
ILIeSCU ?
Zimbește, pentru că i-a reușit „Revolu

ția din Decembrie"...
Zimbcște, fiindcă s-a mutat, conform 

prevederilor, la Cotroceni...
Zîmbește, pentru că a fost dizident frun

taș, alături de dl. Virgil Măgureanu Asta- 
loș...

Zîmbește, fiindcă este în stare să ne pă
călea 'ă pe toți...

Zimbește. pentru că este (încă) un pre
ședinte „pentru liniștea noastră"...

Zimbește, fiindcă aude mereu „Jos Ili- 
escu". Mai jos de atit...

Zimbește, pentru că, indiferent cit s-ar 
striga „Jos lliescu", dînsul n-are proble
me. Pe șeful gărzii îl cheamă tot lliescu...

Desi nu a pus încă nimeni „pe 
bune" un pariu cu economia, se 
pare că acesta i-a fost atribuit 
din oficiu domnului prim-minis- 
tru Stolojan. Ocupînd un post dc 
tranziție la tranziție, face și dum
nealui ce poate. Părerea domnului 
lliescu despre chestiunea în 
cauză nu a fost exprimată tran
șant. Singurul lucru sigur, pînă 
acum, e candidatura la președin
ție a fostului emanat, actual ales.

<•

Zimbește, fiindcă are „detașamente" 
fruntașe i în Valea Jiului pe „știm noi 
cine", la lași pe „știm noi care", la Sălaj 
pe „știm noi tot", la Gorj pe „s-a supărat 
Văcaru pe sat" ș.a.m.d...

Zîmbește, pentru că dl. Stolojan nu 
zîmbește...

Zimbește, fiindcă, la Turtucaia, (în Bul
garia de azi), unde s-a născut dînsul, co
tele apelor Dunării sînt staționare...

Zîmbește, pentru că într-o noapte de 
decembrie s-a dus la TVR (liberă !) în 
pulover, iar acum are ac la cravată...

Zimbește, fiindcă nici măcar unul din
tre consilierii domniei sale (a nu se con- 

■funda cu regele !) nu este străin fostei 
Academii „Ștefan Gheorghiu", „școală aju
tătoare", din care au ieșit numai oameni 
de soi...

Zimbește, pentru că zîmbetul dînsului 
denotă temperamentul vesel al poporului 
român. Dar cine îl bagă în seamă ?„.

Cui ii zimbește domnul lliescu?
Domnul lliescu îșl zîmbește sieși, fiind

că nouă nu ne-a zîmbit soarta, avîndu-l 
în frunte...

Dl. lliescu nu zîmbește ! Dl. lliescu ride 
mînzește și mai scoate, uneori, cîte un 
icnet. Asta nu e bine...

Cui îi zîmbește dl. lliescu ?
Dl. lliescu zîmbește — în același timp 

— și rusului (fost-am cu rusii, dar nu 
ne-am roșit), și turcului (fost-am cu turcii, 
dar nu nc-am turcit), și hunilor (fost-am cu 
hunii, dar nu ne-am ungurit...) și, mai 
ales, dl. lliescu zîmbește cui ii face jocul 
„pentru liniștea noastră".

Dl. lliescu zîmbește — în același 
timp — domnilor Cîmpcanu, Rațiu, Cu- 
nescu, Constantin^scu, Cornescu-Ring. Pe
tre Roman, Miron Cozma, Mircea Druc, ba 
chiar și concitadinului nostru avocatul 
din zona Hațegului, Augustin Sebestyen. 
Zimbește, fiindcă știe că e mai tare...

CONCLUZIA E SIMPLA: dl. lliescu 
nu zîmbește • dl. lliescu ne ride în nas. 
Iar noi îl credem și ne ducem de ripă...'

Mircea BUJORESCU

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII 1IULUI

O să alegem. Dar cu ce 
NE alegem?

Noutăți de ultimă oră din 
agitata viată politică a țării lașa 
să se întrevadă un început de 

proces de limpezire a apelor. 
Președintele României, dl. Ion 
lliescu a acceptat să candideze 
oficial precum și oferta Frontu
lui Democrat al Salvării Națio
nale de a-i susține candidatura 
la alegerile prezidențiale din 
toamnă. A fost ales, după înde
lungi dezbateri lipsite de trans
parență un candidat unic al Con
venției Democratice la alegerile 
prezidențiale. Și-au anunțat can
didatura la președinție și alți 
reprezentanți ai unor partide, ba 
chiar și unii independenți.

In ceea ce privește alegerile 
de deputați și senatori în cele 
două camere legislative starea de 
fapt nu e la fel de clară, ca 
în campania electorală preziden
țială. La scurt timp după ce no
ua lege electorală a trecut prin 
Parlament și Senat, fiind apro
bată, au început contestările cu 

privire la valabilitatea unor ar
ticole. Contestațiile fac parte, 
desigur, din jocul democrației. 
Dar spre deosebire de un trecut 
nu prea îndepărtat, acum există 
un cadru legal, abilitat să deci
dă asupra lor — Curtea Consti
tuțională. Considerîndu-se a fi 
în pericol de eliminare din via
ța politică, datorită prevederii 
pragului de reprezentativitate mi
nim de 3 la sută, cît prevede 
Legea Electorală, partidele mici, 
dar care se vor independente, 
cum e cazul Uniunii Liberale 
Brătianu, bunăoară, nu acceptă 
să părăsească scena. Președin
tele partidului Uniunea Libera
lă Brătianu a făcut o interpela
re în forul legislativ, pe tema 
necesității scăderii pragului mi
nim de reprezentare. Unul din 
partidele aliate în Convenția De-

Viorcl STRAUȚ

(Cootiouar* lo pas ■ t-a)

O stafie umblă... prin Petroșani
Omul fără

Se spune câ atunci cind Dum
nezeu se supară pe cineva și 
vrea sa și bată joc de el, îi ia 
mințile. In cazul omului nostru, 
nu cred ca e vorba de supărarea 
C lui de sus, de o eventuală raz- 
L mare a Lui. Nicidecum. Ar 
f> de m-conceput pentru ca o- 
mui nostru e r nm e dc la o virs- 
ta prea f i ;î ( și prea ino- 
1 n1 i c i si l fi putut mîriia pe 
' 1 ato'put-rnic. Dacă și-a bătut
Cir,.-va ț|c. ;|I| fost .'--.-me
ni 'i'-ai lui cu mai multă nnn- 
t , ilar - ii m ii puțină omenie. 
I - > tuns după moda „l’unk" șl 
I u f.aut din ș -t-n, cum a ve
nă p - lume, in r< ș ovan. Asta 
i u i iui lipul că... și așa n avea 
nirmc. , i chiar identitat-

