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■ Nici un șofer nu e șomer. g Smi m [una a treia, p te 
-ase luni sper sa scap... ■ Pus pe Idxr, p’ntiu incompetența. 
O Atenție, bărbați ! Șomcrjțele cer cgalil.n. 3 Victimele de 
după moarte ale Elenei Ceau7escu — operatori ch,miști șomer,. 
£3 Topul concedierilor, prezentat de Adrian Paunescu. 18 O școa
la caic- ne lipsea, ■ Cum pot li exmatia ul.it?
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MÎINE, SrÎNTUL DUMITRU
Lumea creștină ortodoxă 

prăznuiește astăzi, 26 octom
brie Pe Sfintul Mare Mucenic 
Dîmitrje, Izvorîtorul de Mir. 
<j'u acest prilej urâm tuturor 
celor ce poarta numele de Du

mitru la mulți ani cu sân.iti- 
te.

Miine, 27 octombrie y nouă 
sărbătoare pentru creștinii or
todocși praznicul Cuviosului 

Dimitrie cel Nou din B.isarabj, 
propovăduitor al creștinismu
lui în România, canonizat de 
Sfîntui Sinod pentru laptele 
sale de înalta omenie.

Lupii o lungo și grea suic- 
îiUja, s-au descins, in smșit, 
curburile dc rcvaliiicarc p nu u 
șomeri, in organizarea ini îu- 
lui cu proL.einc dy munca ș, 
protecție sociala Petroșani. L- 
nn spun cu loc 0*0! de aceea 
s-a schimbat și vicmui. dai 
nu-i adevărat, după cum am 
aliat chiar djn gura domnului 
ingmei Adrian Paunescu, in
spector cu problematica șoma
jului la instituția (sus-aminti- 
ta) ce aie-n solda această veri
tabila armata de i ezere a a e- 
cononnei naționale (care, deo
camdată, bale p<-sul pe loc) :

— S-au deschis cursurile de 
coletari-paliserj (2 clase), bru
tari (1 clasa), operatul «-utili
zatori calculatoare PC (1 clasa). 
Urmează, in scurt t«mp, oeie 
de osp. tar-barmun și bucătar. 
Cursui ile au durata intre 5 
luni și jumătate ș. 6 luni. Șo
merii care le urmează benefi
ciază, in acest timp, de ajuto
rul de șomaj integral, dar nu 
mai mult de 30 zile de la ter
minarea cursuluj. Au apărut 
probleme cu șomerii care au 
renunțat la curs, din diferite 
motive, deși li s-a explicat clar 
că în acest caz vor suporta 
cheltuielile de școlarizare și li 
se sistează ajutorul de șomaj. 
La fel vor păți și cei care lip
sesc peste 10 la sută din ore 
(asta ar l'i cam 50 de ore la 
operatori calculatoare și în jur 
de 80 la celelalte cursuri), si
tuație ce atrage exmatricula
rea. Nu s-a calculat încă exact, 
dar se cunoaște, în mare. că 
suma totală a cheltuielilor de 
școlarizare pentru o singură 
persoană se ridică la circa 
cinci mii lei.

Toate cursurile se desfășoară 
Ia Școala generală nr. 1 (se
diul vechi), zilnic, între orele 
15 șl 20. Practica se face la u- 
njtățde economice de profil din 
\ alea Jiuluî, mai puțin pentru 
viitorii operatori calculatoare 
PC (calculatorul se află în sala 
do curs). Lectorii sint cadre 
de specialitate cu o bogată ex
periență în domeniu.

— Ce se întîmplă dacă un 
șomer cursant găsește de lucru 
și Se angajează ?

— Daca luvicazu in meseria 
pe caic a avui-o inamte de a 
deveni șomer, nu plute;Ic cursul 
și p iute sa-1 urmeze in conti
nuare

— Și fiindcă veni vorba de 
mrserii, care sint cele triaj „nă
păstuite" ?

— Majoritatea șomerilor sînt 
femei (sau fete) prin naștere 
și operatori eh miști, prelucră
tori prin așchiere lăcătuși, me
canici mașini, electricieni, su
dor, — după diplomă.

— La cît s-a stabilizat nu
mărul șomerilor ?

— Nu s-a st ib lizat, crește.
— Care sint agenții econo

mici cu cea mai mare „produc
ție" de acest gen ?

— Asviț SA Lupeni, unde s-a 
simțit brusc, o „incompetență 
profesională", Pe aoest criteriu 
fiind concediați, în ultima vre
me, peste 200 de salarjați. A- 
cești oameni nu mai pot fi an
gajați acolo (art. 130 e), dar 
sînt angajați alții. Oare cît de 
competenți sînt nou veniții și 
cui face bine această fluctuație?

Restructurări masive s-au mai 
operat la UMIROM (peste 300, 
majoritatea femei, unele sin
gure cu copii de întreținut, oa
meni bolnavi), la IC Vulcan 
(în jur de 170), Cuarț — Uri- 
cani (50 operatorj preparare), 
Tricopet (cca 100 de femei), 
RAGCL — sezonierii de la 
punctele termice pe care, însă, 
i-a reangajat. în mare parte.

L-aș fi invitat pe domnul 
Pdunescu la o bere, ca să mai 
uite de necazuri, dar mi-am 
amintit principiul celor 4 N — 
oij mergi pină la capăt, ori 
nu încerci deloc — și am re
nunțat. Afara era frig și căl
cam pe frunze moarte. Un vînt 
răzleț mi-a adus la urechi zvon 
de glasuri cristaline: „Sînt în 
luna a treia, tu. si peste șase 
luni, dacă mi-ajută Dumnezeu, 
scap...". Nu mi-a fost greu să 
deduc că fetele își numărau 
lunile de șomaj. Multora nu le 
puteai da mai mult de 16 ani. 
N.ște copii „care Știu, dureros, 
ce e suta de lei...".

