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Pe 19 septembrie, Caius Traîan Dragomir și Petre Roman na 
v’n la Vulcan după voturi. Primul are nevoie de milioane de vo
turi. Vulcanul îi poate oferi cel mult cîteva mii. Petre Roman can
didează pe listele Bucurestiului. El are nevoie de voturile bueu- 
reștenilor. Vizita lor trebuie luată ca semn de prețuire a Văii Jiu
lui, o mină întinsă cu prietenie, dorință tîrzie a împăcării.

Ga deputat m-a preocupat mult zona Văii Jiului. Durerea șl 
necazurile ei le-am ridicat frecvent de la tribuna Parlamentului. 
M-am bucurat ori de cite ori un lider de partid s-a interesat de 
problemele noastre, fie că a fost vorba de Câmpeanu, Verdeț, Cor- 
nescu sau Brătianu. Ei no-au vizitat. Să așteptăm cu calm și alte 
vizite. Adică de ce să nu vină în Vale oameni precum Iliescn, 
Mânzatu, Coposu, Drtic, Ceontea. Domokos sau Vădim Tudor? Eu 
cred că sprijinul oricărui partid și umărul oricărui politician sint 
binevenite.

In ultimul timp politicienii ne-au promis că vin. dar ne-au 
evitat. De ce ? Pentru că prea ni s-a dus vestea de „mincătnri de 
oameni". Am rămas singuri, izolați, cu necazurile noastre, cu 
plinea noastiă neagra .și puțină, în mijlocul acestei văi de piatră 
și cărbune. Nu ne putem Înconjura cu ziduri, in chiar inima un i 
țări care este și a noastră.

I-am convins pe Caius Dragomir și Petre Roman sa vină în 
Valea Jiului. Pe răspunderea mea. Le-am repetat cele spuse cind- 
va de la înalta tribuna a Pai lamentului: „Minerii noștr i sint ni
meni cinstiți și așgzați. Sint bucuroși de oaspeți, alun i ciucl grn- 
durile acestora sint sincere și curate".

Noi am fost la București 4000. Ei vin la noi cu 20 de onm-ni 
E un act de curai, spunea cineva. Nu. nu e vorba de cuiaj. Ei 
c.ed in omenia noastra. Venirea lor este un act de încredere.
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Valeriu BUTULESCU, deputat dc Hunedoara

tirea
Ora oficială de iarnă

Ora oficiala de 'ară mai ră- 
rnîne in vigoare pină la 26 sep
tembrie. în noaptea de 26/27 
septembrie, ora unu divine ora 
zero, deci, dăm acele ceasorni
celor înapoi cu o oră, revenin-

du-se .astfel, la ora de iarnă. 
Confidența cu ziua alegerilor 
este absolut întîmpjătoare, știut 
fiind că, în fiecare an, aceasta 
modificare are loc in ultima du
minicii din septembrie.

Jubileu artistic

NOTA REDACȚIEI
Am anunțat că o să vină in Valea Jiului, Caius Dra- 

gomir și Petic Roman. Ne bucuram că avem, în sfirsit, 
un candidat la președinție in Valea Jiului. Ieri, la ora 
14,15, am fost anunțați de la Biroul de presă al Frontu
lui Salvării Naționale, că nu s-a dat „vcrde“ pentru vizi
ta domnului Caius Dragomir,

Se vede treaba că nu numai Emil Constantinescu 
minte, ci chiar și „implementatorii".

Oricum, faptul că victima lui Cozma din septembrie 
1991, sosește în Valea Jiului, ba, chiar la Vulcan, focarul 
mincriadci din septembrie, este un fai’t pozitiv, pe care-1 
apreciază pină și foștii activiști de partid.

Fiți binevenit, monsieur Roman!
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Un nou puț I

condițiile actuale, ale tran- g 
spre economia dc piață, 1 

e la ordinea zilei oprirea 1
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ICorul minerilor din Pelrila 

împlinirea a 60 di1 ani de la înființare. Din păcate, asemenea mtil-^ 
tar formații artistice valoroase, ap.irținind tuturor genurilor, corul* 
a dispărut de pc scene în ultimii ani, mai ales după 1989. Dintr-o • 
greșită înțelegere a cultur ii ca fenomen național (nu vrem să cre
dem că a fost tendențioasă, deși gurile rele...), corul a rămas fără 
nici un sprijin. Să fie acest. Jubileu, mai mult sau mai puțin frstl- 
vist, un semn bun ? (Al.

va fi sărbătorit simbată, pentru

în 
ziției 
cind 
lucrărilor de investiții în cîmpu- 
rilc miniere care nu oferă garan
ția unei exploatări avantajoase 
din punct de vedere economic, la 
Lonea Pilier a fost terminat pu
țul auxiliar din incinta Taia. Este 
un important obiectiv de inves 
tiții in care vor începe lucrările 
de amenajare.

Puțul este prevăzut să fie dat 
în funcțiune in 1993, avind un 
rol hotăritor în executarea lucră- | 
rilor miniere aferente deschiderii I 
orizontului 60. (l.D.) g
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Simbată, 19 septembrie, 
bana Vocvodu, arc loc a 
ediție a întilnirii drumeților 
terani, organizată de Montan-clu 
bul , Floarea Reginei" — Valea 
Jiului. Ca și celelalte întilniri și 
cea din acest an are drept sim
bol o floare dc munte, specifică 
zonei montane. Simbolul întilnirii 
din 
atit 
lea 
s-a 
tocmai margareta.

La întîlnirea din acest an par
ticipă, Ca invitați, drumeți vete
rani din toată Valea Jiului, din 
județ și alte centre din țară, 
precum și tineri turiști iubitori 
ai muntelui. (l.D.)
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Alocația de stat pentru
1200 leicopil

Conform unui proiect de 
ce urmează să intre In vigoare 
de la 1 ianuarie 1993, după ce 
Va fi dezbătut dc Parlamentul 
României, alocația dc stat pen
tru copii " .......... ..
cuantum

9t

lege

va fi stabilită la un 
linie de aproximativ

1200 lei, plus indexările curente. 
Toți copiii vor primi aceeași a- 
.locație, indiferent dc nivelul ve
niturilor părinților 
copilului, singura condiție fiind 
frecventarea în vățrimîntului o- 
bligatoriu. (Șt. C.) _

Accident tragic
fost ceva tragic, mi-a mărturisit ofițerul de poliție prezent 

d ..1 doilea caz, in acest an, la Vulcan,
, moare un copil. Acesta avea

,,A fost ceva tragic, mi-a mărturisit ofițerul de poliție prezent 
la locul accidentului. Este al doilea caz, in acest an, la Vulcan, 
tind, într-un accident dc circulație, moare un copil. Acesta avea 
doar patru ani. Și aș recomanda din nou părinților: supraveghea- 

1 Nll-i lăsați să se Joace în preajma carosabilului I 
Sfăturți-i să nu treacă strada în fugă. Să se asigure mal întîi 1".

Accidentul despre care este vorba s-a petrecut miercuri scara, 
in jarul orei 18,30, pc strada Traian din Vulcan. In dreptul blo
cului 17 de pe str îd a respectivă, un autofurgon care cobora de la 
Brazi a accidentat mortal un băiețel dc 4 ani. Poliția întreprinde, 
«ri continuare, cercetări. Totuși, părinți și frați mai mari, nu ui
tați sfatul, ofițerului de la circulație: supravegheați-i permanent 
pe ceJ mici 1 O clipa dc neatenție .și...

Gheorghe Ol TEANU

t

ZIARUl

PRECIZARE
’92 este margareta, o floare 
dc frecvent întilnită pe Va- 
Voevodului. Și de astă dată 
emis o insigna, reprezentând

Facem o cuvenită precizare, 
deși, vinovați nu pot fi consi
derați autorii textului apărut in 
ziar. Societatea comercială „Su- 
ciu" SCS ;1 apărut in ziarul 
nostru de simbată ca sponsor 
ai echipei de rugby „Minerui" 
din Lupeni. Faptul a stîrnit dis
cuții. Vinovată?... Necunoașterea 
.limbii române. Sponsor este con
siderat cel care sprijină maleri.il, 
pe măsura posibilităților, o gru
pare. Nu trebuie confundat spon
sorul eu proprietarul grupului 
respectiv. în această ordine de

idei echipa de rugby „Minerul" 
din Lupeni este și va ramine e- 
chipa minerilor de la EM I.u- 
peni, buctlrîndu-sc dc sprijinul 

Consiliului de administrație și 
al tuturor salariaților minei I.j- 
peni. Aceștia sint proprietarii 
Sponsorii sînt cei din exterior, 
care ajută echipa, cum este ca- 
z.ul Societății comerciale „Suciu" 
SCS, care a sponsorizat formația 
cu echipament .și își manifestă, 
în continuare, disponibilitatea dc» 
a o ajuta. (TI. Alexandrescu)

la RAGCL Petroșani 
cu data do 21 sep-

Aflam dc 
că începînd 
ternbrie 1992, telescanniil din Pa
râng va fi oprit pentru revizie și 
reparații. O știre care nu prea ne 
bucură, dar... mersul pe jos face 
tenul frumos. Sperăm că va fi 
repus in funcțiune înainte de în
ceperea sezonului dc schi.

în pag, a (>-a

PROGRAMUL TV.
SAPTAMINAL

„ZORI Nor OFERĂ DOUĂ BILETE LA CONCERTUl
Jalonul ni- 3
In pag. a 8 a

maleri.il
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LISTA 
candidaților din Circumscripția nr. 22 

Hunedoara pentru Senat, 
în alegerile de la 27 septembrie a.c.

In conformitate cu art. 37, al. 7 din Legea 68/1992 se constata ca penii u Senat, 
in ordinea stabilita prin tragere la sorți, au ramas tkt'mitiva următoarele candi
daturi:

1 t ,R .iil’L „komănia mare-
4. Rit 1. Mitran

, Z Nicolae Stăniș
3 Marin BOj*n

. 4 loan laneu

X PARTIDUL SOCIALIST DEMOCRA
TIC ROM AN

1. Maria Rusu
2. Tudor Patra
3. Elena Sandu

f
3. PARTIDUL REPUBLICAN DE UNI

TATE A ROMANILOR
t losif Szabo
2. Vușile Deac

4 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
3 R \DI l'IONAL

I. Ion Sabin Bulici
X Liviu Jluh
4. C-clia VvTnnica Comșa

5 PAR11DUL UNITA IH SOC 1AI, DE- 
MI >CRA IE

1 Emili.in Geoige Igna
2 Fl.iviu Roșu

6. SOLIDARITATEA NAȚIONAL DE- 
MOCKA l'A

1. Va-.de Sivescu

7 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
».
2.

Petru Jurcan 
Constantin Blejan

3. Oclavian Băgcv u
4. Gl morgile Manncsct»

8. PARTIDUL DREPTĂȚII SiM’IALE
DIN ROMANIA

1. Ion Mircea
2. Glixoi Ha-,a

9 IKHMLL DEMOCRAT AL SALVA-
Iul NAȚtONAl E

i lo<<n Diniș
2. -IctavinȚi Munți
3 Angliei Nistor
4. t.’onslanir Baluța

10 PARTIDUL REPUBI !• AN 
l Anton buimac
2. Mincea La zar
3 Dobre Petre
4 Zaiiuria Mica

II. NOUL PARTID LIBERAL
I Constantin Tril

I? PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE 
(NOU/t DEMOCRAȚIE; Dl< NOR DA ES T 
t.'lN ROMA NI A

i Alfxan'h'u Harincrt

I.i UNIUNEA DEMOCRA VA MAGIIJA
HA DIN ROM AMA

t Vaiadi Andriîi Motțe
2 Etsassi r OszUff»
3 Bonis 1' ran< isc

LISTA
candidaților din Circumscripția nr. 22 
hunedoara pentru Camera Deputațifor 
în alegerile de ia 27 septembrie a.c.

in conformitate <w art. 37 ni. 7 și uri. 38 al. 7 din Legea 68/1992, eonota- 
:ind rimimrre» definitiva a candidaturilor pentru CAMERA DERUTAȚIIXJR, ta 
pronclal |d stabilire^ prin tragere la sorți a ordinii de tropi imare a listelor d“ 

indidati pi buletinele de vot. duna cum ubhw/it.

