5 ianuarie, in primărie, transformat intr-un 
; ; clacul dizg pios și dezonorant, incident pe care vigilența noas

tră nc-a determinat sa nu-1 trecem cu vederea, l-a supurat foarte 
pe primarul ales. Probabil tocmai de aceea a și venit person.il 
in ari .și mir.it cum df nu ne-a chemat la ordin !) și a adus 
drc-itul la replică publicat mai sus. Ne surprinde plăcut faptiil r ă 
e te pcntiu prima oară cind pi imarul ne remite un drept la ri 
plică, rb și. slavă Domnului, ziarul nostru l-a criticat vehement de 
nenumărate ori. înseamnă că, așa cum se exprima pe scările re
dacției. diplomatul inginer Stoicuța, „s-a umplut paharul", cu alte 
cuvinte nervii dinsului (care nu sînt de oțel, nu 7) au cedat. Noi 
ne faci m datoria și publicăm dreptul la replică. Și, fiindcă t >t
vorbește dl primar numai in „parabole", fără să mai facem al e 
comentarii, ii reamintim vorbi le de duh: „Cine se scuză, se acuză!"

Citeva precizări -- referitoare la textul de mai sus — trebuie 
s,i facem. Lecturindu-1, mulți cititori vor crede că s-au strecurat 
greșeli de corectură. Nimic mai fals. Noi avem la acest compar
timent oameni competonți, cu vechime și experiență. Numai ci, 
dmeci r de formulările „îmbîrligate" ale „autorului", textul suferă 
d greve greșeli. Dl primar a lipsit de la lecția de gramatică. 
Int -un text de două pagini, dinsul. scrie de 7 (.șapte) ori „a-ți fă
cut". „a-ți dres"... Corect este „ați făcut", „ați dres". AȚI înțeles 
d-h Stoicuța 7 Mai la vale, dl Stoic uța ne dă in cap cu un „D1F 
TONG LATIN".

Domnucu' dragă, „diftong" înseamnă: „prommțar în accea.i 
silaba a unei vocale cu o stm vocală; grup de două sunete format 
dir.tr o vocală și o semivocală care se pronunță in aceeași silabă". 
Termenul vine din limba franceză „diftongue" (vezi DEX). Pr >- 
babil dl dipl. ing. Gheorghc Stoicuța sc gin dea la „DICTON", <5- 
ea ce e cu totul altceva „o expresie, sentință (formulată de o 
personalitate celebră) devenită proverb. Acum AȚI înțeles d-’c 
Stoicuța că între DIFTONG și DICTON <-ste o diferența cit de 
la M1NGÂRICA la MÎNCARIME ?

Și, fiindcă AȚI încheiat cu o „cugetare personală" (deci AȚÎ 
trecut^ de la gînduri de primar independent, la „cugetări perso
nale ? ) noi vă răspundem scurt: deținem înregistrarea pe ban.1.1 
\ d< ( larațiilor de la martorii oculari. Ei nc-au spus că v-ati văzut 
cînd o loveați pe femeie. Că după aia au negat, treaba lor...

Gu aceasta, vă salut tovără.șește,

ca scop evident lansarea senza
ționalului și atragerea cititorilur 
pentru lccturarea ziarului in ziua 
următoare, adică din 7 ianuarie 
1993, pentru care a-ți anunțat 
„filmul meciului", adică povestea 
„fir cu fir".

„Filmul meciului" însă, publi
cat in ziarul de 7 ianuarie 1993 
este in contradicție cu „EPILO
GUL" din 6 ianuarie a.c., și te 
duce cu gîndul la „PILAT DIN 
PONT" pentru că domnii zia
riști încearcă parcă „să se spele 
pe mi ini" de ceea ce au afirmat, 
sus și tare, in numărul anterior. 
Amintiți și de principiul de ori
gine latină „Sa ascultați toate 
părțile" ceea Ce susțineți că a-ți 
și făcut" chiar înainte de publi
cația de ieri, că nu s-a dovedit 
afirmația Laurei Gyopiaș.

Bine, dar de ce nil v-ați gîndit 
la asta înainte de a publica, de 

Mircca BU.IORESCU
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ce nu v-ați gindit și la alt dif
tong latin care spune „Cind faci 
ceea ce faci, fă cu prudență și 
gîndește-te la consecință".

Și, ca să nu lungim vorba și 
să nu vă ocup prea mult spațiu 
in ziarul dv., abuzind de dreptul 
meu la replică, dv. a-ți tras con
cluzia din cercetarea făcută a 
lui L.G. că acuzați.Ie aduse nu 
se dovedesc și că acțiunea aces
teia ar li constituit „o diversiu
ne cu scopul discreditării prima
rului" și atunci, de ce a-ți pu
blicat, ceea ce a-ți publicat în 
ziarul din 6 ianuarie, 1993 ? D ir 
aceasta este o altă problemă și 
așa cum a-ți afirmat dv. in a- 
cest număr, ceea ce am făcut 
sau nu am făcut eu, ceea ce a 
făcut Laura Gyopiaș pusa la cale 
de cine a fost pusa și ceea ce 
a-ți făcut și n-ați făcut dv. intră 
in compet' nța de soluționare a 
altor organe, de poliție după 
parerea dv. sau de procuratură 
și justiție, după părerea mea.

Oricum, trebuie sa recunoaș
teți că pe cetățenii municipiu
lui Petroșani, pc cititorii ziarului 
dv. ca de atitea ori in anul tre
cut, i-ați împins incă o dată 
tendențios și cu rea voință in 
■ cruță !

Care est adevărul ?
închei cu o cugetare personală 

„drumul adevărului și al dreptă
ții e lung, dar... e sigur". Orgi, 
m ie de justiție vor hotărî.

1‘rini irul municipiului
Petroșani

ing. Stoicuța GtlFORGlIE

Retrospective 1992 (III)
A fost, totuși, liniște...

De.și evenimente politice, eco
nomice și culturale n-au lip.-it 
în 1992, viața socială a fost una 
molcomă, puțin interesata de e- 
voluția acestora. Cele mai mari 
„corn ul-ii" au fost generate le 
vizita de l’aști a exregclui Mi- 
hai, care a adunat multa lume 
în cinlrul Bncurc.știului și con
certul megastarului american 
MichaeJ .laclison care a necesi
tat intervenția la cil mai înalt 
nivel a forțelor de ordine. A- 
restea au fost manifestai i de 
simpatii’.

Campania electorală, aprigul 
rinei a) „celor șase" nu a gene
rat masive mitinguri de stradă, 
așa cum era de așteptat avînd in 
vedere experiența din anii ’90. 
Pentru prima dată de la Rcvol t- 
ție încoace a fost anul jn care 
au lipsit, , mincriadele. Astfel că,

După ce i-am ascultat relata
rea, sincer să fiu destul de ine
dita, dat liind caracterul inedit 
al celor relatate, m-a interesat 
ce învățăminte a desprins din 
calvarul ultimului an pentru 
viața lui de acum înainte. Deci, 
întrebarea a sunat simplu: „Și a- 
cum, ce veți face ?“, Răspunsul 
e rostit nonșalant:

— ...Păi, văd eu. Dar, ceea ce 
e sigur, e sigur. După ce am 
văzut cum se poate trăi în altă 
parte, nu mai rămin. Văd eu 
cum, dar voj pleca. Oriunde.

