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știrea,
Primărie 1

p» I f.’ll \
S..ui tei minat lucrările la 

..baia'1 Oilor din T.unea, vi..a-vis 
iu zona florăriei II \G( L.tilui. 
A< ■ -ist.i importanta și finalizata 
acțiune v.ne in sprijinul crescă
torilor de oi. atit din localitate

< it și din sutele aparținătoare — 
Jicț. C.mp.1, Eă voala — și a
< 'Io,- din tranliiimanță. T co
li ircd din munte, deci <’ioba- 
l ii tur avi ,i ; ondiții asigurate

de îmbăiere a oilor pentiu men. 
ținerea stării lor d< sănătate.

Așadar Primăria l’eliiln, cu 
ajutorul EM. Loma, ACUM 
Petrila și Circa sanitară au răs
puns prompt nevoilor și cerin
țelor oamenilor locului Iată că 

1 i Petrila, incet-încet persona. 
Iu] iși demonstrează capacitatea 
și 1 nilul lui și acestea vin sa 
in'arc.isca convingerea că dacă 
■a- vreu se poale, (D.N )

Hai la meci !
Azi, divizia B programează 

meciurile etapei a IV.a. Ea Pe
troșani, Jiul primește vizita e- 
chipei Gaz Metan Mediaș, in. 
tr-un meci in care trebuie să 
învingă. Divizionarele C urcă 
și ele in forță pentru consolida
rea pozițiilor. Partidele ele as
tăzi inci p cu derby-ul AS Paro- 
seni — Minerul 
interesant va fi 
Paringtil intilne 
tapei trecute — 
Celelalte divizionare Se 
sează la G ubunești — 
Eupeni, la Tr. Severin 
nerul Uricani și la Sloina 
Minerul Vulcan. (D.N.)

Motru. Un duel 
la Betrila, unde 
te performera e- 
Petrolul Țicleni. 

dcpla. 
Minerul
— Mi-
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ÎNCEPE ȘCOALA !
Cu riscul de a fi considerat 

un învechi!, ani convingerea că 
educația, bază a democrației si 
civilizației, este ceea ce ineă no 
lipsește, înnoirea pentru aceste 
vremuri noi, ca să-l parafrazez 
pe marele patriot Mihail Kogâl- 
nieeanu, trebuind să pornească 
din noi înșine, nu din afară. Și 
educația se sprijină pe două 
coloane: familia și școala. A- 
ceste i/induri îmi sint prilejuite 
de începutul unui nou an șco
lar, eveniment, în cel mai pur 
înțeles al cuvintului, care nu 
lasă (sau nu se cuvine să lase) 
pe nimeni indiferent. De vreo 
jumătate de an, de cînd tot în
casăm șocurile tranziției spre 
economia liberă, cred că ne-am 
dat scama că lot ce se petrece, 
merge mină-n mînă cu simțul 
moral, cu educația. In toate sec
toarele econom ico-soeiale au 
fost greve și tot felul de mișcări 
revendicative, dar în invățămînt 
nu, cu excepția unor neînsem
nate și izolate acțiuni, dar care 
au avut un deosebit impact so
cial. Mulți părinți au fost in
trigați, unii au dat dreptate, așa 
cum este firesc, corpului didac
tic care a dovedit echilibru și 
responsabilitate civică, învăță- 
mîntul funcționînd ca un cea
sornic.

Începe unul școlar și nu este 
încă o lege a invățămîntului
Dar și fără ca se face carte, deși 
corpul profesoral este 
tot din oameni care se
ca noi toți, de aceleași asprimi 
ale vieții.

In vara aceasta, îndeosebi lu
pă experiența unui bacalaureat 
exigent, au fost multe voci care, 
bizuindu-se pe tristul principiu 
că la fotbal si în învățămînf se 
pricepe oricine, puneau in dis
cuție calitatea procesului de in
vățămînt. Deoarece nu se mai 
pot face presiuni asupra dască-

compus 
lovesc

Iilor, școala a redevenit ceea 
tr buia să fie: o instituție de 
ducație și cultură, corpul didac
tic avind vocație, experiență și 
simț al datoriei.

Au arul loc consfătuirile ca
drelor didactice, moment de 
reflecție cu privire la conținu
tul metodic șt pedagogic al a- 
nului școlar. Este știut că nu 
toți sintem dotați in mod egal 
— de fapt ar fi monoton să fim 
standardizați ca nițte roboți — 
insă educația iși are funcția ci 
stimulatoare, cunoscută și apli
cată de învățători și profesori. 
O idee nouă a fost analizată 
ieri: eventuala posibilitate de 
desfășurare a cursurilor și sim- 
băla. Amorsarea acestei idei — 
că va avea sau nu un curs po
zitiv, vom vedea — pune in lu
mină un fapt mult mai larg in 
societate, anume săptămina de 
lucru de cinci zile, o pripită ho- 
tăirirc din anul trecut. In multe 
țări din lume, puternic indus
trializate, săptămina de lu^ru 
e mai marc de 40 de orc, iar de 
productivitate, să nu mai vor
bim. Iată că faptele decantează, 
școala este considerată, în st>r- 
șit, ca un important și delicat 
domeniu, chiar un avanpost al 
vieții social-cconomiec, un sen
sibil termometru care înregis
trează temperatura mediului.

Fiecare nu numai că speră, 
ci dorește din adincul sufletului 
ca fiul sgu fiica, copiii lui să 
facă mai mult dccît a reușit cl. 
Acesta este sensul progresului 
omenirii. Iar școala, de toate 
gradele și tipurile, pînăi la uni
versități, este 
oam< ni, arc o 
și de care sc 
mințim acum, 
piere a deschiderii unui nou an 
de învățămînf.

cc
c-

formatoare de 
contribuție stabilă 
cuvine .să ne rea- 
in imediata apro-

Tibcriu SI’ĂTARU
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PROGRAMUL TV

ACi'Zijll GRAVE
PRIMARUL „ORAȘULUI0 ANINOASA IȘI FACE GE CAP (II)

In această săptămină, agenții 
de circulație au constatat dese 
încălcări ale prevederii legale 
privind trecerea la nivel cu ca. 
iea ferată. D ;i s<’inibarlcrele sint 
bisate, mulți conducători auto ».e 
aventurează Ii.p. i-.ind linia fe
rata. Așa 6-a m'implat in soa. 
la zilei do 12 sr-ptcmbi ie pe 
d'iunul județean i .roni — Ani. 
noa' a, unde agentul de circula
ție a reținut permisele do ion- 
ilu. er, lui PG. (1 B 3'JlȘl) și lui 
M M. (4 UD 5.-60). Tot de la po
liția rutier i am mai aflat că, 
in intervalul 4 13 septembrie,
au fost reținute 19 permise de 
conduci ic. din care I I (boare- 
<i |K>ses(ii'ij lor conduceau sub 
inflia nta băuturilor alcoolice.

