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Rezultatele alegerilor parlamentare
In urma verificării proceselor verbale pri

mit rle la cele 42 circumscripții electorale ți a 
total izarii voturilor exprimate Biroul Electoral 
Central a prezentat situația partidelor, forma-

țiunilor politice .și coalițiilor care au întrunit 
pragul de 3 la sută (ce asigură intrarea în vi
itorul Parlament al țării) și numărul de man
date repartizate.

Peritru Camera Dcputaților Pentru Senat

Precizări din partea 
Biroului circumscripției electorate 

nr. 22 Hunedoara
Duminică, din nou la urne pentru actul final al campaniei 

electorale — al doilea tur de scrutin pentru desemnarea președin
telui țării.

Despre modul cum s-au desfășurat, în Valea Jiului, alegerile 
din 27 septembrie, am solicitat cîteva detalii de la Biroul electoral 
al circumscripției nr. 22 Hunedoara. In legătură cu situația bule
tinelor anulate, ni s-a precizat că județul Hunedoara s-a numărat 
printre județele cu cele mai puține buletine nule, cu 7, respectiv, 
8 la sută buletine anulate la alegerile pentru Senat, respectiv 
Adunarea Dcputaților, și 2,9 la sută la alegerile prezidențiale.

Da întrebarea referitoare la motivele anulării voturilor, mai 
ales la secțiile de votare din Valea Jiului, doamna judecător Ro- 
dica Tănase, președinta Biroului circumscripției electorale nr. 22 
Hunedoara — Deva, ne-a precizat trei genuri de erori în exerci
tarea votării. Mulți alegători au aplicat pe buletine două, chiar ș’ 
trei ștampile, contrar prevederilor legii electorale. Adică au p îs 
.ștampila în două sau trei casete, în loc de una singură. Pe multe 
buletine a apărat ștampila și la caseta Convenției Democratice ■?' 
a UDMR. A treia eroare a rfonstat in faptul că unii aleg itori i i 
pus ștampila doar pe buletinul pentru alegerile prezidențiale, i r 
celelalte, pentri. Senat și Adunarea Dcputaților. le-au int >d:is 
în urnă neștam.pil.ite.

în legătură cu alegerile prezidențiale care vor avea loc du
minică, votarea va fi mult mai simplă. Buletinele de vot pentru 
al doilea tur de scrutin au un format simplu. Noul buletin arc 
înscrisă pe prima pagină specificația „al doilea tur de scrutin" 
data de 11 octombrie 1992 .și numărul circumscripției electoral 
In interiorul buletinului, pe pagina a treia, sînt tipărite vizib 1 
două patrulatere în care sint inscripționate numele celor d n 
candidați, formațiunile politice pe care le reprezintă și semnele 
electorale ale acestora. I’e ultima pagină, șeful secției de votare 
va aplica ștampila de control. Alegătorii, a ni ii insistat președinta 
circumscripției electorale, să nu uite ca. odată cu prez nt.uea ac
tului de identitate, să semnez'*, în drepți.1 numelui lor, lista de 
alegători. Aceasta pentru o <. • dențâ exactă și preîntîmpini.rva 
oricăror suspiciuni privind prezența la vot.

Dat fiind că în 27 septembrie am avut o participare mulț.i 
mitoare la alegeri in cadrul circumscripției, interlocutoarei și-a 
exprimat speranța că și în 11 octombrie vom avea o prezența huni 
la urne, mai ales că decisiv pentru alegerea viitorului președinte 
al-țarii va fi numărul efectiv al votanților, deci a voturilor ex
primate pentru un candidat sau altul.