Jn nhirna săptămână a fo'-t 
văzut în < itrul Petroșaniulni 
Ir.i'iîniJ după el un cărucior im- 
pruvi/<it din rotile și o scândură. 
Deci, freza l’unk sau Rap, și că- 
ru iorul pe rotile... Trecînd pe 
lingi un modic saluta cuviincios

identitate [ 
„Săru’ mina". Știe, are acest 
reflex al respectului față de 1 
oamenii in alb care l-au încon- • 
jurat dintotdeauna... 9

Dintotdcauna înseamnă a- I 
tunai cind a fost descoperit, cu ] 
mulți ani in urmă, abandonat in | 
secția de pediatrie a Spitalului . 
Petroșani. O ființă care nu are ] 
pe nimeni și nimic. Nici cel pu
țin nume. Toată lumea ii spune ! 
Sandu. Și el răspunde la acest * 
apelativ. Cine fi dc ce i-.'i pus 
acest nume nu mai știe ni- î 
m-ni. Ni-avin 1 nume, nu are, • 
nici nu a avut vreodată vre- î 
un a<t de identitate. Se presu
pune că ar avea vreo 1B ani și 
că și-ar avea obirșia in zona U- I 
rii aniului. Cine l-a ah-ndonat, I 
cind anume, nil se mai știe. Se | 
știe doar că, după ce a mai , 
crescut, a fost Internat la școa- I 
la ajutătoare pentru copiii han- I

lom DIIIEK

(( milionari- in pag. a 2-a)

Săracu’ dizidentu’
o „audiență" luni, 29 iunie, care ne-a făcut 

paf! S-a prezentat la redacție un tinerel bine 
legat, bun de muncă. „Domnule redactor — zice 
omul, după ce îți dă un nume real sau... Dum
nezeii știe. U i rog, aș vrea să publicați în ziar 
trei articole n care să reiasă că am fost rău 
persecutat de regimul lui Ceaușeseu. în trei 
numere de ziar diferite. Știți, cu vreau să pice 
în Germania și trebuie să arăt acolo că am fost 
persecutat politic în România". „Dine, dar ai 
fol cu adevărat persecutat?". „Aș! Dar vreau 
să h spun la ăia că am fost".

Care va să zică omul nostru n-are chef de 
muncă aici și crede că Germania îl așteaptă cu 
brațele deschise. „Clini eu covrigi in coadă", nu 
alta ! Il duce mintea însă să mintă, să ceară 
azil politic, după care să „latre" vrute și ne
vrute in presa germană. Cum nemții sînt și asa 
dezinformați dc toate scursorile societății noas
tre ajunse pe la ci, profitind de reala libertate 
dc mișcare dc după '89, drept al omului consfin
țit la noi de Constituție și respectai cu sfințenie 
în România, cum „bruneții" s-au ospătat cu l ■- 
bede la I lena, iar vecinii de la csf și vest dau 
și el „o mină de ajțitor" dezinformării, condi
țiile sini create pentru ca dizidt ntu’ nostru de 
profesie, revoluționar făcut după ’89 șl ]ms pe 
cotcodăceală să reușească. Mamă, mamă ce vor 
plinge nemți orii de mila lui I Hani au. așa

că îl vor plăti, el se va lamenta folosindu-se de 
două-trei articole plăsmuite — și e.iistă, știm 
bme, „organe" de presă care nu s-ar mai da în 
lături dc la așa ceva — și gala. Trai, ncncacă ! 
Săracul dizidentu’,! Nu ne-ar mira dacă n-ar fi 
fost „ocupat" în ultimii doi ani cu mitingurile. 
Cum Insă mitingurile s-au mai rărit și afacerea 
„Jos...", „Sus...", „Cinc-a tras în noi...“, „Regele 
Mihai..." și altele nu mai prosperă, hai cu di
sidența în prim plan. Este posibil ca omul să 
fi făcut cine știe ce fărădelege pe aici — 
tilhăric, crimă, furt, orice se poartă în origi
nala noastră democrație — și să încerce să o 
dea pe politică. Curat politică și curat dreptu
rile omului ! Iși dă oare scama individul ăsta 
cît rău face nației sale ? Cum ne. mai dă, de 
voie, de n ’voic, „cite-un deget", vreunul cum 
se găsești' cite-o „coadă dc topor" să ne bage 
in mocirlă. Uite, domnule, ce canalii își strigă 
dizidenta prin oecid, nt și ne dau lecții d-- ro
mânism prin eter sau prin fițuici gras .‘Subven
ționate dc oculta internațională !

r din IIOI.BAN

EPILOG. Omul nostru n revenit după vreo 
două ore dc la prima vizita. A căutat un alt 
redactor, încerc indu și cu același succes „zero" 
șansa. „Nu se poate să nu reușesc I Cu bani 
orice se poate in țar i akta l“. „Omul" a -a crede I 
C’ in die, nu om I
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ANIVERSĂRI MUZICALE
■ Jean Jacqucs Rotisscau — 280 <lc ani dc la naștere

Filosof, scriitor și muzician 
francez, Jean Jacques Rousseau 
s-a născut in Elveția în ziua de 
28 iunie a anului 1712. Autor a 
numeroase romane de succes la 
vremea respectivă, pedagog și 
teoretician al pedagogici, Jean

■ lacob

A văzut lumina zilei Ja Bra
șov, in ziua dc 29 iunie 1857. 
■Descendent al unei vechi fami
lii de cărturari, s-a remarcat în
că de mic copil prin înclinațiile 
sale muzicale. Studii artistice și, 
concomitent, studii tehnice de 
grad universitar, la Viena, și 
J.eipzig. Profesor la Seminarul

Compozitor și profesor emi
nent, continuator al marelui 
George Enescu, Paul Constanți- 
nescu s-a născut în ziua dc 30 
iunie 1909, la Ploiești. S-a 
preocupat dc studiul și vfllorifi- 
«-arca fondului muzical bizantin 
și popular românesc. Ajlît teore- 
ti< cit și componistic, Paul Con

Jacqucs Rousscau este mai pu
țin cunoscut astăzi ca muzician. 
A scris opere care au fost apre
ciate de contemporani, între care 
„Ghicitorul satului“, „Muzele 
galante", „Daphnis .șl Ghloo”, 
precum și peste 100 de arii, rO-