Un răspuns șocant și dezolant 
pentru cei care-1 aud de la un 
tînăr aflat în pragul maturității, 
un fiu al acestor locuri care iși 
vede împlinirea, realizarea sa in 
viață nu pe pămînttil care l-a 
născut, ci undeva departe, pe 
meleaguri străine, printre oa
meni străini, chiar ostili. Ifotă- 
rîrca pare definitivă. Cu toate 
că... Cu toate că învățămintele— 
ar trebui să-l îndemne la altă 
orientare.

Tînărul lăcătuș A.S. a fost re- 
turnat de curînd din Germania. 
Mai bine zis a fost „returnat", 
împreună cu alți azilanți ro
mâni, conform înțelegerilor din
tre cele două guverne — român 
și german. Deși are calificare, 
deși a avut loc de muncă, deși 
qre părinți în Petroșani, l-a a- 
pucat dorul de ducă încă înainte 
de Revoluție. A reușit. După Re
voluție a revenit, a fost reanga
jat la aceeași mină, s-a bucurat 
de tot sprijinul. Dar, a dispărut 
din nou. A ajuns pînă în Ger
mania. 11 întreb cum a trăit, cu 
ce s-a pricopsit, cu ce s-a în

La semnalul ziarului nostru

Copilul „lără nume“ 
a ajuns acasă 1

Scriam cu cîtva timp în urmă că Ia secția de copii distrofici 
a Spitalului municipal Petroșani a fost adus un copil în vîrstă 
de 2 ani și 6 luni, care a găsit aici căldura sufletească a persona
lului și s-a „legat" cum se leagă fiecare suflet „cu mîinile și ini
ma" cum zice proverbul românesc.

„A fost pentru noi o mare bucurie să o vedem într-o zi (n-ăre ( 
importanță), pe mama copilului, pe coridor. întrebind, răvășită 1 
sufletește, de copilul ce a fost lăsat aici".

Ir.tîlnirca a fost fără lacrimi și gesturi deosebite, noi. repet, 
bucurîndu-ne poate mai mult ca „oricine că am redat șansei un 
copil ce nu trebuie să se piardă", ne-a mărturisit directoarea sec- 
ției

Explicațiile date de mama copilului, cum că l-ar fi lasat la 
bunici, că bunica s-a supărat pe el și dc-atunci l-a adus la a- 
ceastă secție de ocrotire a minorilor, nu mai au nici o importanță.

Așadar, în lupta cu răul, a învins binele. Un bine care, spe
răm, se va cuibări pentru totdeauna în inima oricărei mame de > 
o asemenea speța.

„La mulți ani 1“ copil fără nume, îți urăm noi. cei care te-am . 
cunoscut în hainele disperării și în visele cele mai negre. „La 
mulți ani !“, speranță, ție. copilule, cea mai mare bucurie a aces
tui pamint.

IJorcI NEAMȚU

ți un i. cu > II 1 mai mult d ■ < I: . a 
1U9I. Rata cril " I

convulsiilor socialle putem afir-
ma că anul 1992 : i fost un an le
liniște. Ponte pre: i multă liniști
Să fie oare liniș lea dinaint.’a
furtunii 7

Societăți a n.ui . i -î n fost
insă ferita le o tcrnicA "e-
crtidesec nța >i 1 n- ni nu 1 il 1 m-
fracțional. F. icind din i.au apel

1 i susțineri a cifri <ă a afli nia'iri
de mai sus. lata a in - ■ im. ii
activitati a poliț .ci imn va
„pleci sociel atil"; 111 7âu mfi i

cut cu >.h 1.1 ii t ă
la sula le mu d lo
cuitori. Enorm! D icn numărul in
fracțiunilor contra persoanei iu 
fost de numai 8I> 5âll (cu 8H0 m ti 
puțin decît jn anal anierior) cri'1 
împotriva .pulului public ri 
săltat la Ifi .‘>9ă. adică cu 1949

tors 7 Pui, cu nume. Daci a fait 
„relurnat" cu furia nu s-a ales 
cu nimic... De fapt, deși ar li 
puiul, nici nu a urmărit să-și 
adune nu știu ce bunuri. Scop ui 
i-a fost cu totul aliul, .și-i pare 
râu că nu i-a reușit. Visul, țin
ta peregrinărilor sale a fost 
Canada. Pentru aceasta a stnns 
bani. Și ar fi reunit, dacă soarta 
nu i-ar li fost potrivnica. A fost 
cazat intr-un lagăr de imigranți. 
De lucrat, a lucrat intr-un depo
zit de alimente. A făcut... cură
țenie. Deci, a maturat. Dar a 
ciștigat destul de bine ca să-și 
poala as.gura traiul zilnic și 
să-i și râmină ceva. Râu a fost că 
nu a avut de lucru, doar ocazio. 
nai, deci, nici cîștig în perma
nență...

Dar, toate s-au năruit dintr-o 
dată. In lagărul în care au fost 
cazați și alți imigranți, din alta 
țări, și țigani, și arabi etc s-a 
produs un furt. A intervenit po
liția care a întreprins o razie 
severă. El, ca să nu fie depistat 
și-a ascuns legitimația și și-a
declarat o altă identitate. Dac 
a fost depistat. I s-a găsit copia 
legitimației originale. Și n-a a- 
vut încotro. A recunoscut că a 
încercat un fals pentru a nu fi 
retrimis în țară. Or, de ce s-a 
temut, n-a scăpat. A fost și în
chis, iar cu primul avion cu 
care au fost expulzați imigran
ții români găsiți în neregulă, mai 
ales țigani, a fost retrimis și el 
în țară. Cu destulă brutalitate...

— ...Și, totuși ?
— Totuși !

Io an Dl BIR

Un alt fenomen social deosebit I 
de grav: corupția. In acest dome- , 
mu organele de poliție au cons
tatat 6 043 cazuri, cu 1106 mai 
multe decît in anul precedent, 
din caro 1 197 riare și luare le 
mită și 1 316 trafic de Influență, 
lată deci ca ,.dro|dia Societății" 
iese la ive dă.

I ara in loiala, unu! lin ciș’ti- 
gm-ile cele mai Ins minate di-n 
viața sociala a fo-1 apariția și 
dezvoltare.. pre‘ei independente 
și chiar de partid I’rntru Că 
sub frontispiciul unor gazete au 
luat ființă partide* (vezi PRM) 
iar Hil> flamura partidelor s-au 
înființat gazele. Desigur, tot din 
prism i mass-mediiȚ un rol im- • 
portant l-a jucat constituirea

Tiberiu VINȚAN

person.il
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PROGRAMUL SĂPTĂMÎNIII O carte născută în Valea

11!