Ștefan CIMPOI

J.j mai puțin de o săptamînu 
de la jnstalarca noului guvern, 
primul ministru dl. Theodor Sto- 
lojan. ca ud cavaler al drep
tății, a scO3 sabia și a pornit la 
atacul frontal o. morburilor ca
ic sapa frenetic ja temelia so
cietății romăneșt/ de aproape doi 
ani; corupția, specula, traficul dc 
valută, trecerea mărfurilor pes
te graniță, tiaficUj de influență. 
Și pentru ca acțiunea să prindă 
■in lațul cu fjrc dese, toata fau
na profitorilor noj și vechi, se 
adaugă reluarea la condițiile ac
tuale a Legii nr. 18, adică con
trolul averilor ciștigale ilicit. Ju
decarea la procedura de urgen
ță a cazurilor de flagrant de
lict încheie o seric da măsuri 
menite să duca la eradicarea ma
fiei românești.

„Prințul reforin- 1", cum i-au 
spus ziariștii de la presa centra
lă. fără a avea timp să-și pună 
platoșa, a început lupta cu ceh 
ma) întunecate forțe ale răului 
pconomic și momi al neamului.

Sa dovedește fără posibilitate 
de tăgadă că rlacă vrei (ia prim 
ministru), poți.

. In același timp, din punct de 
vedere politic, a« țmn a d-lui 
Theodor Stolojan, da o lovitura 
de grație credibilității, din acest 
punct de vedere a fostului prim- 
minLstru Petre Roman, poliglo- 
tul, „elevatul r irc in beția *a 
de cuvinte nu spunea aproape 
nimic. Căci timp de aproape doi 
ani cît a fost la conduceri 1 gu
vernului acesta a vorbit «le co
rupție do 'truclur'i comuniste, 1 
amenințat de fiec.uc d i'a. dai 

nu a luat o singură măsură de 
cljminare, ceea ce dovedește că 
nu a avut vreodată intenția de 
a clătina, nu de a distruge, lan
țul care aproape că ne sufocă.

Succesul ucț unij temerare a 
primului ministru (atit de multă 
vreme așteptata dc popor) poate 
fi însă asigurat numai prin spri
jinul pe care ticbuie să-l dea 
toate forțele politice din țara.

STOLOJAN, incoruptibilul,
TRECE I.A ATAC

toți oamemj cinstiți, adecă rații crct Jl p< r <lie județ, P.iui Viure
p<j 1 rioți. 1 tcsiur■ b •n foști priiîij SCCl ••

Municipiul Petroșani nu face tari per ăi municipiului 1
excepție, din nefericire, de ia Vini . nu M- • • glisit (lupii 11
cele cărora ile-a declarat raz îuiii pi) fjni 1 ițea prin 1 neepr
boi dc -a li'f. i ii. I h odor Stolo- rc’u prikx sul 1 , probele cu nurne
jan. ru>4 mu r loi 1, li.nd induli>)| ibi|<

Pentru a susține p< plan local u in% |:i|C,| pi 11 lll.llll 1 «i
acțiunea guvernului și .1 organe- ilc $1 gu vernu'ui.

Subsemnatul, reîntors dintr-o 
călătorie in străinătate la înce
putul lunij octombrie, consider cu 
n sosit timpul dc a trece dc la 
consternare la fapte. Mu refer la 
faptul cu reclamația adresată la 
10 decembrie 1990 Frocuwiturij 
județului Hunedoara, privind a- 
buzurilc in serviciu cu daune a- 
duse economiei naționale în va
loare de cca 18 milioane lei, pri
vind pe Popa Ion fost prim se- 
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tru apartament'’ din cartierul re
zidențial Carpați —• Petroșani. 
Sumele cheltuite pentru aceste 
amenajări la opt foști activiști 
per și conducători ai primăriilor 
Petroșani și Pctrila sînt mai 
mari dc cca două orj decît ci le 
plătite de aceștia pentru cum
părarea locuințelor (!?I). Rapor
tul a fo' 1 înaintat dc Primăria 
municipiului Petroșani, Piocilra- 
turii locale (in cursul lumi nnr-

familia..., 
în pagim-

a cititori- 
„Sto- 
Pen-

valoarea (bineînțeles unor foști), 
cme a aparat și apară 
m suptuininile viitoare 
ic ziarului Zori noi”.

Și acum o lămurire 
lor: de ce am spus in titlu: 
lojun, incoruptibilul..."? 
tru ca deși î s-a oferit, Jn timpul 
cit a lost ministru de finanțe, o 
vila, a refuzat o și stă și acum 
intr-un . parlament de trei ca
mere (patru persoane), la mar
ginea Bucureștilor, în Drumul 
Taberei. Și inc,, pentru alte mo
tive cunoscute de destule persoa
ne.

l-am trimis d-luj Theodor Sto- 
lojan, p.irnul ministru 
vernubii, o scrisoare 
care 'a apare 111 zilele 
re in ziarul „România 
I nlru a lua masurile 
si a l'iee dr“ 
palate de 1< 
riști șa, p' 
I am anunț, 
.oare (.i m- 
lupla pe car 
mi ij de act 
imprcjui uni.

al gU-
(Icsl hiMI. 
urmatei 1

Ubtfri**, 
n<n c

<11 c.im’Ic cum- 
sCCU- 

nimic, 
seri-



t'AbOL na TUkBINCA, CIORTI !
Cine nu-șl amintește oare de Ivan Tur

binca, celebrul persana) al copilăriei 
noastre Cu siguranță că ne amintim 
toți, mai ales că el, bunul și dragul nos
tru /van. nu ne-a părăsit nici măcar o 
clipă. Nici chiar atunci, cind forțai de 
împrejurări, și-a adaptat sau schimbat 
numele. Și nici atunci, sau mai ales a- 
tunci nu, cind trebuia să facă „mici ghi
dușii" >n spatele unui pseudonim. Și cum 
am putea să-t uităm. cind astăzi este 
chiar unul dintre respectabilii noștri con
temporani 9