Mui'cșianu — 135 dc ani dc la

teologic de la Blaj. A scris lu
crări liturgice, piese corale, pre
dominant în creația sa fiind e- 
lcmentul folcloric românesc. A 
scris, dc asemenea, lucrări pentru 
voce și pian, balade, muzică in
strumentală, cinci operete, can
tata festivă „Ștefan cel Mare" 
pentru cor, soliști și orchestră, 

■ Paul Constantincscu —83 dc ani dc la naștere

stantincscu se impune printre 
marii bizantinologi ai lumii. A 
scris muzică simfonică, de came
ră, oratoriile de Paști și de 
Crăciun, in stil bizantin, opera 
„O noapte furtunoasă" pe libre
tul lui I.Tt. Caragiale, opera Is
torică intr-un act „Pană Lcsnea 
Rusalim", cantate, madrigale, 

manțe, duete vocale. A scris, de 
asemenea, pamflete împotriva 
muzicii italiene, luînd apărarea 
muzicii franceze. O lucraro va

loroasă este „Dicționnaire de mu- 
sique“, valabilă și astăzi. A 
murit la 2 Iulie 1778.

naștere

baladele „Mănăstirea Argeșului", 
„Constantin Brîncovcanu”, „Nă
luca". Militant neobosit pentru 
desăvîrșirea statului național 
român unitar, lacob Murcșianu 
se stinge din viață la Blaj, în 
anul 1917, cu numai un an îna
inte dc înfăptuirea acestui măreț 
yis secular al tuturor românilor.

concerte, a cules folclor româ
nesc pe care l-a valorificat în
deosebi în creația corală. A scris, 
de asemenea, muzică liturgică, 
precum toți marii compozitori 
români. S-a stins din viață în 
196.7, la București.

Jlorațiu AI.EXANDRESCU

de la \POUȚ/E\
| In vizor —
I Peisajul publicistic româneso 

s-a diversificat mult în ultimul

Itimp. Ceea ce nu poate decît să 
ne bucure. Numai că, profitîn- 
[du-se de lipsa unei legi a pre
sei, o serie de indivizi au inun- 

. dat piața cu publicații obscene. 
’ Poluare morală fără precedent I pentru România, străină total

oricărui om sănătos psihic și fi- 
Izic. Mai grav este însă faptul că 

aceste publicații difuzate pe I piață, au efecte asupra ti
nerilor și copiilor. De aceea, ni 
se pare perfect justificată acțiu- 

Inca Poliției de a verifica legali
tatea difuzării acestor publicații. I Pentru cel care se îndoleso, a-
mintim textul articolului 325 din I Codul Penal, text de lege aflat
în mod firesc, în vigoare. „Fapta 
de a vinde, răspîndi sau de a con- I fecționa și deține în vederea răs- I pîndirii, obiecte, desene, scrieri 1 sau alte materiale cu caracter 

* obscen, se pedepsește cu închi- I soare de la 3 luni la 2 ani sau cu
* amendă". Repetăm, este text din 
| Codul Penal.

pornografia
Raidul efectuat de Poliția mu

nicipală în Petroșani a adus în 
fața justiției două astfel de „pă
sări" dubios colorate mari
vînzători ambulanți dc publica
ții obscene. Pornografie de-a 
dreptul. Motricl Valeriu, din Pe
troșani (Str. Aviatorilor, nr. 64/1)/ 
reprezentant al Asociației famili
ale „Alfa ’92“ are autorizație pen
tru vînzare de ziare, cărți și re
viste eliberată de Prefectură. A 
fost reținut pentru că vindea pu
blicații obscene, fapt interzis. 
Mai mult, V.M. nu poseda nici 
registrul de evidență a vînzări- 
lor și nici acte care să ateste pro
veniența mărfii.

Nițanu Victor posedă și el o 
autorizație eliberată cu namărui 
6 403, de Prefectură, tot în 1992. 
Pe autorizație scrie „comerciali
zare de produse nealimentare in
digene și din import intrate le
gal în țară". Numai că dumnealui 
comercializa postere obscene, fără 
a avea nici un act de provenien
ță a lor, tipărite peste hotare. 
Oare cît de legal erau intrate în 
țară ?

IIH SPORT |
Turneul de box. Rezultate

GALA 1. Categoria 38 kg copii. Învingător : 
Ciobanu Eugen (CSS Vagonul Caracal) ; Catego
ria 19 kg copii: Decizie de meci nul; Categoria 
43 kg juniori mici : Învingător Coconea Toma 
(Minerul Dilja) ; Categoria 51 kg juniori mici : 
învingător Circcamt Elvis (CSS \ agonal Cara
cal) ; Categoria 58 kg juniori mari : învingător 
Vass losif (Minerul Vulcan) ; Categoria 60 kg 
juniori moi: învingător M tei Milian (Mine
rul Dilja) ; Categoria 60 kg juniori mici: în
vingător Paiinescu Nicușar (CSS Vagonul Ca
racal) ; Categoria 63,5 kg juniori mari : învin
gător Goli seu Eugen (CSS Vagonul Caracal)! 
Cat. țjoria 67 kg juniori mari : Învingător Tone 
Constantin (CSM Șoimii IPA Sibiu) ; Categoria 
67 kg ■ nioi i : învingător Ost.di O< t.ivi.in (CSM 
Șoimii II’A S biu).

GALA II. Categoria -15 kg copii : l'icraru 
M.uian (CSM Șoimii IPA Sibiu) ; Categoria 51 kg 
juniori iniei : învingător Do.a Ql.iba (Mineral 
Dilja) ; Catigoria 51 kg juniori mici ; Circcanu 
Elvis (CSS Vagonul C.irac il) ; Categoria 63,5 kg 
piniori mari : P.iunescn Xicușor (CSS Vagonul 
C.irac.il) ; Cat goria 63,kg juniori mari : Tone

Constantin (C'SM .Șoimii IPA Sibiu) ) Catego
ria 60 kg juniori mari: Matei Milian (Minerul 
Dilja) ; Categoria 67 kg seniori: Constantin Ion 
(CSS Vagonul Caracal); Categoria 67 kg seni
ori : l'lorea Romco (CSS Vagonul Caracal) j Ca
tegoria 71 kg seniori i Ostafi Octavian (CSM 
Șoimii ll’A Sibiu).

APRECIERI: Delegatul general Ene Mî- 
lica : „Două gale pentru început promițătoare. 
Se recomandă A.S. din Valea Jiului să organi
zeze cit mai multe asemenea întîlnîrl ca «por-; 
tivii să cîștigc experiență și ar fi bine sa fie 
contactate și nume sonore ale boxului româ
nesc pentru propagandă, cc ar stimula acest) 
sport și în frumoasa dv. localitate".