)*’ LUNI, 11 IANUARIE

17 ianuarie 1993
19,30

14,00 Actualități. Meteo. 
14,15 Ora de muzică. 
15,00 Preuniversitaria
15.30 Teleșcoală.
16,00 Magazin agricol.
16.30

20,C0
20,30

17,00
17,05

Festivalul de muzică folk. 
„Om bun" — 1992 (sclec- 
țiuni).
Actualități.
Magazin în limba maghia. 
ră.
Tezaur folcloric.

20,40
20,50

23,25
23,45

Desene animate.
MACRONl
Actualități.
Concurs pentru Eurovision 
’93 (IX),
Sport.
Telecinemateca.
OMUL DE MARMURA.
(Polonia, 1976).
Vedete in recital.
Actu ilitățl.

20,35

21.25
21,35

22,25
23,00
23,15

0,15

La aniversare. Spectacol 
dedicat aniversării naș
terii lui Mihai Eminescu. 
Sport.
Film serial.
DIN VOIA DOMNULUI. 
Episodul 10.
Viața parlamentară. 

Actualități.
Magazin cinematografie. 
Jazz-fan.

S1MBATA, 16 IANUARIE

18,35
19,00 Sighișoara.
19,30

JOI, 14 IANUARIE
9,00

7,00 Na-

20,00
20,30

20,40
20,50

22,25
23,10
23,2a

Desene animate.
MACRON!
Actualități.
Concurs pentru Eurovision 
’93 (VII).

Sport.
Teatru TV. TRENUL DIN 
ZORI NU MAI OI’REȘiE 
AICI.
Partea a Il-a.

Studioul economic.
Actualități.
Repriza a treia.

10,00
11.00
12,00

13,35

MARȚI, 12 IANUARIE

Programul Televiziunii 
ționalc din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

TVR Iași.
TVR Cluj.
Film artistic.
NEBUNIILE LUI RODIN 
1IOOD. (SUA, 1934). 
Desene animate (reluare). 
PIF ȘI IIERCULE. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Curs de lin#.a

7 00 Na-

10,00
11,00
12,00

13,30

Programul Televiziunii 
ționale din Republica Mul- 
dov i. Telcmatinal.

TVR Iași.
TVR Cluj.
Teatru. TV. TRENUL DIN 
ZORI NU MAI OPREȘTE 
AICI.
Partea a doua (reluare). 
D~sene animate, (reluare) 
PIF ȘI I1ERCULE. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Preunivcrsitaua. 
Teleșcoală.

16,25

10,00

14,00
14,15
15,00
15.39
16,00 Conviețuiri-magâzin.
17,00 Actualități.
17,05
17,35
18,05
18.39

Repere transilvane. 
Actualități.
Magazin în limba germanii. 
Povestea vorbei.

19,00

19,39

Medicina pentru toți. 
Televiziunea vă ascultă! 
Salut prieteni! (I).
Mari ansambluri folclori
ce: Ansamblul artistio
„Ciocirlia",
Dunărea — leagăn de tl- 
viliza ții.
Desene animate.
MACRON!

20,00 Actualități.
20,30

16,00 Repere moldave.
16.30
17,00
17,05
16,05
18,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19,09 Spectacolul lumii. Eterna 

Grecie. Episodul II.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Concurs pentru Eurovision 

•93 (X).
20,40 Sport.
20,50

20,10
20,50

21,45 
2? 15
23,00
23,15

Concurs pentru Eurovision 
’93 (VIII) 
Sport.
Film serial.
DIN VOIA DOMNULUI.
Episodul 9.
Șlagăre... șlagăre (1).
Universul cunoașterii. 
Actualități.
Salut, prieteni! (II).

21, 5
22,00

Film ser il.
DALLAS.
Episodul 197.
Reflecții rutiere.
Un zimbet pc portativ...

22.15 Studioul economic.
23.00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 15 IANUARIE

7,00 Piogr.imul Televiziunii 
ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

Na-

țiului a ocolit Pămîntul
Șase oameni de mare cultură, aparținînd unor formațiuni po

litice diferite ajung la o părere unanimă: STEPA MEMORIEI, ul
tima carte a lui Valeriu Butulescu este o reușită a genului. 
„Certificatul de calitate11 este semnat de criticii și scriitorii : A- 
drian Păunescu (PSM), Alex. Ștefănescu (CD), Constantin Sores^u 
(FSN), Nelu Oancea (FDSN), Cornel Ungureanu (PAC) și Mircca 
Ionescu-Quintus (PNL). Puține cărți au avut șansa de a fi gard3te 
de nume atît de sonore. Se confirmă o ipoteză mai veche. Politica 
îi dezbină pe oameni, cultura îi apropie. Și cultura e mai puter
nică decit politica.

STEPA MEMORIEI conține 1150 aforisme, reunite pent ii 
pr’ma dată în limba in care au fost gîndite, după ce au înconjur it 
pămîntul, traduse în 12 limbi. în aproape 200 pagini, autorul 
comprimă esența a 20 de ani de atentă contemplare a lumii, cu 
frumusețile și mizeriile ei. Cartea se află, deocamdată, numai în 
chioșcurile Societății „ZORI NOI" din Valea Jiului. E mai ieftină 
ea o cutie de bere, deși este infinit mai savuroasă. O recomandăm 
iubitorilor de frumos și înțelepciune, asigurîndu-1 că nu-i va de
zamăgi.

I

I

I

copii ț

Înota
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laBună dimineața... de 
Cluj! Video week-cnd. 
Actualități.
Șapte note fermecate. 
Film serial pentru < 
SAM (SUA). Premieră pe 
țară. Episodul 1.

11,30 Tradiții ale vlahilor din Voi
vod ina.

12,00 Alfa și Omega.
13,00

10,00
10,10
11,00

14,00
14,30
14,40
14,50

J 5,30

22,15
22,35

23,35
23,45

Fun-Spectacole oferite ele 
dația Brambach. 
7x7.
Actualități.
Reflecții rutiere.
La nașterea Domnului E- 
minescu.
Film serial.
VĂDUVELE.
Episodul 11.
Rugby: Anglia — Franța In 
Turneul celor 5 Națiuni. 
Transmisiune directă de la 
Londra.
Al doilea război mondial. 
Documentar.

Desene animate. 
Mapamond.

' Telecnciclopeclia.
Actualități.

i Film ^artistic. CHINEZUL 
(VI). îngerul decăzut. (I ran- 
ta — Italia, 1991). 

Siiptămîna sportivă.
Speranță pentru un cântec. 
Concurs pentru Eurovision 
1993.

Actualităț..
Film seri;J.
VĂDUVELE.
Ultimul episod.

DUMINICA, 17 IANUARIE

'.'.HO Bună dimineața!
10,00 Actualități.
I 0 Arlecliino.

O emisiune pentru iubitorii 
poveștilor 
lui" (II).