('ind liiar. a e■ rut (clor re i-.ui 
pus dinainte f.’in>'ia pâiato,, ,i: 
„Cine ;e < r» de fal a păcat ’.a el,.,, 
primul i n piatr.i". știa ( u cmc 
ore do i face. I'i inci.i a i.un.is 
into.ti'.i și n< va'ăm.it;!. Altfel 
spus, om eu desavirșiri <nr.it nu 

f. ista. Pornind de la ace te <on- 
•si'l' ente si ținind cont de criza 
<t< apă caldă din anumite lo'iun-

In data de 1 iunie 1991. Toni, 
ca Martin și Dumitru Miclca, 
buni prieteni, ambii dm Petii. 
la, muncitori Ia exploatarea mi
niera din localitate, au consu
mat băuturi alcoolice piuă la 
saturație. Ciungind intr-o fvan- 
>alu stare de ebrietate -.au Iun 
la co.i’tu și apoi |,| bataie. In 
Urma loviturilor primite, ditpS 
aproximativ .36 do ore Ionica 
Mart in a fost i n | e r n d I
in spital, A fost o|
r.it, apoi transportat la l'liircilr 
Noi Timișoara, in d.it.i de 20 
iunie, unde starea sănătății «.a 
înrăutățit, iar in data de I sep- 
fombiie a decedat. Micle.i Du
mitru a fost icținiit și apoi a. 
reL-t,ii penliii comitere i mlr.ic. 
(iunii de lovituri ( auz itoai e ilo 
moarte. (D.N )

țe ale Văii Jiului, o echipă de 
corneli i,uiți binevoitei i .<!<■ < 1 - 
ror nume le păstrăm aib l.iceie, 
■ a, oi i. nin, li Știe toatn liimo.i 
- ’iu .kIii- ,i an pir, In viuzare. 
’.llb protecția legii prol neț ă‘l (on- 
■>uin ilorulin. oțet in st ic|<- de In- 
)><>( lorii n< palate ....... sp.il.ile in
„ '.I August", la țusinii cu Jicn
ii le). Nu vp .iii sa '.pun i ,i n.ir 
li bun, der , it> conilalat . ,j. i li iar 
a pus la alata, le sp.ila p. <l|- 
iimnliii și ți i .,ni vine . acru Nn 
im ape îndoiala, unu vor să no 
< Ui ăț<’ <l< I inii i V si ir\ nv di.ibil > 
(Șl. < )

Articolul „Pi im.irul „or.eulin" Aninoasa iși face de cap“ apă
rut in ziarul nostru de ieri a slirnit discuții aprinse. Am fost vi- 

_ zit.iți l.i redacție di domnul Dinii PI-R l . jurist, secretar al primă
riei piua in luna am ust. Domnul Perț ne-a sesizat in scris despre 
situația de la zAninoa-a. Publiiam cele afirmate de domnia sa.

„La <1 orc după plecarea m con
cediul de odihna, prinlr-o decizie 
iieiilolivată și lipsita de material 
probator, am fost eliberat din 
luncție, fard a fi înștiințat. După 
primirea știrii, m-.im deplasat la 
prefectură, unde nu mi s-a pre
zentat nici im inși ris. C . rerea mea 
de concediu, deși ei.i eleplisa (im 
22 august, nu era apiobata nici 
în data de 2" august. 1991, dar 
mi-am dat seama că primarul a 
trebuit ai mcarga mai multe zile 
la Deva pentru a perfecta .schim
barea una și nu i-a mai ramas 
timp sa-mi citească cererea. De 
la pielei llira am ințeles ca nu a 
tos1 prezentat un matei al scris. 
Oare de <■? In ce ’.ti) :c ji'crea- 
za. In ■ lir <I. m data de 4 sep 
tembrie 1991 am di pli ;| dou.i ci . 
r' i < pentru efect11.ir. i rostului d< 
concediu liind bolnav, uimind 
t ratamcntiil pi .( i is de medic

Relatez in cont inu.ire iiik le 
trăsături și car.K Ieri-I i< i ale ..sti
lului di mum ii" al pi imariilui. I >1. 
Berc, i Ghcoi cin a linul neapa- 
ral 'ă fie primar. Aii/ind ca se 
I'.k numiri pentru postul d< pli
ni, ir si pe o| nii-l nimic ii’ ni- 
nv ni. a mei put ii.ivl.i Anino.r a 
— I> .> 1 ,ii Sin<hc.ițelor I’<•-
troș.uii, p uliu oi ’.iniz.u si si ti
neri’,’i unei prilinle (.iiliinari popu
lare) i ■ ’i’i,’,it in cai e 2.11 > le
cetățeni iu v ol it < '.’laii nu an 

li r.i | ’l i’Zi'liți 1.1 I' lllll.lP ■ ni v < o I. ■ - 

lea urni lut i In 11 i cu pi ele. I ul |i i- 
(iol: iii n i r a i i i .uiunț.it i u af î|) 

și nu penI i ii Să*i  -ri |o a],dar 

uu fost manipulați și in conștiin
ța liderul sindicalului EM Aninoa- 
sa iși pe rmite sa sliigc in lot 
orașul ca „Eu 1-ain pus primar 
(pc Bortea) și il sclfimb cind 
vreau" — expre' ic rccunoseula ) u- 
blic in ziarul „Zori noi", chiar ile 
către pi nn.tr. Dup;, numirea in 
funcție, domnul ivrco.i spunea 
(U satisfacție și falsitate că „nil 
am venit cu idei preconcepute *a  
schimb pi cineva, ci am venit c . 
sa muncim împreună''. Ea scurt 
timp .r.c Imn la schimbarea tara 
nici un motiv a vicc primarului, 
<11. I’ t; ile.m Gheorghe', om ( u 
experiența in ai tini n ist i. iț i ,i <le 
stat, stimat și ipri ciut <lc <. ta- 
țt-nii orașului. I’iimarul „se puni’ 
pe lucru'', ini’ii'c (Ic 2—3 ori pe 
saplainina la I ig i Sindicalelor, 
miile iii absent.i altor probleme 
imporlanle, la orice pas undi in- 
tilni'.i un lui r I in un I 'sonii t, 
olcl ea pi i-1 ul de ’lf’ci el ir la pi i- 
mai ia ora utili A milo. . I )i n p.i - 
cale, ciinosi inilu I. nil i unul ilm 
c<>icgii mei n11 - a ol. i 11, piua 
emil, in 'fu-it, a asii pi iiinil. 
pe caic l-a ilus ile ilou.i ori l.i

i hn ic ii i ii.iva ta pi . ■ lot pentru 
si liiml are.’i m i .Im fuii’lu’. A- 
e le ’,c| ||i» ni 11. p i o. i no 
loi din luni lie au .l. vi’iii1 
II |J’’ aia';: im im. | i.”i 11 n | r 
in ii . n.i’ iun,’ u.’nti ii i n ■ a pi-' 
n ut o I. o ii ■ ,’ ■ |„ i | a. ’iit i