1. PARTIDUL UMANI.*-: 1 HOMAN
1. '’on tan’ln N»al2i

ț
2. PARTIDUL SOCIAL I ,1T,M‘M’R AT

TRADIȚII iNAL
1 Petru Sarnfirișrâ
2 Mauri Alexandru N«.giuliw
3 Tiberiu M> Iță
4 Victor €'bt»ca

14. FRONTUL ȘALVARII NAȚIONALE
1 Valeriu Butuiescu
2. Viorel Șerb.tn Chiț
3. Gheorghe Raileanu
4. Horea Dumiiru Puiu

15. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR 
DIN ROMÂNIA

J. Eugen Cernelea
2. Aurel Oprișa
3. Andronic Toban

16. MIȘCAREA ECOLOGISTA DIN RO
MÂNIA

1. Stei ian Diurnii eseu
2. N’cokie Ungurc.inu
3. lo.m lvașcn

17 PARTIDUL. SOCIALIST Al. MUNCII
1 Nicolae Vilcea
2 Vichenie Giurgiu
3. Viorel Uieț
4. loan Triln
5. Gheorghi Moroe

13. UNIUNE/S GENERALA A ROMILOR 
DIN ROMÂNIA

1. Titi Liviu Pienar
2. Vasile Hoțea
3. loan Brindușe
4. Mihai Honțu

19. CONVENȚIA SOLI DA H I TAȚII SO 
CJA1 E

1. Mariana Talpă-anii
2. Elerin Simmceanu

20 PARTIDUL NAȚIONAL AL PRO
DUCĂTORILOR LIBEP.I DIN ROMANIA

I. Vasile Bogariu

21. PARTIDUL RENAȘTEREA Șl IN
DEPENDENȚA ROMÂNIEI

• Petre Tudor

22. PARTIDA ROMILOR
• Plorian Căldarar
2 ionel Cărămidar

XI. PARTTDI L UNI TA Tll NAțlONAIK 
Hi IMANE

I. Emil Pop
2 Auri i Viizdiigan
3 llie Radu Boanta

24. CONVENȚIA DCMOCRA IT-CA DIN 
Ri IMANI A

1. TTbi'i iu Vladislav — PN’Ț CD
2. < labriel Cri.slesiu — PAC
3 Dumitru Florin Turnă — l’SDR
4 Ștefan Lupii PNȚ CD
5 Grorge Nistor — PAtf

23. PARI1DIȚ, LIBERAL MONARHIST 
DIN ROM \NIA

1 I ia Minaru Maieu
2 Loon Roslan Gf apari a

3. PAllJTDUL UNITĂȚII SOCIAL DE 
MOCRATICE

ii. Teofil Fausl Duuin tu Pop
2. Spiridori Simion
3. Vani le: Jiirea
4B LIgla Viorica
5 Marieta Anavlasesru
6 Maiia iiruMca

> IMUNITATEA ITALIANA DIN RO
MANIA

1. Eugenio Di Gaspero

5. PARTIDUL RENAȘTEREA ȘI INDE
PENDENȚA ROMÂNIEI

1. Augustin Sebeslyen
2. Ghe. Mircea Dorin Petrescu
3. Neluțu Daniel Ciocan
4. Veronica Jugănaru
5. Adrian lerulescu
6. Ladislau Huszar

6. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
1. Grațian Mircea Răduleseu
2. Aurel ian Petre
3. Simonel Bucur
4. Mircea Bozdog
5. Oclavian Bornemisa
6. Gheorghe Bunea
7. Oclavian Zepa
8 Vasile Almașan
9. Doinei Crișan
10. Ionel Pușcaș

7. PARJIDWL NAȚIONAL AL PRO
DUCĂTORILOR LIBERI DIN ROM A- 
Nl A

1. Viorel Horvat

8. PARTIDUL REPUBLICAN DE UNI
TA TE A ROMANILOR

1. loan Mihuț
2. loan Dorn Braia

9 NOUL, PARTID LIBERAL
1. Emil Djuciu
2. Gabriel Dimiiache
3. Ștefan Sucnianaru

10. CONVENȚIA SOLIDARITĂȚII SO
CI Al,E

1. Alexandru Nagy __
2. Mihai Florian Noaghiu

11. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST 
DIN ROMANIA

1. Gabriel Kandut

12. PARTIDUL SOCIALIST DEMOCRA
ȚII. ROMAN

1 Gabneia EJvira Folia
2. Mihaela Rdlis
3. Aurelia Negru
4. Draifonnr Giama
5. dorica fSoslan
6. loan Chezan-
7. Gahriela Mihatda HneUr
8. Ene lăncii

13. MIȘCAREA ECOLOGISTA DIN RO
MANI A

1. Radu Girlearm
2. Sigișniund Duma
3. Marcu Ghemeș
4. loan Eilip
5. Gabriel Roman
6. ITorian T’odea
7. (Jheorghe Ludoy?au
8. Pompiliu Blidnlan

14. PARTID»!, „ROMÂNIA MARE"
1 Ion Hortopan
2. Anxhvl Rădulescu
3 Vas'le lanc
4 Sevastian D>nu Riisu
5. Amvl Bcnra
6 Marinela Pleșa

Hi. PARTIDA ROMII.!»
4. Marcel Rad
2. Rial ia Idizâr
3 llie Lingurar
4. tîheor/he ( ăldare

1«. CONVENȚIA DEMOCRATICA DtN 
ROMÂNIA

4. Mihai.) Bucur — PNȚ-rd.
2. Dumitru lfrim — P.SDLl
3. Szaho I.aszJo — PER
4 Mihai Prodan — PMȚ-ed.
5. Dorin Crifan — PNȚ ed.
6. llie Livese» — PNȚ-cd.
î. Con binlin Alexandru Culaci — 

PSDB
8. Ovuliu Balicș — RSDR

♦ 7. PÂRTTDUUj, DKMnCKA? C4M1PE- 
RATISB

», Petre latob
2. loan Rd*
3. Ovidiu Cornel Pripa»
4. Simion Adameseu
■ Maria Diilamâ
6. loan Moț

«8. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIA
RA DIN ROMÂNIA

I. T'akaes Csaba All/eal 
a Fehete Zoii Zoltaa
3. Ifauer Brieh
4 BuijAn Anton

5. Bi re Arpad
6. Sehmidt Alfred
7. Joikils Tiberiu
8. Talpal Ștefan Ludovic
9. Doboli Danii

19. PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE 
DIN ROMÂNIA

1. Vasile Isac
2. Gheorghe llie
3. M ireea Mihail Stănesrn
4. Costică Chirițescu

20. FRONTUL ȘALVARII NAȚIO»ALB
1. loan Timiș
2. loan Marcu
3. Nicolae Cătăniciu
4. Dumitru Armășescu
5. Ovidiu Avramescu
6. Ghi'orghg Barbu
7. Gheorghe Bânțu
8. Ion Plorea
9. Ana Rodica Enedy
10. Petre Calotă

21. PARTIDUL DEMOCRAT INDEPEN
DENT

1. Mihai Burdușel

22. LIGA NAȚIONALA A EXPROPRIA- 
Ț1LOR DIN ROMÂNIA

1. Eduard Gvongyoși
2. loan Cocota
3. losif Perini

23. SOLIDARITATEA NAȚMTHAL DE
MOCRATA

1. Georgela Moș

24. PARTIDUL DREPTEI NAȚIONALE
1. Adrian Vamvacaș

25. FRONTUL DEMOCRAT AL ȘAL
VARII NAȚIONALE

1. Gheorghe Ana
2. Aurel Stirbu
3. Georgel Raican
4. loan Cucu
5. Traian Inulescu
6. Nicolae Petrica
7. Ana Armascscu
8. Gheorghe Suciu
9. Alexandru Chiș-
10. loan Sibișan

26 PARTIDUL UNITĂȚII NAȚIONALE 
ROMÂNE

>. Petru Sleolea
2. uneurgiie Doru Th. Boi a-met
3 Lorneliu Măndrescu
4. Ion Ciobanu
5. Stmimc -Ștetoni
t>. loan Blescun
î. Șieian-Gdvrd Demeter Mohora

27. PARTIDUL DEMOt’RA P AGRAR 
DiN ROMÂNIA

Ț Emil Maiorescu
3. tdteorjrne Dreghiei
3 Matei Cz?an
4. Dumitru Râscolaan
5. loan Curteanu
8. Nicolae Crăciun
7. Sergiu Sbui hea
H, lacob Morarii

28 PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
I. Gi igore Popescu
2. Anten ștel.m
3. Gheorghe Agiu
4 Costica Cornel Creța
t>. Tudurel Draica
6. Marvsia Stoica
î. petru Lunga ...u.
9. Ion Carvațchl ..........
9 Dom ițian Brișcaș
40. Ștefan Cuza

29. PARTIDUL REPUBLICAN
L Cornel Mt drea
2. Serafim Ciislian Inuman
3. Dorin Gheța
« I,ndvig Mudrețchi
Sl Aifred Hatzinger
0l loacbim Ovidiu Rorrm) Ptaetu
7 flie Sărhan
• Gheorghr Bogdan

.10 UNIUNEA GENERALA A BOM1LOH 
DIN ROMANIA

8. Nic.nlae Bologa
3 Ionel Inelair
3. Daniel Bir ta
4 Costică C'ăldăraș
5, Gheorghe Silagbi
0 Rnrel Nistor
V Dan Litianu
3. Marina Ticâ
9 Vaier Cdldfirar

3i PARTIDUL DREPTĂȚII «CVALE 
(NOWA DEMOCRAȚIE) DE M0MT> VEE® 
»iN ROMÂNIA -j

4 Meu Re--



•ÎMBATĂ, SEPTEMBRIE 1992 ZORI NOI 3

1. PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL înțelege să apere, cu 
prioritate, interesele superioare 
ale țării, unitatea ți suveranita
tea eL

«. PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL consideră că fără pro
prietate privată nu poate exista 
libertate deplină și nici o econo
mie prosperă.

3. PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL va da tuturor proprieta
rilor de pămînt titlul de proprie
tate la care au dreptul și va în
ființa la sate bănci rurale, care 
să acorde împrumuturi pe ter
men lung și cu dobîndă mică.

4 PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL va urgenta privatizarea 
societăților comerciale din agri
cultură ți. în același timp, va 
crea condițiile pentru ca foștilor 
proprietari să le fie retrocedate, 
ta cerere, suprafețele stabilite 
de lege pînă la limită.

5 PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL va duce o politică de re
ducere a impozitelor .și dobînzi- 
lor. Aceasta înseamnă mai multi 
bani pentru salariați și mal mul
te Investiții în economie. PARTI- 
bUL NAȚIONAL LIBERAL va 
înlătura piedicile birocratice din 
calea celor care vor să creeze 
întreprinderi și va ajuta, piln 
măsuri fiscale și financiare, pe 
«reia care înființează unități de 
producție, creatoare de locuri de 
muncă.

6 Intr-o țume Încă nesigură, 
PARTIDUL NAȚIONAL LIBE
RAL va întări mijloacele necesa-

10 MOTIVE 
PENTRU A VOTA 

P. N. I.
re apărării naționale, fngrijin- 
du-se de bunăstarea militarilor 
și de modernizarea tehnicii mi
litare.

7. Pentru a garanta siguranța 
cetățenilor și a proprietății. va 
fi îmbunătățită funcționarea 
Justiției și va fi întărită Poliția, 
incit aceste instituții de bază să-și 
poată desfășura activitatea cu 
cinste și eficacitate.

8. Spre deosebire de alții. PAR
TIDUL NAȚIONAL LIBERAL 
șl-a asumat riscul și responsabi
litatea participării Ia guvernare 
într-un moment de profundă Ti
ză economică și mari tensiuni 
sociale. A făcut-o pentru a con
tribui la ușurarea greutăților u- 
riașe in care se zbate țara.

9 PARTIDUL NAȚIONAL LI
BERAL vrea să clădească Româ
nia de mîine fără ură si fără 
răzbunare, urmînd să înfăptuias
că o .adevărată Reconciliere Na
ționalii.

10. Prin hotărîrea de a partici
pa singur la alegeri. PARTIDUL 
NAȚIONAL LIBERAL a dat to
nul unei noi vieți politice, fon
date pe cinste, claritate și spirit 
de răspundere. CINSTE, pentru 
că nu se ascunde în spatele al
tora: CLARITATE, pentru că se 
prezintă In fața alegătorilor cu 
programul său de guvernare ; 
RĂSPUNDERE, pentru că nu se 
asociază cu alții din teama de a 
nu putea obține voturi suficiente 
pentru a Intra în Parlament. 
(4621)

-MIC A
ANIVERSARI

„LA MULȚI AN1!“ cu ocazia 
zilei de naștere pentru Ceatl iș 
Carmen din partea soțului, pă
rinților și fraților.

CARMEN, Sori» și Patrtcia u- 
rează dragului lor tată, socru și 
bunic, Tulbure Jan, la împlinirea 
virstei de 50 de ani, sănătate șl 
„La mulți ani !“. (4623)

PENTRU Laurențiu Pop, la 
împlinirea frumoasei vîrste de 18 
ani, multe flori, sănătate, ferici
re, „La mulți anil“. Părinții și 
frații. (4601)

V1NZARI
QUASAR Electro SRL vinde 

și instalează antene de satelit și 
televizoare color Samsung, dia
gonala 51 cm. Telefon 95/611261. 
(4592)

VIND Dacia 1310, motor nou, 
vizibilă după ora 17. Telefon 
541572. (4640)

V1ND combină Osaka, dublu- 
casetofon Y.ikuzzi și orgă Fujiya- 
ma 3 A. Telefcn 543353, Petro
șani, Vasile Boaită, bloc 3/39. 
(4636)

VlND 2 căști coafor. Relații : 
Petroșani. A. Iancu, telefon 
545851. (4651)

VlND casă, 3 camere, 2 gră
dini. Cimpa, str. Burdești nr. 78. 
(4642)

VlND casă, grădină, In Petro
șani. Poienelor 6 (lingă IUMP). 
Telefon 94/187750, familia Mag. 
(4627)

VINO casă cu baie, grădină, 
pian, televizor. Petroșani, Radu 
Șapcă 47. (4628)

SCIIIMBURI-INCIIIR1ERI
SCHIMB garsonieră 

sporit, Petroșani, zonă 
cu apartament. Telefon

confort 
Hermes, 

541042.

2 camere 
28. et. 2, 
sau 3 ca-

(1620)
SCHIMB apartament 

Petrila, 8 Martie, bloc 
ap. 9, cu apartament 2 
mere, zona strada Republicii —
str. Minei, Petrila. Relații, zilnic, 
după ora 15, la telefon 
(1644)

CEDEZ apartament 2 
proprietate personală, 
contra apartament 2—3

550575.

camere, 
Petrila, 
camere,

PUBLICITATE—
rița“, eliberat de RAGCL Petro
șani, sector Aninoasa. Il declar 
nul. (4637)

PIERDUT certificat de califica
re in meseria de fochist pe nu
mele Clmpean Estera, eliberat de

EM Lupeni. 11 declar nul. (4641)
PIERDUT pașaport turistic pe 

numele Filipenco Gorneliu Cris
tian. Găsitorului recompensă. 
Vulcan, bloc 3B3, apartament 19. 
(4643)

PIERDUT tichete butelii seria Z nr. 545 și seria Z nr. 546, •- 
liberate do Centrul de preschimbare Aeroport. Le declar nule. (4612)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Drăgache Gheor- 
ghe, eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (4631)

DECESE

SOȚIA și fiul anunță, cu inimile zdrobite dc durere, trecerea 
în neființă a iubitului k>r soț ți tată

R1PA EFEMER
Intnorminlarea are ioc azi. ora 15. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Vulcan. (4618).

