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LA MULTI ANI CU SĂNĂTATE, SĂ | 
VA DEA DOMNUL TOT CE DORIȚI! j
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Plugușor privatizat
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Plan de măsuri puiilru 
petrecerea Revelionului MII

Se va accentua faptul că Revelionul este o manifestare dcpo- 
litizată to'.il. Activi,tu bS.\, 1W 4, I’XL, LDMli vor pruni sa. ni 
precise j ■ linii de partide p ntiu ca Revelionul sâ fie o manifes
tare de eJ'i-.ație patriotica, umanist-revoluționară.

■ in t i arc întreprindere și 
ir. tituție se vor orșuuza înmi
ite pe tiu r> trecerea RevelHnu. 

tui in mod 'i'-.-r. Oamenii trebuie 
convinri (la nevoie construiri) 
. i-«i petreacă pumni revelion in 
•ibertale. I) i se va orstmiiza și 
in I’ia’.i Uni'ersiH'ii p-u’ic-ip.in- 
ța vor fi sri**i--.}iți ele zgoino- 
t ii dubelor .j bîztitul .ipjratctor 
de f.lmat mar , $Rj. Ha pnnde : 
Roi ii romanț ’

■ RaV.i *rlc •J.n plă mie nu
' avei < arat Ier de" 'lebiliiator,
H P'inde : SRI >| a Asociația
bu Marilor lin ist ib a i

■ Pi amui tot-viziunii 
v O"-lan-a la -r., ' l,0<> prinți-un 
7 mi <-t i iiit pe *ot ccianul. iup.i 
( ', a' :- i loc o l'inr' i rb zb:i- 
ii - li.'ilit i< - , ‘.,10 i

I) h Iu vor nuni.! tri - 
C< -•> 1 i prv* -ii! -Ic indu-triali- 
zm i ivi r dturii i !<• . -,.:|u>r,.- 
t! zare a m-hj țr d'lpii nodel 
<-• idem d ți ori:n(.,j. Ită- p md< 
îon liiexiu, minerul de ononc al 
pali ei. 2) I ibernli, v >r munții 
a-luziționaii a unei ir.p-, delta 
care ni i'.-iri- imbătilni. I< ispun- 
dc Radu ( (in| i auj pf.u pji in
tui- <-|;n ‘HI l.lr ' Jr|r-, .1; J’.i aniștii 
v 1 -rinti t>- t'f | ->p, '.ndu- 
"i i I---. • ;< ,) a. a'iuadi poli
tii 'o - t' - fsRf.ulni i'SN-nlui 
<t zi-n Ililor, trimi m rit r han
ii ii-lr-i ;.i,. tijliri Itacp m- 
'• Al- nubil poetul io
vi >ț. de (r.î- Sun, » —.

N La sfiișilul programului 
partidpuntii își vor scliiipba 
plilform le politice intre ei. Fără 
ca st: observe cine cu.

9 La miezul nopții se va în
china un pahjr in cinstea băieți
lor de la SRI care n-au SRL. 
Răspund : cetățenii smipli.

Q| Se vor cinta cintece vesele 
si c [iot ciocni pahare, dar cetă
țenii .ă (ie aveitizați iVjpra pe
ricolului ciobii ii și ,mpo-ibihiații 
prerururu altora iri următorii 10 

■ i dc cionomie privatizată.

M Se va bc-a țuică Slibovitza, 
v autohton, bere Guhlenbui«. 
Se v.i evita con--umtl1 de vodcă 
fiindcă ne ic-imțim încă după 
chelul din I1M0. Rîiipundc: pr» i 
i’ -a'tr.i lilr.-i.V

■ 1‘erimț., l'S f«» ?H'«i 5 inni-
lu-ața v.i adm t in i J<i in: i o
concordie absoluta. Vati 1 iomă-
neascâ >i UDMR-ui. iar ( urn> lin
Vn.lim Tudor îi \ . înmiii t I'ij
Suto Andl i . j j (. mini ..Să| Hă-
min.'i nebunii i ‘ p litru <’larv izi.
tine. Pai inii l V 1 li trnn misă
r-onnomitrr.ț l. 1 1. 1' 'II<■ 11 vi
dât-i (,■

■ Impic iile plivind tic f u- 
rurca lb veliotmmi lă'.d <.,» voi 
di-cut.i in v|î’,.jrl> -esiuni ale 
P -i< 1 im- ,'itulw

Ka ' mit di i ii< ■■ iii

rovriri ii i ut; orgamzarf; 
al Isori ifii i |»<-nti (I im Revelion 

drpolit izal

(l’l. țwrnf V „ i |, Srb, |>|\< (i)

■ ( mu se 1<<< piui tilevii mii <l< dubiți

9 Vom sponsoriza • •< hipa Jiul in locul handi-

< apațiloi.