Nicolao Negrea, Sibiu; „Au fost decizii co
recte, gale reușite șl suprinzător și spectatori. 
La Sibiu, boxul are o mare audiență".

CSM Sibiu, club înființat în 1959. CSM Va
gonul Caracal, club înființat in 1978. Minerul 
Vulcan, club înființat în 1950, funcționînd Ci 
mari și dese întreruperi. Minorul Dilja, club 
înființat in 1990.

Tîlharul pedepsit
I Radu Marin are numai 19 ani. Despre muncă, nici vorbă. AI intrat în anturaj cu fel de fel de indivizi, practicînd pocherașuri

și alte jocuri de noroc. în seara zilei de 27 mai, cum prin buzu- i nare „îi batea vîntul", în jurul orei 24, îl acostează pe P.D., in- 
• tr-un loc întunecos, pe strada Independenței, tot în cartierul „Ac-; 
Iroport". 11 amenință cu bătaia, scoate o șurubelniță pe care o

transformă ad-hoc în armă albă, cere 2 000 de lei „împrumut" și I strigă „Sînt țigan domnule ; Dacă fluier o dată vin 20 de-ai mei
și să vezi ce pățești l“. Radu Marin nici nu-1 cunoștea pe cel ce 
avea să devină victima tîlhăriei. Pînă una-alta, îl „ușurează" pe 

IP.D.. sub amenințare, de un ceas dc mînă, un aparat de măsură 
pentru aparate electronice și de o geacă. Total, 17 000 lei. Vic- 

Itima anunță imediat poliția. Intre timp, R.M. vinde geaca și fuge
■la Hunedoara, unde este arestat. Se recuperează prompt aparatul 
Ide măsură și ceasul, va fi recuperată și geaca. R.M. se află în 

arest preventiv. Va „lua" între 2 și 7 ani. Tîlhărie. Instanța va
decide. La 19 ani, cind avea I R.M. a ales starea de infractor.

I N U U I
| Nu puțini sînt aceia care, mer- 
’ gînd la Deva pentru a înscrie sau 
Iradia un autoturism, constată că 

n-au toate actele necesare. Pen- 
Itru a-i scuti de asemenea situa

ții neplăcute și de drumuri inu-

!tilc, le amintim că, LA ÎNSCRI
ERE, estc nevoie dc : • contract 
dc vînzarc-cumpărare, autentifi- 

î cat de notariat • chitanța dc la 
S circa financiară pentru luare în 
• evidență • chitanța de 2 000 lei

a tinerețea, toata viața înai

Călin IIOLBAN
• G» • •••■■•••••••••••■

T A T I!
rcprczcntînd taxa de înscriere • 
verificarea tehnică a autovehicu
lului care sc face Ja stația ser
vice din Deva. PENTRU RADIE
RE : • certificatul de înmatricu
lare ■ • contractul dc vînzarc- 
cumpărare • timbru fiscal • ce
rerea tip (se înmînează de la po
liție) • tăblițele Cu numerele de 
înmatriculare, (Gh.O.),
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O SA ALEGEM OMUL IARĂ IDENTITATE
moci.itic.i a fa ut o cerere ofi
ciala Ja Curtea Constiluțion da, 
ecrind modificarea Legii Elec
torale, ncadmițind x ilabilitatc.'i 
pragului de 8 Ja suta necesar 
intrării in I arlamcnt i coaliți
ilor dc partide și grupări pohti 
cc. Pericolul eliminării din jocul 
politic al tuturor veleitarilor din 
micile partide e r«al. Iar in ;i; 
«est context asistăm la o Icbril.i 
ictivitate dc reorientarc și re
grupare a celor ce simt ca nu 
mai pot naviga pe corăbii mici 
in agitata marc politica. Șanse
le de supraviețuire se lc.'iga de 
..anțe, In mod trcpl.il, și în 

ceea cc privește pluriparlitlismnl 
se vor vodca din ce în cc mai 
clar delimitări, în perspectiva 
campaniei electorale, fie spre 
lin: a, fie spre dreapta, in ceh?

• ■'oua extreme, unde începe sa 
sc contureze două mari grupări 
redutabile î Alianța <lc Centru 
lingă -ji Convenția D< moerati- 

că. I n loc d -tini t și din ce în 
gc mai important d joacă fron
tul Di mocrfll al Șalvarii Nați
onale, care tinde să polarizeze în 
jurul sau forțele social democra
tice ,i o buna parte a celor ce 
se declară d( centrii-slim,a. Din 
larga paleta coloristica a pluri- 
parlidisnuihii se mai desprinde 
o tendința de coaliție de centru, 
<arc pe planul unor județe s-a 
• (instituit deja între Partidul U- 
niunii Naționale a Romanilor și 
o aripa a Partidului Liberal. Sc 
in.'ii a ,ita și ideca Partidei Na- 
Lon.ilc, care, deocamdal.i nu
i-a anunțat apariția in mod o- 

licial, răminind la stadiul pro
pagandistic al bunelor intenții 

Marea bătălie electorala, iii

care am intrat, va limpezii m
continuare apele tulburi ale po
liticilor pliiripartidiste. întreba
rea chinuitoare carta r.imîne ce
lor ce ișl vor investi din nou, 
la toamna. încrederea în aleșii 
lor este : cu cc ne vom alege 
noi, «lupa alegerile din toamnă? 

dicapați dc Ia l’ăclișa, lingă 
Hațeg. Dar, dup i cițiva ani, a 
fugit dc la școală și a revenit 
la Petroșani. După alți ani, a 
fost internat la sanatoriul de 
la Zam. Și dc aici a fugit după 
cilev.i săptamîni. Dc tratat a 
fost tratai, pentru că realmente 
„Sandu" este bolnav, a fost bol
nav întotdeauna ; arc tulburări 
de comportament pe fonii dc 
debilitate mintala.

Dată fiind aceasta debilitate, 
Sandu dc' ine. a devenit, de 
fapt, im <;iz. Umbla prin oraș, 
mai ales prin iivinla spitalului, 
ea o slafie... Trăiește, in general, 
din mila personalul ui spitalu
lui. Primește mincare, primește 
și bani. Vagabondează liber toa

ta ziua. Noaptea sc retrage tot 
in spital, în diferite secții. Doar
me in diferite locuri Sub scări. 

pe un calorifer, invelindu-sc în 
cartoane. „Stafia" așa zisului 
„Sandu" ar fi tolerată dacă, dc 
nn timp, aparițiile lui inopina
te prin sălile de tratament, sa
loane ctc nu ar deranja activi
tatea de asistență medicală. In
tra peste tot și cerc bani sau 
mincare, uneori chiar sub a- 
menințarea cuțitului Așa a scos 
cuțitul, de curind, la doua a- 
sistente medicale care, avind dis
poziții, nu l-au iasat sa doarmă 

pe holul secției <IP chirurgie. Par 
„>.111(111“ devine periculos, prin 
a i. sivitatea sa, și din alt punct 
de vedere. S-a maturizat și în
cepe sa-și manifeste instinctele. 
Tntr-o noapte, a sărit la o por- 
t arița, începînd s-o pipăie...