PĂRINȚII și frații, anunță cu nemărginită durere, trecerea 
în neființă a iubitului lor fiu și frate

RlPA ELEMER
Odihnească-se în pace. (4649).

FAMILIILE Lavric și Goleanu, aduc un ultim fi pios omagiu 
celui ce a fost un bun prieten ți vecin

Rtl'A ELEMER
ți transmit condoleanțe familiei. (4650)

CUMNATUL, nepoții ți strănepoții anunță, cu durere. Ir*' 
cerea în neființă a iubitului lor .

TAKl’AY NICOLAE (54 ani)
Va rămîne vcțnic viu în inimile noastre.

COLEGII de la SCTL VJ SA (fost AUTL) Petroșani anunță 
cu nemărginită durere, încetarea din viață a celui care a fost 
conducător auto Pe autobuz

TARPAY NICOLAE
un bun coleg, exemplu de cinste ți omenie.

Inmormîntarea in ziua de 19 septembrie 1992, ora 11, la Vulcan. 
(4G54).

COMEMORĂRI

Societatea comercială „GLOBPRE.S SRL“ a deschis recent o 
filială zonală la Petroșani.

fie execută
feA CELE MAI AVANTAJOASE PREȚURI
Bobinărl de motoare de orice tip, de orice mărime, pentru ■- 

genții economici cu capital de stat și privat, ca șl bobinărl de mo
toare pentru aparate de uz casnic. Fiecare dintre noi putem de
veni un client stabil al Societății comerciale „GLOBPRES“,

IMPORTANT t
SE ASIGURA GARANȚIA LUCRĂRILOR DE BOBINARE 

TIMP DE ȘASE LUNI DE LA DATA EXECUTĂRII LORI
„GLOBi'RES" SRL prin specialiștii filialei sale din PETRO

ȘANI execută, de asemenea, reparații ale rețelei de iluminat la 
domiciliul dumneavoastră,

„GLOB PREȘ “ SRL
firmă de încredere rare asigură servicii de calitate ireproșabilă I

Adresați-vă filialei PETROȘANI, cu sediul In bulevardul 1 
Decembrie (fost Republicii), nr. 110, HOTEL PETROȘANI. Veți 
primi asi’lcnța tehnică necesară imediat. Telefoane utile. da'-ă 
doriți să deveniți partenerul de afaceri al firmei „GLOBPRES" 
sau să apelați la serviciile sale: 93/544125 sau 93/541320.

„GLOBPRES” SRL înseamnă :
COMPETENȚA, 0AL1TATE, PROMPTITUDINE, EFICIENȚA I

„GLOBPRES” SRL — firma de care aveți nevoie In locuința 
dumneavoastră, firma care, prin specialiștii săi atigură o colabo
rare de înalt nivel cu toți agenții economici. (Factura nr- 8QJ1.

proprielnte personală Petroșani.
Adresați tcicfoii 530690. (1615) 

ÎNCHIRIEZ garsonieră mobi
lată, I’itroșani, central, cu tele
fon și apă caldă. Telefon 544779. 
(4652)

SCHIMB garsonieră confort
1, Petroșani, Aviatorilor 13/5 (Aa- 
to-moto), cu apartament 2—3 ca
mere. (4647)

DIVERSE
SOCIETATE COMERCIALA 

angajează vlnzătoare in piața a- 
groalimentară. Informații: telefun 
543027. (4655)

ING MATYAS șl fiica Manea 
Monica aduc, pe această cale, cal
de mulțumiri doamnei dr. Petra- 
nela Șodo’.rucu, d lul dr. Kiss 
Lorand și Întregului personal din 
secțiile Reanimare și Chirurgie 
ale Spitalului municipal Petro
șani, pentru dăruirea, competen
ța și înalta profeslonalitate dove
dit* in stabilirea diagnosticului, 
îngrijirea deoschită. Intervenția 
reușită In salvarea soției și ma
mei Rodica. Tuturor le urăm din 
in,mă sănătate și putere de mun
că. (4639)

OFERTE DE SERVICIU

CAUT menajeră. Petroșani str. 
Anton Pann, telefon 545893, in
tre orele 20—22. (4629)

GAUT femeie In vîrstă pentru 
ingrijirea a două fetițe preșcola
re. Telefon 5I46Q6. (4620)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
r nr. 0770/1991 pe numele SC „Mio-

ÎNDURERATE ginduri și neșterse amintiri însoțesc scurge
rea a doi ani de la dureroasa despărțire de draga și inegalabila 
noastră soție și mamă

ANGIIEL IRINA
Mănunchiul amintirilor, dragostea și înțelegerea care nc-au 

legat, sufletul său nobil și bunătatea ei le vom păstra veșnic în 
amintire. Soțul Viorel și Lica Dorina. (4603).

PĂRINȚII, frații și surorile anunță cu aceeași durere, că 
s-au scurs 6 Juni de cînd clragul lor fiu si frate

ROCA GIIEORGIIE
i-a părăsit pentru totdeauna. (4616).

LA ÎMPLINIREA a 6 luni de cînd a plecat dintre noi pentru 
totdeauna cea care a fost

MUNTEANU SILVIA (69 ani) 
dorim să o readucem pentru o clipă in memoria, celor care au 
cunoscut-o. Dumnezeu sa te odihnească. N'i te vom uita. (4650)

RAGCL Petroșani-Aninoasa
anunță scoaterea la 

CONCURS

în data do 30 septembrie 1992, ora 10, a postului de

— CONTABIL ȘEF

Condițiile de înscriere la concurs și încadrare pe post 
sînt cele prevăzute de legislația în vigoare — studii supe
rioare și, dc preferință, bărbat.

Relații suplimentare și înscrierea la concurs, pînă la 
data de 25 septembrie 1992, la serviciul Personal, telefon 
511920. 511921, 512293, interior 16.



VOTAȚI COCOȘUL ! -
Constantin Trif 2. * Care este opinia dv« privind

situația României din decembrie
1989 și pînă în prezent 1

Mă numesc Trif Constantin, 
sînt născut la data de 28 aprilie 
1947, în comuna Băița, județul 
Hunedoara. In anul 1954 am în
ceput școala elementară în co
muna Băița, pînă în anul 1956, 
cind am plecat din oomună, de
oarece în anul 1955, tatăl meu 
a murit, mama mea, rccăsătorin- 
du-se cu domnul Băcăian Gheor- 
ghe. Tn perioada 1957—1961 am 
fost elev la școala elementară 
din localitatea Lonea, județul 
Hunedoara. în anul 1961 am in
trat la liceu, pe care l-am termi 
nat în anul 1965. în anul 1965 
am intrat la Institutul de mine 
din Petroșani, Facultatea de E- 
lectromecanică. In anul 1969 
m-am căsătorit cu Popa Ecateri- 
na, iar în anul 1970 s-a născut 
fiul meu Trif Robert Ovidiu. în 
anul 1970 1 am cunoscut pe ma
rele inventator român Henri 
Coandă, cu care am purtat o 
scrie de discuții, caic m-au in
fluențat în mod deosebit în acti
vitatea ulterioară, legăturile cu 
domnia-sa le-am continuat pină 
la decesul său din noiembrie 
1972. în anul 1971 am fost repar
tizat la CMMN Baia Mare, Ex
ploatarea Minieră Baia Sprie ; în 
anul 1972 mi-am satisfăcut sta
giul militar la Școala de ofițeri 
in rezervă din București. Am lu
crat la EM Baia Sprie, pînă în 
anul 1979. am fost membru PCI’, 
din 1974. în anul 1977 am obținut 
al doilea brevet de invenție, pri
mul obținîndu-1 în 1965, în pe
rioada liceului. în 1978 am pre
zentat două lucrări la a l.X-a 
Conferință Internațională de E- 
nergctică Industrială, caic a a- 
vut loc în București (septembrie 
1978). In perioada 1979—1980 am 
lucrat la ll’PS Baia Sprie; în pe
rioada 1980—1982 am lucrat ca 
inginer proiectant principal III 
l.i CCSITUM Satu Mare, filiala 
Baia Mare, iar în perioada 1982 
—1983 am lucrat ca mecanic șef 
la FAIMAR Băla Marc. Din anul 
1983, luna august, pînă in pr> 
zent, lucrez la ICl’M Petroșani ca 
inginer proiectant specialist. Fiul 
meu, Trif Robert Ovidiu este 
student la Universitatea Tehni
că Petroșani, Facultatea de Elec
tromecanică, iar soția mea Trif 
Ecaterina, este telefonistă la SG 
IIM1ROM SA Petroșani.

Atît eu, cit și fiul meu. sintem 
printre membrii fondatori ai U- 
niunii Naționale Vatra Roma
nească, filiala (lin Petroșani, și, 
deoarece soția mea este de na
ționalitate germană, fac parte 
din 1990 și dintre membrii coti- 
zanți ai Forumului Democrat Ger
man din România, filiala Petro
șani.

în perioada 1975—1989 am în
registrat, la OSIM din București 
circa 30 propuneri de invenție, 
primind în această perioadă cî- 
’o-va brevet'1 de invenție, pe ca
ro. flin păcate, nu le am putut 
sulorifi'.i. în baza cor spondcn 
țe. purtat ■ cil o scrie de institu 
ții de cp.•< i.dilate din Occident, 
in perioada 1988—1989 am primit 
r> scrie de invitații de participa- 
iv la dlvi rsc conferințe și con- 
g csc internaționale, la care nu. 
am putut participa din motivo 
linan'ia.'v. Acestea sînt: Power 
Gm ’88 — Orlanda, f lorida, 
HSA • Power Gen'89 — Ncw 
Oi leans, USA • Sliafl Enginecring 
'89 — Jîarogatc, England ■ 1989 
•— C'onfercncc on Te< hnologics 
for Producinc Ekctricity in thc 
U'wcnty-Firsl Century, Sau Fran
cisco, California, USA.

CANDIDAT PENTRU SENAT DIN PARTEA NOULUI
PARTID LIBERAL — N.P.L. — JUDEȚUL HUNEDOARA

Și cînd va veni dușmanul 
Să vă ia pămînt și drept, 
Români, scuturați gorunul, 
Din mormînt să mă 
deștept!

Avram lancu
1« * Cine ești dumneata 

domnule Trif ?
■Și după decembrie 1989, am 

primit invitații de participare la 
congrese și conferințe internațio
nale, la care, în continuare, nu 
am participat tot din motive 
financiare; • Turnnel Construc- 
tion ’90 and Drillex '90, London 

England • 1990 ASME TURBO 
EXPO, Land, Sen and Air-Brus- 
scls, Belgium • Thc third Inter
național Symposium on rock fra 
gmentation by blasting — Bris- 
banc, Australia • Internațional 
DEEP MINING GONFERENCE, 
•lohancsburg, South Africa • PO
WER GEN '90 — Orlanda, Flori
da, USA • POWER GEN '91 — 
Florida, USA • MINING IS A- 
LIVE! 1991 SME Annual Mceting, 
I xhibit, Dcnvcr, Colorado, USA 
• ȚUNNELING '91, Siseth Inter
național Symposion London, En- 
jfl ind • First European Metals 
confcrcnce, „Non Ferrons Mctal- 
I irgy — present and fulurc", 
Brusscls, Belgium — 1991 • Ame
rican l’OWER Confercnce 1992 
- Chicago, USA • POWER GEN 

'92, Florida, USA.
în anul 1991, fiind invitat și 

isigurîndu-mi-se cheltuielile de 
d plasare, am fost de trei oi i la 
liima VSR Industrii teihnik 
Gmbll din Mulhcim/Ruhr, din 
Germania C'u aceasta ocazie, am 

încheiat o înțelegere de coopera
re între noi pentru realizarea u- 
nor lucrări, Urmează ca, în luna 
octombrie 1992, să mă deplasez 
în Germania pentru finalizare. 
In anul 1992, Gomunitatca Euro
peană a organizat o seric de lu
crări privind cooperarea cu țări
le Europei Centrale și de Est. 
Gu această ocazie, am transmis, 
Ia Brusscls Belgium, 15 propu
neri de lucrări de cooperare în
tre noi. în prezent, am în stadiu 
de finalizare circa 10 lucrări din 
diverse domenii, pe care sper să 
le pot valorifica. Am apelat la 
mai multe firme din Occident, 
pentru valorificarea in comun 
a unora dintre lucrările mele per
sonale, am contactat firme din 
Germania, Anglia, Suedia, Elve
ția, Franța, USA. Pină acum, am 
primit o comunicare de la firma 
PUTZMEI.S I'ER — Germania — 
care a stabilit o întilnire cu mi
ne in octombrie 1992 ia Bucu
rești, cu ocazia T1B 92 și cu fir
ma NEJ, Anglia, ai căror repre
zentanți se vor deplasa la Petro
șani, in septembrie 1992 F.a data 
de 15 septembrie '92 am primit un 
telex din partea firmei MEhCE- 
DES BENZ — Germania, care 
îmi comunică, faptul că, după 
o analiză corespunzătoare se pare 
că sa coopera uj mine.