■ B.IORN BOWG mai flit isușh*

■ DISCO IOP — 19«i) . •'

a /< »•)<»( • vi-hiis
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praf cîteva 
dolari

din alte surse demne de toată

Cum se fac 
mii de

Aflăm -din presa centrală (și 
încrede ca fotbalistul Daniel Timofte (vă mai amintiți, băiatul 
acela frumușel, cu oclii albaștri, din Petrila, vorbăreț foc și cu 

picioare lungi) a pățit o chestie de toată pomina. După ce a ago
nisit (pe arunca.~ picioarelor lui) ceva oarece dolari s-a glndit 
că nu * coșer să se mai plimbe în „Dacia" autohtonă. A pus el 
ciolan 'talar (a mai luat, la schimb, după cum spun gurile
rele, chiar și de la Un atlet din Valea Jiului), a numărat cîteva 
zeci de sute de bancnote verzi și apoi și-a „adjudecat" un Volkswa- 
gen Passat. Ultima modă. A mers ce-a mers cu el, după care l-a 
făcut zub, Intr-un accident petrecut în Capitală. Dacă socotim do
larul „la negru", înseamnă că a făcut zob cel puțin un milion 
de lei. După care — ca și cînd nimic nu s-ar fi întîmplat — 
și-a luat consoarta și a plecat la Felix. în vacanță. De ce rin m-ai 

făcut mamă, fotbalist 7

Mircoa BUJOR. CU

Verry, verry 
important!

O veste care va bucura șl pe 
cei morți, fiindcă pe vii nu mai 
poate să-i bucure nimic. Studiind, 
analizfnd, dezbătînd cu respon
sabilitate, cu milă, cu ură, cu vin 
6pumos și bere la sticlă situația 
dezastruoasă a echipei de fotbal 
Jiul, aripa tînără — RELACHE 
— alcătuită din reporteri slabi, 
grași, cu mustăți, cu bărbi, cu 
salarii mici și pixuri mari — 
hotărăște :

5. Se renunță la sponsorizarea 
handicapaților din Valea Jiului.

2. Se va sponsoriza (cu Rom 
Havana, Revulsin, prezervative și 
proteze) echipa de fotbal Jiul, 
care oricum e mai handicapată 
decît handicapații.

3. Legătura intre noi, ca firmă 
sponsorizatoare, și echipa se va 
ține permanent prin Puiu (știți 
dumneavoastră care). Puiu va 
deveni portdrapelul echipei, 
încheiat azi, 29 decembrie 1990.

Pentru conformitate. 
Mir cea BUJORESCTV

Imposibilul „DACA”
+ Dacă cei aproximativ 20 000 de pași pe care-1 face omul 

zilnic, ar fi parcurși pe un drum drept. Intr-o viață de 70 de ani, 
numărul pașilor ar atinge cifra de cinci sute de milioane. Această 
cifră, transformată In kilometri, înseamnă circa 384 mii kilometri, 
adică distanța de la Pămint la Lună. De azi, ne vom număra pașii.

< Dacă omul nu și-ar tăia unghiile, la virata de 50 de ani 
lungimea lor ar depăși doi metri. Așa s-a născut foarfecă ți, mai 
tîrziu, unghiera.

* Dacă Pămîntul s.ar învîrti de 17 ori mai repede, toate fi
ințele și toate lucrurile din zona Ecuatorului s-ar afla lntr-o per
manentă stare de imponderabilitate. La Ecuator am putea ajunge, 
dar să forțăm rotirea Pămîntului — niciodată.

+ Dacă rezervele de sare de pe Pămînt s-ar epuiza clndva, 
atunci mările și oceanele lumii sînt gata să asigure cu sare toată 
omenirea pe o perioadă i de aproximativ... două miliarde de ani. 
Și noi Încă mai mlncăm de... dulce. Ne lipsește sarea I

< Dacă ar dispărea albinele de pe suprafața globului, odată 
cu ele ar dispărea și peste 100 de mii de specii de plante, la care 
polenizarea se face cu ajutorul acestor insecte. Și totuși cit de 
puțini oameni îngrijesc albinele... pe ceilalți cu siguranță că teama 
de a nu-i mușca vreodată îl face să nu se apropie decît de... miere.