Dar .a ne amintim mai bme povestea 
lui Ivan Turbincă. Copil de trupă, crescut 
intre soldați șt ziduri de cazarmă. Ivan 
șt-a consumat eristenta primind si exe- 
cutînd ordine. Altfel spus : o viață pen 
tru o Idee tdest n-a fost ideea lui '• El 
nu a înaintat in arad, a înaintat în virstă. 
Așa că a venit sj momentul să primească 
a treia cizmă. Deci, un pas înainte 1 Ma
rea sa aventură a inreout însă, cind Dum
nezeu a făcut un pariu cu Sfinlul Petru. 
Pariul nu se referea nici la agricultură, 
nic la reformă nici hi convertibilitatea 
rub’ci. Se referea la cu totul altceva. Dar 
Sflntul Petru a pierdut pariu7

Dumnezeu a vrut atunci să demonstre
ze ctt de milostiv si bun la suflet este 
ostașul rus /sovietic s-a numit nvi tir. 
ziui In schimbul acestei bunătăți, despre 
care părerile sint îmnăr'ite Dumnezeu 
i-a blagoslovit turbinca lui Ivan. astfel 
Incit aceasta a devenit fermecată. Fiecare

cu farmecele lui I Și grație acestor far
mece, Ivan, prin simpla rostire a vorbe
lor în dulcele grai cunoscut -pașol na 
turbinca, ciorti!“, prindea la înghesuială 
pe cine îi poftea sufletul (sufletul lui 
bun ’). Deci, deocamdată avantaj Ivan. 
Mare avantaj! Ce a făcut el de atunci, 
se știe prea bine. Istoria, și-a.șa destul de 
încărcată, abia mai răzbește cu consem
nările despre .ce vrăji a mai făcut Ivan 
al nostru*™ Dar el nu s-a limitat numai 
la atît. A învățat și pe alții să facă la 
fel. Astfel, ca bubele într-o eczemă, au 
apărut fel de fel de Ivani, imaginîndu-și 
cu toții că le-a pus și lor Dumnezeu mina 
in cap și miracole-n traistă. Dacă Ivan 
l-a pus pe draci la respect, hibrizii lui 
și-au fabricat imediat și ei dracii lor, fără 
să poată pricepe că totul nu este decît o 
poveste. Prinzind chiar gustul jocului, a- 
cestia au refuzat să accepte sfîrsitnl si 
morala povestirii, incit l-au supărat chiar 
si pe Dumnezeii. Atunci, Sf intui Petru i-a 
reamintit vorbele de duh : DACA DAI 
NAS I UI IVAN, EL SE SUIE PE DIVAN I 
Chiar mai mult. Se suie pe tren, pe Gu
vern, apoi pe Parlament, apoi...

Norocul lui că pînă la Dumnezeu te 
mănincă sfinții, sau mai exact, se mă- 
nîncă o bătaie sfîntă (că bătaia e ruptă 
din cer I). Dar decît asa noroc, mai bine : 
noroc bun I

Sorin OPREA

FX • \NOTIMP

Daniela Pasca ne invită încă o dată să pătrundem 
în lumea artei, acolo unde literatura și grafica se 
întilnesc.

Se umple veștedul firii <le gol, 
Pe deal se dizolvă monrtea-n 

alcool.
Greieri mai speră lumină ți sens 
In iarba bolnava de-al mortn

condens.
Și vii, și moarte, aripi se duc, 
Simțul îmbracă aer de cuc — 
Picură din fei și fel de culori 
O muzjră fină de clape și sfori. 
Fețe vopsite de crengi au aprins 
Putredul ce strigă viermilor: bisl 
P.ouă din t'gvp ges!uri do struț, 
Golul var rid" do plfnu' desculț.

Aiinustin TANCă
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Teatru
Două '-vi-nimente artistice pen

tru Șiiptâmina care vine: prezența 
actriței ADAM ERSZEBET la 
Petroșani, cu un recital de poc- 
zi din lirica eminesciană, inti
tulat „De ce nu-mi vii?" și a 
a-'tonlor Teatrului „Nottara" din 
Bucur* ști, cu piesa „Amor ame
rican". Spectacolele au loc in 
saia Teatrului dramatic „I.D. 

Sirbu“ din Petroșani, miercuri 
și Joi, im plnd cu ora 18. (Al.II.)

1917 a fost anul cu doi (au
reați ai Frtiniuluj Nobei pentru 
literatură. Pe primul l-am pre
zentat in num<iru| trecut al He- 
laclic-ului. Cel de-aț doilea este 
Kar) GJellerup scriitor danez 
născut In 1857 la Roholtc In ro
manele sale de tinerețe, „Un 1- 
dealist", „Tlnăra Danemarcă” și 
„Antjgonos" îți afirmă deschis 
aderența la mișcarea de renaș
tere culturală a țării fale, din 
anii 1880—1890. Ulterior va evo
lua spre idealismul de inspira
ție germană (drama poetică Brvn- 
hild“ sau romanul „Romulus”).

în anii] 189? se stabilește In 
Germania și. sub înrîurirea filo
zofiei )u| Sch.ipenhauer, publi
că romanele „Minna" ți Moara". 
Va scrie apoi lin roman exoljc, 
„Pelerinuj Kamanita", sub in
fluența filozofiei hinduse A mu
rit In anul 1919. In motivația 
loriului Nobe)“ *e apreciază că 
înalta distlnrtle i-a fost oferită 
pon4m poetica sa variată șl bo
gată. Inspirată din idealuri trai- 
te“. (Al H)
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VALERIU BUTULESCU
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Nu ne-a mai râma* d*tit speranța. Pe asta nimeni nu a vrut 
cumpere.

Pentru un mare ec^u e

Ura fața de rnuAe se 
păianjeni.

O aureola cu adevărat

nt'Uuie de un mare obstaco .

transforma ușor in simpatie fată de

tra mea se montează direct pe coarne.