10.15 Film serial . entru copii. 
SAM (SUA). Episodul 2.

II 15 Viața sati 7ui y.
11.15

5

Argumente degeaba
Discutam, deunăzi, cu un prie

ten din Vulcan. Ba de una, ba de 
alta. La un moment’dat, a venit 
vorba despre pîine. „Ce păziți 
voi, ziariștii ăștia? că, uite, iarăși 
sînt prc’jbjrie cu ea“ mi-a re
proșat ei. f» parcă stătea la ta
clale cu vreun ștab de la fabri
ca de pîine. „Păi, socotește și 
tu, a continuat amicul. De joi și 
pînă simbătă trebuie să alergi, 
să ici la rînd toate magazinele ca 
să te poți alege cu două-trei pîini. 
Și asta se întîmplă săptămînă de 
săptumină. N-am constatat-o de 
ieri, de azi. Mi s_a întîmplat nu 
o dată11.

L-am ascultat cu atenție. Tre- 
cînd peste fapltd că impută ga-

I 

!

ș zețarilor ncrltmicitatea în aprovi- 
țj zionarea cu acest produs vital, 

care este pi'..ca, l_am rugat sa-mi 
spună care sînt, după el, cauze
le. „Cred că cineva, acolo 
sabotează11, a venit, scurt, 
punsul. 
mas ca 
sus?', 
poi, in 
dul mă dusese la fulminanta a- 
firma! ie funariană cum că, tot

I

I

I

I

sus, 
răs- 
ră-Pentru moment am 

peștele. „Unde acolo 
l-am chestionat, mai a_ 
continuare, deoarece gîn-

de sus, cineva încearcă teroriza
rea populației prin frig. Se vede 
însă, treaba că mintea mi-a bătut 
prea departe, pentru că răspun
sul a fost: „La fabrica de pîine'1.

Degeaba am încercat să-i ex
plic că fabricile de pîine lucrea
ză funcție de făina pe care o 
primesc. Că făina, fiind puțina, 
și cantitățile de pîine aduse la 
centrele de desfacere sînt mici. 
Se trec repede și, de aici, cozi, 
nervi, timp pierdut. In fine, 
tot tacîmul de calvaruri cu care 
românul s_a învățat ca fiind par
te integrantă din viața 
cu zi. N-am reușit să-l 
și gata! Și 
mă ierte) 
să ridice ochii 
seu .ă deoarece 
A uitat, poate, 
doi ani, cineva 
sese un pariu
Și l_a pierdut. Acest lucru nu_l 
simt însă dumnealui și cei care 
au emanat, ci mulțimea. Adică 
aceia de jos. Mai este nevoie de 
argumente? Cred că nu. Au fost 
aduse o mulțime. Și tot degeaba,

sa de zi 
lămuresc 
rog să 

re fu za
o

asta (il 
pentru că 

mai sus. Ar< 
nu este singurul.
că, în urma cu 
mare și tare pu- 
cu agricultura.

Cheorghe OLTEAN(J
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„Mașina timpu.

12,20
13,00

44D'AIA” SE ÎNTREABĂ^
«A FI SAU A NU FU

I
I
I I 
I
I 
I

ln mod sigur, un om e mult mai mult dccit mănîncă și b' i, 
căci la fel de important pentru ființa lui e și ceea ce aude, vede, 
citește. Cine îu reduce existența la o simplu umbră sub soare.

I1

I

I
§

Handbal masei lin: Steaua — >iiIii1 
fi
II
I I

U.S. Crcleil (Franța), meci 
retur în „Cupa I.1I.F." (re- 
prizi o doua).
Viața satului (continuare). 
Lumină din lumină.

MIERCURI, 13 IANUARIE 10.00 TVR Iași. Rugăciune.
1 11,00 TVR Cluj. 11,00 Actualități.

: 7,C9 Programul Televiziunii Na 12,00 Film serial (reluare). 14,15 Vidco-magazin.
ționale din Republica Mol VIHGINIE JȘI FACE DE 16,35 Anul sportiv 1992. J.O. de
dova. Telcmatinal. CAP. vară Barcelona (III).

19,00 TVR Iad. 13,00 Desene anin a'e (reluare). 17,35 Ocolul pămîatului in 80 dc
li,00 TVR Cluj. PIF 1 HERCULE. zile.
12,00 Film serial. J3,3(i Descoperirea Planetei. Episodul 5.

DIN VOIA DOMNULUI. 14,00 Actualități. 18,30 Laurcații premii,lui Nobil
Episodi 1 1 (r luare). 44,15 Ora de muzică. pentru literaturii. Lingi

12,50 La sept. 15,00 I’rcunivc.- itaria. Pirandello.
13,30 Desene animate (reluare). R ,25 Teleșcoală. 19,00 Film serial.

PIF ȘI HERCULE. 15,50 Tragerea Loto. ' DALLAS.
14,00 Actualități. 16,00 Cheia .succesului. Episodul 198.
11,15 Ora de muzică. 16,30 Ailc vizuale. 20,00 Actl .lUățl.
15,00 Preuniversitaria. 17,CO Actualități 20,30 Fih 1 ;u li >Li«.
15,50 Tragerea Pronccxpres. 17,05 Gong 1 lliJTEL (SUA, 1983)
16 00 Vîrsta a treia. 17,3j Pro Patria. 22,15 Sport.
•16,30 Agende muzimlă. 18,35 Dialoguri muzicale. 22,25 Convorbiri dc duminică.
17,00 Actualități. 19.00 .Simpozion. 22,55 Actualități.
17,95 Sport-club. 19,15 Desene animate. 23,10 Campionatele Europene de
18,05 Cabinet ju-id. 29 00 Actualități. patinaj arlislic — gala Iau- 1
13,35 Arhive fdlclotice. 20,30 Concurs pentru Eurovision rcaților. Transmisiune de ,
19,00 Reflector. • ’93 (XI). la Helsinki. !

s *,

§

i citește. Cine Fi reduce existența la o simplu umbră sub

! acela nu merită calificativul de om.
Valeu Jiului — e o realitate — nu se poate mîndri că

I viață spjiituală din cele mai bogate. Aceasta e o realitate
I trebuie să nc „mobilizeze" 

vărac o mai bună reprezentare a imaginii Văii, 
maica tinerelor talente ridicate din rincb.il nostru. De cele 
multe ori (clin păcate), acestc talente, odată afirmate, se zl . 
tr-o indiferență generală, luptîndu-se singure cu dificultăți mate
riale de nctrccut. Oare soarta lor e să lumină dc-a puruii „sp - 
ranțe" ?

£ și cazul celor pitru studonți, foarte talenfațl, care formea. i 
trupa de muzică rock „D'aia". Aceștia sînt: Cătălin Crețu (clap ■), 
Huria S lăjan (chitară solo), Robcrt Iepure, (baterie) și Sorin Ci 
lui iru (chitiră bus). „D’aia" s-a in iințat în 1990 și astăzi au de 
v nit loarle cunoscuți și aprcciați, în mediul studențesc mal al 
A -ă vară au concertat in cadrul Festivalului studențesc de la 
Timișoara, unde au avut succes la public.

Florinn littiș, în cadrul emisiunii rock pe care o realizca. i 
In Radio Tineret, i-a pi cn'at ascultătorilor clin țață, rccoinan 
dîndu-i călduros. Toa.c acestea sint lucruri minunate, însă nimic 
nu ar ii mai minun.it pentru cei de Ia „D’aia11 dccit să le intin l.i 
cineva o mină de aiulor, clîndii-lc astfel șansa de a confirma spe
ranțele care s-au pus în el- Lipsa Legii sponsori. Arii ii c'.di i

■ întrebe hamlctian: „To be, or not to be ?“ și, îiwnte de a și 
face planuri de viilor, să-i ingiijoieze foarte tare prezentul.