+ Dacă s-ar putea umple o linguriță de cafea, cu neutroni, 
această linguriță ar cîntări 210 milioane de tone. De lingurițe pu
tem face rost, dar de timp pentru neutroni, nu.

+ Dacă n-ar exista > rugina, s-ar economisi anual o cantitate 
de metal din care s-ar putea construi 2 200 schelete metalice, cît 
cel al Palatului CFR, 1 200<de poduri'de talia celui de la Cerna
vodă, 7501 de vapoare cu un deplasament de 10 000 de tone fiecare, 
și 200 000 de tractoare. Așadar, jos rugina, avem nevoie de trac
toare.

GHICI
w ."■'XX

CINE VINE LA CINĂ
< Dacă s-ar topi toți ghețarii polari, nivelul oceanului pla. 

netar s-ar mai ridica cu înaă 50 de metri, ceea ce ar duce la aco
perirea cu apă a cîmpiilor fertile ale Olandei și Danemarcei, a 
«udului Statelor Unite ale Americii, a bazinului inferior al Ama
zoanelor și a multor regiuni continentale de pe litoral. Deocam
dată singurele semne sînt de amenințare cu o iarnă glacială.

+ Dacă ar fl alimentat cu uraniu un bec de 100 de wați, ar 
putea să rămină aprinsa 260 de mii de ani. Pentru aceasta ar fi 
suficientă energiat declanșată de numai un kilogram de uraniu 
într-o fracțiune de secundă. Utaniu avem, becuri încă nu.

Dorcl NEAMȚU

r matoh il muna^ al
i 

timidului ,fâela,elie” 
aoi a paj^e ul lada, le

12 ia,a italie, 1991 !

Hi HH1
Irf 34 de ani, după cc a pier- 

dtr m mult de jumătate din ce 
a (IștU'ar, Bong visează la faima 
ptvrdn'.ă 7 La 26 ani și i imătate 
8-a rclr.is în culmea gloriei. A- 
Vea W miiionne dolari, un apar
tament la Monte-Carlo, cîteva 
plasairvnte ln aur și diamante, 
o insulă în Suedia A fost căsă
torit cu Mariana. Simionescu, a- 
poi. u m.tnechina Jannike Bjor- 
llng cu care are un băiețel. Acum 
stă cu Loredana Bertc, extrava
gantă cintăreață rock. Iată ce-i 
răspundea unui ziarist de la Pa
ris-Match

— De ce reveniți la tenis ?
— Nu știu... Voi reveni .lud 

voi f> pregătit Ce mă ir retează 
sînt doar eu însumi ' logic 
sînt gata iar din pun lere
fizic nu sînt Droblen imai
că trebuie să petrec m i i.irnp 
pe teren. E voi ba de ore, zile, 
8ăptămîni 7 Nu știu cît timp îmi 
va trebui...

— Veți face meciuri spectacol 7
— De ce ■.'• rămină tenisul nu. 

mai ia spectacol ? Jucătorii tre
buie să ia parte la toate turneele 
Mi-ar place să pot rejuca mari 
turnee. Dacă pot In orice caz mă 
antrenez. Se va vedea pînă unde 
voi merge.

—- Nu vă e teamă’ de ridlecă <1
— Nu, deloc.
— Vă lipsește ceva din moment, 

ce reveniți la joc 7
— Ce îmi lipsește sînt satisfac

țiile, liniștea, lupta. Am nevoie 
să joc ca să arăt oamenilor toa
te lucrurile frumoase care știu 
Încă să le fac, chiar și greșelile 
mele.

— De ce nu v-au mers bine 
afacerile 7

— Pentru că am avut încredere 
In oameni. Am pierdut timp șl 
bani, dar am Înțeles. în sfîrșit, 
că nu trebuie să mă încred declt 
în mine. Dar nu sînt încă sărac.-

— E adevărat că slntcțl zgîr- 
rit 7

— Eu 7 Deloc.
— Ce-ați făcut In toți acești 

ani 7
— Experiența vieții, adică am 

descoperit viața. m descoperit 
că pot fi neen/uri, >ă totul nu-i 
atît de simplu. Aș spune că, In
tr-un anumit fel, tenisul e mai 
ușor ca viața. Bucurii 7 Nu am 
mciuna.

— Intr-adevpr ’
— Niciuna, mai puțin fiul meu.