Nu uctdețt întunericul. încercați sa-l faceți sd lumineze.

Cei ce se luase nu se împiedica niciodată.

Mulți sint interesați. Cine dă banii ?
Aminte.mi intr-un .li Lirol apă

rut cu am ln urmă . „Munții 
Paring — un masiv cu locuri 
minunate, ne transpun gi-nerus 
in față semețe priveliști alpine, 
cu nimic inferio.ue celor lin 
Retezat sau Fa„âraș-'.

petroșaniul este „lumpu le 
lansare", este o „poarta" a Mun
ților Paring — munți care găz
duiesc o activitate turistică per 
petuă de-a lungul unui an. S-a 
mai amintit despie potențialul 
turistic, peisagistic, cit și despre 
potențialul practicării sporturi
lor de iarnă, dar... iată că In cu- 
rlnd, atunci cind mantia albă se 
va așterne, s-ar părea că tot ne
pregătiți ne va prin le. In fie
care iarnă transportul local s< 
străduiește să asigure deplasarea 
schiorilor plnă la stația de la

te.escaun. Din păcate, aceste 
servicii smt intermitente și da
torită staru actu.Je a Ururnuiui 
.!•• n e ..

In piez.nt se lucrează ia be- 
tonari-a porțiunii Maleia cu ra
mificație spre E. M. Petrila-Sud. 
Odată cu definitivarea captării 
pentru E. M. Livezenl s-a îna
intat cu amenajarea drumului 
p -litru Încă o porțiune.

Ce vom lace cu ultimul tron
son ce nu este gospodărit de 
nimeni, dar este mult folosit 7 
Interesați ar fi lACCVJ-ul (ca
bana Rusu), Ministerul învăță- 
mintului (cabana IEFS și Baza 
Didactică Sportivă Petroșani) 
dar ți alții. întrebarea este : cine 
dă bani pentru terminarea dru
mului ?

trI
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PUZZLE r g X O ’Gimnastică și frumusețe

D/Verf/smenT

Găzduirea In paginile ziarului nostru a unei teme antice, dar 
mereu actuale gimnastica, vine Intr-un momemt de criză morală, 
de căutări și îndoieli, in fața cărora sportul — această medicină 
a minții și timpului, face și trebuie să facă parte din civilizația 
modernă, unde știința efectelor se supune artei educației.

Să batem deci la porțile Eladei, pentru a ni se deschide nu 
trecutul, ci viitorul ei, a gimnasticii, cunoscînd-o în splendoarea 
ei teoretică, de mai bine de două mii de ani, pentru a-i face loc 
In conștiința oamenilor, ca o hrană a sportului și modelării 
timpului.

Dar ce este gimnastica igienico-modernă sau armonioasă? Să 
elucidăm termenii folosiți.

• Igienica — termen ce provine de la cuvintul grecesc hy- 
gienon, care înseamnă sănătate și include norme de păstrare a 
acesteia. • Modern — etimologia ține de limba latină și semnifică 
cea ce aparține epocii actuale.

• Armonia — este explicată de dicționare ca fiind potrivire 
desăvirșită a elementelor unui întreg, concordanță perfectă a 
acestora. Gimnastica igienico-modernă sau armonioasă prezintă 
in complexitatea sa unele caracteristici specifice tipului de efort. 
Aerobicul — de la cuvintul grecesc aerovichi, care înseamnă 
existența oxigenului, iar gimnastica aerobică in sensul strict s-ar 
tra luce; „gimnastică cu oxigen". De fapt, nu exis tă mișcare fără 
oxigen declt in situații anaerobe, în care efortul este de scurtă 
durată în exercițiile izometrice. In gimnastica aerobică se lucrează 
mai mult analitic, pe grupe de regiuni musculare și mai puțin 
sintetic. Calitatea fizică de cea mai mare importanță fiind mobi
litatea, prin exerciții de elongații. Urmează apoi respirația și de
tenta (forța explozivă a picioarelor). Gimnastica igienico-modernă 
pe care o prezentăm, prin obiectivele pe care le urmărește, iși 
justifică denumirea, deoarece Întărește și menține sănătatea, îm
bunătățește. corectează linia morfo-genetică, cu alte cuvinte, con
feră corpu’ui o linie armonioasă, formează ținuta corectă, toate 
acestea prin mijloacele cele mai mo ierne, în pas cu dezvoltarea 
tehnicii ln gimnastica de bază și în diversele ramuri ale acesteia. 
Principiile de bază sint următoarele: dezvoltarea calităților fizice, 
pre ucrarea analitică a sistemului muscular, alternarea efortului, 
realizarea unui ritm accesibil, bine dozat și gradat pe parcursul 
desfășurării antrenamentelor, coordonarea mi "ărilor cu respira
ția, intensificarea gradată a exerci’iilor prin repetări sistematice. 
Efectele gimnastirii igienico-moderne. Pentru a afla răspunsul la 
întrebare, vă invităm la cursurile (antrenamentele) cc au loc în 
sala de gimnastică a Clubn ui sportiv școlar Petroșani. în fiecare 
luni și Joi. de la ora 18. Coordonarea materialului cit și a acestei 
activități aparține profesoarei de gimnastică Iuliana I’ișcoi.