Dl. prof. Vasilc Repede, directorul Clubului studențesc, f ce 
tot cc-1 stă în putință să-l sprijine, insă dacă bani r.u sînt, nimic 
nu poate face... Noi sîntem siguri câ acești băieți talentațl vor 
fi, mai devreme snu nud tîrz.u, sprijiniți și material și efi vor găsi 
pe cineva care, convins de talentul lor, va dori să-l ajute. Sperăm 
că asta se va întirnpla foarte repede, penti u că „D'aia" merită din 
plin I

arc o 
ca re 

și să ne determine, clacă dorim cu ade- 
sâ sprijinim aiir- 

e m ii - 
bat în- I

Vali LOCOTA I

rincb.il
minun.it
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S i n t e m de nici o culoare !tras in nor ca promisiuni ?

19 Terorist • •
1 1 noștri /albastru de Prusia și

vom afla în 
nici în acest

bine, de
un răs-

1993? Știm prea
an nu vom afla 
pusă în versuri de inspi- 
tras în noi, după 22", tot

Vom afla, de exemplu, ca 
introduce gazul metan in 
Aceas'fi mare promisiune a anului 1990 care a 
reușit la timpul ei să ne încălzească chiar ți pe 
vreme de ger, după ce a slujit pe post de „obiec
tiv" în mai multe campanii electorale s-a re
tras din actualitate pentru a rămine ceea ee 
este: nimic altceva decît o mare pronii iune. 
Consemnăm faptul printre regretele acestui an. 
cu gîndul că alte neimpliniri își pierd din impor
tanță. In for.d, mai contează pentru noi „mi
lioanele lui Ceaușescu?" Mai contează obrazul 
demnitarilor care s-au privatizat de pe o rampă 
de lansare atit de gmeroasă cum este cea a u- 
nităților cu capital de stat?

Vom afla, în 1993, că și Pe șantierele de lo
cuințe vom bate pasul pe loc. că alte promisiuni 
aie anilor 1990—1991 nu se vor maj împlini nici 
în următorii ani. Desigur, nu sînt fonduri, bu
getul e sărac, subvențiile au alte destinării, nu 
avem întreprinzători străini. Noi nu avem de
cît sacul cu nevoi pe care, răbdători, îl ducem 
in spate de la an la rn.

„Cinc-a tras în nii" cu ..ti'.ea promisiuni, du
pă 22 decembrie 1909?

Ce nu 
pildă, că 
puns la marea dilemă 
rație stradală : „cine-a 
așa cum nu vom afla unde sînt milioanele lui 
Ceaușescu, sau care miniștri din anii 90—91 
s-au privatizat de necaz că și-au pierdut porto
foliile. Nu vom afla dacă acești demnitari, sau 
alții, învinuiți de speculă șl corupție au argu
mente să se disculpe în fața țării dar, nu-i n.ni 
o pagubă dacă nu aflăm, căci între timp faptele 
își pierd din importanță. Timpul trece, timpul 
dizolvă, timpul aduce noutăți, timpul învinge. 
Sub efectul a ceea ce este trecător, vinovăția 
scade în gra.itate iar demnitarii-privatizați ră
mași fără portofolii, dar căpătuiți cu avere, dacă 
se plictisesc n-au decît să mai înființeze cîte-o 
aripă, de preferință tînără, sau cîte o co!'.'’enție.

Nu vom afla ce resorturi declanșează crește
rea și descreșterea accizelor la carburanți sau 
pe care palier leul nostru î?i va găsi stabilita
tea. Tn fine, nu vom afla cit costă un certificat 
dc propric‘ate...

Ei. și? Toate acestea nu sînt doeît niște miel 
regrete care pălesc față de ceea ce urmează să 
aflam.
/’rv///z//zrz////AVz////////zz/zz////7/^/z///z/zw//z//z/////ziv///7/z///r////r//zzz/////zZi,zz/w/i zzzzza 'yzzzzzzzz/zzzrzzzzrz//zz

Despre .papagal spunem noi, 
trăitorii în zonele cu climă con
tinentală, că este o pasăre exoti
că. Lipsa specimenelor autentice 
este‘suplinită de un soi aparie 
obținut prin selecții succesive iu 
laboratoarele marii pateri de 13 
Răsărit. Cum dup.i implementarea 
comunismului pe plaiul străbun, 
politica, economia, totul se des
fășura după modelul sovietic, e- 
vident că au apărut și papagalii 
— tot sovietici. A.re?tia erau, 1- 
nhial, neobotiții cintături dc ode 
ia adresa celei mai... și celei mai... 
orinduiri. Au ccniinuat așa și cind 
’rupul țării a fost ciopârțit, cînd 

au impus țării condiții umili
toare, de invifis în al doi’ca răzT 
boi mondial și nu de cobelige- 
rant, ș.a.rn.d Responsabilii cu
propaganda ai j.artidului au
constituit exemplarele standarl 
ale speciei. In imperiul dc la Ră
sărit, conducătorii ajunseseră să 
fie divinizați, ca dec adă a mun
cii exemplare, permanente a sto
lurilor de papagal) autohtoni. Mo
delul a fost imediat în*; t de-al 
noștri,'adaptat .și îmbunătățit con
tinuu. Chici lăuritorul «» a-zisoi e- 
poci de. cur a cotit-o strategic, 
după invazia din Cehoslovacij, 
si propaganda pro URb.S s-a di- 
1-at puțin. S-a compensat insă 
pun promovarea urmi cult al per. 
sonalității dc .ănțat, dus pi.nă la 
limita imaginabilului. Am putea

spune că, clin acest moment, sub
specia românească a dobindit ca
racteristici apaete, diferite de ce 
le ale speciei standard. Cercetă, 
rile specialiștilor au demonslrit 
că de fapt mj s-au produs m 1- 
tații esențiale, așa că numele de 
papagal sovietic poate fi păstrat 
fără teama de a greși cu ceva. 
Nu c de mirare că se folosește și

F a g» a g a fi u fi 
sovietic

acum, caracterizînd un anume 
gen de persoane. Am cunoscut 
personal un specimen „de rasă" 
mai zilele trecute. Dumnealui lu
cea apologia mărețelor realizări 
socialiste și bineînțeles, a ctitoru
lui acestora. Printre alte gogori
țe, pe care papagalii sovietici le 
vehiculează acum, profitind de 
situația actuală a țării — proble
ma locuințelor. Cică, de bine, de 
rău, Ceaușescu a asigurat un a-, 
coperi.ș deasupra capului fiecă
rui locuitor al țării. Aici trebuieso 
lămurite niște chestiuni care, la 
urma urmei, sînt esențiale. Tot 
ce s-a realizat în această țară 
este opera poporului român. 
„Meritul" partidului și al „con
ducător il"i iubit" constă in proas
ta organizare, in catastrofala tac

nu se va 
noastre.