Adaptare de
®. SI’ATAHU ,

De sezon
(ARITMOGRIF)

Dezlegînd corect, veți obține 

pe coloana A—B — numele nop

ților de vis de la cumpăna a- 

nllor Iar pe orizontal, cuvinte 

ce amintesc de aceste nopți.

II. AI.EXANDRESCU

Dezlegarea careului Monovo- 

calică (IV) apărut în numărul 

trecut. Orizontal: Critic — VIP

— Insipizi — L — R — Pr —- 

Rîșni — Ișilic — Lin — Pitic -- 

Mimi — I — Incult — T — 8

— I — Tlnci — Pi — Fi — IÎT

— Miri Ținti — Intimi — Sio.

A A
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FLU AT
Aho, aho, copii și frați, 
De stat sau privatizați, 
Pe la coadă nu mai stați 
Ziare să cumpărați, 
Fiindcă a sosit Relache 
Ce le e la to?4-'1 naș. 
întoarceți plugul, flăcăi. 
Peste munți și peste văi, 
Toți diletanții să știe 
Că noi facem meserie. 
Chiar de-i criză de hîrtie. 
Și nu avem nici cenzură 
Să ne bage pumnu-n gură 1 
Suna, măi, din zurgălăi 
Că Relache îi doar trei lei 
S-a sculat o aripioară 
Cum e peste tot în țară 
Care nu știe de frică 
Și are simbria mică, 
Și nu știe nici de glumă 
Să vă zică una bună. 
Care spune tot pe față 
Și pe șubrezi Ii învață— 
Fîlfîiți din aripioare 
Chiar dacă greu vi se pare 
Și sunați din zurgălăi

Scrieți 
Plugușor privatizat.

măi.

*
ll 

*

*

încă nelegirera-, 
însă liberalizat.
Fiindcă așteptăm momentul 
Să se scoale Parlamentul 
Ideile să-și închege 
La trei luni să dea o lege, 
Și-n musura-n care poate, 
Cînd pe brînci și cînd pe coate 
Să ia salar în valută 
Și pe noi să nu ne... ducă, 
Chiar dacă-ți mai rupe timpul 
Să-părăsească Olimpiii 
6ă ne vadă pe la case 
CUni r.. i'.ră frigu-n oase 
Face-ti focul cu coceni 
La palatul Cotroceni, 
Să vedem cit e de bine 
Cînd îți intră frigu-n vine 
Fi’ndcă asta e beleaua, 
Nu cînd cîntă cucuveaua 
Și noi tot strlngem cureaua. 
Chiar cînd cîntă iar copiii 
Ce prin glasul bucuriei 
Proslăvesc In viers fierbinte

Pe alesul Președinte 
Pocniți însă bicele 
Și trageți buhaiele 
Și mai transportați coceni 
La palatul Cotroceni. 
Plugușor privatizat 
Cu noi astăzi ai plecat 
De la Tisa pîn-la Nistru 
Cum face primul ministru 
De origine hibrid. 
La Moscova, la Madrid 
La Haifa și la Paris ? 
■Român pur precum a zis. 
Ne-aduce daruri cu caru' 
Varianta Cojocaru. 
Sau ne scoate la lumină 
Varianta lui Rugină ? 
Și ca Dantc, prin Infern, 
Vom vîsli etern, etern, 
Cu un efemer guvern 
Adevărul îl vom ști 
După anul 2000. 
Ia mai dați o strigătură 
Că sîntem slobozi la gură 
Și-am trecut de la opinci 
Meșteri în strigat lozinci, 
Plugușor privatizat 
Tu pe unde ai umblat 
Ai văzut atîta ură 
Uneori fără măsură ? ■ 
Ai văzut atîtea cozi 
Și pe străzi atîți nerozi ? 
Atîtea cozi de topor 
Care se pretind popor ? 
Și atîția politruci 
Predicînd în cuib de cuci, 
Și atunci te-ntreb pe tine, 