loan Dl'BEK J

cz

u

Z 9 y n :t C-U N
r. vo
tu

ri

e CJ . 75r>
e c w

%
 fa

ță
 de

 
vo

tu
ri v

al
a

bi
le

 ex
pr

im
N

r. 
m

an
da

te

i. FDSN 3'157*18 320407 27,72 117
2. CD 2177141 870420 20,01 82
3. J.SN . 11 o 326407 10,19 43
4. I’UNR 834586 326107 7,72 30
5. UDMR 811290 3261117 7,46 27
6. PRM 421061 326107 3,90 16
1 , I S.M 330378 326407 3,84 12
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1. 1 DSN 3102201 328944 28,29 49
2. CD 2210722 877185 20,16 34
3. F.SN 1139033 328944 10,39 18
4. I’l NR 890410 328941 8,12 14
5. IDMIt 831469 328!) 14 7,58 12
ii. PRM 422545 328944 3,85 7
7. PDAR 36 *427 32891l 3,31 5
8. PSM 349170 328944 3,19 5

PROMPTITUDINE
Cu adresa nr. 6540 din 6 octombrie, domnul primar Gh.oighe 

Stoicuța răspunde scrisoiii deschise pe care i-a adresat-o domnul 
loan Băloi in ziarul nostru din 9 septembrie. Din răspuns rezul.ă 
că petiționarul loan Baloi nu are dreptate. în sensul că spațiul 
solicitat de domnia sa, fiind de utilitate publică, nu se poli în
chiria. Apreciem promptitudinea cil care domnul primar a răspuns 
scrisorii deschise, prec um și faptul’că răspunsul domniei sale, 
întemeiat pe legislația in vigeare, este inatacabil. Cil prive-.te 
ji mrile aduse domniei sale prin scrisoarea d-schisă, fi car - . >tor, 
așa cum este stipulat in pagina a IV-a a zi rnlui nostru. î?i a* *mă 
„responsabilitatea morala și j iridica asupra corectitudinii d.itDor 
cuprinse in articole". (II Al.)

Adevărata față a Italiei (IA)
V’

* V
Ne i hărăzit Dumnezeu șl fa- 

m 1 i „Jiu-Piave* sâ săla.luim, pe 
tot pil ursul sejurului, la Longa- 

ron. . COMUNA DI LONGARONE.
Deci, în regiunea VENETTO, 

P ov.ncia BELI.UNO, una dintre 
comune, cea care ne-a găzduit pe 
tot timpu vizitei de prietenie, 
c .te COMUNE DI CONGARONE. 
Pentru noi, românii, cind spui 
comună te gîndești la u.ițe cu 
șanțuri și miros de balegă. Nici 
vorbă! Longanore este o așezare 
care ‘..amână cu Petroșanii)!. Sca
na n... dar numai ca peisaj mon
tan. In rest...

I.angarone este de fapt un oră
șel, o stațiune montană, care are 
o istorie aparte. O istorie care 
merită cunoscută. lat-o:

In zi-a de 9 octombrie 1963, la 
ora 22,10, o enormă masă de rocă 
muntoasă (2->0 de mii de metri 
cubi) s-a precipitat și, din mun

tele Toc, s-a prâbu it în lacul 
artificial Vaiont. Soarta a făcut 
ca aceasta localitate cu oameni 
liniștiți să fje așezată sub baraj. 
Apa lacului, după prăbușirea 
st inc ilor, a emanat o energic a- 
proapc de două ori cit explozia 
d< la H.roșima. Urgia s-a abătut 
asupra comunei I.ongarone și 
asupra locuitorilor săi. Sinistrul 
a distrus tot: oameni, case, vieți, 
vise, iubiri împlinite sau neîmpli
nite, planuri de viitor...

Intr-o dimineață ploioasă, am 
vizitat „CIMITERT DI EORTOG- 
NA“. Este locul unde, din res
pect pentru victime, locuitorii 
comunei păstrează cu pioșenie a- 
mintirea celor dispăruți. Acolo 
mi s-a întîmplat să pling, alături 
<le primarul din Lon/iarone, îm
preună cu doamna DE EAZZERO 
ROMANA, care și-a regăsit pe 
plăcile comemorative bunicii și 
rudele. Doamna Romana locuiește 

la Sîntămâria Orlea. Pi intre pică
turile dc ploaie, la cimitirul din

Vajont, n-am înțeles care este 
deosebirea Intre viață și moarte.