Ion MUSTAT A

tică economică, de cercetare ți 
dezvol.arc, in chinuirea poporu
lui in mod nejustificat Să stăm 
strimb și să judecăm drept. Ță
rile din vestul Europei, care au 
mers in continuare pe sistem ;I 
economic capitalist s-au dezvoltat 
enorm, în comparație cu noi, și 
asta cu mult mai puține sacrili- 
eii. Revenind la concret, să ve
dem ce blocuri s-au construit 
sub Ceaușescu. Paralelipipede din 
beton, lipsite de o elementară 
izolație fonică, avînd instalații 
electrice, dc inc.dzire și sanitare 
subdimensionate sau din materia
le neoorespunzâtoare. Apartamen
te cu două camere, în majoritate, 
bucătării minuscule și, la „con
fort sporit", cu terasă. Familiile 
cu mai mult de ur. copil — vă 
amintiți politica demografică a 
partidului, nu? — aveau veșnic 
probleme de spațiu. Apoi, tot cor
tegiul de defecțiuni — țevi spar
te, conducte înfundate, subsoluri 
inund, te, ctc. Un calvar. Numii 
despre acestea se pot scrie roma
ne fluviu. Fiecare dintre noi cu
noaștem foarte bine toată aceste 
lucruri. Unii însă, uită sau se fac 
că uită. Nu le doresc acestor pa
pagali sovietici dccît să locuiască 
intr-un apartament a1 unuia din 
blocurile monumentalului car
tier „Dallas" din Vulcc n.

Paul N'ICULESCU

roșu de comunism f

Astfel, 
își as

albas- 
multâ

Uindva, pe vrcamca cind mai trăiau și pictori adevăr.ațl, e- 
xista o culoare de care aceștia se fereau din răsputeri: albaștrii 
de I’rusia. Dc ce ? Pentru că sub influența timpului, ea se oxida 
transformîndu se în cel mai veritabil cenușiu cu putință, 
cînd cineva se hotăra să picteze ceva pentru Eternitate, 
cundca cu multă grijă acest tub de culoare.

Anii au trecut, tehnicile pictorilor s-au diversificat și 
Irul cu pricina a fost uitat de toată lumea. Nu însă pentru
vreme... In comunism, cin 1 lot ce era pe marginea drumului era 
vopsit (de la sine înțeles) in roșu, s-a reinventat pictura. Nu știu 
exact care era compoziția vopselei utilizate, dar trebuie să fi fost 
aceeași rețetă care a stat și la ba'za Albastrului dc Prusia. Nu ■ 
foarte greu să constați asta, o poți face la tot pasul: vechile pa
nouri propagandistice s-au înnegrit în așa hal, incit nimeni, da® 
absolut nimeni, nu mai arc curajul să-și revendice paternitatea 
asupra lor.

Unde or fi acele suflete de arii ti care au migălit, cu atîtai 
pricepere, aceste mostre grotești? Dacă astăzi unii se extaziază In 
fața primitivismului cu care era imprimat te-mirl-ce bou pe ta
vanul unei peșteri, de ce nu s-ar m»ra la fel și de primitivul 
roșw de comunism, care a făcut pe mulți boj să-și schimbe culoa
rea de partid? Toate acestea ne sînt mult mai la îndemînă, stimați 
cititori, pentru că nu e musai să ne cufundăm în cine știe ce peș-i 
teră înfricoșătoare, să ne riscăm prețioasa viață, unică și irepeta-* 
bilă I Nu trebuie decît să mergem prin centrul orașului sau să 
dăm drumul la televizor, Ia întîmplare...

Cari Sagan, în „Creierul lui Broca", spunea cti fiecare dJntrd 
noi arc înmagazinate în memorie amintiri la care a pierdut cheisl 
de acces. Pentru a găsi această cheie nu trebuie 
ca unii extremiști mioritici, ci să stăm liniștiți și 
cind în cînd în buletinul de identitate.

A.stăzi s-a dus și albastrul, s-a dus și 
care să fie culoarea următoare? Afișele 
trecută au fbst, in marc măsură, de nici
loare a devenit și Președintele, acum nici FDSN-ist, nici FSN-ist^ 
pentru că funcția deținută nu-i permite. Tot dc nici o culoare d . 
și dl. Stoîcuța, primarul Petroșaniului, fost candidat independenți, ’ 
Ieri, călătorind cu autobuzul RATL-ului, ne-a depășit o Dacia ■ 
roșie și chiar un Lăstun, care e tot de nici o culoarel

Va li LCCOTA | 1

RETROSPECTIVE 1992 (ill )l

să facem accese 
să ne uităm din

comunism. Oareroșul de
electorale din campania 
o culoare. De nici o o
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(Urmare clin pag. 1)

CNA și atribuirea licențelor de 
emisie.

In categoria celor mai însem
nate evenimente sociale trebu.e 
să amir.tim greva tipografilor, 
care a paralizat părți îl apariția 
presei în întreaga țară. Iar con
secințele s-au văzut atunci. A

mai fost greva generată de s^rii. 
ducatul SNCFR, dar nici acestea 
nu au zguduit puternic scena vie-’ 
ții noastre sociale. Au mai foit 
.și alte evenimente majore care 
au marcat anul 1992 din punct 
de vedere al vieții sociale, da 
in genere, așa cum aminteam și 
la început, credem că pu'.em afir-, 
m.i fără teama de a greși că an il 
1992 a fost un an liniștit 
punct de vedere social.

din

J'rin z a d 
estetice 
l uțini J.i număr, 
• ii'ul îi.să n.i-1 p 
colectivă 
i.-tive au lo t precum se observă tlm 
tuf ce s-a petrecut in e.ti i ani po - 
<9 e'mori1 ti, si vor mai fi duo rece uno- 
ia le est» înli-adlcvar rr in de ce au 
f. cut. Nu este cazul lui Silvii, Druc m, 

r.ocmî cunoscuta -1 controversată,
<■' simpatic și aitora
unii r tr.eabil și pentru alții dezan'reabil. 
Dincolo de to ;te acrele con :•] rențo, trr- 
catoarc și s n'.iim nla)-r ripite, opin.de lui 
at, fost incomid . d. r n au pii’u*. li rei- 
r in-e, îi.:ru-ît '.Vit mg-.im rt.it».’ strins și 
c puse logic. A. a cum ' ■ d ■ prinde >i 
din carte-: d irvicalui „Ci nemția ir< sil i" 
cuprin7it.d n emorii do-pre formarea șl 
formația ltil. întotdeauna -lupi -'vcniinrii- 
te istorico de mom rf.' irot au apâi »t 
puzderie de memorii care înmarci să 
facă lumină asupra unor cauze cn nll d ia 
3a efecte spectaculare. Fiecare autor i;i 
cioplește propria rtatuie la c;)rc "rede că 
are dreptul, deoarece a fo-t implicat ori 
a cunoscut cum s-au pl mădlt strui lurllc 
iPu'erii în 1909.

ornice operații 
unii oameni, nu 

i-și i »t înfiumuscța tr 
■'t șterge o n memoriu 

care esie . to, ia.
"reci'm se

u-
an'ip.itir, pcnOn

timpului, i'i.ii

C d p r i c i i i e
adnl'ă și s-a form it [rinlr-o 
suimb.i, iitotprezi.ni.., al a < rc se 
acum p1 b. iiciln i.'v.i ...multului.
‘in» . iii <1, lui: 1 t, i spc. inți in 
tipii pmței libere ri maig.c’.ir,. 1 <!• :>
d.ită. motiva n p».ntru a jnv.1 1 a 
t'i situație orftr.iaiică și iu 
in marasmul nr.r.il ti $<><••.». .iiț.i ,și 
pi,-.p< , tivă, c.-I pu in «tprup.a'.i. a con 
Imit acea generat - pe care biisiu 
c ri o conside-fl irosita, ce a 
din convingere la c oarei epo ii 
mslc șl a totalitarismului.