Purcel u I
Cind se ridică rugăciuni in slavă 
Și ochii loțj spre Domnul se 

întorc, 
Păcatul groaznic de-a te na-te 

porc.
11 ispășești, sărmanule. in tavă1

Am asistat la moartea ta grozavă, 
Purce ule, frumos, din rasa York, 
Din ochii mei o lacrimă Îmi 

storc.

poam» ,

Gin.lind la soaita-ți tragică >i 
grav, i1

Și cind tp văd schimbat a>u-ti 
trip'iiră

F rumos 5Î rum- n c-o lumii.- e 
guri,

Pe-o m.ră plină de fripturi și

Alături de-o sticlă pintecoasă. 
Iți plîng. te-asigur, soarta 

nemiloasă.
Dar n-am ce-ți face, porcule, 

ml-e foame’

KtBUd

MATRIMONIALĂ

MARTORA; Mama piritei îm
preună cu bunica mi-au spus că 
pleacă fa București (nu cu mi
nerii) să gă ească alt ginere 
„ginere provizoriu,, — pentru 
reclamantul nu mai vrea să 
căsătorească cu ea

B A S M E
— Spune-mj 

joară, cine-j 
fem-- e din

— Miss 
ac-- w i

oglinda, 
<ca mai 

țara ? 
Fotbal '91,

☆ 
avea valută.

că
se

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I•
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

t

ogljn- 
frumoasă

rAspunse

Deoarece
cu foarte multe capete 
pară un magazin cu foarte multe 
cozi.

balaurul 
își cum-

*

Și se luptă voinicul cu Zmeul- 
Zmcilor, trei zile și trei nopți.

REBUS
1. Elemente dispuse în 
Aparat cu motor și căi

ORIZON l'AL : 
linie dteupUi. 2. 
dus-intois. 3. 'firet muțit — Dusa de co.o- 
CuiO. 4. Par trei lire <Jc polen. 5 
Capul Uriașului I — Serioasa — b. ...Rdtju, 
..Ana, ...Bucură — R.u in URSS. 7. iu
— Cintareața Je opera din Timișoara — 
Fotbal Ciub. 8. Mugaii ască — Asanat. 'I 
Vorbăreț față de alții. 10. I/icomie.

VEKllcAL : 1. Magazie de energie. 
Se exprimă estetic cu Ihnba. 3. Floare 
Calau. 4. Nec — Asudare tara donație
— Literă grecească. 5. Cui bătut cu floa
rea -n 
nume I 
tensilâ pentru țuică (pl.). 
sit cu 
Dare pe față — Invitație 
Scrieri scurte — Bănuț, 
efectuata prin bună

II.

•ein.lură — Orație fără pro-
— Vechi dialect francez. 6. Us-

7. Eva 1 a folo- 
Da, de unde I (int.). 8 

la treapta. 9 
10. O operație 

ințelegere.

ALEXANIfliESCU

succes

Dezlegarea careului 
trecut: ORIZONTAL: Bicarbonat 
nalizator — LV — US

apărut in numărul 
A. 

Sura — Neon

CLASAMENT : 1. Romantic World — DANA 
DAWSON ; 2. I Wanna Sex You Up — COLOR 
ME BADD ; 3. Love Tram — LONDON BOYS ;
4. Rhythm Of Mv Heart — ROD STEVVART :
5. Itsy Bitsy Teenv Weenv Yellow Polka Dot 
Bikini — BOMBALHR1NA.

Un „bombardament” cu scrisori săptămina a- 
ceasta mă face să renunța la alte rubrici, in 
special la „Informații", deci, la treabă I

GILDA TOROIOAGA, Petroșani. Ești prin
tre cei niulți care întreabă mereu despre dis
coteca de la Casa de cultură a sindicatelor. Este 
într-o masivă fază de transformare — lumini, 
compartimentare, scenă de lumini —, și după 
ultimele asigurări ale gazdelor, evenimentul va 
avea loc pe la sfîrșitul lunii noiembrie. Sperăm 
deci că vom organiza acolo Gala Disco Top '91 !

B.C.A., Lupeni : M-ai făcut praf cu scrisoa
rea ta enciclopedică, dar foarte interesantă I Nu 
m-aș fi așteptat să am așa un suporter statistic I 
Mi-ai pus în final șapte întrebări, voi încerca 
să răspund, pentru început, doar la cîteva. din 
lipsă de spațiu. Deci : 1) Ca să alungi disc- 
Jockey ai nevoie în primul rînd de talent si 
voință, apoi o activitate în domeniu, pe baza 
căruia ți se face un dosar cu care te prezinți 
la examenul de atestare. Chiar în 15 noiembrie 
a.c. se va ține un astfel de examen la Bucu. 
rești : 2) Sînt născut în 17 ianuarie 1954 la Pe
troșani, mă ocup de discotecă din 1977. locuiesc 
într-adevăr acolo unde ai indicat. Cu asta 
ți-am răspuns la întrebările punctate de tine 
la nr. 3, 4 și 5. Restul, în numărul viitor.

De sezon, ia cules 
tle slfuguri

Pentru 
Care-și 

E bună 
Dar

Cind

Cind

Nu-i

ca

subtilul amator 
respectă al său gît 
apa de izvor 
uzaj extern — atit 1

poți să spui deschis că 
ești pilii 

de-acum 
ești făcut 

tot ce-ai 
plătit 

tot ce-ai 
băut.

simți că gata.

oportun să bej

Ci să plătești pc loc

Păstorel TEODOKEANU

BASME
meciul fiind sponsorizat de doi 
împărați,. 
Cloanța.

trei zinc și Buba

☆
Fat-Frumos divorțâ de 

împăratului Verde deoarei 
cesta era 5COS

fata
a-ce

în afara legii.

☆

punguța cu doiCocoșul
bani și o

— Bă, tu de dolarj n ai auzit? 
îl interpelă acesta furios.

găsi 
aduse moșului.

Re — TT — Estima — AAA — OTO 
Edem — M — Livadă — Ave — O- 
I — Sten — Ga - Ont — Itiri
• ’rer.

B 9 *J*" a 5 * s
■

A
&

//
//

/,

I

S 'HUTZER, Hațeg: 
cu grupul AD.HO'- 

ie'ur fraude lui l.isif

C. rol Kappel, 
in Petroșani 

i.appel de la

CIOACA, Petroșani : 1)1 
participarea unor invitați 
bobocilor. Din cite știu. Doru Octavian 
se află pe plaiurile americane I

Petroșani : Preferata ta, 
de ani. A ciștigat numeroa- 

„Premiul tine- 
frina 

filmul „D- clarație de 
mai „tari" sint „Vreau 
„N-am visat să fii cu

Nu de mine 
. externi la

fără nume' 
adevărata consacrare 
ei în

HlI LX
Cire n.a 
eslc iii.r 
PH lENlN.