*
Prînz.ul pe c ire l-am servit a- 

poi, nc-a dovedit că viața învin

ge. Chiar la intrarea în această 
„comuna". O comună de 103 kmp. 
care a renăscut, după dezastru, 
din propria-î cenușă. Așadar, in 
nu mal puțin de 30 dc ani, I on- 
garone și-a recăpătat dreptul la 
identitate. Această comună, cu 
numai 4316 locuitori, dispune 
(nc-am convins cu ochii noștri) 
dc: un palat al mostrelor, un pa
lat al sporturilor (dotat cu pisci
nă. saună, body-building), un sta
dion comunal cu pistă atletică, 
o casă de bătrîni, o școală pro
fesională, un centru cultural, o 
bibliotecă civică, o școală ele
mentară, o casă dc copil, o gră
diniță, o școală medie, ni numă
rate terenuri de tenis șl un Insti
tut pentru pregătirea hotelierilor... 

Și nu numai at.it.

I .i 4316 locuitori. c *- 
muna d i s p u n i dc o 
policlinică. o stație <1 ■ a .* )*•! 
lanță, un post dc carabinieri o„ 
poșta (d unde s-a vo* bit re la 
chiar și cu l\iroșaniul), o l.ii; i- 
cie, o banca (conduse rle n il 
dintre prietenii n< Iri, se- i r 
AMBROSIANO.

Pupăză sub cola'. corn m i des
pre care va vorbim dispune de 
8 restaurante (servicii i la cart*) 
și 4 hoteluri.

lata cum niște o.im. ni c * c 
știu ce vor au fost in stare a, 
după o tragedie care a zgud it 
întreaga Italie, sa creeze ac >, 
la poalele Dolonuților, un c ub 
dc civilizație și progres.

Netemîndu se de nimeni, do
vedind că omul sfințește locul. 
De aceea îmi permit sa cred a 
Dongaronc șl oamenii săi iu 
reînviat, precum pasărea Piu* *r. v.

Mircea BUJORESCl



2 Z O RI NOI S1MBATA, 10 OCTOMBRIE 1992

j M 0 C H A E L J A C K S O N, j 
î VIS 51 AMINTIRE... ! 
I 1

Mărturisesc că m-ain gîndit 
oarece timp, dacă să scriu sau 
nu despre concertul lui Michael 
Jackson, pentru că tot ceea ce 
am simțit la această fiesta de pe 
„Național”, greu se poate reda. 
Să încerc, totuși...

Am pornit spre marele stadion 
împreună cu prietenii de ' ~
dio România Tineret — 
Jeans" — Paul Grigoriu 
Caracseghi, Florin Helmis, 
Baltă, intrind în incinta stadio
nului după cinei filtre ale poli
țiștilor, aceștia dotați ca pentru 
război! Paul Grij-oriu directorul 
general adjunct al postului na
țional de radio, este oprit de 
un cameraman de la TV pentru 
o da larație — el văzuse con
certul hi Viena — apoi pe la 
orele 19, ne ocupăm locurile pe... 
scările 
II a. n 
Deva 
gazon 
70 000 
țara, i 
Rnlgari . 
Se vind 
toate purlind marca 
nelipsita Pepsi Cola 
ticlâ de 1,5 litri!).
Ora 20.10. Intră in - mă trupa 

de încălzire, Sn ip. de fapt un 
duet de rap-house arhicunoscut. 
Cei doi cintă cu negativ, încep 
cu „Iko, Iko", continuă rklicînd 
pulsul spectatorilor cu „The Po- 
wer", ho Stole 11“, „Believe 
In It, punctul culminant fiind 
„Rhytlun Is A Danccr”. Dar lu
mea așteaptă pe MICHAEL 
JACKSONI