Plugușorule de bine, 
Cine-i om și cine.i cîine ? 
Și ce ne așteaptă mi ine ? 
Un guvern de uniune. 
Noua rație de pîine, 
Consignații, whiski, Kent, 
Comuniști în parlament. 
De-asta-ți zic, dragule plug, 
Mai bine fă ard pe rug 
Decît să mai trag în Jug, 
nai. hăi și iar hăi ’ 
De-aș avea cinci dolăml 
Să mă pot duce la băi.
Si să stau cu burta-n sus 
Cum au stat cei din Apus 
Si-au venit precum s.au dus 
Să dea lecții de condus.
Plugușor privatizat 
Anul ăsta n-ai arat, 
Grîul nu l-ai semănat.
Roadele n-ai adunat, 
Pînă și în subteran 
Nu e ca acum un an, 
Stau oamenii pe cărbune 
Cu glndul-la zile bune. 
Așteaptă domnul miner 
Să-i pice ceva din cer 
Să-i aducă pic cu pic 
Cărbune din Mozambic 
Să-i ardă-n calorifer 
Să nu sufere de per.
C-astă vară, era vară 
Cînd era căldură-n țară 
Și plecară de la gară 
Cu bite și securiști 
Și cu cozi de toporiști 
Să îi sfarme pe „fomiști”

Și-n numele stabilității 
Piața Universității 
S-a trezit din somnolență 
Intr-o cruntă violență 
Scuturînd de la golani 
Buzunarele cu bani 
Trageți măi, flăcăi, iar plugul 
C-asta ne.a luat belșugul 
Și mlncăm acum în parte 
Produse raționalizate, 
învîrtiți iar bicele 
Și sunați clopotele 
Că minerii sînt cu noi 
Sîntem prieteni cu ei

Minați măi... 
Plugușor privatizat 
Cine oare te-a-nvățat 
Să alergi din casă-n casă 
Să ari pe sub orice masă 
S-ari ogor de trandafiri 
De brăduți, ochi și săgeți 
Să te-ntorci iar și să.ndrepți 
Cîmpiile de prin țară 
Pe ciocan și nicovală. 
Ai făcut mare scofală 
Căci ai întors la lumină 
Dîndu-le putere-n mînă 
La tot soiul de bălani 
Cu cap sec și fără bani 
Fără minte și povață 
Cu pohtica

9*
!n față

Ucenici, profesorași. 
Artiști slabi, artiști mai grași 
Scriitorii de duzină
Toți cu disidența-n mină 
Ce se luptă pentr-un os 
De pe care carne.au ros 
Ani întregi și rod mereu 
Că au dus-o tare greu 
La Paris, la Washington 
La Tokio, la London 
Peste tot au colindat 
Politic-au învățat 
Și astăzi tot ei ne-nvață 
Cum să meșterim în viață 
Plugușor tu prin zăpezi 
Ară-i pe toți ăsti irozi 
Ară-i tu cu caii-n trap 
Să le intre mintea.n cap. 
Căci știm toți că azi și mlfne 
N-am putea trăi mai bine 
Fără muncă n-avem pîine 
Nici slană și nici făină 
N-avem vin în prăvălie 
Nici carne-n măcelărie 
Nici salam de la Comtim 
Și viața ne-o potrivim 
După cum dă Dumnezeu 
Să muncim ușor sau greu

Minați mfil...
Plugușor privatizat 
Toată țara ai arat 
Și de Vale ai uitat 
Ia mai vină tu prin Vale 
Să tragem o brazdă-n cale 
Lată, lungă și adîncă 
De la Cimpa plnă.n luncă 
Pînă la CTmpu lui Neag 
Că avem frumos meleag 
Tot cu oameni așezați 
Toți fălnși în înzestrați 
Și toți cu un bun renume 
De ne știe azi o lume 
Ia mai dați din pocnitori 
Să urăm de srăbători 
Tuturor celor ce ani 
Au strins bani și iară bani 
Devenind proprietari 
Toți patroni, privatizați 
Cîrciumari și consignați 
Chioșcari mici privatizați. 
Ori cafegii- ambulanți 
Oare cit au strîns cureaua 
Să-și deschidă Temeneaua ? 
Căci la preturi vedeți bine 
Nu se sinchisesc de nlme 
Fără mare calitate 
Toate-s liberalizate.
Iau cafeaua din comerț 
SI ne-o vînd nouă la șperț 
Astăzi bișnița cea mare 
<> cheamă privatizare 

întreagă România
Asta e democrația

Mînați măi
Plugușor privatizat 
Cu preț liberalizat 
Ia mai mergi tu la arat 
Prin comerțul cel de stat 
Prin chioșcuri și magazine 
Că au toate rafturi pline 
Și noi trăim tot mai bine 
Că toate sînt călduroase 
Și noaptea mai luminoase 
Să putem vedea cu toți 
Cum se dă marfa la hoți 
La cei ce o cară-afară 
Și ne-au făcut de ocară.