TONY 
de,,in ,e 
Balurile 
Dumitru

PIU RE LIZEANU, 
Oana Sirbu, arc 24 
se pr-.mii („Steaua 
reții" la Mamaia), 
totu.â participarea
draeoste". Piesele ei cele 
o stea". „Vei reveni" și 
mine".

DIAN-X STOICESCU, 
cu ochii albaștri și am 
poate și cel despre care 
lat, care nu mai cînta cu 
pentru simplul motiv că acesta

IOZSEF KATARINKO, Anin >asa : 
aveți 42 de ani, puteți scrie 
deschisă tuturor ! Deci, nil este 
mă
14
din 
ind 
activitate prodigioasă.

Vulcan : „Sint o fată 
17 ani“... Mă bucur, 
întrebi, Virgil Stintii. 

grupul „FORMULA A" 
s-a de ființat!

Cinai iacă 
rubrici,, •'te
ri rus',ne 1 ă 

întrebați despre Narghita. S-a nas- i ■ la 
ianuarie 1939 la Pufești — Vrancc. ’inti 
1956, a studiat muzica indiană ih l.i-Ka, fi- 
realmente o autodidactă în materie. Are o

MOZAIC
Data 12/24 octomorie 1875 râ- 

minind neștearsă in amintirea 
primelor alergări de gaiop dis
putate pe cimptil de curse de la 
Floreas-a. Este data care mar
chează totodată introducerea 
curselor moderne în Român.j, 
deși... pista de alergări era deli
mitată de țăruși iar tribunele e- 
rau din lemn. Programa] oficial 
al primej reuniuni hipice a cu
prins 6 alergări, începute Ia o- 
rele 12,45, printre care: „Premiul 
București.,, „Premiul Căilor Fe
rate Române", . Marele Premiu 
aj Jockei-Clubului,,.

„Premiul București^ s-a desfă
șurat pe distanța de 2000 metri 
și a fost rezervat exclusiv cailor 
de 3 și 4 ani galop nâscuți 
România 
— Giz-lda 
re și Miss 
toria B ilș 
premiu în

Primele

în
Calului clasat primul 
(părinții Roal Navnr- 
Anethc) do la cresc 1- 
— i s-a distribuit lin 
valoare de 5M0 lei. 
mărturii privind exis

tenta alergărilor do galop 
meleagurile tării noastre aii 
dată mul*' tni; înaintată (1841) 
ele se referă la n’-can;zar°a
Iași a unor alergări do ralop do-

Genu. TUȚU

ne 
o 

si 
'o

premv pentru ,caii cla
primele lacuri. ir> actsi

■ I

I

HiPiC
cu
Pe 
s-au emis și „Holărtri,,,

a Anaforaln sfa.ului p 
se Încuviința să se ort -r.

talc 
sa ți 
sens 
cea 
care
zeze alergări La Iași, Fălticeni 
Galați. Pruna alergare d* H- 
duri s-a disputat tot pe rfmi 
de curse de la Floreasca, fn r 
1875. și a fost rezervată cai 
de orice vlrstă » pro vru ier 
Calului clasat primul (Syrene d- 
la crescătoria Weseleny) i s-a 
atribuit drept premiu or» obiect 
de artă.

Cele dinții alergări de trap -a 
caracter oficial a-i ■’vut Ioc in 
anui l‘J23 pe hm. d -omul recon
struit dc Ia F,
1924. disputînciu-se 
deby român d.- 
Bătăuș. Primele 
te hotare au fo-t in unu!
cind antrenorul. txir.r ctnrul 
conducătorul de cai d ■ 
Catarci a plec.it <-i >6 
Ceuenhagn, cistimne) 4 
prin Inonondo, Nisatl, 
Ant i;u?o.

■cas.a: în nnnl 
si primul 

tru i cfstieat de 
r- ir zcntâri pc<'- 

1898. 
si 

trap Nicu 
trăms, ta 

premii, 
Spree și

toan VEEICA

HAI LA MECI!
Astăzi, Jiul, sărută mîna „Bătrînei doamne" U.T.A. Această 

tradiție a fotbalului românesc, se zbate ca și noi, pentru un loc 
sub soarele diviziei A.

în divizia C, dcrbyurl. Minerul Vulcan eu epoleții de șef pe 
umăr ai seriei a IX-a. va ordona încă o victorie in fața mereu 
rivalei AS Paroșeni. Să vedem dacă Gogu Tonca va si ră-tpunde. 
La Lupcnl, Tudorachc și D'-san in fața lui Varga si Ceacusta. Va 
fi un marș al victoriei echipei lui Krautil? Paringul ia drumul 
Cărbuncștilor, nu după petrol ci după puncte.

ȘAH SAU
CONCURSUL

3 (I—3) Albul muta și dă mat 
in trej mutări (3 puncte).

Controlul poziției: ALU — Ral, 
Nd 5, CaG, CcG.

NEGRU — Ra8, Tg2, |> — f2.