Acesta este „cazul" stafiei fă
ră identitate a așa-zisului „San
du". Cazul a ajuns la un stadiu 
„critic." și cerc o soluție. .Solu
ționarea tir fi internarea h.ii 

într-un institut cu regim special 
de ocrotire socială. Dar, soluția 
nu are șanse din cauza unui im
pediment : lipsa dc identitate a 
celui în cauza. Deși dc existența 
lui sc știe, după cum nc spunea 
dl. \ alcrian Prodanciuc, socio
log în cadrul laboratorului de 
san.itatc mintala a Spitalului 
municipal, și la Autoritatea tu
telară și la Poliție, totuși acor
darea unei identități acestei fi
ințe intirzie. I'ară acte, fără î- 
(lentilatc, numai pc „barba cui
va" cum s-a intimplat pînă a- 
ciim, nu-1 internează nimeni. Nu, 
pentru că c contrar legii. FârtJ 
identitate, omul nu există. Or, 
existența lui este, totuși, reală' 
și devine acută. Problem i ră- 
mine, deci, deschisă : cine dâ y 
identitate, cino legalizează sta-> 
tulul social al acestei ființe ncno^ 
rocite care umblă, trăiește, totuși 
printre oameni ,

C.irac.il
trcpl.il
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OAMENII DEZAVUEAZĂ PE CEI CARE DENIGREAZĂ]
VREMEA DENIGRĂRILOR Minciuna are picioare scurte

Nu este inginerul Alexandru 
Blaj, directorul minei Lupeni 
singurul indignat pentru dezin
formarea făcută la televiziune, 
în emisiunea din seara zilei de 
23 iunie a.c. S-a afirmat atunci, 
la o oră de maximă audiență, că 
dumnealui ar fi participat la 
mineriada din septembrie 1991 
— afirmație care a stîrnit și in
dignarea unui mare număr de 
salariați ai exploatării miniere 
respective, hotăriți să ceară re
pararea nedreptății făcute unui 
cm pe care ei îl cunosc cel 
mai bine. Desigur, supărarea tî- 
nârului director este mai mare, 
dînsul fiind cel în care „s-a a- 
runcat cu piatra", dar după cum 
se vede gestul anacronic al de
zinformării a lezat demnitatea 
unui întreg colectiv. Este regre
tabil cînd indivizi erijați în 
exponenți ai corectitudinii și 
dreptății sint luați în scamă 
de comisiile care anchetează fap
te deosebit de grave, cum a 
fost cazul mineriadei din sep
tembrie. La fel de regretabil este 
că și televiziunea cade atit de 
repede în capcană, lansînd pe 
post (să zicem că a făcut-o fără 
voie !) o afirmație mincinoasă și 
denigratoare.

Deocamdată, directorul minei 
Lupeni s-a disculpat. In fața co
lectivului său nu avea nevoie 
de nici o discidparc intrucît toți 
salariații știau că dinsul nu a 
părăsit localitatea. Dar s-a dis
culpat in fața celorlalte colecti
vități miniere din Valea Jiului 
iar prin gestul său a făcut un 
act reparator și pentru alte 
cadre tehnico-ingincrești din mi
nerit. In condițiile cînd minerii 
au întrerupt lucrul, în subteran 
s-a ivit o stare cu totul excep
țională creindu-se pericolul celor 
mai grave dereglări și evenimen
te tehnice : inundații, presiuni 
excesive, acumulări de metan, 
focuri endogene, surpări in aba
taje, galerii, suitori, șa. Așa 
cum se spune in protestul îna
intat televiziunii, grijile ingineri
lor și ale directorilor s-au în
dreptat spre mină, iar preocupa
rea lor a fost una singură : să 
prevină producerea unor calami
tăți și -ă asigure condiții pentru 

reluarea lucrului cu cit mai 
puține pierderi tehnologice.

„Mă îngrijorează ușurința cu 
care unele informații nereale și 
denigratoare sînt prezentate pe 
postul național de televiziune", 
spune ing. Alexandru Blaj în 
protestul său. Are multă drepta
te și grija dumnealui o împărtă
șesc și alții, preocupați de gîndul 
că denigrarea se poate repeta la 
nesfîrșit.

Ne-am interesat la EM Lupeni 
de minerul care a făcut afirma
ția denigratoare : este posesorul 
unei cărți de muncă în care sînt 
înscrise, în decursul anilor, 5 
desfaceri ale contractului de mun. 

ÎNTREBARE INCOMODĂ
Cînd are de ț>înd Liga Sindicatelor Miniere 

Valea Jiului să livreze Societății „Diamant“ suma 
de 744 mii lei, contravaloarea mobilei pe care a 
achiziționat-o de la Labrica de mobilă Petrila ? i

că pentru absențe nemotivate. 
Mai are în fișele de pontaj, 16 
„nemotivate" în 1991, și 11, în 
1992. Orice comentariu este de 
prisos. Poate fi crezut un aseme
nea salariat ? După cum se vede, 
televiziunea l-a crezut, i-a dat 
șansa celui mai mare succes al 
vieții sale, să apară pe postul 
național, să-1 asculte o țară în
treagă.

Cît ne privește pe noi, nu-î 
mai facem popularitate. Are 
destulă, e „binecunoscut" în co
lectiv, în cartier, în orașul Lu
peni.