— Mulțumesc lui Dumnezeu 
că mi-a dat minte să nu cred în 
„emanați", încă de la 22 decem
brie 1989. La ora 13, cînd eram 
împreună cu colegii la primăria 
din Petroșani, și am văzut cu 
cită îndîrjire se aruncau să cu- 
vîntcze tot felul de indivizi du
bioși, le-am spus colegilor: „dacă 
pînă astăzi ne-a condus un șus- 
ter, de azi o să ne conducă 100 
de șusteri, păcat de România". 
Am mirosit tot timpul că groza
vii ăștia de „emanați" nu vor 
face altceva, decît să aducă Ro
mânia la sapă de lemn și iată că, 
acum, după aproximativ 3 ani 
aproape au reușit. Au tupeu bă
ieții, fiindcă în continuare do
resc să țină frîiele în mină și, 
în scurt timp, dacă dv o să-i re- 
alegeți, o să termine România, 
așa că rog poporul român, pe a- 
legătorli din județul Hunedoara 
să se deștepte cu adevărat, a- 
tunci cînd vor vota. „Dă-le, Doam
ne, Românilor, cu adevărat min
tea cea de pe urmă".

în prezent, lumea discută pe 
străzi, la cozi, la serviciu, în par
curi, despre „regretatul NC", care 
le asigura locuri de muncă, dis
cută despre prețurile mari, des
pre imposibilitatea de a-și asi
gura viața de zi cu zi. Da, co
munismul asigura locuri de mun
că, dar uitați salariile mizere pe 
care le primeați uneori nedimi
nuate, sau diminuate din diverse 
motive mai mult sau mal puțin 
corecte ? Uitați zilele de lucru 
care durau mai mult de 8 ore 
întreaga săptămînă ? Uitați că, a- 
tunci cînd trebuia să faceți cum
părăturile prin alimentare, gă
seați doar „tacîmurl sau adidași"? 
Uitați oare bancurile cu Țopcscu 
care înnebunise strigînd gol în 
alimentare ?l Este păcat că ui
tați atît de ușor aceste lucruri 1 
Este adevărat nici acum lucrurile 
nu stau prea bine, dar aceasta 
se datorează în bună parte șl 
nouă, tuturor. Ni se oferă o nouă 
șansă de a alege schimbarea. De 
aceea, noi toți trebuie ca, mă
car acum, să nu ne lăsăm pros
tiți în continuare de elemente 
care doresc să-și păstreze poziți
ile cîștigate de circa 50 de ani 
sau mai recent.

Am fost șl sînt partizanul eco
nomiei de piață, a proprietății 
private, a liberalizării prețurilor. 
Dar, despre liberalizarea prețu
rilor, se poate vorbi doar atunci 
cînd există o legislație adecvată, 
în condiții concrete pentru libe
ralizare. De la început, cînd s-a 
făcut prima liberalizare a pre
țurilor, am spus că aceasta este 
o tîmpenie: liberalizare stabili
tă de statul patron pe nu știu ce 
principii economice, fără să e- 
xiste mai multe firme care să 
producă același produs. Este ne
cesar ca toți cumpărătorii, în 
corelație cu producătorii, șă ne
gocieze care produs este mai bun 
calitativ, mai funcțional. în func
ție de asta, să vedem care poate 
fi prețul.

Vreau să știu care a fost baza 
de calcul folosită de stat în sta
bilirea prețurilor la unele pro
duse ca: benzină CO 98, 120 lei/ 
litru,'cînd Institutul de Economie 
Mondială din București (și nu din 
USA sau aiurea) arată. în bule
tinul din 9 septembrie 1992, că 
prețul acesteia variază între 215 
220 S/tonă, caic revine pentru 
400 lci/S la circa 65 lei litrul. 
Deci, atenție, noi plătim i litru 
de benzină și savanții din Minis
terul Industriei, Economici și 
Finanțelor cumpără cu acești bani 
firea 2 litri de benzină.

Piobabil prețul energici eleclii- 
ce de la 1 septembrie 1992 v« fi 
do circa 25 .lei/ kWh. Nu șliu cum 
in schimb, pe baza datelor de la 
Institutul de Economic Mondială 
;i a unor lucrări do specialitate, 
(„Gcntr iie termo și hidrdclectrl- 

ce" Ed. did. și pcd. București — 
1974 de prof. C. Moțoiu) eu vă 
demonstrez că prețui energiei e- 
lectrice produse cu cărbune din 
USA ar trebui să fie 9,89 lei/kWh, 
iar prețul energiei electrice pro
duse cu păcură ar trebui să fie
13,45 lei/kWh, deci o medio de 
circa 11,67 lei/kWh, Deci, iarăși 
apare un preț dublu. Care este 
motivația acestor prețuri dubla
te ? Sper că nu crpștcrea buge
tului, fiindă se cunoaște că, în 
decembrie 1989, nu mai aveam 
datorii externe și in prezent am 
reușit „performanța" de a avea 
iarăși 1,5 miliarde dolari datorii 
externe.

ATENȚIE ALEGATORI,
Cei care au realizat aceste per

formanțe deosebite vă cer din 
nou să îi realegeți să-și desă
vârșească „opera".

Stimați alegători de la sate, 
aș dori să cunosc, atît eu, cît si 
dv, cînd statul și emanații o să 
aibă de gînd să vă plătească mal 
bine dv 50 lel/kg de grîu, res
pectiv 36 lei/kg porumb, decîb 
să se laude că importăm grîu și 
porumb pe dolari, pe care ori
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cum nu-i avem și sînt luați îm
prumut de la Banca Mondială. 
Știți care este prețul griului și 
porumbului american? Vă spun 
eu, circa 125 dolari tona de grîu, 
respectiv 90 dolari tona de po
rumb. Aceleași întrebări le pun 
șl pentru alte produse, pe care 
statul binevoiește să le cumpero 
de la dv. Este rușinos ca o țară 
ca România, binecuvîntată de 
Dumnezeu cu bogății și oameni 
harnici, care înainte de război 
era considerată grînarul Europei, 
să devină importatoare, de grîu, 
și, într-un timp atît de scurt, să 
fie adusă la sapă de lemn 1

Gum a fost posibil ca, în per 
rioada comunistă a lui NC, Ro
mânia să-și plătească datoria 
externă în mare parte prin pro
duse agricole, cînd prețul acestor 
produse este relativ scăzut, tar 
în prezent să devină importatoa
re de produse agricole? Cred că 
acest lucru se datorează faptului 
că: au desființat GAP și IAS a- 
iurea, au vindut la prețuri deri
zorii patrimoniul, au elaborat o 
lege a fondului funciar, care, ru 
toate că este proastă, nici măcar 
nu s a aplicat, nu v-au ajutat sa 
cumpărați utilaje și alte produse 
necesare, v-au lăsat la cheremul 
șmecherilor, care, ținînd scama 
de liberalizarea prețurilor, v-au 
impus prețuri aiurea pentru lu
crări și produse, iar pe deasupra 
vin acum și caută să vâ impună 
asociații sub diverse denumiri. 
Culmea nerușinării este că și 
acum mai apar la TVR diverși 
aleși din 20 mai 1990 și speră să 
fie rcale.și în 27 septembrie 1992, 
care spun că legea fondului fun
ciar nu este bună, invocînd di
verse motive. Atunci cînd o vo
tau la comandă de ce dracu nu 
an sesizat aceste lucruri ?!
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3. * Care este punctul dv. de 

vedere privind șomajul 
in România 1

Șomajul este o gogoriță 
tată și aplicată în practică, 
păcate, de către guvernanții ac
tuali, care au pus, mai presus de 
interesele nației, interesele lor, 
cu scopul bine definit de întoar
cere a țării înapoi, la un SOCIA
LISM CU FAȚA UMANA pe de 
o parte, iar, pe de 
scoaterea României

Personal, cunosc 
cind, cu adevărat, 
transformați în șomeri. Am cu
noscut persoane cu studii supe
rioare, care nu știu cum au reu
șit să devină ingineri. Aceștia, 
cu adevărat, trebuiesc trimiși spre 
o nouă calificare, productivă, con
cretă. Dar acestea sînt niște ca
zuri particulare. Este inadmisibil 
să ne amenințe șomajul în Ro
mânia, unde sînt atîtea de făcut, 
unde trebuie creat un sistem de 
transport auto-aerian modern, 
drumuri la nivel european, gări, 
autogări și aeroporturi, unde 
trebuiesc construite locuințe, spi
tale, instituții de învățămînt și 
cultură, unde trebuie creat un 
sistem de comunicații modern, 
unde trebuiesc căutate noi zăcă
minte de petrol, cărbune și gaz 
'netan. unde trebuiesc constrit- 

instalații de depoluare a ape
lor si mediului, unde trebuie 
creată o adevărată industrie a 
turismului.

Este inadmisibil ca o țară bo
gată ca România să importe pro
duse agricole, combustibil și e- 
nergie. Asta am spus-o cu diver
se ocazii, în discuții particulare 
cu di.vcrse persoane și înainte 
de decembrie 1989. Tot atunci, 
am spus că este o tîmpenie să 

> construiești combinate siderur
gice, jn Bărăgan și văd că, în 
continuare sînt susținute aceste 
combinate siderurgice 
care în afara materiilor pri
me importate, au importat pen
tru buna lor funcționare și spe
cialiști din combinatele siderur
gice cu tradiție (Hunedoara, Re
șița. Călan). Intr-o emisiune TVR, 
un domn oarecare căuta să de
monstreze cit de profitabilă este 
pentru România menținerea 
ccstor coloși ceaușiști. Cum 
fi de profitabile acestea 
entru funcționarea lor, 

-«dus minereu de fier din 
lia, Australia, trebuie 
combustibil și energie și, 
produsele respective se 
La preț de dumping în Occident, 
produse care, pur și simplu, sînt 
folosite ca materie primă. Sînt 
curios dacă acest domn ar fi nu
mit director general la Călărași, 
urmind să fie plătit în funcție do 
profitul realizat, care ar fi fost 
atunci opinia dumnealui ?

Sînt pentru întărirea combin >- 
t« lor siderurgice cu tradiție: HU
NEDOARA, CALAN (de la noi 
din județ), REȘIȚA, TlRGOVIȘ- 
TE și parțial GALAȚI, pentru 
iran formarea acestora în socie
tăți mixte pe acțiuni cu capital 
do stat, particular străin și au
tohton, pentru a realiza produse 
competitive pe piața mondială. 
Pentru menținerea coloșilor 
dustriali, într-o conferință

•' presă domnii de la economie și 
finanțe, industrie și banca națio
nală sc arătau foarte entuzias
mați de cheltuirea a circa 400 
milioane dolari pentru importuri 
«le rombustibil. energie și mate
rii prime, bani luați cu împrumut 
de la băncile mondiale. Tot în- 
t:-o conferință de presă din luna 

1992, ministrul de 1 i indus-
>sl in< i < ii. pentru Iarna a-

inven- 
din

altă parte, la 
la mezat.
și situații 
unii trebuiesc

a- 
pot 

cîn.i, 
trebuie 
Brazl- 

importat 
apoi, 

exportă

in- 
de

s—

care, din păcate, în ultimii d >1 
ani, nu au fost prea solicitate de 
beneficiari);

• redistribuirea personalul ii, 
recalificarea acestuia, acolo unde 
este cazul ;

• întărirea sectorului el- ctro- 
mecanie și de transport pentru 
reducerea timpilor de nefuncțio
nare a utilajelor, a funcționării 
lor necorespunzătoare, a înlătu
rării pierderilor de energie elec
trică și pneumatică etc.

PENTRU REZOLVAREA PRO
BLEMELOR ECONOMICE ȘI SO-

CIALE, NPL PROPUNE REALI
ZAREA URMĂTOARELOR O- 
BIECT1VE PRINCIPALE:

• privatizarea intreprnderilar 
mici și mijlocii, 
întreprinderilor 
tați pe acțiuni, 
cietăți mixte
• privatizarea 

crearea de ferme familiale și 
sociații cu dublu scop (producție 
și comercializare). Pentru realiza
rea acestor obiective principale 
după opinia mea se impune rea
lizarea unor obiective secundare.

transformar-.a 
mari în socie- 

crearea unor so- 
româno-străine; 
fondului funciar, 

a-

ocazia 
minerii 
muncă

IN
UN 

A

ceasta, are rezerve de combusti
bil lichid și cărbune din import, 
precum și cîteva mii de MW pu
tere rezervă. Aștept iarna, să 
văd unde sînt aceste rezerve.

Domnul ministru era ineîntat 
cind spunea că a cumpărat căr
buni din exterior pe banii pri
miți de la băncile internaționale. 
Cred că. prin asta, nu făcea alt
ceva decît să se răzbune pe mi
neri. La EM Lupeni, cu 
vizitei din anul trecut, 
l-au dus în locurile de
cele mai grele, deși poate altele 
au fost gândurile și sarcinile Iul. 
In public, mai mult sau mai pu
țin direct, se vîntură ideea în
chiderii unor mine din Valea 
Jiului, spunîndu-se că este mai 
bine ca țara să cumpere cărbune 
de oriunde, numai de aici nu. 
Păi bine domnilor, arătați-mi și 
mie de unde scoateți 50 dolari/ 
tonă pentru a cumpăra cărbune 
din exterior. Dacă îi scoateți din 
buzunarele dv, sînt și eu de a- 
cord, dar dacă faceți împrumu
turi de sute de milioane de do
lari cu dobînzi destul de mari 
pentru a cumpăra acest cărbune 
vă sfătuiesc să vă vedeți de trea
bă I Acești bani sînt mult mal 
bine utilizați în scopuri eficien
te, imediate, nu pentru răzbuna
rea dv pe minerii Văii Jiului.

DACA VOI FI ALES SENA
TOR AL DV, VA PROMIT 
MOD SOLEMN CA NICI 
PROIECT DE ÎNCHIDERE
MINELOR DIN VALEA JIULUI 
NU VA AJUNGE 1N PARLA
MENT, FARA SA FIE VIZAT ȘI 
ANALIZAT DE MINE, ÎMPREU
NA CU UN GRUP DE SPECIA
LIȘTI, URMIND CA IMEDIAT 
SA FIȚI Șl DV INFORMAȚI ȘI 
SA STABILIM ÎMPREUNA CA
LEA DE URMAT.