.1 sl ’,.;i II-, olv.it 1), ipă u’ Li
Sin Ii it ■lor i i o|J i it a Iu

d(- il 1 dill t II .,’ ?i a in
l 1 i iiii-.i i,’i nil ai i mi.
(.1 sa nu voi l.ie .c. ;i llici'i'ill

renunțe la anumite atribuții de 
servie.u pc caic nu și le-a mai 
(’.xi r( itat conform fișei postu
lui. In fiecare săptămina se o- 
cup;i dc schimbarea din post a 
unei pe i soane. Probabil că mun
ca de primar nu.i pune alte . 
probleme, pentru că nu o cu- ’ 
noaște. Astfel a încercat schim
barea din funcție a șefului pos-< 
tului de poliție, gestionarului 
de la magazinul 39, șefului sec
ției RAGCL din Aninoasa, șefei' 
circumscripției financiare etc. 
Dl. Bo rea care solicită schim-. 
harea din funcție a altora, nici 
la oi a actuală nil este în stare 
s;i pună o rezoluție pc un act' 

ui p o c< iere adresată primă- 
i ,. sui să precizeze ce anume 
trebuie Im-ut pentru a rezolva 
numite probleme b'g.ite de 

lunițta ce o dcline. ( um a ve
nit la primărie s_,-| „priv .itizat CU 
stampila", puitind-o in buzunar 
•..ui iticiiin<l-o in seriai iar oa- 
iiKio .i le.ipla oii■ in sir pentru 
a li se slampd i .u-telo solicita- 
1< V iirespoinIm11,i nu ,i m ii fo’ t 
v.izuta de sci i ur, do ( ind i 
losf numit dl. Hcnea primar. 
Șeilinț.'l.’ do Iii. i u .ilo prim.ui. 
i i -au l iimt poa'o unu pe lu.
lui, irnoi ml Iu.',.. di pozițiile le- 

nic. 1 i prefecr.i!< < ii sv u/<i ca
tura nu t n ții ilo ședințele
1’0 |)C n iii pi im.ii nu ci aii
pitii 1 inc CC SC impui c ai di
i’iital. iii ! t>| ’( 1 In timp de
■1 luni, ck ? or; a propu, ' ihun-
h U i’.i tIH iniji ilor ( oii- dmini de
. ' Imiiii ■ i! o. Prop:llle: le cl.Ul

nino ii a i |/ii lui . dar v ne l-.iu
.,1 in > i; a'l \aziivi il.i i■ i: i • ’it.11.’.l

1. . i »n. *1’4. uii»r.' da și stilul de
Iu ’l ii".

uiun%25c8%259b.it
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✓ 
unica lui Gigei locuiește la țară. In fiecare 

Gigei își petrece vacanța acolo. Are mulți 
de joacă, iar timpul se scurge aproape

copiii i-au spus lui Gigei că cineva a 
in bunica Jui. Alunei, pentru Giget. s-a 

in

vară, 
prieteni 

pe nesimțite.
Intr-o zi, 

dat cu piatra
născut întrebarea legitimă: cine a dat cu piatra 
buna? Prietenii dc joacă, strîns uniți in Jurtlț Iui Gi
gei, au propus să înceapă o anchetă. A fost audiată 
mai întii bunica. Bătrina, cam surdă dc felul ci, n-a 
prea înțeles ce vor băieții, dar ca să scap? de ei, n 
sp-.is ca nu-.și amintește nimic. Vigilența tinerilor a 
descoperit însă că, pe alocuri bunica prezenta umflă
turi și chiar vinătăi. S-a plecat imediat in grup |a 
dispensar după „legist" Sanitarul, sosit la fața locu
lui, după ce a întrebat-o pe gazdă cc-i mai fac oră
tăniile Și cum mai stă cu damigenclc din cămară 
(din politețe, desigur!), a răspuns că umflăturile pot 
fi provocate de reumatism, iar vînătăile, in cazul in 
care nu sint semne particulare, ori pete de murdărie, 
pot fi consecințe ale procesului de fardare. „Dar, a 
spus lot el, la fel de bine pot fi Și urme provocate de 
lovituri cu obiecte contondente. Totul depinde de con
junctura". Apoi a plecat.

I ămuriți buștean, băieții au fugit mtr-un suflet 
la șeful de post. Acesta o întrerupt pentru citeva 
clipe partida dc table, intrebind cine e autorul f-iptei. 
I s a răspuns că tocmai asta vor să afle cu ajutorni 
organului, că de-aia «ni venit la sediu. Plutonierul 
le-a replicat pe un ton ultimativ să afle cine-i făptașul, 
să-l prindă, să-l determine să recunoască, apoi să-l 
aducă la el, că i arată ce e ala democrație.

I -or dezorientați, dur la ftl de hotărîți să afle 
adevărul, Gigei și ai săi s-au îndreptat spre biserică, 
convinși că popa ii va ajuta în mod sigur. Aici n-au 
găsit însă decît clopotarul. Acesta Ie-a spus că părin
tele face parte dintr-un sobor de preoți, c 
delegație la oraș și nu vine prea curînd.

„Cavalerii dreptății" 
pe cont propriu, 
decît cineva dc 

cu toți suspecții, 
e împotriva noastră". De atunci au început

plecat în

soluție: o
piatra nu

au decis ultima 
Cel care u dat cu 
pe altă stradă. S-a întocmit
după principiul „ciue nu e

acțiune 
pole fi 
o listă 
cit noi, 
denigrările, calomniile șl chiar ugresiunile fizice la
adresa celor trecuți Pe lista neagră. Grupurile se ata
cau și se acuzau reciproc de acțiuni de diversiune, 
de ură de rasă șl de dorința de destabilizare a salului. 
Și uite uș.i a trecut vata. • opiil au plecat pe Li casele 
lor de la oraș. Ca și Gigei de altfel.

unica a rămas singură in fața toamnei. Și 
plmge. Dar nimeni, niciodată, nu a lovit-o cu 
piatra. Plinge pentru că pe cimp griul zace 

necules, ii plouă prin acoperiș, nu arc lemne pentru 
iarnă, in grădină sint doar buruieni, animalele aproape 
nu dispărut, iar 'lin pensia Pe o lună își poate cum
păra un pichet de biscuiți. Dar nu se pi ea găsesc, 
riingc cu gindtil la copiii satului, care s-au jucat 
toată vara și vara trecută și tot timpul dc cind ii 
'-tic ca, deși acum sint mari, că altfel ajungeau 
ui .iin.il parlamentari..

i c
IU PI Hi IC ANI IX TOATE

In timpul Ini Olivi-r Crnmwll (1'9J—1658) mulți puritani cău- 
tri'i >â scap de acuzația că sint partizani regali, obișnuind să 
Zică plnâ și in ,Ti’ d Noștri)": „Vie R-’piiljlii i Ta" în lor de „Vie 
împărăția Ta".