Ion MUSTAȚĂ

„Mă numesc Kristof Domokoș, 
lăcătuș la IM Lupeni, sectorul 
V — Sud, și scriu aceste rinduri 
în numele mai multor oameni ai 
muncii de la EM Lupeni, deoa
rece sîntem foarte tare mihniți 
că, și la ora actuală, mai de 
preț e cîteodată MINCIUNA 
decît ADEVĂRUL. Noi am dori 
ca adevărul să trumfe, iar nu 
minciuna. Dar iata despre ce 
este vorba :

în ziua de 23 iunie 1992, un 
oarecare miner din Vale a făcut, 
la TV, niște afirmații mincinoa
se la adresa domnului director 
de la EM Lupeni, Blaj Alexan
dru. Am dori ca să fie tras la 

răspundere de oamenii legii pen
tru calomnia adusă față de în
treaga națiune deoarece el a a- 
firmat că domnul director Blaj 
a fost văzut în trenul de Bucu
rești pe data de 23 sau 25 sep
tembrie, ceea ce este o minciu
nă ; noi îl considerăm un om 
fără scrupule pe acel individ, 
deoarece dl. director, în acel 
timp, a fost efectiv în cadrul 
EM J.upeni și a asigurat bunul 
mers al activității în subteran șl 
la suprafață de la EM Nord și 
Sud Lupeni.

1. — Dl. director Blaj nu î-a 
spus niciunui om al muncii să 
meargă, ba, din contră, nc-a 
spus că mai bine ar fi să stăm 
acasă și să muncim ; a fost un 
domn, ce mai vorbă, ceea ce șî 
este și va fi pentru cei care se 
țin de muncă.

2. — Unde și în ce perioadă a 
cîștigat cel care s-a lădat suma 
de 90 000 lei fără impozit și în 
ce perioadă ? Că noi prea de pu
ține ori cîștigăm peste salariul 
de bază cu 1 sau maximum |tQ 
la sută I

3. — Dorim ca să știm ale cui 
interese le apără acuzînd un ce
tățean onest al Văii Jiului cîO 
și pe noi cei care muncim din 
greu în subter.m?

•1. — De ce nu a spus că noi, 
cei care intrăm în subteran, 
nu știm dacă vom mai vedea 
soarele sau cerul din cauza pe
ricolului care ne paște pe fiecare 
la orice pas ?

5. — Am dori ca domnii care 
se ocupă cu ancheta așazi.șilor 
„Navetiști ai huilei" să vină și 
ilinșii la noi in subetran să 
vadă în ce condiții grele mun
cim, și cu cită ură sintem con
damnați de unii domni senatori 
și parlamentari. Eu aș putea a- 
firma, pe bună dreptate, că, noi 
minerii din Vale, sîntem mai cu
minți la locul nostru de muncă 
decît dinșii care se ceartă pen
tru a menține un ciolan cit mai 
bun de ros pentru dinșii și bine 
merci cu salarii mai mari clocit 
iile noastre în lei și valută.

OAMENII care sînt cu gîndul 
și sînt greu de tot înțeleși, vă 
roagă, în numele adevărului, s.i 
înserați aceste rinduri în ziarul 
..Zori Noi". I.upeni, 26.06.1992".

(Alătur, l. apar semnaturile a 
II anșajați).

A

In atentia băutorilor fruntași!’ >

Dat fiind că în Val-a Jiului este consumată destul de multa 
băutură mto.i-ă și din doiința de a contribui la informarea ci- 
’itorilor noștri asupra unei realități despre care am luat cunoș
tință cu stupefacție, reluăm citeva din datele relatate în serialul 

MAFIA BĂUTURILOR FALSIFICATE" din ziarul „Adevărul" 
IIn v-chi atentat ccaușurt la viața și sănătatea populației pe noi 
« ulmi : alcool sintetic și vinuri contrafăcute in proporție de masă. 
Tntr-o țară unde sute de mii de batrîni nu-și pot îndulci o cană 
de ceai, patruzeci la sută din zahărul produs și importat este 
ramformat in băuturi spirtoase sau în vin falsificat de către 

unități de .'at ,1 private. C'ca mai marc parte a spirtului din c irc
■ fac vodca, coniacul și cilclalt» băuturi spirtoase și cu care se 

- întărește" vinul subțiat cu ap i este otravă curată, alcool etilic 
de ânti'ză. România e singura ț iră europeană în care forurile 
m Leale, Mini.' Pul S mătății mai permit utilizarea acestui Jip 
d. alcool pentm băuturi. In C /mania a fost utilizat după război, 
dar, onst.itindu-se urmările lui dezastruoase — orbire, ciroză, e- 
fr .cancerigen-, a f > t interzis. La noi, chimi st acadi micimi cu 
r nume mondial l a găsit bun și s-a liberat un STAS valabil și 
-zi. In biz i aer tuii, toate baticurile au fost invadate de „whisky" 
abțin z d.n petrol și cu palincă contrafăcuta. In cadrul anchetei 

e dau ia i unple coniacul ile produse cu impurități toxice de 
inikool ; . i Ira. Bastion, Saturn, „whi ky“-ul și alte opt pro

duse de SC. „Zarea", whisky-ul Importat din Orientul Mijlociu 
și făcut din petrol. Printre băuturile contrafăcute se numără Șl 
B irak și Cseresznyc-palinka a căror fabricare s a aprobat să se 
făcu în țară din materii prime importate ; alcool etilic rafin it, a- 
rome de caise, de cireșe, caramel.

Deși codul penal pedepsește prepararea ți vînzarca băuturi
lor falsificate, aplicarea legii este uitată. Una zicem... alta bem. 
Și nu pcnlrii primă dală.

Păcat de ânătatca noastră ! (I D).

Ce trebuie să știm despre certificatele 
de proprietate?

• 16,5 milioane de cetățeni ro
mani vor primi certificate de 
proprietate. Dintre aceștia, doar 
■1 milioane lucrează in cele (>300 
de societăți comerciale ce se vor 
privatiza. • Fiecare din cele 5 
Fonduri ale proprietății private 
vor avea în portofoliu circa 1300 
de întreprinderi. • Statutul de 
organizare și funcționare a Fon
durilor private se afla, încă, pe 
masa de lucru a Parlamentului. 
■ Agenția Naționala pentru Pri
vatizare, împreuna cu Guvernul 
au stabilit orașele unde se vor 
afla sediile celor 5 fonduri. A- 
cestc.i .sini : Arad, Bucali, Bra
șov, Bucuroșii și Craiova. • Fie
care Fond va fi permanent co
nectat, prin intermediul unui 
sistam de comuni, ații și a unei 
rețele de calculatoare, la între

prinderile arondate, precum și 
la o banca centrala de date. 
• Banii incasați (70 la sută) din 
vînzarca societăților comerciale 
vor fi folosiți de către Fondul 
Proprietății de Stat pentru moder. 
nizarea, tehnologizarea și rent i- 
bilizarca întreprinderilor ce voi 
urma a fi vîndutc. In primul 
tind vor fi vizați cei 1.300 de 
mastodonți industriali. • Înche
ierea privatizării celor 6300 de 
societăți comerciale ar trebui sa 
se imhcic in 7 ani. • Actual
mente există peste 250 mii de 
firme priv ito, care oiștii i și a- 
pob investesc, constituind princi
pala sursă a formarii unei piețe 
de capital. Ca o paranteza, cu 
toate ca importanța lor e stabi
lita, in plan economic și social, 
stalul le „ajuta" prin masuri