Sînt pentru menținerea, în con
tinuare, a subvențiilor către RĂII 
Petroșani, atît pentru producție, 
cît și pentru investiții. Dar a- 
ccstca să fie făcute cu adevărat, 
nu așa cum s-a întîmplat în pe
rioada lui Ccaușcscu, cind o par
te a banilor de investiție au fost 
„păpați“ în obiective diverse, 
care nu prea aveau nimic co
mun cu industria minieră. Tre
buie stabilit un preț real pentru 
cărbune, nu așa după ureche. O- 
ricum, pînă la începutul mileniu
lui trei, economia românească 
are nevoie dc cărbune, cl asigu- 
rînd o marc parte din combusti
bilul necesar termocentralelor. 
Este o inepție să ceri împrumu
turi pentru cumpărarea cărbune
lui din Occident, cînd noi 
industria noastră, rezervele 
tre și personalul muncitor 
■ .n.

PENTRU CREȘTEREA
CIENTEI ACESTEI INDUSTRII 

SE IMPUN, IN SCHIMB, MASURI 
CARE SA CONTRIBUIE 
CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
PRODUCTIVITĂȚII, CA:

• colaborarea dintre specialiștii 
din industria minieră și industria 
constructoare dc mașini, pentru 
realizarea unor utilaje cu fiabi
litate ridicată (avem specialiști, 
avem industrie constructoare de 
mașini pentru industria minieră);

• colaborarea cu specialiști din 
străinătate, pentru realizarea u- 
nor utilaje caic sa corespundă c- 
xact condițiilor noastre di zăcă- 
mint, producțiilor de 
etc;

• introducerea unor 
gii noi (avem institute 
tari in specialitatea

u boniI t ă. minieră i

avem 
noas- 
califi-

EF1-

EA
Șl

tehnolo- 
di
industria 

iu genei ii,

4. - Care sînt obiectivele 
secundare pe carele preconizați?

• Reanalizarea prețurilor. Cred 
că aceste prețuri stabilite de gu
vern sînt incorecte (Exemple : 
prețul benzinei, energiei electr’- 
ce, analizate anterior) și chiar 
prețul cărbunelui. Impresia mea 
este că unele prețuri au ajuns 
la cote cu care nu numai că am 
ajuns în Europa, dar mergem 
spre America. In prezent, sîntem 
pe la mijlocul Oceanului Atlan
tic. Foarte riscant acest 
pentru că există pericolul 
să ajungem pe

• Acordarea 
turi pe termen 
care doresc să 
utilaje, locuințe, apartamente etc;

• Reducerea dobînzilor la va
lori modeste, care să încurajeze 
inițiativa particulară (maxim 20 
la sută, mediu 10—15 la sută, în 
funcție de tipul dc împrumut și 
de timp);

• reducerea impozitelor apli
cate pe salarii, de la 25 la sută, 
cît este în prezent, la maximum 
10 la sută, creșterea ajutorului 
dc șomaj, funcție dc vochime, pî- 
nă la 80 la sută din salariu pen
tru o perioadă de un an. In a- 
cest interval, șomerii să nu plă
tească impozit pentru acest aju
tor de șomaj.

• Crearea unui fond de asigu
rări sociale plătit dc fiecare per
soană care desfășoară o activita
te productivă sau comercială, de 
circa 10 la sută din valoarea 
salariului lunar. Prin aceasta se 
realizează o bază solidă pentru 
asistența medicală și socială (vezi 
exemplul țărilor democratice din 
vest);

• Crearea, prin cooperare cu 
firme specializate din Occident, 
a unei industrii turistice compe
titive. Prin aceasta se creează 
noi locuri dc muncă;

• Realizarea, prin cooperare au 
firme specializate din Occident, 
a unei rețele de drumuri, comu
nicații, în general la nivel euro
pean, prin aceasta asigurîndu-se 
noi locuri dc muncă;

• Asigurarea unor fonduri de 
investiții pentru creșterea cajm- 
cităților de extracție a cărbune
lui, petrolului și gazului metan, 
în scopul asigurării resurselor e- 
nergctice ale României, și al asi
gurării dc noi locuri dc muncă |

• încheierea unor contracte 
cu producători dc petro), pentru 
folosirea disponibilităților în In
dustria petrochimică româneas
că ;

• Reducerea gradului 
luare chimică și termică 
Terci, prin introducerea 
Iuții corespunzătoare ;

• Ajutorarea familiilor cu mul'.i 
copii, pentru crearea unor condi
ții modeste dar sigure de exlsten 
ța;

• Interzicerea cu desăvir 1,-ire a 
oricăror tentative de introducere

a taxelor de școlarizare 
țămîntul de stat, statul 
a crea un fond special 
menținerea, la un nivel

lucru, 
clar 

fundul oceanului, 
unor împrumu- 

lung tuturor celor 
cumpere acțiuni,

de po- 
a atmos- 
unor so-

i

MUNCEȘTE MUL T 
CA SA CISTIGI MUL T!

în învă- 
urmînd 
pentru 
ridicat, 

a învățămîntului românesc.
• Reducerea impozitelor 

profit la acele întreprinderi (so
cietăți comerciale) c?re varsă din 
acest profit anumi' sume pentru 
institutele de cerc .ari și pro
iectări, institutele de învățămînt, 
asistență medicală și socială;

• Crearea unui fond de cerce
tare și proiectare compus din 
fondul de stat, fondul întreprin
derilor care realizează profituri 
(Cea mai mare parte din impozi
tul aplicat în prezent institute
lor care sînt considerate societăți 
comerciale), mărirea procentaju
lui din lucrările de investiție e- 
laborate Ia circa 4 la sută etc;

• Crearea unor produse de ca
litate superioară funcțional, ’ e- 
ncrgetic, cu care să se concureze 
firmele occidentale (dispunem de 
personal calificat, superior);

• Creșterea salariului minim 
pe economic cu 100 la sută, de 
la 15 000 lei la 30 000 Ici, însoțită 
de vînzarea acțiunilor, minimum 
10 acțiuni de 5000 lei, fiecare 
utilizînd pentru aceasta împru
mutul bancar pe un an de zile, 
cu o dobîndă de 10 la sută. Dife
rența de 15 000 lei va fi asigura
tă din fondurile statului și nu 
ale societăților comerciale. Statul 
a stabilit prețurile fără o discu
ție prealabilă cu factorii 
mici, stalul să plătească

• Asigurarea pentru 
narii de la oraș a unei 
minime dc 20000 ici pe Jună, iar 
pentru pensionarii dc Ia sate a 
unei pensii minime de 12 000 lei 
pe lună (țăranii care au muncit 
în CAP);

• Existența fondului dc 
gurări sociale și medicale 
permite asigurarea 
diu de maternitate 
pînă la împlinirea 
ani a copilului, în 
75 la sută din salariul lunar, 
sigurarea personalului muncitor 
cu plata in perioada concediului 
medical reprczentînd 100 la sută 
din salariul lunar.

PENTRU ÎNCURAJAREA PRI
VATIZĂRII FONDULUI FUN-

pe

econo- 
!
pensi 3- 
pensii

asî- 
va 

unui conce- 
pentru femei, 
virstei de 3 

valoare de
n-

C1AR ȘI A CREARTI DE 
ȘI ASOCIAȚII CU 
SCOP
CIAL) SE IMPUN :

• Aplicarea corectă 
fondului funciar, chiar 
ei ;

• Acordarea unor 
turi pe termen lung (20—25 ani) 
cu dobîndă redusă (10 la sută), 
pentru achiziționarea de utilaje, 
îngrășăminte și sămînță, și chiar 
realizarea unor investiții cu ca
racter agricol (irigații, sere ete)j

• Asigurarea unor pensii co
respunzătoare pentru țăranii care 
au lucrat în CAP, care să repre
zinte 60 la sută din pensia unul 
muncitor de la oraș ;

• Stabilirea unor prețuri co
recte pentru produsele agricole, 
corelate între producător și cum
părător, prețuri stabilite în func
ție de prețurile practicate la •»!- 
vel mondial și nu aiurea, așa cumi 
s-a procedat și se procedează la 
prezent ;

• Sprijinirea oamenilor de la 
sate pentru cumpărarea de utila
je necesare pentru mori, gatete, 
brutării, abatoare etc și pentru 
construirea acestora, creditele 
necesare fiind asigurate de bănci, 
pe termen lung și dobîndă scă
zută;

• -Sprijinirea materială și fi
nanciară a celor care doresc să 
își deschidă ateliere meșteșugă
rești și servicii către populație;

• Transformarea, acolo unde 
există, a unităților pentru meca
nizarea agriculturii, în întreprin
deri particulare, în care acționa
rii să fie lucrătorii din acestea și 
chiar țăranii. Acționarii să-și a- 
leagă consiliul de administrație, 
ei să-și stabilească planul de 
cru;

• Agricultura are nevoie 
specialiști. Aceștia trebuie să 
grupați, o parte în institute 
cercetări naționale și județene, 
altă parte să primească pămîntul, 
iar o altă parte să fie sprijinită 
în diverse activități cu caracter 
productiv sau comercial;

• Sprijinirea familiilor de ță
rani eu mulți copii pentru asi
gurarea unei existențe decente}

• In problema învățământului, 
se impune ca toți copiii capabili 
și cu dorință de carte să fie spri
jiniți în continuare. Este inadmi
sibil să se gîndească cineva Ză 
introducerea taxelor școlare;

• Trebuie creat un fond de 
asigurări sociale și medicale pea- 
tru toți locuitorii de la sate;

• Este necesară sprijinirea «a- 
drelor medicale, a profesorilor ți 
specialiștilor de la sate, pentru ‘ 
stabilizarea acestora, pentru crea,-, 
rea unor condiții civilizate de 
muncă și viață. Să dispară, cu,: 
adevărat, diferența dintre sat și 
oraș, așa cum este în Occident.

FERMB 
DUBLU 

(PRODUCTIV-GOMER-

a legii 
revizuirea

împrumn-

lu-

do 
£16 
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In încheiere, promit alegătorilor mei, că, dacă voi Ji 
ales, ii voi respecta și voi lupta pentru îndeplinirea pro
misiunilor făcute acum in campania electorală.

întotdeauna ii voi ajuta pe aceia care vor apela la 
sprijinul meu. In cazul în caic nu voi rcsPccta promisiUr 
nea făcută, din motive independente de voința mea, îmi 
voi cere demisia din funcția de senator, comunicîndu-lB • 
alegătorilor motivele caic au cauzat accas'ă demisie.

Oricum, eu nu concep să promit oamenilor ceva, iar 
apoi să uit a respecta ceea ce le-am promis. Așa să îmi 
ajute Dumnezei!! —> *-

* i

VOTAȚI COCOȘUL! TRĂIASCĂ ROMANI \ 
MARE REÎNTREGITĂ, LIBERĂ, 

INDEPENDENTĂ ȘI PROSPERĂ !

Al ÎNCREDERE
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Programul TV sâptâmînal
LUNI, 21 SEPTEMBRIE

>
H.00 Actualități
H,lt) Agenda electorala.

’-t-» 20 Calendarul zilei.
f.tVO WORLDNET USIA. 
<5,30 Avanpremieră TV.
15,50 Forum.
<f'.2O Actualități.
tb,25 Emisiune in limba mag.iia-
• râ. Știrile zilei. 
*7,45 Pro Patria.
JL8,aO Studioul electoral.
10,30 Desene animate. 
țO.OO Actualități,
10.30 Campania electorală.
20,45 Tezaur
21,05 Teatru TV. PIINE DE 

CASA de Jules Renard,
El,50 Studioul economic.
22,lu Studioul electoral.
23,15 Actualități.
23.30 Sport.

MARȚI, 22 SEPTEMBRIE

1AQ Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorali.
UF» Calendarul zilei.
10,40 Super Channel.
4240 Ora de muzică.
13,00 Interferența
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14» Avanpremieră TV,
14>5 Preuniversitaria.
15,00 Curauri de limbi străine.
1»,m0 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
LF» Actualități.
12,05 Forum.
17.35 Cultura In lume.
18,05 Salut, prieteni!
10,55 Studioul electoral.
10.30 Desene animate.
2LP0 Actualități.
2J,30 Campania electorală.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.35 S*udiou! economic.
27.00 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

MIERCURI, 23 SEPTEMBRIE

7 00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,90 Actualități.
10.20 Aoer.da electorală.
10,30 Calrr.daiul zilei.
40,«0 Ei'm eerial. MARC ȘI SO- 

PHLB. Episodul 11.
11» TV5 Ea.-ope.
12.10 ©ta de muzică.
43,Oi mUBiwi In memoria.
IU5 Podoabe românești.
11» Ac-Ugâități.
14.10 CMNuția montană.
14,40 Mtero-recHal Gloria Gayriev. 
15,05 Preuniversitaria.
15.4® Cuiburi do limbi străine.
16.10 VirTs ți dnl bucovinean.
16,15 Tragerea PronoeKpre». 
*6,35 Forum.
it.Ob Aciualitâți.
*7,10 15 16, 17, ÎS.
If.40 Studioul economic. 
*0.10 Samba și Bossa-nova. 
*0,25 Studioul electoral.
19,3a Oe.'n animate.

20,00 Actualități.
20.30 Campania electorală.
20,45 Film serial. HEMINGWAY.
21.40 Universul cunoașterii.
22.15 Studioul electoral.
23.15 Actualități.
23.30 Sport.

JOI, 24 SEPTEMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica 6Î0I1 
dova.