CJl l) \T
Cînd germ inilor l • place o bucata la concert sau la teatru ci 

strigă „D'a capo" coca ce e pe italienește. Francezii întrebuințea- 
Z., in aceiași împrejurare cuvîntul latinesc „Bis", pe cînd englezii 
ln‘r

car< 
fost 
IH.in.

cbuințcaza franțuzescul „Encore".
Temperatura o -ocoteic germanii1 după R anmur (1683—1757) 
a fost un francez; englezii după Celsius (1701 —1741) care a 

un »u<-dez; iar francezii dtipâ Fahrenhcit (1688—1736) un ger-

I

MÎNDRA IN TURCIA

I

acestei acțiuni. La întoarcerea în 
citcva opinii, pe care le aducem

SURPRIZELEJ

perioada 27—31 august a avut loc la Taskopru, în Turcia 
festival internațional de folclor la care a participat și Ansam- 

din Petro-

din zona 
fost plăcut 

au văzut cit de 
și dansează ro-

un
blul folcloric „Mîndra" de pe lingă Casa studenților 
șani. Delegația a fost condusă de dl deputat VALERITJ BUTULES- 
CU, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru cultură șl ar
tă, organizatorul și susținătorul 
țară i-am solicitat d-lui deputat 
la cunoștința cititorilor noștri.

Deplasarea formației „MIndra 
în Turcia face parte dintr-un 
program de acțiuni menite să 
conducă la o mai bună cunoaștere 
a Văii Jiului peste hotare. Ne-a 
fost nouă scris să devenim ce
lebri în lume prin „13- 
1990". Am vrut să arătăm 
viu, prin programul 
„Mîndra", potențialul 
sensibilitatea artistică 
dispun oamenii Văii, 
sens am susținut și am acceptat 
să conduc această deplasare, deși 
cam în aceeași perioadă trebuia 
să particip la 
Mongolia. Am 
timă precizare 
pe aceia ca re 
dus de dragul 
Deplasarea s-a 
Ministerului Culturii. Sponsoriza
rea a fost asigurați de Liga Sin
dicatelor Miniere „Valea Jiului" 

și de Societatea comercială REAE- 
COM S.A. Ce să vă mai spun. 
Sint mîndrii dc spectacolele date 
de formația „Mîndra" în Turcia. 
Intr-o perioadă in care mii de 
români s-au năpustit asupra Tur
ciei cu buzunarele pline de rul
menți, cîntăreții și dansatorii de 
la „Mîndra" au exportat o mostră 
de folclor autentic, 
noastră. Turcii au 
surprinș. cind 
frumos cîntă 
mânii. Și mai surprinși au fost 
cind au aflat că nu avem nimic 
de vînzare.

— Iu ce a constat turneul'’
— Torn ul a cuprins patru 

spectacole in orașele Taskopru 
și Kastamonn, la 2000 kin de 
Petroșani. In ultima zi a avut 
loc și un concurs. Au participat 
excelente formații din Franța 
și Polonia. Au fost prezente si 
cîtcva ansambluri dc profesio
niști din LÎRSS și Turcia. Românii 
au uimit prin acuratețe și auten
ticitate. Formația, pregătită mi
nuțios de profesorii NîCOl AE 
7,ARI AU și VASILE REPEDE, 
s-a întrecut pe sine Poate

15 iunie 
pe 

formației 
afectiv ți 
de care 
in acest

un simpozion In 
făcut accasffi ul- 
pentru a-i liniști 

vorbesc că ne-am 
de a ne plimba, 
făcut sub egida

mai valoroase decît premiul ob
ținut sînt cuvintele șefului an
samblului polonez „Baltik", dl. 

Jaroslaw Wojecchowski, doctor 
in coregrafie. El a ținut să se 
adreseze românilor la despărțire, 
încheind astfel: „Ați fost pe de
parte cea mai bună formație din 
turneu! Felicitării"

— Ce impresie v a făcut Tur
cia?

— Turcia e o țarâ la locul ei, 
cu marfă multă șt prețuri libe
ralizate. Tămint prost, pietros, 
dar muncit cu seriozitate. Puține 
țări au o pîine albă ca a lor. 
N-am văzut o palmă de pâmînt 
nemuncit. N-am văzut nici mi
tinguri, nici oameni beți. Turcii 
muncesc. Se scoală cu noaptea-n 
cap și se apucă dc treabă. La 
ora unu se opresc, își fac rugă
ciunea, măntncă orez cu came 
de oaie, după care se apucă iar 
de lucru. Au mai puține partide 
decît România. în schimb, an o 
mulțime de magazine fermecă-

toarc, spre care 
îmbie, servindu-te 
ceaiuri .și cafele, 
sfl văd o mulțime 
hflmați la trăsuri tip „Dobrogea".
Cînd colo, n-am văzut decît 

tractoare.
— Ciun este privită acolo 

România?
— La Istanbul, cînd aud de 

România turcii se gîndesc ime
diat la rulmenți și la fete fru
moase. Cu cit te îndepărtezi de 
Istanbul, cu atît părerea Iot des
pre noi este mai bună. Oricum, 
o părere excelentă nu pot sA 
aibă. La urma urmei, noi rfimî- 
nem pentru ei urmașii lui VJad 
Țepeș.

— Cum ați fost primit ca de
putat?

— Ca deputat tm fost bine 
primit. Mi s-a propus chiar un 
tratament deosebit, dar am refu
zat, preferind să trăiesc la fel 
ca ceilalți membri ni ansamblu
lui. Am dat un interviu ziarului 
SABAH (Dimineața), cn nume
roase referiri la minerii Văii 
Jiului. Firește, s-a adus în dis
cuție „13—15 iunie”, despre care 
credeau că a fost un fel de 
Apocalips. întrebări incomode. 
]a care m-am străduit să dau 
răspunsuri la feț de incomode.

Ilorațiu AI EXANDRESTU

vînzătorii 
gratuit

Mă așteptam 
de măgari In-

I t J

Ciilc;< și adaptate de Ioan VELICA
VVXZWVZV w w» w *

REBUS
OHIZONTAI 1 Una pir.iî lim;,i alia. 2 

A împinge in ji;ș — Suprafață. .). Din loc 
In loc — Constanța. -I. Ceas — Literă sm- 
diali^tâ. a. Notă conjuncție — Cai cu as
tea două pe dos — P între buclucașe. 6. A 
agăța t o) — 7 Soare egiptean — A ră.s- 
c >li. 8. Rer e intere dat între r< lc două. 
9. Chei in Vale i Jiului. 10. .adiu — R.