După o jumătate de oră, Snap 
își încheie recitalul urmează o 
scurtă pauză in care se ascultă 
Bcatles, publicul este în formă, 
se dansează „Ob-La-Di-Ob-La- 
Da”, piesa din 19681

Ora 21,30. Dc undeva din eter, 
Marcel Avram anunța: „Bunii 

seara București, bună scara 
România! Bucurcștiul este astă- 
scară capitala internațională a 
muzicii pop-rock. Veți vedea cel 
mai mare show al sfîr.șitului de 
mileniu. Peste cinci minute apare 
MICHAEL JACKSON!”

la Ra- 
„Blue 
Sorin 
Irina

stadionului. la tribuna a 
ip din 

Pe 
aproape 

din toată 
Ungaria, 

de aiurea, 
tricouri, 

-arului și 
(7t)" Ici o

fiH'l in!
Anjelu Siinilea! 

in tribune, 
-pc-etatori 
iufoUaviu. 
l Taina și

postere, cărți.

Totul se cufundă în înlunerio 
și, pe fondul unor acorduri cla
sice, pe o succesiune de imagini 
pe cele trei ecrane video, mo
ment solemn și, dintr-o explozie 
urmată de o ploaie de jăratec, 
în mijlocul scenei apare Michael, 
răminînd ca o statuie timp dc 
trei minute. Publicul este în 

delir. Se atacă prima piesă, 
„Wanna Bc Starin’ Something”, 
sonorizarea este deosebită. Mic
hael își desfășoară show-ul în 
compania celor șase muzicieni 
(care sună ca pe disc!), patru co
riste și a trupei de dansatori. 
Totul este natural, fără dialo
guri forțate și îndemnuri dirijate 
eatre public, pentru a cînta și 
:i dansa.

S-au cintat 16 piese. De fiecare 
dată era cu totul altceva. într-un 
con de lumină, Michael atacă 
„Rock With You“ din 1979. Cred 
că visez: lasere, explozii, lumini 
încrucișate, panou de strobo- 
scoape (cred că erau peste 5001). 
Michael stăpinește scena. Tot 
cea ce face pare ireal, dar mo
numental. Melodia „Billie Jcan” 
aduce stadionul în pragul deli
rului. La „Thriller” cred că nu 
văd bine: MICHAEL și dansatori 
dansează perfect, se respectă 
lotul ca pe \ideo-clip, cu sicriele 
și scheletele de rigoare, dansînd 
pe scenă! In „Staring Coming”, 
scena se ridică zece metri, apar 
niște păpuși care cîntă, iar pe 
ecranele video imagini retro

spective cu Jackson Fivc.
Doamne, MICHAEL, oare 

ne mai pregătești?
„Black Or Wliitc" îl găsește 

pe star deasupra unui glob 
gonflabil, apoi un cor de copii 
din București dă tonul la „Ileal 
The Worid”. Este înconjurat 
globul, împreună cu MICHAEL. 
Globul dispare, dar unde e 
4ICMAEL?

Razele ucigătoare ide lasere
lor îl readuc, un fulger imens șl 
se cîntă „Beat It”. Moment de 
fecling la „VVill You Bc Thcre”, 
cu un înger care coboară din 
tavanul scenei, ce îl cuprinde în 
brațele sale.

Finalul aparține piesei „Man

In The Mirror”, MICHAEL plea
că... Dar el revine și pe fondul 
piesei „Entertaimcnt” se îmbra
că în cosmonaut, spune simplu 
„I Love You Romania!” și cu 
ajutorul unui costum autopro

pulsat cu jet de gaze, MICHAEL 
zboară peste capetele fanilor săi, 
cred că în paradis! Dar nici 
acum nu e gata: urmează vreo 
zece minute un foc de artificii, 

feerie care transformă stadio-

mai în iubirea de frumos. Re
pet, este greu să descriu ceea 
ce a fost acolo, în toată spen- 
doarea noțiunii de show. Toată 
tehnica de sunet și lumină pusă 
în valoare, n-ar fi valorat poate 
pe-atît, dacă n-ar fi existat fac
torul liant, elementul uman al 
problemei. Și acesta a fost ine
galabilul MICHAEL JACKSON.