de „incurii jure" de genul mări
rii dobinzii bancare pinii ia 80. 
la șutii. • In momcntil in care 
o întreprindere este scoasa te 
vinzarc, salariații, ca și condu
cerea ci. au dreptul de a cum
pără cel puțin 10 procente din 
numărul de acțiuni, beneficiind 
de o reducere de pi>cț de 10 la 
sula. • Plata dividendelor pen
tru posesorii certificatelor de 
proprietate v.i începe după 3 
ani, deci din 1991, intrtieil du- 
p i parerea specialiștilor — eco
nomia românească abia atunci 
se va relansa. • Di remarcat ca 
nu toate cele 6300 de societăți 
comerciale existente vor alunge 
la „finiș", e.xislind pentru unele 
•,i posibilitatea — fireasca, la 
o adica — de a da faliment. 
(PA'.)

C O G I T O, E
• (AUT TENTAȚII MAJ MARI DE< 1'1! 

SLĂBICIUNILE MELE;

• G1NDIȚI-Vz\ LA STOMAC. DAR MAI 
BXGAȚI CEVA IDEI Șl PENTRU CAP.

• IDEEA — SGINTE1A GARF, APRINDE 
HUGl'h INTELIGENȚEI.

• I’AMlNTUb - ȘEFUL CARE NE O

R G O S U M
IH.IGA SA-b SAP\M, SA M NE PIERDEM 
PUNEA.

• INIMA — CALCIU h 1 UI \HII.I I F.N- 
l'RU SĂGEȚILE LUI GUF1DON.

• ODATA CU U'ELESCOAPELE INTRAM 
IN DEDESUBTURILE AFACERII CARE SE 
CI1EAMA UNIVERS.

Etigcn CUCU
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MOSCOVA
Schimbare de decor, dar nu și de mentalitate

j HOROSCOP
IRAG

(22 iunie — 22 iulie)

I Lipsa unui spațiu „vital“ vă 
creează mari probleme.

ILEU
(23 iulie — 22 august)

(In „război” (aproape) orice 
mijloc e permis.

De»i i i un monu nt lat situa
ția d'n Moldova, respectiv, Trans- 
nistria, r> irea mi se calmeze și 
să intre in vigoare una din solu
țiile convenite in urma întilniri- 
lor dintre șefii de stat ai Rusiei. 
Ucrainei, Mol Iovei și României, 
evenimentele din zona de con
flict ini'rmă o asemenea posibi
litate.

în urma discuțiilor și acorduri
lor convenite, citeva zile focul a 
Încetat in zona confruntărilor, 
dar calmul a durat foarte puțin. 
Armata a 14-a și separatiștii 
trnnsn. .ticni au atacat din nou 
poziț;ila moldovene, cu blindate 
și arm-, automate, orașul Tighina 
fiind in permanență supus ticu
rilor de artilerie și arme auto
mate.

Elțîn, In situația dată a pro

cedat la citeva mutări de șah, 
na nile să amețească pe toți cei 
interesați în sistarea luptelor ar
mate. Portofoliul apărării Ru'iei 
a fost dat altcuiva, care l-a în
locuit pe Ruțkoi, iar armata a 
14-a are un nou comandant, în 
persoana generalului Lebedeev, un 
conservator rusofon de mare du
ritate și rigiditate.

Primele declarații ale noului 
comandant al armatei a 14-a sînt 
de-a dreptul descurajante. Acesta 
a afirmat cu tărie că armata rusă 
își va păstra neutralitatea în con
flict, dar va fi o neutralitate ar
mată, afirmație absolut penibilă 
dacă avem in vedere faptul că 
blindatele sale au „scuipat" din 
nou obuze ți proiectile asupra

pozițiilor moldovene. Mcrgînd 
mai departe cu afirmațiile sale, 
generalul a concluzionat că nu 
va permite nimănui să supună 
umilințelor populația de etnie 
rusă și că armata a 14-a este 
capabilă să riposteze oricui va 
încerca acest lucru. Surprinde 
însă în mod cu totul și cu totul 
neplăcut afirmația, potrivit că
reia, soluționarea conflictului din 
Transnistria este exclusiv treaba 
Moldovei, Rusiei și Ucrainei, iar 
'România nu are ce căuta la ne
gocierile privind acest conflict.

Luni, conflictul din Transnis
tria a căpătat din nou accente 
dramatice, blindatele lui Lebedeev 
atacînd din nou punctele de re
zistență ale moldovenilor. Mai 
mult decît atît, observatorii ONU 
au fost supuși și ei focului, fiind

nevoiți să se deplaseze în zona 
de conflict la adăpostul blindate
lor. Și pentru ca să existe tot ta- 
cîmul, armata a 14-a a acuzat fă
țiș România că ar lua parte la 
acest conflict cu blindate și altă 
tehnică de luptă, pentru a spri
jini Moldova afirmație de-a drep
tul penibilă și calomnioasă, po
trivit declarației Ministerului ro
mân de externe. Cu alte cuvinte, 
schimbările făcute de Elțtn au 
valoarea unor schimbări de de
cor, dar nu și de mentalitate, 
ceea ce confirmă încă o dată 
faptul că Rusia imperială — mai 
ales dacă avem în vedere șî ul
timele evenimente — a pornit 
clar pe drumul refacerii marii 
puteri sovietice.

Gheorghe CIIIRVASA

AN IV URSARI
L)i.\ j părinților, la aniversarea zilei de naștere și îm

plinirea u L de ani, draț/ă Marinela Bolohan, iți dorim tot ce 
poate Jt mai frumos in viață, alături de un călduros „La mulți 
ani '.(3019).

CIND in buchetul vieții tale prinzi cel de-al 18-lea trandafir 
părința, nașii Ionel și Violeta, sora Tiliana, cumnatul Ionel și 
nepoțica Luiza iți urează „La mulți ani!“, dragă Dalia Timișan. 
(3014/.

V1NZARI
VIND tel< vizor color, diagonala 67 cm, 60 000 Ici. Telefon 

44705. (3"JH).
V1ND 1M.S cu remorcă, stare bună. Petrila, Republicii, nr. 1 B, 

Pâtrașcu Ion. (3055).
V1N J Histodil și Cimetidin, medicamente și injecții pentru 

tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 70510. (3057).
\ 1ND Sxoda S 100, Vulcan, str. Morii, nr. 19. Telefon 70648. 