10,00 Actualități
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Super ChanneL
12,05 Ora de muzică.
12.50 Oameni de Ungă noi.
13.20 Jazz-magazin.
13.50 Actualități.

............ ..u>«.............limb

21-27 
septembrie

14,10 Conviețuiri.
14,40 Preuniversitaria.
13.20 Cursurț de limbi străine.
15,50 Agenda muzicală.
16,00 In obiectiv.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Telcdiscul muzicii populare.
17.20 Simpozion.
18,00 Studioul economic.
18,25 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 StudiouJ electoral. 

Campania prezidențială.
23.30 Actualități.

VINERI, 25 SEPTEMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. CONDORCET.
11,50 Descoperirea Planetei.
12.10 Semifinala turneului in

ternațional de tenis al Ro
mâniei.

15.10 Preuniversitaria,
15.40 Mondo muzica.
16.10 Arte vizuale.
16.40 Tragerea Lxito,
17,00 Actualități.
17.M  Emisiune In limba germană,
18,05 Patrimoniu.
18,25 Muzica pentru toți.
19,00 Viața spirituală.

19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.45 Sport.
21,00 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOWARD.
22,00 Reflecții rutiere.
22.15 Serenadă pentru orchestră 

de coarde.
22.40 Ancheta TV.
23.10 TOP 10.
23.45 Actualități.

0,00 Intîlnirea de la miezul 
hopții.

SÎMBATA, 26 SEPTEMBRIE

9,00 Bună dimineața!
9.50 Șahul de la A Jba A.

10,00 Actualități.
10.10 Tlp-top, mini-top.
11.10 Viața spirituală.
12,00 Itinerar!! spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13» 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Finala turneului interna- 

țioMl de tenis al României.
16,05 W.A. Mozart.
16.20 Desene animate.
16.45 Magazin cinematografie.
1735 Scene vesele din opere.
18,00 Gong!
18.30 Laureații Premiului Nobel 

pentru literatură Jlenryk 
S<eoJttewic2.

19,00 Refrene de neuitat.
19.15 Telcenciclopedia.
20 00 ActunNIăți.
20.45 Film serial. TWIN PEAKS.
21.40 Sâplămîna sportivă.
22,00 Ghicitor; cu... număr.
23,00 Actualități.
23.15 Film artistic. Artista, do

larii și ardelenii. (România, 
1980).

0,35 Video-discoteca.

DUMINICA, 27 SEPTEMBRIE

8.30 Bună dimineața!
9.30 Abracadabra!

10.30 Film serial. FRAM. Ep. 15.
11,00 Actualități.
11.15 Lumină din lumină.
11.45 Viața satului.
12.45 Actualități.
13,00 Pe meleaguri vrlncene.
13.20 Desene animate.
13.45 Film serial. BONANZA,
14.35 Actualități.
14.50 Automobilism.
15.15 TOP 3, 2, 1.
15.50 Automobilism.
16,00 Actualități.
16.15 Automobilism.
16.45 Piese de virtuozitate.
17,00 Film serial. BONANZA.
17.50 Dansuri românești.
18,00 Actualități.
18.15 Știință și Imaginație.
18.45 Muzică populară.
19,00 Film serial. EU SPIONEZ.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. DALLAS.
21.30 Actualități.
21.45 Film serial. DALLAS.
22.35 Duminica sportivă.
23,00 Aciualitâți.
23.15 Gigi Marga !n recital.
23,15 Pleu Procople Pâtruț: enci

clopedist al spiritului româ
nesc.

0,05 Actualități. Alegeri '92.

Bătută și... fugită
„Am încercat s-o lămuresc: măi fată, am făcut-0 eu, m-am 

măritat la 15 ani, cu unul mai mare cu 11 ani și m-am ales «u 
tine și-n rest... bătăi, era gelos turbat... Ne-am despărțit, n-o mal 
fă șl tu 1 Ea, nimic I E foarte cuminte, vai, ce să spun, da’ cum 
o luam cu binișorul, mă lua ea tare. O ținea una și bună: «Eu 11 
Iubesc pe Stelian și mă mărit cu el !• Pină la urmă, n-am mai 
suportat și... am bătut-o. Am crezut c-o să fac ceva și... Iaca, fuge 
de-acasă 1 Ultima dată am văzut-o pe 1 septembrie, pe la trei. A 
spus că pleacă la piine... După vreo oră, m-am dus s-o caut... Dis
păruse. Ml-a lăsat cartela Intr-un papuc, la ușă. Luase din casă 
25 de mii, m-a lăsat cu 500 lei. Bărbatu-meu s-a făcut foc, nici 
nt’ vrea să mai audă de ea. Dar eu..., sînt mama ei... îmi lipsește, 
vreau sâ știu unde e, măcar să-mi scrie, nu-i fac nimic, poate să 
se șl mărite, treaba ei, da’ să știu de ea... De două săptămini o 
caut. Am luat ajutorul de șomaj, mi-am vindut cerceii din urechi 
șl-o caut. Mi-au spus unii că au văzut-o pe la pocăiți. Am fost pe 
Ia toate adunările șl nu dau peste ea. Stelian, băiatul ăsta al ei, 
are 24 de ani, e pocăit, penticostal, ca și familia soțului. A fost 
de «Iteva ori la adunare cu el. Eu am lăsat-o, nu i-am zis nimio, 
da" cu căsătoria nu eram de acord. Zece ani diferență Intre ei! Vă 
dațl seama 7 Eu am trecut prin asta și știu.» Băiatul e-acasă. 
L-au chemat la poliție, zice că nu știe nimio. Știu că e aici, la 
Vale, mereu iml spun unii c-au văzut-o, numa’ eu nu dau ochii 
cu ea. N-am treabă cu pocăiala ei, și eu umblu pe La Martori, deși 
sînt cre.știn-ortodoxă. Cu măritișul, mărltă-se, n-are decit I Eu 
ana Încercat s-o opresc, să nu mai treacă și ea prin ce-am trecut 
eu. Da’, dac-așa vrea Dumnezeu, facă-se voia lui. Eu am iertat-o 
de-atunci și-o aștept acasă...**.

Femeia Iți stăpineșto cu greu lacrimile. Nu vrea să plingă In 
fața copilului pe care-1 poarlă-n brațe. Nu știe dacă a greșit. Ini
ma ei de mamă ața a indemnat-o. Să-ți apere pruncul de pașii 
greșiți, cu orice preț. Prețul I se pare acum prea mare și lasă 
cerului sarcina pe care n-o mal poate duce la bun sflrșit. A căutat 
peste lot. Nici la școală n-a apărut. Acum așteaptă acasă. Ana 
Chdmu, din Petrlla, Ișl așteaptă fata. Rugăm pe cel care-o știu 
șl citeso aceste rlndurl să-l Împrumute ziarul. Fata are 14 ani țl 
se numește Mariana Măturaru. Nu vă mirați! Este rodul primei 
căsătorii eșuate a Anei Chelmu. Copiii nu învață din greșelile pă
rinților. Mama a vrut să-și ferească fata de o decepție dureroasă 
ca a el. Acum vrea s-o ferească de mai rău... S-o ajutăm să-și re
găsească liniștea I

Ștefan CIMPOI

scurtissimet
Micii artiști intră în scenă

Marți după-amlază, a avut Ioc 
o primă reîntilnire cu elevii sec
ției de muzică și arte plastice a 
Ș<olii generale nr. 1 Petroșani. 
Micii artiști car® ne-au adus, 
sub Îndrumarea profesorilor lor, 
atîtea satisfacții estetice anul tre
cut, «reintră In scenă*. Din nou 
susurul pianului sau viorii va 
străbate, de la ore matinale și 
pină seara tfrziu, prin ferestrele 
școlii .Tulburătoare dovadă de 
dragoste pentru frumos ! Peste 
100 de „artiști In pantalon! scurți 
sau fusti(e* vor pătrunde tainele 
frumosului, pentru a nl le expli

Ecouri și mulțumiri
Publicam In numărul 697 din 

27 august a.e. al ziarului nostru, 
nota cu titlul «O operă de artă 
in pericol I*, referitoare La peri
colul degradării lucrării maeștri
lor gravori Elena Bianu șl losif 
Telknann. de pe zidul Liceului 
din Vulcan.

Bi bine, nu mică ne-a. fost mi
rarea să sesizăm că, odată cu În
ceperea noului an școlar, eîțiva 
oameni de bine ți iubitori de 
frumos au preluat semnalul nos

ca, apoi, pe îndelete, nouă, tutu
ror, în sălile de spectacol sau de 
expoziție, visîndu-se fiecare un 
Enescu sau o Teodora Lucaciu, 
un Grlgorescu sau un Luchian. 
Să credem și noi In visul lor mi
nunat. Noul an școlar la secția 
de muzică și arte plastice a Șco
lii generale nr. 1 este, de-acum, 
o realitate. Pină la aplauzele re
citalurilor e cale lungă, drum 
presărat cu sute de ore de mun
că Indîrjită și nu o dată lumfnat 
de lucitoare lacrimi fugare Ir* 
colțul ochiului senin, de copil.

Ilorațiu ALEXANDRESCU

tru ți au remediat stricăciunile, 
inlăturind pericolul degradării. 
Am aflat că aceștia sînt mese
riași al SC 6ONPET SA, respec
tiv, maistrul Cimpoi și inginerul 
Racolțea. care au executat lucra
rea cu sprijinul Primăriei locale.

Pentru gestul lor, conducerea 
Liceului Industrial din Vulcan, 
dorește să le aducă, ți pe această 
cale, cele mai calde mulțumiri, 
cărora le subscriem și noi. (T. 
VINȚAN)

’ .M V»- -»■
CLASAMENT: 1. Rhythm îs A 

Dancer — SNAP; 2 lt’s My Life
— Or. Alban; 3. Talce A Chance 
CM Mc — Erasure; 4. Maglo 
Frienri — 2 Unlimited; 5. Hazard
— Rtohard Marx; 6. Over You — 
Timmy T.; 7. Don’t Let The Sun 
CJo Down On Mc — El ton John 
ți George Michael; 8. Jump — 
Kriss Kross; 9. Remember The

r
ime — Michael Jacksonț L0.
Want Your Love — J. Dec.

, INFORMAȚII: Grupul 
(Dan Bittman, Florin 
Mugurel Vrabete, Tino 
Edy Pctroșel) susține 

Concert Ia Piatra Neamț, 
o 3 octombrie a.c. la Arad, 

noiembrie, trupa pleacă in 
1 • Citeva topuri In lume, 
„Maxihft parade* (Ger rn 1

1 1. îl’s My l.ife — Dr Al- 

P U Z Z LE
ban, 2 ABBA — esque — Erasu- 
re, 3. How Do You Do — Roxette; 
«Bravo* (Germania): 1. IVs My 
Life — Dr. Alban, 2. Rhythm Is 
A Dancer — Snap, 3. 9 o Be With 
You — Mr. Big. ...6. If You Go 
Away — Ncw Kids On The Block,
7. How Do You Do — Roxette,

10 Nothing Eise Mutters — Me
talica; „Ncw Musica Express* 
(Marca Britanic): 1. Rhithin Is 
A Dancer — Snap, 2. Achy, Brei- 
ky llcart — Billy, ltay Cyrus, 
..•.8.' Take This 11c irt — Richard 
Marx, ...33. It’s My Life — Dr. 
Alban; „Billboarrl* (SUA): 1 End 
Or 'J'lic Rond — Bovz II Men, 2. 
Baby IJ iby-B.iby — TEC, 3. N.)

- DISCO
vember Rain — Guns’n Rose»,
4. This Used To Be — Madonna, 
...11. Move This — Technotronle, 
...14. The One — Elton John 1 
„Pop, Rock And Show* (România) 
secția pop. 1. Too Funcky — 
George Michael; 2. WI10 Is It î 
— Michael Jaekson; ...9. One Lo
ve — Dr. Alban. ■ Pentru ianua
rie 1093, cei de la Dccp Purple 
șirau propus u'i lung turneu mon
dial. • Tot pentru 1993, grupul 
Iris va avea un contract dc trei 
luni in It.șlia. • Noul disc Bon 
.Iovi este dat ca sigur pentru 20 
octombrie a.c. • Rod Slewart 
este tatăl celui dc al treilea copil, 
un bai. țel numit Reni .

-ROCK
RĂSPUNSURI LA SCRISORI : 

Mihai L., Sorina D., Marian P. — 
Petroșani: pentru concursul „Zec® 
răspunsuri pentru... Michael Jac- 
kson !“, urmăriți zilnic Întrebă
rile ți informațiile din pagina a 
4-a. Dor el Giupea — Lupcni: Snap 
este un grup englez, de fapt un 
dt>o, hi care partea feminină est* 
mereu schimbată de „titularul 
postului", Durrou Maurice Butler 
zis Turbo B. (25 ani). Partenera 
cu care s-a lansat in 1990 a fost 
Jackle Harris. Lucrcția Buzea — 
Vulcan: cei patru Public Encmy 
sînt Flavo Flav, Terminator X, 
(’liuk D Ilank Sokle, primul lor 
LI* in 1990 fiind „Fear Of A Black 
Planet". Sergiu Agavriloaie —

Petroșani: despre Phil Colllns, 
succint, citeva date: s-a născu* 
la Cheswick (Anglia) la 30 nov. 
1951. A fost bateristul grupului 
Genesis, realizînd insă In paralel 
numeroase albume solo. Gu cea 
de-a doua soție, Jill, are trei co
pii. Cele mai bune albume slut' 
„No Jacket Requlred* ți mal ales 
„...but Seriously*. unde a lucrat 
cu nume dc marcă ale rock-ulul 
mondial: Davld Brosby, Steve 
Winwood, Eric Clapton. Elisabeta 
Fagerdu — Vulcan: aceștia sînt 
Qucen: Freddie Mercury (a trăit 
Intre 6 septembrie 1945 — 24
noiembrie 1991), Brian May (n. 
19 i,ulie 1947) chitară, John Dca- 
con (n. 19 august 1951) șl Rogev 
Taylor (n. 26 Iulie 1919), tobe.