Iți mulțumim, MICHAEL!
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Michael
un paradox

• Gind Marcel Avram a prezentat intrarea lui 
Michael Jackson. a făcut imprudența să mulțu
mească „aleșilor poporului', președintele Ion 
lliescu și primului-ministru Tlicodor Stolojan. Din 
peste 60 000 de glasuri a ieșit un sincer „iluoool". 
• N-a ieșit prea rău din punct de vedere medical, 
înregistrindu se doar trei internări in spital și 
■ir. i 300 d leșinuri! •
S au consum it, m timpul pregătirilor concer. 
tuluj de la București, 50 000 litri motorină. • 
Avionul < u cari Mich.'u ] Jackson s-a de-pl isat 
în Turcia, a doua zi după concertul de la Bucu
rești, aparține companii) britanice ARAVCO și 
l-a avut ca șef de echipai de Divid ll.iy (5H ini), 
avion care l-a mal avut in.linte r.i pasageri c 
lebri pe Paul McGartnej. .Iulie Andrews sau 
grupul Wilson Philips. • M niul din avion spre 
Istanbul a fost compus din 2 ) auo de portocale, 
I litru lapte rece, un coș cu fructe, 12 pungi 
cartofi prăjiți, 45 porții 
pul prăjit, fl porț-lj iile 
scoici cu piper, legume 
sturion la grătar. • Cu
lui ia 30 septembrie, Michael Jackson a făout 
«> plimbare 
un moment 
oprească in 
boare, timp

de unt, .)G bucăți carne 
porc Ia grătar, Sos de 
proaspete, 8 porții de 
o zi înaintea conecrfu-

cu vaporașul pe Lacul Snagov, La 
d it, Michael a cerut ca acesta să se 
dreptul unei Insulițo, ceitnd să co. 

mal bine de « oră, vedeta amc.
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lumină a visurilor 
noastre cele mai frumoase, care 
cred cu nu se poate uita ușor. 
■MICHAEL JACKSON a fost 
timp de peste două ore un extra
terestru. Am văzut dansînd oa
meni de 50 de ani, familii cu 
trei copii, chiar polițiștii de pe 
gazon! A fost o scară în care 
70 OuO de oameni au crezut nu-

ricana s-a jucat de-a Tarzan, urcîndu-sc în co
paci .și scoțînd țipătul caracteristic al omului 
junglei, sub privirile stupefiate ale însoțitorilor 
săi. • Bișnițarii, care probabil se aprovizionase, 
ră cu zeci de bilete, scăzuseră prețul biletelor, 
înainte cu o jumătate de oră de concert la 3000 
—3500 lei, numai să nu rămînă cu paguba sută 
la sută. • Ge-au spus cele două cîștigătoare ale 
biletelor oferite de „Zori Noi*: Francisca Gheța: 
„Absolut totul este la superlativi Nu mî-am pu
tut imagina așa ceva! Sint pur și simplu buimă
cită, crcdcți_mă... Impecabil, fantastic, incredi
bili". Marla Gheța: „Nu puteam crede că muzi
ca poate fi ridicată la un asemenea rang. Bile
tul? Mult prea Ieftin față de tot ceea ce s-a 
intimplat pe scenă. 6rcd că am visați" • Mî- 
cha'l Jackson a folosit două microfoane. Unu) 
portabil, fuffă fir, celălalt, pe după urechi, tip 
cască, în așa fel îneît Ia reprizele de dans
nU era incomodai de prezența Ulii. • Deși ou 
prețuri destul dc piperate, 1000 respectiv 800 lei, 
eărțile „Moonwalk" (autobiografia Iul Michael 
Jackson) șl „Eu șl familia Jackson (autoare La 
Toya Jackson) s_au vîndut foarte bine. Lansa
rea cărți „Eu și familia Jackson" a avut loo la 
magazinul „Muzica" în 22 septembrie a.o., în 
prezentarea Iul Florin Silviu Ursulescu. • T’înă 
In februarie a.c., albumul „D.mgeroiis" n fost 
vîndut în 10 000 000 exemplare.
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II vezi, îl revezi, de nenumă
rate ori. Și de fiecare dată îți 
place tot mai mult.