(30o5g
\I.\O mobilă, televizor Diamant și minifrigider. Relații: str. 

lmpurat il Traian, nr. 17/2. (3064).
VIND Dacia 1 300, stare bună, Petroșani, str. Gh. Barițiu 22. 

Telefon 45826. (3040).
v.ND urgent casă cu grădină, Petroșani, Tudor Vladimirescu 

or. 15. (3042).
V1ND microbuz Volk.wagcn și lemn pentru construcție ca

bană. Lunea, Șoimilor, nr. 11. (3062).
VIND mobilă dormitor T.V1 2 (9 corpuri). Relații: Petroșani 

str. Republicii, bloc 105/30, Mogoș Gheorghe. (3066).
Vl.XD urgent dormeze, comode, bufet, dulap, etc. Petroșani 

str. Poienilor, nr. 5. (3069).

SOCIETATE Comercială efectuează transport persoane cu Da
cia, preț avantajos, pe relația : Petroșani — Timișoara, Petroșani 
— Cluj-Napoca, Petroșinj — București. Relații : telefon 70597. 
(3063).

DIN MOTIVE obiective, nunta domnișoarei Asavinei Marla, 
programată în 4 iulie, la Vulcan, se anulează. Anunță Bularda 
Magdalena. (3052).

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Pop Vasile, eliberat 

de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (3007).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nichita Grigore, 

eliberată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3029).
PIERDUT contract închiriere pe numele Tofan Dumitru, eli

berat de EGCL Petrila. 11 declar nul. (3027).
PIERDUT legitimație periodice pe numele Damian Ionel, eli

berată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3032).
PIERDUT legitimație bibliotecă centrală pe numele Damian 

Valentin, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3033)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Gcorgiu Vasile 

eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (3036)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Roatiș Lucian, e- 

libcrată de UT Petroșani. O declar nulă. (3037)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Veveriță Sorinei, e- 

liberată de EM Vulcan. O declar nulă. (3038)

COMEMORĂRI

DIVERSE
CEDEZ apartament trei camere, proprietate personală, Petro

șani - Nor I, contra apartament doua camere, aceeași zonă Rc- 
lațil telefon 45197, după ora 16. (3070).

FAMILIA Suciu anunță cu adlncă durere, pe toate rudele șt 
prietenii cu se iniplinesc șase luni de la dispariția celui care a 
fost

Sing. SUCIU ALEXANDRU (TUTU)
Nu-1 vom uita niciodată. (3051)

SOCIETATEA Comercială „PET-PET TRAVF.L" S.R.L. orga- 
mze;i i, in perioada 2—5 iulie 1992, excursie la Budapesta (Unga- 
i...) Preț 4 000 lei.

Informații și înscrieri la telefon 43846 sau la autobuz Ma- 
ribo“. (3034).

N O U I M O U I
SOCIETATEA Comercială „IIR — COMIMPEX" S.R.L. CluJ- 

, a "/L'l J'!1'1'1" f;uncu — li Kilițj jud. Gorj, VINDE EN GROS
LA 1 LE| URI CE SFIDEAZĂ ORILE CONCURENȚA :

• C r.CE . J RATE NATURALE DIN FRUCTE EXOTICE: 
pori., nuci de coi os, maraciija, ananas, cola, kiwi, mandarine 
larmi. b.rn me, grape-huit, ni.mgo, PRODUSE AU FIRMEI GFR- 
MAXE J KUCADE" ;
i rr,® 7.1?.,1 I.!,.' . LrrRU CONCENTRAT (300 lei), SE OBȚlft 10 
LI IUI LAI I I RA IIMIA. cu apa put ibil.î sau sifon ;

( CAI ITATE. GARANȚIE. PROMPTITUDINE!
1... SlsoII I, 1 ILI ,l.El DIN RUNCU — RĂCHITE GORJ, 

OFERIM :
DE1 ALII, MOSTRE, Dl iUST.iltE

•' I C'. A ...| Vi. | 1 l.'EGREp; | ( jr,

AZI dacă tu mai trăiai
18 ani făceai
Dar, Flory, ne-ai părăsit,
Și te-ai dus în trist mormînt.

Un pios omagiu la trei ani de la decesul celei ce a fost 
VOICA AURELI A-FLORENTIN A 

din partea mamei, tatălui și fratelui.
Nu te vom uita niciodată. (3028).

S-AU SCURS șase luni de cind bunul nostru soț și tată 
DUCA IOAN

a trecut in neființă. Amintirea lui râmine vie (3061)._______________

LA 1 IULIE sini șase luni de singurătate de la pierderea so
țului meu drag

Maistru GONC’EA ION
Nu ti uit, dragul meu soț, mai vreau sa te culeg In șoaptă, în 

lumină, în tristețe, dar toate sini zadarnice pina voi veni lingă 
tiius Soția Emilia. (3067).

TE AI DUS ci ii floare (bătrînc) în plină tinerețe, ca rouă 
dimii,. 4,ii. Li md m urma durere si tristețe

/■Maistru GONCEA ION
Copiii ’l'.ivi și Fio, in (3067).
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FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) 

Judecind o anumită persoană, 
plecați de la premize false.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 oclombria) 

S-ar părea că astăzi dați o 
bună „lovitură”.

SCORPION
(23 octombrie — 21 uoicmbrla)

Asigurați-vă spatele...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Combinații de conjunctură, cu 
unele rezultate bune, totuși...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Privind prea departe vă pu
teți împiedica de un „ciot”.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

O întîlnire de urgență în cer
cul dv. de afaceri.

peșit
(19 februarie — 20 martie)

Vă pierdeți timpul în fața li
nei baricade inexpugnabile.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

| Pentru astăzi, nimic notabil—

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai) 

Și experiența e un cîștig...
GEMENI 

(21 mai — 21 iunie)
Puțină ordine în viața dv. nu 

are cum să dăuneze.

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. 

Veterinarul, 
înregistrare CFI. Ep. 5.

11.30 Bună ziua, America I
12.15 Ora de muzică.
13,05 Familii pentru copii.
13.35 Documentar artistic.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Civilizația montană.

1 14,50 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți de muzi

că populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

Virginie iși face de cap ! 
înregistrare CFI. Ep. 3.

21.45 In fata națiunii.
22.15 Pro musica.
22,uO Universul cunoașterii.
23.20 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23.50 Lumea ideilor.
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Secretat d< redacții 

Paul NR U. E t 
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