Plugușor privatizat 
Pe la ICRA n-ai arat 
Pe la depozite, la gară 
Unde-i dă marfa afară 
Brăzdaru] să ți se-nfigă 
Poate îi rupi vreo verigă. 
Trageți plugul prin nămeți. 
Să urăm frumoși băieți 
Ce ne dau multă căldură 
Apă caldă-n bătătură 
Tot așa din lună-n-lună, 
Și: au grijă să nu înghețe 
Țevile de apă rece

r

Mînați măi IGCL-iști 
Fiți mai veseli și nu triști 
Că nu mai sînt comuniști 
Și nu mai e nici partid 
Să ne țină numa-n frig. 
Pocniți tare bicele 
Și trageți buhaiele 
Să răsune-n largul zării 
Urarea adusă Văii

Mînați măl.< 
Plugușor privatizc* 
Peste tot ai colindat 
Ia întoarce-te acasă 
Și așează-te la masă 
La masa cu bunătăți 
De la noi, din alte părți. 
Că tot românul azi are 
Cîte ceva de mîncare 
De mîncare și băut 
Să nu ruginească-n gît 
Să poată striga iar tare 
Nu vrem liberalizare. 
Vrem salariil '-mărite 
Șuturi mici, neprelungite 
Vrem muncă mult mai u'/iară 
Vrem doar liniște în țară 
Să seducă vestea-n lume 
Că-n România e bine. 
Pph<t'j toți și mici și mari 
f’ă noi nu sîntem barbari 
Sîntem un popor curat 
Liniștit, civilizat 
Tur acum și democrat. 
Isprăvim urarea noastră 
Și urăm în orice casă 
Tot belșug și sănătate 
Mese pline și bogate 
Fericire și mulți bard 
Liniște și -La mulți anii*,

„RELACHE"

UNUI SUPORTER 
iMă surprinde întrebarea 
De ce nu mai țin cu Jiul 
Eu m-am logodit cu marea 
Cu nis pul și puștiul.

UNUI FOTOGRAF
Tu mă oui frumos pe wm
Și mă vrei îmbrăcat „ațMF
Dar m - coti fără să-mi seamăn
Explicin iii-mi că n-am față.

UNUI MEDIC
Vin cu boala mea de.amultul 
Că te știu mai abitir
Și după ce-mi gați con»ultul 
Mă internezi in... cimitir.

UNUI SCRIITOR
Te-ai apucat de scris o carte 
Ce-o să ramînâ-n veșnicie 
Și te tot lauzi c-o s-aibă parte 
Și a avut. De-un raft de librărie.

UNUI BEȚIV
Te-aud într-una că ești gata
Să te sa-. ifici pentru fii
Căci n-ai mai scump pe lumea 

asta
Decît respectul pentru;.. vii.

itl’l DIRECTOR
Tontă zi1 a încolo-ncoace 
Secretara nu-ți dă pace
Și de ciudă, înspre seară,
Pleci la altă secretară.

UNUI ARBITRU
Te-ai făcut că nu vezi golul
Și nici steagul de le tușă
A, intrat ca să.ti '■ n rolul
De ieșit, n-ai avut ușă.

POLEMICA V. nUTULESCU — 
„ROMANII MARE" A STlRNIT 
VII CONTROVERSE :
La anul, Barbu pocăit, 
cuprins subit de noul val, 
cu un limbaj de... iezuit 
va scrie doar pentru „Semnal".

UNUI „REVOLUȚIONAR” 
Munca e pentru tractoare, 
Iar tu nu suporți „infernul”, 
Mult mai nobil ți se pare 
Să strigi zilnic: Jos Guvernul I

♦

4
UNUI „POLITICIAN"

Ieri de c?nt"j. azi de dreapta, 
Miine poate-a ie. la stima. 
Nu unde-i mai cțpeapi.ă ținta, 
Ci unde-i mai grasă șunca I

UNEI „PRIVATIZATE" 
Tu nc spui că mai ești fată, 
Chiar si-acu’ntra șaptea lună. 
Unii spun c-ai fost odată, 
Șl că azi ești... una bună I

UNUI MONARHIST
Șah la rege, mi se pare, 
Intr-un joc s-a Intîmplat,
Mai lipsea doar o mutare ; 
S-a făcut. Și-acum e mat 1

UNUI BIȘNIȚAR
„I’iată liberă” se cheamă, 
Cînd vinzi blugi, țigări sau gumă, 
In afaceri tu n-ai mamă.
Legea ? E o glumă bună I

UNUI „DIZIDENT"
Nu spuneai c-ai fost mirtir, 
Că ți au întocmit drne.
A^Pizi vrei un chilipir. 
Fiindcă... n-.ii nici o valoare.