VERTICAL: 1. Autocamion de fabrica 
ți- ■ ehoslova»ă. 2. A fierbe I 3. Dc-al lui 
i lia iani! — AIIR ! 4. Ojon fără panii: — 
f'inlăreață ,le op< ră td ■ Marini) - Ioan A- 
b Tandru. 5 Slilpnl porții - M> 6. A fălii 
7. Radu Alexandrii — Aer! 8. C și două 
l- dos — Ari! 9. T1 l.i r-'V'-d<ie și dc 
doua ori astea 10. A răscoli pămîntul —

(CRONICA RIMATA)
Cum știm toți, cu mic cu marc, 
avizați sau fără viză, 
în împrejurări cil miză 
se rezervă o surpriză 
cu un semn de întrebare.
(Cum ar face o remiză
JTI 1., azi... in deplasare).

Celui mic i-au spus părinții 
ca să-și spele seara dinții 
și -au dai o pastă, care, 
e foarte răcoritoare, 
în obraji avînd bujori, 
el [e spune că preferă 
paștii pentru. . fumători.

Unu. cînd și-a luat mașina 
nu-i găsite nici o vina, 
nici copiii, nici nevasta.
(Mai tirziu căzu năpasta 
în chestiunea cu pricina, 
că în fiecare scară 
fu lăsat să doarmă-afară 
pentru a-și păzi mașina).

Cind „circulația-l" opri, 
așa cum ieri se nimeri 
cum tocmai depășise „suta" 
Intr-un sector mai ocrotit, 
n-o să-nțeltagă niciodată 
de ce fiola s-a-nverzit 
cînd el băuse., circ.șată.

I a examen un student, 
dc-altfel loarte „eminent" 
și-a adus „documentai e“ 
fiind mai slab Jn... m molare 
Dar surpriza n-a lipsit, 
nu pentru c-ar fi găsit 
material de copiat, 
ci d< -aceea l-au „picat" 
...fiindcă-a copiat greșit.

Surprizele se țin lanț 
cînd dai cu mnșina-n șanț 

, cînd îți pui cîtc-o-ntrebare, 
cind nu dai bacșișul, care, 
l-aș da eu, în loc de floare, 
acestei veri călătoare 
pentru-o cotă-n plus de soare.

Mirce.i ANDRAȘ



I

Despre invidie
• Cel care nu are nici o vir

tute, invidiază totdeauna vir
tutea altora.

(F. Bacon)

☆
• Invidiosul nu moare o sin

gură dată, ri de atîtea Ori do 
cile ori răsurii faima celui in
vidiat

(Daltasar Gradau)

*

• Dacă invidia ar da friguri, 
omenirea Întreagă ur fi bolna
vă.

(Proverb danez)

— Domnilor, Nai, conducerea 
Asociației „LAS-O" SA am hotă- 
rît să îmbunătățim nivelul de 
producție, prin introducerea unei 
culturi noi care să revoluționeze 
fi să lanseze nums-le Asociației 
„LAS-O" SA in arena internă și 
cea externă. Această cultură 
nouă, care se pretează la condi
țiile noastre este... floarea de 
bambus.

Vrem să avem și noi florile 
noastre. Așa cum bulgarii au 
trandafirii, olandezii lalelele, noi 
Asociația „L AS-O" SA dorim să 
scoatem pe piață o nouă floare, 
pe care o prezentăm azi in faza 
de proiect, ca să revitalizăm mi
rosurile grădinilor noastre (Aici 
s-a făcut o pauză pentru a da po
sibilitatea corespondentului BUC 
de a transmite ceea ce s-a vorbit 
pină acum, transmisia făcîndu-se 
in direct la Londral.

După ce cu acest preambul a 
fost deschis drumul spre „marea 
afacere", toată asistența își dădea 
coate și șușotea despre problema 
florală. Președintele Asociației 
„LAS-O“ SA, om la 40—43 de 
ani, privea dominator marea de 
oameni și căuta din priviri apro
barea descoperirii lui — floarea 
de bambus >

— Domnule președinte. Deoa
rece slnt medicul vct.n-inar al 
comunei, vă rog să-mi permiteți 
să accentuez Importanța florii de 
bambus pentru aositodăriile indi
viduale ale cetățenilor noștri.

— Chiar vă rugăm, domnule 
doctor, zise președintele plin de 
sine.

— Odată cu introducerea fn 
cMtnrile. gospodăriilor noastre 

a florii de bambus, aducem o 
contribuție însemnată la educația 
estetico-morală a găinilor care se 
găsesc astăzi intr-o profundă cri
ză morală. Din punct de vedere, 
medical și cdilitar-gospodăresc 
vom provoca prin această măsu
ră radicală o cit mai mică afluen
ță a bolilor sau a altor maladii 
cc bintuie în comuna noastră 
Insist, și o spun cu toată certitu
dinea că este o măsură salutară, 
deoarece această floare va duce

Floarea de bambus
și la o mai bună armonie, înțe
legere, între oameni. Noi prin, 
excelență. fiind crescători de 
găini, n așitn să nu creăm discor
die cu această floare între, cres
cătorii individuali. Această floare 
fiind necunoscută pentru țjalina- 
ccele noastre, nu există posibili
tatea de a trece în vizită în curtea 
vecinului, din motive de... n( inte
res.

După ce își aranja ochelarii pe 
nasu-i acvilin, veterinarul tși 
continuă disertația: „— Deci și eu 
slnt de acord cu această propu
nere din considerente pur veteri
nare Sper ca această, floare 
să aducă voia bună, descrețrrea 
frunților, și cit mai multe ouă la 
hectar, pardon, vreau să spun că 
odată cu pătrunderea acestei cul
turi, să crească producția de ouă 
și carne pe flecare cap de găină 
î.n parte.

Oamenii sa uitau la veterinar 
ca la o altă arătare. Bătrinii sa
tului, undeva mai irț spate, mur
murau cu scepticism în legătură 
cu mirabPa floare.

— Mă Petre, zise unul, bambu
sul ăsta nv.-i bățu’ ăla de undiță01

— Așa e, mă !
— Mă, dac-o țin în apă moi 

mult vreme, înflorește 7 Și dacă 
înflorește o să prind și eu mai 
mult pește. Cînd or vedea peștii 
floarea se și lasă săltați.

Președintele binevoitor, se uită 
la ceas, și conchise: „Timpul cos
tă bani. Să trecem la propuneri
le concrete pc posturi în cadrul 
Asociației „LAS-O" SA. fn pri
mul rînd trebuie să alegem un 
membru-asoriat care să suprave
gheze. sacii cu sămînță ce vor 
sosi la gară. Retribuția acestuia 
va consta din 6 825 de lei lunar 
plus un buchet de flori de bam
bus la plată și la avans.

— Cine face propuneri pen'ru 
mcmhrul-asociat ?

— Domnilor, eu o propun pe 
baba Chfva, care a dovedit mul
tă sîrguință in muncă. (Propune
rea a fost acceptată în unanimi
tate).