Genii TUȚU
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cu George Topîrceanu

TOAMNA ÎN PARC
Cad grăbite pe aleea 
Farcului cu fioi i albastre 
Frunze moarte, vorba ceea. 
Ca iluziile noastre.

Humen de timiditate 
El $e uita'n jos posac, 
Ea strivește foi uscate 
Sub pantofii mici de lac.

Fon lumina estompam 
LV mala sa unui nor, 
V. aloare trece-o fată 
Clin plutonier maior

Jji’ntr-o fină discordanță 
Cu priveliștea sonoră 
Merg așa. cam la distanță. 
El major și e« minoră...

I 
I
II 
I
I

C I N E L
Ia ghici ? (pl.); 2. Trei 
florii albastre; 3. A le 
nave in portul Midia I 
; 5. Onomastică fără

<
* 
IJ 
I

î
I 
î

E T U L
l'mw» ca un ei<>u de melodramă, 
El se evpimc'n poze studiate:
Profil— trois-quarts.., din fața... de la spate, 
Și tuturor suride ca o damă.
fliii pinii și 
A devenit o 
Cotidiana lui 
Fa un balon 
Și set ie 
Avind mereu impresia că 
■Și lă’n'.i'o zi va cuceri Parnasul. 
Za-ia'nic, totdeauna, la intrare 
<’») polit. ță 1 se ta e nasul.
Cn-i ci»-ste Iar. din ce in <e mai marc!

vardiștii cum 11 chc.rmă, 
personalitate, 
celebritate
se umflă din recl.imă.

scrie._ și nimic nu șterge 
merge*

Ai
——“T-

FOIL ETON

P L I Z

I 
I 
I
I 
I
I 
I

» i ••jiut, <*ăii-e . ond.HTHia'ul la 
•n-'Hite — fu morj nevinovat!

• oiidamnatul: — Ți-ar fi placat 
s«i mor vinovat?

o *rcii.. ' — Xu înțeleg d»
<< >->u Hiiei-șun.H împotriva mea. 
fairt UU.II* cil Un pl< Ull >11 glO.lp l ’

• *.i pnns — Mi Impoirixfi a-
irs *1| [1.1 or 111.1 înverșunez, i i
im (xii, o n i eiu lalt I

I
I
I

r«l 
•PA

— Ma'stic 
duium «uo 

lOllN’ll'J 
- Ș- cu!

I

Se
• OIIH 
l’lizmiul a h>s>l Ia 
^.ilc un fel de ființa oare, 
țmd indreptabi asupra sa 
jntnutuj vinator al imn devenii 
piin 8'J el însuși tin vinat de 
soi, a ridicat mumie sus, o' iiii 
spre cer tl strigai: „Picase, 
noț“ (Citește „PJiz, nâu!" ca 
sa *uuie olteni șic). Drept care 
vinatoiul a tras, după care a 
rapoiiaf In fața consoartei ca a

»'
un

I
Ai'i.i ic-țil din ^pi>,d. im 

amr-.mdu-s»' șolrruliii dr 
*>< iama — i« un bacșiș 
o ’ i’ ,i in -.anat,ițea mea!

•yitcrul — După • um 
ti .ijuiTge »> sti< la>

_ • _
Manei; — Daca pa.U z « I 

n>» r nevoie sa o vad >n 
wi ,i E,ie syficieni >.a n aud cm 
Urni >a pian in • amera

>•

lin.ti

b**i I
t» nir<a, 

fața

ve< inaI

Ch«*ntol. — Ma'.l’e 
c. i ne de razia»'7

Pictorul. — D<-ugui.
<JUenlul; — Aiwjț.n m 

ariTialoarea compoziție: 
ct nlru, aiacwt ii? m-vusla inea, 
<«re este aliata ru soacră-nnca, 
ambele u-ținute fx- flamuri de 
cumnatele mele! Am.inunicle le 
tas hi t.itTid dumneavo.isir.il

M<e*slre /Ln toata opoz.i 
țiu nuoiai U tabioiiiite «limmea 
voastră m am 9dai!

— Vai, doamna, ma măguliți!
— Nil In fața miorlăite la 

blouri erau ații »>< wmlți p.*i- 
vilori...

pictați

*

I
I
I
I-,Ug. TCZ

eu, în iI
I
I

I 
t
I

l

imistul nr I in Irimalor.
— Chici ce «in in va*7 
Cițlinistul 2:
—- Bar terni
— Nu.
— Streptococii
e- NU.
— Spiroiorit
— Na
— Atwuc
— Clir

I
f

I
I

euvin*', m-ii hilii, sa va 
ce es’r u.vU un „phzuăuM. 

începuturile 
sini.

«tund

vnurt '8 de phznai inii-o zj 
a cerm Ja mavj to <,na d»' 
nai cu sos toniat și usturoi Fi
nalului «t <|i.pat ui, dar pliznăii 
an vipinvicțint. l'anțo-,1, ii ve- 
zh-m ia televiziune, scara de sea
ra, bolborosind fiaze, tnlrucil e 
apropie alegri i»c peolru pl.znaul 
dc fruntr și peirtm adunarea 

pl iznâilor.
Am i unos< »H și eu, recent mai 

•uulți pbznai de cei mau. B.ueți 
țanțoși, faloși, puși 
cinci a<e. Se gindesc cu toata s«- 
riozdatra să deschidă 
„liodogdpi," ți 
limba lor, d« toate Urni, 
p'av. s ww tăcut ziariști 
noapte șpre a cu* „< kiuzi” 
mea pliziifulor democrați.

la pa i t u

procesul
.bagă a. iim prt* 

mai 
peste 

in !u-
Alfi

HlMBATA, HIh.B'., «,ia U)

MINEUUI i.l'PENi 
•SUCEAVA. l»ii)>â rele 
simbată (Șliinla - CSM Sucea
va) partida de la Luprni va 
un.i de mjrr angujainent. Duș ■ 
peții au in Ivancmc o „uvcrlurfl* 
de prim rang, ce poate schimba 
rezultatul in 
sale,
ura

C.SM 
văzui*

ti

favoarea echipei 
dar și gazdele suit in ma
să și adjudece victoria, mal 

• ă l’atrh hi, Panelele șl Si>. 
ki și-au reintial m mliia.

EOI'BAL, oi a II

Joii Mcl.dul IO* șa Di||>ă 
«•>i*Mll •!< la BlalșOV, VUlOi'A

ORIZON l’AL: 1. 
iluzii! — Păzitorul 
da în vint — Trei 
•4. Ghiers păsăresc 
alcool — Albul pe perele, uite-1, mâi, bă
ietei Gură cască, gura cască, ce stai — 
„masca*? (int.); 6. Stația de salvare auto 
(sigla) — Praf in ochi, să nu-1 deochi i 
7. Aici pun, ca un perdaf, două fira mari 
de praf! — Și altele precum vâ spune la
tinul cu vorbe bune; 8. Conductor metallo 
moldovenesc — I.ați și cu fața la spate I 
9. Crize din lipsă de satisfacții; 10. Marii 
meșteri mari, marii făurari.

VERTICAL: 1. Căutători de noduri 
papură omenească; 2. Troia, cetate gre
ceasca — Bănuț nou, căzut in gol, cind 
vrei s-auzi o voce de departe; 3. Dă zamă 
pe-afară — Radio-Tcleviziunea-Romănă 
(siglă); 4. Spărgător nebăgat în seama de 
Interpol — Iși poarta nasul prin salcîmi; 
5. Oraș bănățean — Morari fara glas de 
ursi 6. Omida impersonala! — Trage de 
nas; 7. Ultimii rcbiisișli — Țara lui Alb 
Împărat; 8. Unul fără-asemânare — Eta
lon pentru hrana mașinilor; 9. Drumuri in 
forma de raze (sg.) — Baba, cu hoții eeî 
mulți; 10. Supurai e, dom țe, tare; 
dat „cap“

n-au

Ja ghicitoare.
iloraliu ALtXANDllESCU

y/laxiut(L
Rekații între șef și subalterni: g

și tiara cea mai trudă cinstește f 
neamul său!

N A I I

I
I
I
I

peste I 
plia-j

I
I
I

I

parculprefira „urlatoarea din 
orașului" sau denunțurile la a- 
dresa unora ilintiv ci. Alții tic 
că vin vremuri tot mai grele ur 
alțij ne dau ca tifla de peste 
graniță. Ce mai, apocanpsa ( 
miilor e aproape. Asta dacă ar 
fi să-i crezi.

1‘ină una alta pllzmiul de rind 
se mia în vitrinele piine și-și 
trage afara buzunarele goale. 

Raiul propovăduit de pliznăi din 
'89 devine pe zi ce trece, toi 
nui aproape de infern. Așa incit 
nu-mi lamjne de< >t să mă re
semnez., sa întreb c.i tot pliz- 
naul „Eu pentru cine votez?" 
să înjur pliznăiește de origine, 
Yes, picase!... No, pleasc!... t 
mai trec niște alegeri pleznite! 
Ua, m-a luat gura pe dinainte 
șl... Dumnezeu mai știe. Ca 
pliznăii noștri «ie guvernanți ha
bar n -au de pliznăii de i îmi. 
Și ne vind seară du jcaiu, vorbe 
pe niiml ecran «iu Ia rudio, a 
dicâ acolo unda dăm trimestrial 
rt)0 de lei penilru a asculta esența 
reformei celei mai originale 
din toata lumea pliz.n>nlor din 
Răsărit. Vru, picase!

I 
I
I
I

co Emisar
Uf — Scnai

C I N E L
Dezlegarea careului apărut In numără 

trecut :
ORIZONTAL: Recuperare — Emisari 

Al — Cimilituri — Uși — M — (Jt ••
— Palmier — Gr — Eri —
— Rituri — Era — A 
Rar — Gara — O — Eliberator.

CRONICĂ RIMATĂ

4« vă fie de deochi !
Zi de vineri, zi de lirg, 
de la piața domnit vin, 
cjte-o plasâ-n mină țin.
Au luat mult? Au luat puțin? 
Nu le fie de deochi!
Tot fac „halta" la un... v,n.

Ala 
că 
să le cumpere ea iote, 
raportoare, pixuri, crete...
Sa ii scuipi, să nu-i deochil 
U-au pretenții desuete.

mici zic la bunici
vin vremuri mai concrete,

Pentru haina descusută 
cauți o croitorie, 
fiindcă trebuie să fie 
multe în democrație. 
Nu le fie de deochil 
Consignații sînt... o mie. 
Treci pe centru și te miri

B

cercelind erorile 
fiindcă lipsesc florile 
Nu le fie de deochil 
Au rămas tăbliței* 
eu „Nu rupeți florilel

Un panou electoral 
a fost iidical pieptiș 
la margini de Wsfâri.și.
Sa h scuipi să uu-i «feechtt 
Nu i întreg nici un afiș; 
au fost rupte pe furiș.

Kke unul: „Ai, n-ai, iln» 
Dreptate de vrei să ai!"* 
Potentații toți sînt frați 
Câ-s primari s-au deputați 
Strica luinea-ntredgă; „vail" 
’Zau, doamne, câ-s >i<ce*tarațil

I V 
♦

Mircea ANDH43

r r r
Revista „Ude" din 27 martie 

1980 a relatai ca cei 15 membri 
ai eoruluj unei biserici din Bea- 
tnce (Nebraska), care trebuiau 
să vina la o repetiție la ora 7,20 
după amiază, au înlîrzial toți In 
seard zijei de 1 martie 1950. 
Preoțiți, soția și fiica lor aveau 
un motiv (soția înlir/iase să cal
ce rochia fiicei); o fată a stal 
pină și a terminat o problemă 
de geometrie, două n-au putut 
să-și pornească automobilul, doua 
aw Intlrzrat ca să audă sfirșițul 
uniri program de radio interii-

sânt, o mamă și fiica •« 
liiz.at pentru ca mama 
buii sa-și strige fiica «te 
ori ca s-o trezească <te»
ș.a.m.d Motivele par <lte)M», 

dar au fost 10 motive diferite, 
fără nici o legătură 
care
celor 15 persoane.

A fost însă un ne re® cd

a» te- 
a tra- 

rftoatt

au cauzat înUrzienca

I

STADIOANE
de azi apare posibilii, 
Iruigere a Corvinuli» iii 
situația la puncte.

iar o »n- 
echilibra

Pe stadionul Știința, Universi
tatea Petroșani — echipa primu
lui Joc in clasament, tntilnește 
o altă „aspirantă" la litiu: Colo- 
rom Codlca O victorie ai în
semna o serioasă opțiuni* pentru 
„maratonul" promovam.

pini, ii liip.i lui Gogu Tonca au 
poate pierde partida, mai ales «â 
Ncenalii, Oprița, Dinu au fntral 
in „ritmul" victoriilor acasă. Ntel 
ceilalți componcnți nu sînt mal 
prejos

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

DUMINICA

FOTBAL. Divizia D, ora II
AM P.iroșcnl — Hova Roșiori. 

După scorul fitrins obținut la j.y.

Minerul Aninoasa — Aurul Brad 
și l‘aringul lame a — Constructo
rii Hunedoara, două dcrby-url 
ale serici, țarc credem, se voi 
bucura de o asistență record, 
Ciaxdele intră pe teren cu cele 
două victorii obținute in etapa 
trecută. In deplasare, pentru a 
ieși, dk) «vo, victorioare

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

4 MM» 4 mmm» 4 MM â

una dintre ele nu a 9Mit 1»
timp, Ja 7,20 p m , penM •* H
ora 7,25 p.m„ biserica • IM
distrusa de o explozio. •

I’HONOSl’OR?