UNUI „TURIST" 
Tu probleme ai la vamă. 
Că bagajit-i mult prea mare, 
Deși spui, de bună seamă, 
C-ni plecat cu ajutoare I

UNEI VtNZATOARE
Aveți ceva... bunăoară._ 
...Așteptăm ca să n . vină,
Și cînd vin a doua oară 
Mă servești, dar pe sub mină.

UNEI TELEI UN ISTE
Toată ziua alo !, alo 1
Ne-auzim prin telefon 
Și cînd ne-ntîJnim pe stradă 
Tu te faci că nu ai... ton.

carne.au


4 «I-PI IMENT

co TOP 990 L A U R E A Ț I
1 Erna Stummer

Tracut-au anii Remember
Tn acest oraș — spun unii — 

nu se intimplâ nimic. Totul curge 
molcom, pe albia unui rin imagi
nar. de la ..șut" — acasă. Și to- 
tu«u... Ne-a fost dat să f>m in 
sila de dans a Casei de cultură 
din Petroșani, duminică seara, de 
la ora 18. Casa de cultură despre 
care unele guri rele afirmă că 
ar fi totdeauna cu săli goale I Nu 
este nici pe departe așa. Ne-au 
convins cei peste 500 de tineri 
veniți la Gala Disco-Top 1990. 
Entuziasm, tinerețe, muzică, dans. 
Gală in adevăratul sens al cuvin- 
tului, a șaptea gală in cronica 
Topului. Duminică, 23 decembrie, 
muzica disco .și-a avut sărbătoa
rea ei. Disc-jockey-ul Genu Tutu 
In vervă, sală de dans plină, 
sponsorii agitați. Blitz-uri, — nu 
alea ale „Topazului", ci acelea 
adevărate — sclipind. Disco-Top, 
1990 ! Invitat de onoare, Florin 
Silviu Ursulescu. Același F.S.U., 

Jovial, prieten nedespărțit al disco- 
top-ului, în Valea Jiului, martor 
la toate cele șapte gale. înjghe
băm u^dialog scurt. între două 
piese, cu F.S.U.

I-aurcațiL Florin Silviu llrvulcscu

N O T A T I 1
B Plătesc cel mai bine o excursie, deși mă simt perfect acasă.
• Nu căutați minciuna pe hartă : n-are hotare.
O Iii orice rău e și-un bine. De aia nu vin nenorocirile sin

gure, ca să nu ne umple de bine.
O Dintr.o bătălie, lașul reține doar posibilitatea de a muri.
* Rar critic care supraviețuiește celui criticat.
O Autobuzele astea sînt ca melcii : după ce că circulă cu în. 

eetinitorul, mai scot și șoferii coarnele.
S Banii n-aduc fericirea. O fabrică pe loc.

Eugen C'UCU

— < e ați făcut m ultimii cinci 
ani

— Ce fac și acum.
— ( um vedeți fenomenul disco 

in 1991 ?
— Foarte aproape de rock.
— Ce credeți că va aduce nou 

muzica disco românească ?
— Se va ciuta mai mult in 

limba engleză. Paradoxal ? Nu. 
Poate o moda izvorîtă din nece
sitatea de a cuceri „piețe" exter
ne. Ținuta scenică va fi mult mai 
îndrăzneață.

— Interpreți preferați ?
— Pcter Gabriel, Jannet Jak- 

son, iar dintre formații „DiJpăche 
mode".

— (um apreciati gala disco de 
la Petroșani 2

— Cînd sute de tineri cîntă și 
dansează, orice cuvînt devine inu
til.

Tuturor prietenilor mei din 
Valea Jiului le urez „La mulți 
ani" 1

II. AI I X\NDRFSCU

1984 — Acapulco — R1CCII1 
E POVERI.

1985 — Live Is Life — OPUS.
I 1986 — Brothcr Louie — MO

DERN TALKING.
1987 — Flames of Love — 

FANCY.
1988 — La Isla Bonita — MA. 

DON NA.
1989 — Lambada — KAOMA.