După cum am anunțat in nu
mărul tre.ul, soluțiile de dele
gare alese de dumneavoastră vor 
fi trimjse in cel mult 
la apariție pc adresa 
— ziarii] „Zori noi.,, 
Bălcescu. Pe plic vă 
îY1 n • p

, s’rmH
I m ••'ini 
ru , i ic a

CuH( ui»ui nu»ci u", /

NOSTRU

..HAN

C5 H

plec.it
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Programul TV săptămînal'
LUNI, 28 OCTOMBRIE 28 octombrie —

14,00
14,10

Actualități. j
Calendarul zilei. 3 noiembrie

14,20 Worldnet USIA.
15,20 Avanpremiera săptămînii. 10,30 Super Channel.
15,40 Copiii noțtri — viitori mu 12.40 Ora de muzică.

zicieni. 13,30 Oameni de lingă noi.
16 00 Gasa și grădina. 14.00 Actualități.
16,30 Muzica pentru toți. 14,20 Jazz-Magazin.
17,00 Știri. 14,50 Audio-vizual studio.
17,05 Emisiunea în limba ma 15.20 Preuniversitaria.

ghiară. 16,00 Teleșcoală.
18,35 Invitatul săptămînii. Cursuri de limbi străine.
19,05 Tezaur. ’ £ — Limba engleză.
19,30 Desene animate. 16,30 Muzica pentru toți.
20,00 Actualități. 17,00 Știri.
20.35 Repriza a treia. 17,05 Forum.
21.00 Studioul economic. 17,30 Tele-discul muzicii popu
21,25 Teatru TV. la re. , i

Largo Desolato 17.50 Vîrstele peliculei.
de Vaelav H.ivel. 18,35 Reporter '91.

23,05 Cronica parlamentului. 19.05 Serial științific.
— Actualități. 19.30 Desene animate.

23,40 Confluențe. 30.00 Actualități.
0,10 Recomandări din program. 20.35 Sport

20,45 Studioul economio.
MARȚI, 29 OCTOMBRIE 21,10 Film serial.

Dallas.
10,00 Actualități. Episodul 70.
40.20 Calendarul zilei. 22.15 In fața națiunii.
10,30 Super Channel. 23,00 C-onica parlamentului
12.40 Ora de muzică. — Actualități.
13,30 Interferențe. 23,35 Stadion.
14,00 Actualități. 0,00 Recomandări din program.
14,20 Muzică pentru părinți.
14,50 Tradiții. VINERI. 1 NOIEMBRIE
15,20 Avanpremieră TV.
15,30 Preuniversitaria. 10,00 Actualități.
16,00 Teleșcoală. Gursuri de limbi 10,20 Calendarul zilei.

străine. , . 10,30 Film artistic.
Limba franceză. Camera prietenului

— Limba rusă. (Franța, 1986)
10.30 Muzica pentru toți. rno Program de video.clipuri,
17,00 ȘUrl. informații și publicitate.
17,05 Conviețuiri. 12.40 Ora de muzică.
17.35 Dosarele Istoriei. 13.30 Medicina pentru toți.
18,05 Salut, prieteni 1 14,00 Actualități.
19.05 Cultura în lume. 14,30 Mondo-mU7ica,
19.30 Desene animate. 11. [5 Mapamond.
10.00 Actualități. 15 15 Reflecții rutiere.
90.35 Sport. 15,30 Preuniversitaria.
10.45 Aceasta es'e Turcia, ir.00 Limba noastiă
*1.15 Studioul economic. 16,30 Studioul muzicii ușoare.
98,45 Telecinem aleea. 145,50 Tragerea Ix>‘.o.
L Iartă ml ! 17,00 Știr,.
f (URSS, 1986) 17,05 Emisiune in limba ger-
*3.10 Gronfea parlamentului. mană.

— Actualități. 18,05 Pro Patria.
83.45 Meridianele dansului. 19,00 Gong 1
0J5 închiderea programului 19.30 Desene animale.

k 20,00 z\c 11 ia I i t ă ț i.
MIERCURI. 30 OCTOMBRIE 20,35 Speri,

r 20.45 Viața parlamentară.
1000 Actualități. 21,10 Film serial.
10,20 Calendarul zilei. Destinul familiei llouard.
10,30 F.lm serial. Episodul 26.
> Ultimul meu vis va ti pen ”''.15 Simpozion.

tru tine ! 23,00 .Actualități.
Episodul 3. 23.15 De 4 oi i muzică.

11,30 Worldnet USIA. 1,110 închiderea programului.
<2.40 Ora de muzică. \
13.30 Vîrsta a treia. fe*rț’ SIMBAT \, 2 NOIEMBRIE
14 00 Actualități. .» ' 1*
14.20 Tineri iniei preți de muzi 9.00 Bună dimineața !

că populară. 10,00 Actualități.
14,50 Civdizația montană. 10,10 Feriți-vă de măgăruș 1
15,20 Preuniversitaria. 11,10 Descoperirea planetei.
15,56 Teleșcoală. Cursuri de limbi 11,30 Viața spirituală. K

străine. „ 12.30 Ora de muzică.
i — Limba germană. 13,30 7x7.

— Limba italiană. LI ,00 Aulualitâți.
16.20 Tragerea Pronoexpres. 1 1.10 Tele-c lub.

la16.30 Cupa mondială la rugby. 16,25 Finala Cupei MondnJe
Meciul pentru locurile rngby.
III—JV. 1 F.l 5 flincrarii.

18.00 15. 16, 17, 18. j 18.45 O melodie dinți-o sută.
18.30 Reflector. 19 K> Melodii îndrăgite.
19.00 Patrimoniu... furat ți, In 20,00 Actualități. --->

sfirșit, recuperat. 20,40 Telecnciciopedi.i.
19 30 Desene anim.de. 21,?5 Film serial.
20 no Actualități. Maddie șl David.
20.35 Sport. Episodul 12.
20.45 Studioul economic. 22 20 Saptămina sportivă. <.
21,10 Film serial. 2”, 10 Telc-sliopping.

Cine r băiatul ăsta ? 23.10 A< tilalltilțl.
Episodul 2. 23,55 Film artistic. ... j

22,15 Univer ui cilnoaștei ii. Ziua lupilor.
23,00 Cronica parlamentului. » (SUA, 1973)

— Actualități. r , J ,30 I estivalul Internațional
23.35 Pro MuUea. r* ț „Danubian J.izz" '91.

0,00 Rccomwndiiri din prngrarrt. 1.55 închiderea programului.
t V.

,1OI. II O( IOMBRIE ’ 4 ui VHMt \, 3 NOII MIIRIE

10,00 Actualități. ' )T^0S 8,00 Bună dimineața !
10 ”0 Cnlcndai ui zhli. si 9,00 Glovnissiino.