(20 septembrie) - te NJ
l-'G Bacau — „U" Cluj f
Elcctioputere — Stern» ■ i
Inter Sibiu — Untv. Oatova 1
Hrescia — I’cscara • JÎ
Cogliari — I^izio 0*
Fiorentina — Ancona }
Genoa — Juventus 1 a
Milăn — Atalanta i
Napolj — Inter 1 HI
Roma — Foggia •« a
Toiino — Parma a
UdinchSc — Sampdoria 1» 9
I’ianccnzd — Bari oe

Pagină coordonat* <fe , „i 
ltorațiu A » > XAMJRESCU J ’

vo.isir.il
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HOROSCOP |
FECIOARA a

(23 august — 22 septembtlc) |
Glasul dv este auzit pinâ de- ’ 

parte. Ecoul insă nu se mai în- * 
toarce. H

BALANȚA
(23 Septembrie — 22 octombrie) _

Opțiunea „zero" nu vă avanta- S 
jeazâ. Odatu cu virsta apar alte 3 

, „proiecte".
SCORPION .3

(23 oclombrie — 21 noiembrie)
Un vis în „plus" este o șansă * 

în „minus". Adie un vînt „melan- | 
colic". |

I
* I
ianuarie) I
uceri de la 9

I
I 

martie) I 
puteți a-1

I
I 

;l
I
I

Iulie) |

ire mulțime •

• Dl. Gheorghe Funar, candi
dat la președinție al Partidului 
Unității Naționale a Românilor, 
a lasat să transpire zvonul că ar 
avea intenția unui raid electoral 
în Valea 
de la ai 
tcranele" 
reveni la 
cent, a avut un dialog neconven
țional cu niște fețe ude mereu. 
Asta ar putea fi duminică, dacă 
între timp nu-i taie calea vreo 
pisică neagră sau vreun... pastor. 
• In primele opt luni ale anului 
în curs 43 de mii de români au 
cerut azil în Germania, urmînd 
îndemnul lui Isus: „Cere și ți se 
va da !“, Dar cum nemții

Jiultii, pentru a învăța 
noștri, cum e cu „sub- 
puterii, înainte de a 
T mișoara, unde, re-

L I r

SĂGETĂTOR
I (22 noiembrie — 20 decembrie)

Amintirea unui prieten este o 
rrugă pentru suflet.
« CAPRICORN

■ , (21 decembrie — 19 I
fi "O zi liniștită. Veți cuceri .. __ 
fffiprima... vedere.
L _ VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie) 
i, întotdeauna ați avut noroc. 
fjkJuvjțl și astăzi.

PEȘTI
M (19 februarie — 20

o floare în mină 
’dunge la cele mal „reci" inimi.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

T- iO-despărțire frumoasă nu poato 
^ros';a o... Iubire. Mai aveți inimă 
«4 ^pentru altele.
i TAUR

(21 aprilie — 20 mal)
Jjfcimbetul curat este o floare 
^mră. Vărsați lacrimi pentru a o 
’uda.

II

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

. Apropiați-vă sentimentele și de 
ochii lăsați în Jos. Se vor deschi
deri pentru dv.

RAO
(22 Iunie — 22 I

întîlnire cu o mare mulțime 
Vă onorează. .Veți cîștiga partea 
Acului".

LIU
(23 Iulie — 22 august)

... Aceeași inimă vă așteaptă. Re- 
i.vcdCfea „însă" nu este sigură.

_ --a>* -

nu
studiază limba noastră în școli

........  ' lu-iar „românii" care au luat 
mea-n tălpi sînt în majoritate 
romi, cu alergie la învățătură, nu 
s-au prea putut înțelege și, astfel, 
numai 1 la 500 au obținut drep
tul de ședere în Deutschland Ral. 
Ceilalți, deveniți indezirab’Ii, 
datorită, în special, comportamen-

tultii scandalos, urmează a fi re- 
palriați, cu „viteză americană și 
cu tactică germană11, imediat după 
1 noiembrie 1992. Partea română 
se obligă să-i primească chiar și 
pe cei care și-au distrus actele de 
identitate, renegîndu-se ca fii aî 
acestui pămînt, în speranța uneî 
vieți mai bune, pe meleaguri 
străine. • S-a constatat că rămî- 
nerea timp îndelungat în spațiul 
cosmic afectează puternic orga
nismul uman, contribuind, între 
altele, la oxidarea creierului. De 
aici s-a putut deduce că poporul 
nostru a avut cîndva contacte In
tense cu civilizații extraterestre, 
care ne-au lăsat moștenire pe 
cei cu mintea ruginită — „căzuți 
din lună“. • Intr-un garaj parti
cular de pe întinsul fostei 
niuni Sovietice (au și ăștia 
bleme cu terenul, săracii 1) 
fost descoperiți 220 saci cu

u- 
pro- 

au 
mi-

lioane de ruble, lntrucît 
putut fi numărate, s-a recurs la 
cîntărire. Procesul verbal a con
semnat cantitatea d(*7 tone banc
note. Sugerăm domnului primar 
al municipiului Petroșani să trea
că la cercetarea cu amănuntul a 
garajelor din municipiu, pentru 
rotunjirea bugetului local. • Cer
cetătorii japonezi au reușit 
direcționeze trăsnetele spre 
curl dinainte alese, cu ajutorul 
razei laser, produsă de un gene
rator cu bioxid de carbon, la o 
tensiune de 1,2 milioane volți si 
focalizată într-o oglindă cu canal 
multiactiv. Cu asta, japonezii au 
devenit inexpugnabili: cum îi su
peri, cum pun trăsnetele pe ti
ne ! In consecință, nemaiavînd 
nevoie de trupe, au și trimis, In 
trei nave primul contingent din 
cei 1700 ce urmează să-și facă

n-au

să 
lo-

■

i *

ț

I 
I'
IIProgramul TV. a w

19 SEPTEMBRIE 
*9,00 Bună dimineața! 
>9,50. Șahul de la A la Z. 
■Q.oo Actualități.
țlVX.'H. 2 sau 3. Magazin distrac-i 
3 tiv. ■

10. Viața spirituală.
J)0 Itinerar» spirituale. 
•0 Ora de muzică.
,30 7X7.

Actualități. 
Reflecții rutiere. 
Goncurs ANF.
Duplex București 

-fiâu. Copiii noștri în dialog.
„îngerii albaștri” cuceresa 

România! Acrobație aeriană. 
Mapamond.

«De dragoste, de dor.., 
iQteleenciclopedia. 
Actualități. 
Film serial. TWIN PEAKS. 
Săptâmina sportivă.
De la egal la egal... amicali 
Emisiune de varietăți. 
«Actualități.
Film artistic. GIND TU NU 
EȘTI (Spania, 1960). 
*JJ«deo-discoteca.

oră
sișcoala sanitară postliccalfi mai . 
face înscrieri și luni, 21 septem- I 

Ibrie, Jntre orele 10—16. I

S 0 J OPINIE
Vă rugăm să răspundeți la întrebările 

de mai jos, încercuind sau subliniind cîte 
un singur răspuns din cele, posibile, pen
tru fiecare întrebare-
1. Cu ce candidat la președinție veți vota? 

Gh. Funar, Ioan Mînzatu, Mircea Druc, 
Ion Iliescu, Emil Constantinescu, 
Traian Dragomir, Nici unul-

2. Dintre candidații pentru Senat 
dețului nostru care este preferatul

Anton Saimac, Tudor Petru, Emil Pop, 
Tiberiu Vladislav, Stelian Dumitrescu, 

Valeriu Butulescu, Ilie Mitran, Petre 
Jurcan, Ivan Diniș, Nicolae Vâlcea, 
Francisc, Boroș, Nici unul.

Caius

ai ju- 
dv î

3. Cărui 
PRM,

, D.R., FDSN, 
UDMR, Nici unuia.

4. Care dintre candidați! județului pen
tru un loc de deputat este alesul dv.? 
Augustin Sebestyen, Stfalfa Petru, Ra-

| du Girleanu, Gh- Ana, Ioan Timiș, Mi- 
hail Bucur, Grigore Popescu, Cornel 

Medrea, Csaba Albert Takacs, Ion Hor- 
toPan, Mircea 
unul.

5. Cine credeți 
.prezidențiale?

l Mircea Druc, 
Emil Constantincscu, Ion Iliescu, Ioan 
Mînzatu, Gheorghe Funar, Nici unul,.

partid (coaliție) îi veți da votul? 
PNL, FSN, MEII, CONVENȚIA 

PSM, PR, PIR, PUNR.

Grațian Rădulescu, Nici

că va cîștiga alegerile

Caius Traian Dragomir, _
•I 
r

N.R. Decupați acest talon, cu opțiunile dumneavoastră 
expediați-1 pe adresa redacției pînă la data de 24 sep

tembrie. Vă mulțumim!

I
I

TALON NR. 3
NUME

ADRESA

RĂSPUNS

Emilia A( IIIREJ și Vioiita IIRJFLESCU

ECHIPA DH SERVICIUam

Secretar de redacțlo
Ștefan CIMPOI

I esponsabil de număr
Tibr-rin SI’ î 1 \1!l

Cort-clut.'i :

serviciul în Cambodgia, ca forță 
de menținere a păcii, prima ac
țiune de acest gen, după cel de-aj 
doilea război mondial. • Prima 
victimă a furtunii de pe piața va
lutară vest-europeana, lira ster
lină, devalorizată cu 10 la sută, a 
fost retrasă din sistemul Comu
nității Europene. Altă liră, cea 
italiană, supusă și ea presiunilor, 
a determinat închiderea pieței 
valutare în Italia, pînă în 22 sep
tembrie. Numai un „da" răsună
tor în referendumul francez ar 
mai putea salva Maastricht-ul, 
dar, după cum stau lucrurile, s-ar 
părea că preconizata monedă u- 
nică europeană va trebui să aș
tepte secolul următor. Așadar, 
țineți-vă de leu ! • Înhumate si 
deshumate de nenumărate ori, 
din ’45 încoace, cadavrele lui A- 
dolf Hitler și al Evei Braun re
vin în actualitate. TV Moscova a 
dat pe post un film în care pare 
să se observe mustăcioara lui Hi
tler, film provenit din arhiva 
KGB-uluî și care dă peste cap 
versiunea în vigoare potrivit că
reia cadavrele cu pricina ar fi 
fost supuse incinerării înainte 
de sosirea armatei sovietice la 4 
mai 1945. îndoielile persistă, ca 
și asupra împușcatului „nostru"... 
• Cercetătorii britanici speră să 
fi descoperit osemintele ultimului 
țar din neamul Romanovilor. 1- 
dentificarea se va face pe baza 
amprentei genetice, extrasă din- 
tr-un fragment de țesut și com
parată eu cea a unei rude pe li
nie maternă, aflată în viață. Me
toda nu prezintă dubii întrucît a 
fost verificată pe cadavrul cele
brului călău nazist Iosif Mengcle, 
un adept al experimentului „pa 
viu" care n-a scăpat de experi
mente nici mort. • Navigația pe 
brațul Sulina continuă să fie blo
cată de nava rusească Eșuată în 
apele noastre teritoriale acum 
mal bine de un an și rămasă 
mărturie de nezdruncinat a fap
tului că tot ce vine de la Răsărit, 
numai... bine aduce-. în aceste 
condiții, SIDEX (Combinatul si
derurgic de Ia Galați) nu-și poate 
livra laminatele, nu-și poate în
casa drepturile bănești cuvenite 
și, prin urmare, nu-și poate plăti 
datoriile către minerii din Valea 
Jiului care, numai din acest mo
tiv, au trecut cîte doi la o căciu
lă pentru tona de cărbune și nu 
pentru că rezervele ar tinde spre 
epuizare.

Ștefan CIMPOI

Iece răspunsuri pentru 
MICHAEL JACKSON

• ••

Două bilete gratuite la concert
5. Ea cîteva sute de kilometri de Los Angcles, într-o oază de 

vis, se află locul unde MIGHAEB JAGKSON își are locuința per
sonală, aflată într-un parc de peste 3000 de acri. Acolo are, prin
tre altele, o grădină zoologică, jocuri electronice, paradisul copi
ilor, cascade, piscine, aeroport etc. Gum se numește acest loc ?

6. Ultimul EP al lui MJCHAEIi JACKSON a apărut în 1991. 
Numele său este „Dangerous", titulatură, de altfel, sub care . se

. desfășoară și turneul său actual. Acest disc conține un număr de 
‘ 12 piese. Puteți să nc indicați cît mai multe titluri ?

BULETIN MICHAEI1 JACKSON
• Primul disc ca solist l-a realizat în 1979, titlul fiind „One 

Day In Your iEifc".
• LnvaUe Smith, coregraf .și dansator în turneul lui MIGIIAEb 

JACKSON a declarat presei franceze că amînarca celor treî con
certe, de la Londra, Gelsenkirchen și Basel, s-au datorat umidită
ții excesive și a ploilor reci, fapt ce a afectat echilibrul vedetei. 
Concertele vor avea însă loc.

• In afara celor două surori care cîntă (numele lor il veți 
indica dv, pentru concurs!), M1CI1AEL mai are o soră, Maurcen. 
numele celor cinci frați fiind Tito, .Tackic, Jcrmaînc, Marlon și 
Ilandy.

• Biletele puse în vînzarc pentru concertul de la București 
sînt cumpărate in cantități masive și vîndute peste hotare (Unga
ria, Iugoslavia, Ucraina), la prețuri variind între 75—100 dolari. 
Românul, cel mai inventiv, face bani din orice I (Genu TUȚU)

Cotidianul de opinii (1 Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 
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