— Acum, să desemnăm un al
tul, care se va ocupa de relațiile 
cu străinătatea, pentru că vă dați 
seama, lantându-ne pe piață cu 
acest p-rodus, va fi nevoie de un

— Pastile —
Do toarte mult timp vroia siî-1 

ceară mina. Nu se hotăra însă 
care mină să i-o ceară.

*/r
A fost cliem.it )a degustai ef. 

unor vinuri foarte vechi, dar cl 
a refuzat sub pretextul că la va
loarea lui puteau aduce niște 
vinuri mai... noi.

reprezentant care să trateze cu 
beneficiarii externi.

— Eu propun pe dom' Cîrnu, 
pentru că are bicicleta și e poa
te deplasa urgent la fala locului, 
zise un tinerel.

— Eu nu slnt de acord, 
nea Cîrnu !

— Lăsați polemica, domnule 
Cîrnu. Este singura posibiiitat-' 
cînd vă puteți uita bicdleta a- 
colo și vcwți c-un... Mere, dc 
Bmz.

— Bine, accept, dar să mi se 
asigure benzina pe timpul parcă
rii în țară.

— S-a aranjat. Altă obiecție ?
— Nimic. Aștept să înflorească 

bambusul.
In sală se crea un vacarm, lin 

cetățean pătrunse-n sală așțiUn- 
du-se.

— Vreau să vorbesc cu dom
nul președinte !

— Demnilor, zise președintele, 
sîntem deranjați tocmai acum 
cînd ne propunem să intrăm in 
economia de piață. Cită imperti
nență ?!...

— Domnule președinte, m-am 
Interesat la ambasada Zambfei 
Floarea de bambus înflorește o 
dată la o sută de ani. N-<rr fi 
mal bine să semănăm grîu și po
rumb dccît flori ?

— Extraordinar. Tocmai acum 
cînd să intrăm în economia de 
piață. Domnilor, nu se poate. slnt 
convins că au fost mistificate a- 
legcrile. Și credeam că semnul 
nostru electoral în economia di 
piață — floarea de bambus — va 
dăinui multă vreme.

Ioan VF.l.lf, \

Taxatoarea l-a oprit din dis
cuție și i-a spus că per jana I ii 
n-o interesa, subliniind 1 pe 
pa o interesa doar... lejt-il

jk

După ce-a ur<ra£. to. ’HjIo'aiz 
și-a dat seama să awna. mersei 
invers.

■îs.
Nu a dat examen la Instiitir * *51  

de mine penJzu c& avea; oro?:' 
de... înălțime.

La spectacolul cu -LACUL LE
BEDELOR1' țiganii nu aveau ac
re» în sală. Anunțul era semnat 
de Mircea Dincscu.

Cînd pouțistul i-a pus f-oLa, 
n-a priceput în ruptul capului 
de ce aceasta s-a înverzit cînd 
situația era albastră.

*

Deși fredona tot timpul „Iarba 
verde de acasă", el stătea la bloc. Mircea AN»)RA*<

Malițiozitățile lui Oscar Wilde
N ;ri e mai primejdios dciit să fii ultramodern: riști să 

devii ultrademodal.
Pe lumea asta nu există decît două tragedii: sh nil obții luciul 

drTit sau să-l obții. A doua e mult mai gravă.
Orcine poate să privească foarte înțelegător suf< rințele unui 

prieten, dar pentru a privi înțelegător succesele unui prieten, tre
buie să ai o fire foarte delicată.

O femeie se recăsătorește pentru că-ți detc-.tâ primul soț. Un 
bărbat se recăsătorea*-  pentru că-și adora prima soție.

Tinerii vor să fie fideli și nu izbutesc; bătrinii vor să fie in
fideli și nu izbul iC.

Femeile int făcute pentru a fi iubite nu pentru a fi înțelese.
Melomanii sint pur și simplu absurzi; îți cer întotdeauna să 

fii complet mut, tocmai atunci cînd ai dori ’-i fii complet surd.
Căsătoria este singurul lucru asupra căruia toate femeile sînt 

de acord și toți bărbații în dezacord.
Nici un efort nu e de pri- >s cînd e vorba de a-ți alege dușmanii.
O fatalitate planează asupra t.otăririlor frumoase: ca un făcut, 

int<*t  leauna ;înt luate prea tirziu.
Un celibatar convins -,e transformă într-o permanentă ispită 

publică.
E mai bine A fii frumos dccît '.5 fii bun. dar e mai bine să 

fii bun dccît să fii uiit.
Copiii încep prin a-si Iubi părinții; pe măsură ce se maturizea

ză, îi (udecă și, uneori, fi iartă.

CLASAMENT: 1. Wind Of
Change — Scorpion*;  2. Rhythm 
Of MIfeart — Rod Stewart, 3. 
On.’ Hore Try — Timmy T: 4. 
1 Wann.i Se< You Up — Color 
Mr I; I; 5. 1’11 î igbt For You — 
Fvre',-n .

.Știri, informații
• ' anunță o a. pum*  Ciiltnral-

>o-*>r?iv  i p i-id" .ui hui. de 
mare amploar , pi ntrn 23 șop- 
’i.mbr •*  a.. . Alături de v.V !.<• ale 
gazonului, vedete ale muzicii. Sil
via Duniilr> < ., Gahrieî Dr,ro 

j banțn Carmrn Rfidui n. • Zi- 
I lei? acestea turneul sub genei i

cui „Hard-Hock Open-Air" <u 
?\C/DC, MciallirS, Qiiren i rh pr

I nfis se af 1 fn Germania. • După 
i 19 săptămlni. „W nd Qf CI: mp" 
i n lui Scorpion a fost detronată

- PUZZLE D!$CO ROCK -
de pc locul I din revF.t.i „Ibăvo" 
de căt re “Băcănii Ferim-'" a lui 
Kat<- < anal. • Cu o oart are intîr- 
zi *r. mun! un- !.i imi-mul (<-.tiva- 
Iiiii.iI rit mirzi. a -o*k  rl- l.i Ua- 
c.iu: premiul I urnp'ij 11 ii on 
riin S t.ii ?4are, premiul II — gru
pul Ram' rs din Hc-ita, piș mini 
III — grupul Transilvania Jîn
Bucuri-,’!. • Griipuiil' lnff ă
R ’-ata vor c-frctii i in p rio da 18 

pti-mbrie — 9 d*-r  rnbrir a.c.
• In turneu pi in țară, x . cu- 
prindi*  orașele Brașov, Siliiu, Tg. 
Miir.-s. Ciul, Arad, Petroșani (15 

■*  ’ornbrirp ( raiova. București etc.
• Si apioir vor cînta la Pari'*  pe 

21 nc*  .n lnie, l’rețul biletului, 
l 0 li : i.