9(55

10,20
10.30
11.30
13.00
13,10
13.30
16,00

>
. X iI

Iii

Film Serial pentru copii 
Singur pe lume. 
Episodul 3. 
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Actualități.

Atlas.
Video-magazin.
Aspecte din finala turneu, 
lui internațional de 
open al Franței pe 
acoperit.

18,00 Știință și imaginație.
Convorbiri de duminică. 
Film serial.
Dallas.
Episodul 71.
Actualități.
Film arlistio. ’ 1
Bărbatul potrivit.
(SUA, 1982).
Studioul șlagărelor 
Actualități.
Duminica sportivă. 
Spectacol de gala la lași. 
Recomandări din program.

18.30 
19,00

20,00
20,35

22,30
23,00
23,15
23,40

0,25

tenis teren
J

a

HOROSCOP
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)

Numai de 1 leu și 78 de bani 
minte vă mai lipsește ca sa dați 
lovuuru.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Cineva luptă in locul dv. [ară 
pretenție de a împărți pruda.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți pllnge pentru buni,

VARSATOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Entuziasm 
umbrit
.înmiit

(21

*

pe deplin justifii.it 
doar de o efemeră mc- 
in cursul diipu-amiozii.

BERBEC
martie — 20 aprilie)

Memoria Va va fi de un real 
folos pentru a scupa țfintr-o in
curi alură.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Atmosfera se destinde treptat, 
ajungiivl in Imul la cote apro
piate de zona solului.

GEMENI 
(22 niai — 21 iunie)

Regrete tardive, cauzate de 
achiziție nu prea inspirata.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Surpriza de proporții din 
tea unui prieten, ascuns 
acum sub tăceri.

LEU
(23 iulie — 22 anglist)

o

par- 
pino

Umezeala la picioare șl la... 
cap. Noapte chinuită.

rilClOARA
(23 august — 21 septembrie)

Ca 
spus

i

niciodată, vă bucură 
florile dragostei

nc- 
asciinse.

BAT ANȚA
(22 Septembrie — 21 octombrie)

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I *

MARSAT - SA T6. JIU
LOT LUPENI

angajează următorul personal ;
— G electricieni
— 3 electroniști
— 2 sudori
— 2 lăcătuși construcții metalice
Studii; Liceul industrial de profil său școala profe

sională.
Relații la telefonul 60974.

Societatea comercială
Telecomprest SRL Lupeni

cu sediul în Lupeni, Bulevardul Păcii Nr. 7 A 
vinde en-gros și en-dctail din stoc t

— televizoare color Bilton, diagonala 51 cm
— dresuri damă
— produse cosmetice diverse
— aparatură audio diversă
—- combine muzicale Mekosonic
— dublu radiocasetofon Mcgatone (3448)

Depozitul PECO
< angajează de urgență

•— un conducător auto, categoria O 
— un mecanic auto
Salariul negociabil.

Vulcan

■
----------«

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

SA-Ț1 fie viața o pi imăvară fără sfirșit! La mulți ani, Emeșe 
Vujda! Cu drug, Istvan.

MĂTUȘĂ Nuși transmite strănepotului zAlex Tibor, din Uri- 
câni urări de sănătate și numai bine la împlinirea a 14 ani. (3194)

PENTRU Otto-Eduard Miluiț, cu ocazia zilei de naștere, ani
versării căsătoriei, soția și fiul îi urează din suflet mult noroc, 
multă sănătate și multă fericire. (3410).

CI’ multă dragoste ți respect urăm nașului Valentin sănătate, 
fericire, viață lungă, cu ocazia împlinirii a 50 de primăveri. Fa
milia Diconi. (3414).

vinzari
V1ND garsoniera proprietate, mobilată, confort I și garaj 

dublu. Telefon 70339. (3442).
VIND grădină, 865 mp., strada Goorge Encscu, nr, 35, preț 

convenabil, Informații telefon 43038, după ora 19,30.
SCHIMBI R1 — ÎNCHIRIERI

l’REIAU contract, apartament, Pctrija, 8 Martie. Telefon 
50608, după ora 16. (3464)

CEDEZ contract apartament, Petroșani, strada 9 Mai, SC. 6, 
ap. 67. (3168) ’ ”«» *980*

STUDENT caut urgent gazdă. Informații, telefon 44785.
DIVERSE

MERCEOLOG cu experiență angajăm la Societatea comercială 
l’l.l'S S.A. Telefon 43453. (3461)

1)1 ( ES_____________________________

FAMILIILE Hudescu și Svoboda, profund îndurerați, anunță 
dispariția surorii ș-i vcrjșnarci

pili. I AKI I.MAN Al RIC \ (Zl.ATSKI)
Ii vom |iaslra veșnică amintire. (3157)

( OMI MORARI

CU adinca duierc soțul Virgil, fiica Naiba, gincrclo Mihal 
anunța că s-a împlinit un an de la dispariția fulgerătoare a celei 
care a fost , *

CODREANU MĂRGĂRI T.A »'
Nu te vom uita niciodată.
Mulțumiri celor care anul tieciii au fost alătur) de noi. (3460)

NEȘTERSE amintiri și îndurerate gindurj insoțcsc împlinirea 
unui an de Iu incredibila și dureroasa despărțire de drăguț și 

bunul nodul soț, tată ți bunja
MICU DUMITRU

Lacrimi și flori pe morminliil Ju) drag. Soția și copiii. (3469)

CU adincă durere, liica ful ana, ginerele Nclu, fiul I’Uiil, no
ra Marjana, nepoți'i, cuscrele, surorile, cumnații ți vecinii annn- 
ță Împlinirea o șase săptămini do la trecerea in neființă a celui 
care a losl Imnul ți neprețuitul ' -v,

5TROIA ȘTEFAN '• \
Odihne.îscn-so fn paccl (3172) ' *•
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