Distanțarea J’.tî fîtlviu Brucan nu a f > t 
de comunisip, ci de Ceaușescu. ins st ' >s

i 1 -□) -.ț.e 
al.'â 

aJibU 
\'1C- 

ri 1 d- acani-
<i. I ;i

( icctC HCtil-l'e 
Io

i: • 
iii .,i- 

<ontrib ut 
corn ; •

i •
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PUBLICITATE i40£0SC09
SOCIETATEA MUZICALA ACUSTIC S R L.

vă anunță redeschiderea după sărbătorile de iarnă

Night Bar Discret
cu următorul program: vineri și sîmbătă, orele 22,30—1,00 
preț 2000 lei (din care: consumație — 1100 lei), duminică, 
marți, miercuri, joi — orele 20—1, preț 300. (157)

Societatea Comercială 
„Stil lom” SA Vulcan

I ■ 
B-dul Mihai Viteazul nr. 11, județul Hunedoara, I!

I ■ 
anunța ::IB I ■

In baza Hotărîrii Guvernului nr. 110/1991 și Hotă- ■■ 
ririi Guvernului nr. 279/1992, scoate la ;;

ta 
IB

LICITAȚIE ;j
• a

in vederea închirierii următoarele spații comerciale: îl
ia 
ia

1. Bloc 12 — 114) mp profil: „Prestări servicii, insta- / 
lății frigorifice, metrologie, desfacere produse electronice, !! 
utilaje frigorifice, aparate de măsură și control, birotică; ;■

2. Bloc 13, — 76 mp profil: Desfacere lapte și pro- ;;
duse lactate ; ;;

3. Bloc IM — 30 mp profil: „Ceasornicărie și desfa- !!
cere dulciuri — răcoritoare. ■■

I ■
Licitația va avea loc în data de 25 ianuarie 1993, ora îî 

12, la sediul societății, unde poate fi procurată și docu- 
mentația licitației. ;;I ■ t ■

Alte relații se pot obține la telefonul 570292. ;•

ANIVERSARI
MAMA, tata și bunica urează dragilor lor fii și nepoți, Marius 

șl Cosmin, cu ocazia zilei de naștere, bucurii, sănătate și „La 
mulți ani !“. (153)

BUNICII din Lupeni — Vasile și Anica Ailincăi — felicită 
pe nepoțica lor Iuliana din Aninoasa, cu ocazia împlinirii vîrstei 
de 4 anișori. „La mulți ani !“ Iuliana. (23)

PĂRINȚII și' fratele Claudiu. urează dragului lor Florin 
Cătălin Lungu, la aniversarea zilei de naștere, multă sănătate, 
noroc fericire și un călduros „La mulți ani !“. (146)

MULTA sănătate, fericire și „La mulți ani 1“ pentru Cristina- 
Loredana din partea lui Daniel, Virgil și Iuliana. (149)

„LA MULȚI ANI 1“ lui Ionuț Gușă din partea bunicilor și 
a mătușii. (150)

DIVERSE
SOCIETATEA Comerciala „Șatra" SRL Petroșani vinde o 

dubă izotermă, Rabă de 10 tone, preț 2 900 000, negociabil. Te
lefon 545402, 545207. (133)

SOCIETATEA Comercială „DROB" SNC Vulcan, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 10, bloc 50, ap. 4, angajează de urgență contabil- 
gestionar. (130)

SOCIETATEA Comercială „Alpin" SA Lupeni, scoate la lici
tație mijloace fixe, în 25 ianuarie 1993, ora 10. Relații suplimen
tare la sediul firmei, sau telefon 560761, între orele 10—12. (142)

VINZARI
SOCIETATEA Comercială „Presto-Torente" SRL, telefon 

545905 — 542018, vinde prin magazinul din strada 22 Decembrie 
nr. 1, următoarele produse: frigidere de 180 litri, mașini de spălat 
cu storcător, detergent, săpun, chibrituri, mături, șervețele, jucării 
chinezești, lenjerii de pat și altele. (31)

VIND apartament 2 camere Petroșani — Aeroport, Aviato
rilor, bloc 19, ap. 5. Relații după ora 17. (126)

V1ND Dacia 1300, str. Gh. Șincai, bloc B200, sc. 3, et. 2, ap. 
89, Lupeni, telefon 560884, după ora 15. (145)

VÎND Dacia papuc, închis, vizibil zilnic între orele 8—16, în 
fața magazinului chimicale Petroșani. (156)

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie seria C, nr. 1240, eliberat de Centrul 

de preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (143)
PIERDUT ștampilă cu înscrisul „Asociația de locatari nr. 3 

Lupeni". O declar nulă. (154)
DECESE

A ÎNCETAT din viață cea care a fost un om deosebit 
PAUL SABINA

Nu o vom uita niciodată. Familia și nepoții.
Inmormintarea are loc azi, ora 14. Cortegiul funerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică. (141)

Casa de Cultură Petroșani 
Universitatea popu'ară 

ORGANIZEAZĂ
in perioada 15 ianuarie — 15 aprilie 1993 

următoarele cursuri intensive
■ dactilografie B ospătari-bucâlari ■ stenografie

■ lucrători comerciali U croitorie II contabilitate
■ cosmetică ■ limba engleză ■ depanare radio-tv 
B dans modern.

Relații suplimentare la telefon 511 183.