ILispiiitstiri la scrisuri
M.nincla P ix inaru Petro-

■ani: „Si:it n< burtă după Scor- 
pioni! Ciur; int ci lCli, dacă 

ești ăst pr< i'um ipui i.â li -alutăm: 
Hudolf Srlicidccr (născut la 31 
tiili'U'1 1913, m li.lrr ,i xci
caii .t, -ir, un ? iu ', Mar, el. de 
21 ii ■ ani). Kl M mi (2:> mai 
l'HH, 1.(18, v , aii ari un ' opil. 
Clin ian .ful li <lr :i am). M i 
thi.c .la1 ilill.na ( [> octrmxbi.e 
1956, I.V9 ni. on I 1i.it, Nirn
In'l-Sb V' n d - 5 anii, l'ran- is l’-u 
r hhr Iz (1!> febrnai ic- H> " l.r.. 

1,81 m>, Ilcrman Uai'lir il (III no- 
u'inbii 1953, 1,80), cl , ist l'i imul 
album, in 1972, „I.om*  uniri mu" 
Andini Filipaș, Vnh ai Cei doi 
Itoxi’lte, P'-r și M uie, a- hJ.'i i.i 
oi.i actuala mb im tuiii u i m 
pfiin cc a xli bulat ta < i .'h n. 
la 1 ["l-.inki Ci i t ina r’i !1 
șam: De acord, „t )•- • M<'r<.' m• ”
est- o l>.dAl,ă ’u ). ?-■'*■■  e
complet d -oii ■ l;|. .-,*e  "
Țoi re-, și 'o a 1 * 1
1 r.i 1 :o-ca. i. 11 ■ u n '.j ’ i î i
11' im: i ■ .1 l ’ I1C-
chrro ‘i ' i • 1
meii*.- > > l’-'< ,r. . 1
11 nhi i ■ 1
i ai v. i. ■ . .i < ili'o-

drorn" din Mamaia*':nt  „trupeții11 
de la Direcția a 5-a, în compo
nența : Dragoț Be.doi — voce,
Vl iicu Juju G.urgea — cl rtară 
solo, Marian I iiuscui — V. , fiâz- 
van Mitică — armonie 'i l'ctri- 
i.i Uimi — tobe. II liko f.*  ertesz,

• lan: Judas Pliest au în spate 
P ste 29 dc mi de activitate. Ul
timul album in'itui.ndu-’e „Pain- 
l.ița-11 .-(fSuind i-n. Compo-
imn’ i: I.' ■' ll.ilford — vtice.

< emi i f VI

1- 1 ■. ■, cn’Z (chitoia’.l. Gk nn
i •. i Y.tn IU;i (b.v)

>; i , (tul .). Lili.m.i
Cit i A'U, 1 .1 ri. N »nr le a le
\ lt r. d a A bec Cb-.per (nitK ut
L. i rt: . i l”l*  'a D>-tr ut)

' I . a 1' Fui i r.

cliem.it
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Programul TV săptămînal
LI NI

lfi SEPTEMBRIE 1991

14.00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera săpiumînii.
15.40 Festivalul Internațional 

„George Enescu".
16,00 Cercetarea științifică in a- 

gricuitură.
16.30 Agenda Festivalului enes- 

cian.
17,00 Șuri.
■17,05 Emisiune în limba maghia

ră.
18.35 Drumuri în memor.e. 
J9.00 Tezaur.

Tradiții rnuscelene.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualitâț...
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Teatru TV.

II osîndesc jurații ?
22.45 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,15 Festivalul Internațional 

„Gcorge Enescu".
0.15 Repriza a trei. 

Emisiune sportivă.

MARȚI
17 SEPTEMBRIE 1991

✓
10,00 Actualități.
40.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic.

„Gorila" și corsicanii. 
(Franța, 1989)

41,55 Super Channel.
12.35 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Virsta a treia.

Amintiri ale veteranilor dc 
război,

14.40 Muzica pentru părinți
15,00 Tradiții. Ierburi de leac.
15.20 Avanpremiera.
15.30 Serial științific. 

Revoluția vieții (I).
16,00 Cursuri de limbi străine. 

Limba franceză. Limba ru
să.

16.30 Agenda Festivalului enes- 
eian.

17,00 Știri.
17,05 Salut, prieteni!
19,00 Confluențe.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Tc]ocinematcca.

Dulapul zburător. 
(Franța. 1948).

23,00 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

23.30 Festivalul Internațional 
„George Enescu".

0,00 Recomandări din program.

MIERCURI
IH SI PTEMBRIE 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Super Channel
12.35 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
11.00 Actualități.
14.10 Viața spirituală
14.40 Agende Festivalului eivs-

< ian.
15.10 Audio-vizual studio
15.40 Cursuri de limbi stiaine.

l imba geimină. Limba 1- 
tuli înă.

16.10 Jl U'etva l'Knioexpro
16.20 Știri.
16,25 ( ori viețui' i.
16,55 Fotbal; F (.' Bacău — \V. r- 

der Bremen in Cup.i b'up«- 
lor. Transmisiune din rbl

* de la Bacău.
18.50 Universul ciino.i-Jci ii.
19.30 Desene animate
20.00 Actualități.
20.30 Studioul economic.
20.50 THm serial.

La famorr.i.
'• * Episodul 3.

21.50 Festivajul internațional 
btlcorgc Enescu".

16-22 septembrie
22.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,00 Fotbal; Sporting Lisabona 

— Dinamo București în Cu
pa UEFA. Transmisiune di
rectă de la Lisabona. 
In pauză; Publicitate.

0,50 Recomandări din program.

JOI.
19 SEIM EMBRir 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
11,50 Super Channel.
12.35 Desene animate.
13.10 Festivalul Internațional 

„Gcotgc Enescu",
14,00 Actualități.
14 10 Oameni de lingă noi.
14,40 Jazz-magazin.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Medicina pentru toți.
16,00 Cursuri de limbi străine. 

— Limba engleză.
16.30 Agenda Festivalului enes- 

cian.
17,00 Știri.
17.05 Pro Patria.
18.05 Reflecții rutiere.
18.30 Reporter ‘91
19,00 Cultura in lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Studioul economic. 
21,1(1 Film serial.

D.illas.
Episodul 58.

22.15 In lata națiunii.
23,00 Cronica P irl imentului.

— Actualități.
23.30 Festivalul Internațional 

„Gcorge Ene-cu".
0,30 închiderea programului.

VINERI
20 SI PTEMBRIE 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Desene an mate.
10.50 A vanprcmiei ă.
11.00 Tenis
13.10 Ora de muzică.
14.00 Actualități.
14.10 Mapamond.
14.35 Tenis
16.45 Agenda Festivalului enos- 

cian.
17.05 Emisiune in limba ger

mană.
18,05 învii.tul săp'ăminii.
18.35 Tenis
19,00 Gong !
19.30 Doser.e animate.
20 00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Viața parlamentară.
21.15 Film serial.

Destinul familiei llouard.