1990
1. M. C. SAR AND REAL MC. 
COY — It’s On You ;

2. 1CE MC. — Scream ;
3. I II. -10 — Kingston Town ;
4. GĂRI' MOORE — Still Got 

The Blues ;
5. ICE MC. — Laika ;
6. SNAP — The Power ;
7. ADAMSKI — Killer;

| 8. ROXETTE — It Must Have
Been Love ;

9. ADVENTl RES Ol STEVEV. 
' — Dirtv Cash :
| 10. M. C. 1IAMMFR — Pray.

Sponsori

ț

I

• Ziarul „Zori noi".
• Liga Sindicatelor Mimcie 

Libere „Valea Jiului".
• Societatea comercială „Pur

tase S R.L. *.
• Consignația „Minei va’.
• Disco I.M.P,
• Studioul de Înregistrări -ii 

Cooperativei „finirea".

2 Mioara Hrebenciuc
3 George Bucă

MISS : MISȘ
1 Regina Plișcașu
1 Lucica Spirea

N. R. Și de această dată 
juriul a fost indecis

••••••••••••■■■■■■■«■a

ZODIAC p ZODIAC • ZODIAC « ZODIAC
| 22 ianuarie — 1909 — 9 februarie 1910 ; 9 februarie 1921 —

27 ianuarie 1922 ; 26 ianuarie 1933 —■ 13 februarie 1931 ; —- 13 le- 
bmarie 1915 — 1 februarie 1916; 31 ianuarie 1957 — 15 febru irie

I f lunar ic 1969 — 5 fcbiuarie 1970 ; ă februarie I9M — 21

Coc
In astrcâ'-'.’ia chinezi, f. o --, a 

este mai m it du ît o zb'irăto ne 
cu crea "3 teșie. 1” îinbolizează 
colajul, a'-'-'.uir, și jtiioțn de a 
descinsa, t ‘.uzi<b‘, am van» ei

O S II I

■ cup.l ti cmc privr.tc lumea 
și nu ți cicdc ocliilci. laiul d 
[a- inr-ri/h și il intiiii.i. iată . <• 
Cocoșului îi place r.ă c ■ Iăte-rca - li, 
să-ți i.liimbc știl,<H tk v iață și 

să-.și mâsoaie toi lele u luci ude 
pc care ni le cunoaște.

Cu dcșelTisă, Cocoșul i. te
um • ’ și agrelv. Sp no ce
im i nii.najimcn. Din
a< i iză Cocoșul arc unsori
S'.'iilimi utul că nr fi itipenor oa
menilor și devine egoist 1‘i‘in a- 
cerl lucru c! lezează oamenii ai< 
nil știu ? i.i pix țu iasca oiililațil' 
Se imbr i> a clc.-.eoii rcuiai abil, 
rtirin'l fi con idaiat. un adevărul 

p'itrti .al eleganței". In c> en tr
i ronixpțiile politice le

> i v itor. i< 9 mo eu m
drept ii, na se încredințează ui- 
njănt.u. nu ■•< ‘prijin» de<it in 

propun putere. Hainii, prin m.m 
că reușește u scoată profituri 
din afacorj chiar proasV.

In dragoste, eforturi, iși a 
proprie '««d iubit, dar iși in 
șeahl de «cl< mai multe ari f»ar 
ten. ni, deoarece niciodată a • 
tn nil este identir ci» cel clin *i- 
■-mifr '■ale Paiadoxnl piua șl hi 
iiT-elătorilk "'.Ic CO'oțtil raminc- 
c ostil fu'v t'. societatea !>’*• i 
Joi chiar i euid c-tc femei'.

Ci i oștii ist< dotat și aie încli
nație țxntru injȘ'.iii agrișele și 
pentru ine crit c.ire-1 ,n
contact eu oamenii, cu tAiet-dea

< ocoșul în anul 
Cuiului

Cocoșul ți '.aiul fac m. Ha.l bUn. 
In domeniul piofr" icn iJ, virtciul 

■ le activii iți din arc t ip. vă v.r 
apropia \ i va va pune pc treabă. 
Căci .ifa'i;t ila ‘e reiau ;i călăto
riile ăn* dii iiuu li Ordinea zilei.

Din p.i . r d«- vodci» sentimev 
tal l ,.r o iil v.ț oc :i1r ini'»' 
..l ui tună ‘ și „evr senin" Acata 
fi,nuli i \a putea face caiiaștinta 
cu eveniment? neprevăzute. A- 
devilrata sfabilitntc r-'i etlC' per:- 
nu ilumncU'.oa’tră

■*