SOȚIA Irina, copiii Mircca și Eva, nora Mariana’și nepoții- 
Lacrima și Mirciulică anunță cu durere încetarea din viață a 
iubitului lor

FANCSALI IGNAȚIE
Inmormintarea va avea loc în 10 ianuarie, ora II.
Cortegiu) funerar pleacă de la domiciliul din Petroșani. (117)

FAMILIILE C’adar, Zaharie și Ardeleanu mulțumesc tuturor 
celor care le.au fost alături, prin ajutor și prezență la marea 
durere pricinuită de decesul fulgerător al celei care â fost

CADAIl EMA (152)

COMEMORĂRI

ERJ1 soție, Gabi, Clara, Dana, Nicu copii, Diana nepoata, a_ 
nnnță cu aceeași durere in suflet că se împlinesc 6 saptamini dc 
la'dispariția fulgerătoare a celui ce a fost

DUCK IOAN (T.onea)
Amintirea luj va rămine veșnic vie in inimile noastre. (155)

CU ACEEAȘI adincă durere comemorăm 3 ani de la înceta
rea din viață a iubitului nostru soț, tată și socru

preot NICODIM RADULESCU
Nii-1 vom uita niciodată! Familia (144)

Sindicatelor Petroșani, la disco
teca „Vox Montis", pe 20 decem
brie 1992. Au fost invitați Flo
rin Silviu Ursulescu de la Ra
dio România-Tineret și solista 
Mădâlina Manolache (locul 111 la

PUZZIE DISCO-ROCK
ultima ediție a Festivalului 
„Cîntecul Adinculuj"). In fața u_ 
nei săli arhipline (deși prețul 
biletului a fost de 1 200 lei), au 
fost desemnate (pe baza a peste 
200 cupoane de concurs) primele 
20 de melodii ale anului. Primele 
cinci locuri au fost ocupate de : 
1. Ifs My Life — Dr. Alban; 2. 
Rhytum Is A Dancer — Snap; 3. 

Hazard — Richard Marx; 4. E- 
verytlme We Toucli — Maggic 
Iteilly; 5. Twilight Zone — 2 

Unlimited. Premiul dc 10 000 lei 
a revenit studentului de 18 ani 
Daniel Dencș. A fost aleasă și o 
„Miss Disco Top ’92‘‘, Simona 
Popa, 16 ani, răsplătită cu un 
premiu de 5 000 lei. „Gală" a fost 

sponsorizată de firmele „Fali
ment DMV“ din Petroșani și 
„Orient" din Petrila. • Grupul 
feminin rock Secret din Bucu
rești a lansat primul disc LP, 
intitulat „Strict secret". • După 
8 ani de tăcci'e conccrtistică, 
grupul scoțian Nazarcth (cu solis. 
tul vocal Dan MacCaferly) va 
concerta din nou. In luna aceas
ta vor ciuta și în România, la 
București șl Brașov. • Michael 

.Jackson a trimis, personal, copi
ilor din Sarajevo, ajutoare ce 
valorează 2 100 000 dolari. • Pen
tru primăvară și-a anunțat pre
zența >n România solista Jcnni- 
fer Rusii. • La emisiunea „Ra
dio in Bluc Jcans" din 27 decent, 
brie 1992, pentru citcva minute 
a fost in direct și atmosfera de 
la discoteca „Vox Montis ‘ din 
Petroșani. • In curînd. Mărie 
Frcdcriksson, solista de la Ro- 
xettc, va deveni mamă! Roxette 
vor continua însă... a Grupul ti
mișorean de spccd & tlirash Neu- 
rotnica (a cintat in Valca .Jiului, 
in iunie trecut pe stadioanele 
din Pctro.?ani și Vulcan) a tcr. 
minat imprimarea a 12 piese 
pentru o casetă audio. • Dcpc- 
che Mode, deși împotriva turne
elor, iși pregătesc un marc tur
neu în acest an în Statele Unite.

Genu TUȚU

CAPRICORN — BOU
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ceea ce este din carne, mai 
ales vie, vă poate cauza neplă
ceri.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Incercind să puneți mina pe 
putere, veți avea probleme cu 
puterea.

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie)

Veți lua în mină exact ceea 
ce nu vă place să atingeți.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Lucrul manual se dovedește 
a fi soluția optimă în cazul dv.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Dacă, în afară de bani, totul 
e perfect, înseamnă că s-a greșit 
pe undeva.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Primiți o dublă însărcinare ca
re vă sporește... greutatea.

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulie) 

Nu vorbiți cu primul venit 
despre necazurile dv.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august) 

Amețeala vi se trage de la o 
minge cu buline. Astăzi e mai 
indicat balonul oval.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie)

Puteți afla multe lucruri inte
resante despre dv. dacă știți să 
ascultați.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Discuția din „casa cu bani" vă 

urmărește .și vă terorizează.
SCORPION — MISTREȚ 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Nu alergați : Picioarele nu se 

supun, astăzi, ordinelor.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Ceea ce vindeți ieftin veți 

cumpăra, miine, scump.

Ultima oră l 
Modificări în 

orarul! școlifior
Ieri, la închiderea ediției, am 

primit de la Inspectoratul Școlar 
următorul comunicat :

„Ca urmare a avariilor grave 
pe care le-au suferit instalațiile 
sanitare și de încălzire din .școli
le generale 1 și 5 din Petroșani, 
in zilele de 29 decembrie — 3
ianuarie, datorită gerului, se 
modifică orarul la Școala gene
rală nr. 1 după cum urmează : 
elevii clasei I se vor prezenta la 
școală, luni, 11 ianuarie, de la 
ora 8, la sediul nou al școlii ; c- 
levii claselor a Il-a, a IlI-a și a 
IV-a care iși desfășurau cursu
rile în clădirea veche, vor fi 
prezenți la școală luni, 11 ianua
rie, de la ora 13, tot la sediul 
nou; elevii claselor a IV-a Q și 
a IlI-a A, vor fi prezenți fa 
școală, tot la sediul nou, de la 
ora 13. Elevii claselor de muzică 
vor lua de urgență legătuia cu 
profesorii de specialitate, pentru 
clarificarea orarului.

Elevii Școlii generale nr. 5 von 
lua de urgență legătura cu școa
la pentru a primi informațiile 
necesare privind reluarea cursu
rilor. Măsura are caracter provi
zoriu, piuă la remedierea avari
ilor. (Al. ii.)

ECHIPA DB SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Ion MUSTAȚA 
Corectura I

Emilia ACflIRET 11 ViOrfcn FIRȚULESCU i

Cotidianul de opinii ți informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
i Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESClT

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

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2671 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu nr. 2 

Telefoane: 541662 (director-redactor țef)| 
515972 (director executiv-admioistratlf 
difuzare), 541663, 512464 (secții).

*

TIPARUL: Tipografia Petroșani st/, 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon B4136S. I

Sărbătorile de iarnă, spațiul 
de publicare, greve ale tipografi
lor și alte probleme, au cam lă
sat pe planul... zero, in ultimele 
saptamini, rubrica noastra muzi
cală, dar de astăzi, cu hotărire 
șl pas vioi, ea se va relua in zia
rul de sîmbătă. Pentru început, 
vă propunem următoarele piese 
de top (deci, clasament ad-hoc) :
1. AU That She Want — Ace Of
Base; 2. I’m Not Dcad — Turbo
B. ; 3. It Could Have Been You
— Twcnty — 4 — Seven i 4. 
Johnny Wanna Live — Sandra ;
5. End Of The Rond — Boyz II
Men; 6. House Of Love — East;
7. Murphy’s Megamix — 2 Un-
îimited: 8. Iko, Iko — Uniqiie 2;
9. This Beat Is Technotronic — 
Dafsy Dee; 10. Bend Time Ba-k 
Around — Paula Abdul.

ȘTIRI. INFORMAȚII • A 9-a 
ediție a „Galei Disco Top'* 1 * * * 5 * 7 * 9 a a. 
vut ’oc la Casa de Cultură a