DUMINICA
22 SEPTEMBRIE 1991

8.30 Bună dimineața I
9.30 Abracadabra !

10,20 Film serial pentru copii.
Vizitatorii.
Episodul 13.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 llora satuiui.
14,00 Actualități,
14.10 Video-magazin.
18.00 Știință și imaginație.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dallas. 
Episodul 59.

20.00 Actualități.
20,35 Film artistic.

Munții albaștri.
(Grtizia-Film, 1984)

22.10 Sport.
22.15 Festivalul Internațional 

„Georgc Enescu".
23.15 Actualități.
23.30 Maeștrii teatrului româ

nești : Petre Gheorghiu.
0.30 Automobilism.

In atenua citiiokilor
■ INCEPIND DIN OCTOMBRIE, COSTUL UNUI 

ABONAMENT LUNAR LA ZIARUL NOSTRU ESTE DE 
100 LEI;

ABONAȚ1-VÂ CU ÎNCREDERE LA „ZORI NO1“ !
ZIARUL NOSTRU OFERĂ O BOGATA GAMA DE 

INFORMAȚII DIN VALEA JIULUI ȘI DIN ȚARA.

CITIȚI RUBRICILE NOASTRE :

■ Viața partidelor politice; ■ Valea Jiului — la zi} 
■ Poșta parlamentară; ■ Tainele ortodoxiei; ■ De la po
liție; ■ De la primării; ■ De la procuratură; ■ De la... 
alții; ■ Știri din viața'internațională; Bl Programul TV 
zilnic și săptămînal; ■ Informații sportive din Valea Jiu
lui și din țară; ■ Divertisment; ■ Horoscop.

Totodată, stăm la dispoziția societăților comerciale, a 
întreprinzătorilor particulari și tuturor cetățenilor pentru 
servicii de mare și mică publicitate.

CITIȚI ZI ARUL „ZORI NOI“

SINGURUL COTIDIAN DIN VALEA JIULUI I

A»

Episodul 20.
22,15 Simpozion.
23,0') Actualități
23,15 Vîrstele peliculei.
0.00 Festivalul Internațional

„Georgc Enescu".
1.00 Atletism.

SIMI1 \ I 1
21 SII’II.MBRIE 1991

9,00 Buna dimineața !
10,01) Actualități.
tulii Club „Audă”.
11.10 Stare do ifueoro — inter, 

fercnțe • pii itu<i|o.
1 '.io Oi.i di miizi ,i
l.t.oo Ti le i Itib
1 i la Ti Iccm ic|(>| i 1 i.|.
t’o.oo Actualități.
20..;., t din m i ial. 

IM.iddie si David.
1 pi-ixllll 10..

2). 10 S ipfiimin.i sportiva.
:"’,oo Un duet inedit.

’,:io A< dualități.
22. I.i 1 'estivalul Internațional

„Georgc Enescu",
23,15 Film arii fie.

Comando
(Australia, 1981).

1,15 închiderea programului.

HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Dorința de cîștig este egalata 

astăzi de o șansă rară, (ta s-o 
valorificați, vă trebuie puțin 
tupeu...

balanța
(22 septembrie — 21 octombrie) 

Plictiseală, in cadru restrîns.
cu o verile cunoștința. Abuz de 
„stimulente" (pe care îl veți re
greta)...

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Puteți încredința și persoanei 
vizate „secretul" dv. — a fost 
intuit deja...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Coi o mie de pași pe care-1 
faceți „pe lingă" nu valorează 
cit singurul pas drept.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

G stare de fa|să boală vă 
indispune, ca elei t al inactivității 
forțate.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Continuă să planeze cețuri la 
sol. Ar trebui să luați înălțime, 
pentru a percepe regula Jocului.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Probleme de aprovizionare, de 
care vă tot plîngeți, se rezolva 
rapid, cu prețul unui s< and.i] dc 
mahala.

DERBI G
(21 nurlie — 20 aprilie)

Evis'.i amintiri care doi. Rein
trate.i in nen i liebuie minuție 
pregatibi

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Izolarea și iiK'histar-'a nu ajuta 
la nimic. Reviziiiți-va comporta
rea față dc prieteni și colegi.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Sinlcți în posesia unui obiect 
a cărui valoare este pur senti
mentalii. Oferit, ar deveni o 
armă secretă..,

RĂGI
(22 iunie — 22 iulie)

Consacrați-vă măcar o jumă
tate de zi, lecturii! In cealalla 
Jumătate Veți avea Un oaspete.

LEU
(23 iulio — 22 august)

Renunț,iți la pleca că lău) e 
doar in afara noastră și purifi
cați-vă pi intr-lin aci caritabil

Societatea comercială 
PORTASE-COMEX SRL
anunță noul orar al magazinelor sale :

LUNI—VINERI : 9—21

SIMBAtA : 9—18

MICA PUBLICITATE
VlNZ.AllI

VINI» c.isu cu gradină, in Petroșani, înscriere la (lUtotuiisnț 
„Dacia" 1977. Informații 42622—44506. (2772) ______ ___

>■ 
VIND înscriere Dacia 1300, 1989, cu opțiune ARO 10 — 1990. 

l’ctrila, telefon 55II8. (2778)

VINI) CEC iiiliitui'i-m Dacia, an 1989. Telefon l./’.HO (2779)

St IIIMB1 Rl Dl I <»< I IN I I.f .
SCHIMB garsonieră, zona Stadion, cu apartament, 2—3 ca

mere, zonă centrală. Relații : telefon 42908. (2777) ,

SCHIMB apartament dc stal, doua camere, bucătărie, curte, 
grădina. Petroșani, cu garsoniera sau apartament două camere, 
Deva. Informații la telefon 956/20963, după ora 17. (2780)

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe nimx le B< l< I i ■ ■ eli-
benita ilc RAI! Petroșani. O declar nula (2768)

PIERDUT peimis pescuit pe numele Țof.i loan, eliberat du 
AGVI’.S Petiușani. II declar nul. (2778)

PIERDUT cal sin p< muntele Gropii. Găsitorului rccompcn» 
să. Blaj (lllcorghc, Șoimilor, .16, Petroșani. (2787)

PIERDUT diplomă, 10 clase, pe numele Chiriac Alin, elibe
rată de Școala generala nr. I, Petrii.i. O declar nula. (2781)

PIERDUT >eililii.it califii arc — lăcătuș, pc numele Chiriac 
Alin, etilici.il dc Ul’C l’ctrila. II declar nul. (2785)

l’IEIII ill'T certificat calificare in meseria dc acar — mane- 
vi ani lunar — paznic barieră, pe numele Chiriac Alin, elibe
rai dc Ul’C l’ctrila. II declar nul. (2786) *.

Redacția și administrația 1 Petroșani, sfr. N. Bălecscii, nr, 2 Telefoane — secretariat: 41662, secții: 41603, 421G4 
Tiparul i Tipografia Petroșani, sfr, N. Băfcescu, nr. 2. Tel, 41365.
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