Aparent fragil — prezență a- 
proape eterică — degajă o forță 
care te copleșește. Te 
te subjugă, 
inexplicabilă, 
din motivele 
cerit întreaga 
fie explicația 
este un simboi al 
Probabil. Michael este un para
dox, un contradictoriu: exprimă 
sensibilitate și chiar timidiiate, 
pe care încearcă să și le ascundă 
în spatele unei ținute extrava
gante (dar, vail ce personală!) 
și totul se metamorfozează cînd 
începe să cînte, să danseze. De
vine aproape supraom.

Contradicțiile au fost de cele 
mai multe ori expresia manifes
tă a spiritului american: timidi
tatea sub carapacea temerității, - 
dublate de o ambiție și de o 
dorință de victorie aproape ma
ladive. Iar Michael dă viață 
acestui ideal american de a fi 
numărul unu, devenind simbolul 
celui ce s-a eliberat de limitele 
naturii umane. Nu întîmplător, 

într-unul din clipurile sale starul 
apare în torța celeprei Statui a 
Libertății, într-un decor ce pen
tru unii europeni nu este dovada 
celui mai autentic bun gust.
Dar dacă reamintim versurile 

pe care poeta Emma Lazarus 
le-a transmis eternității prin in
scripționarea lor pe soclul statuii, 
totul se clarifică:
„Mie să-mi dați învinșii — 

negru, mizer tezaur, 
cei setoși de viață, mulțimea 

hămesită, 
ccî ce nu-s chemați la mese 

îndestulate, 
cei rătăcitori, făpturi 

deposedate, 
Lor, torța mea le-aprind, la 

Poarta Daurită”.

Michael este încă unul dintre 
puținii primiți la festinul cele
brității și, fără exagerare, la 
cel al eternității. Căci oricine 

va avea 
Jywodul. va putea să vadă nu: 
mele său 
marmura 
stea care, regretabilă eroare, nu 
flutură — încă! — pe drapelul 
american.

La București, starul a citit un 
mesaj simplu șl aproape stingher, 
a însoțit un grup de copil ocoliți 
de șansa de a avea un cămin 
al lor. Pe scenă, însă, a redeve
nit puternica supervedetă. șo
cant, terifiant, inegalabil. „Jacko” 
(nume de răsfăț pentru fanii 
săi), Idolul mitic de dincolo de 
Ocean, va cînta pentru noi. Este 
șansa pe care ne-o oferă cel ce 
nu poate fl recunoscător dccît 
propriului său destin.

lua DEIANU 
Petrila

atrage, 
subtilitate ' 

să fie unul 
care a cu- 
Aceasta să

cu o
Acesta 
pentru 
lume?
faptului că astăzi 

Americii?

șansa sa viziteze Hol-

gravat pe o stea în 
celebrului Bulevard,

■ ■ ■

’.r. ■

■••■■•■■•■■■•■•■■«■a
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WEEK-END s WEEK-END ■■ WEEK-END
I. L. Caragiaie POST - ELECTORALE

0 scrisoare pierdută
FARFURIDI: — In sănătatea domnului Agamiță Dandanache. 

Alesul nostru! Să trăiască I
DANDANACHE: — în sănătatea alegătorilor... cari au probat 

patriotism și mi-au acordat... asta... cum să zic de... zi—i pe nume, 
de!... a! sufradzele lor; eu, care familia mea de la patuszopt în 
Cameră, și eu ca rumânul imparțial, care va să zică... cum am 
zițe... in sfirșit, să trăiască I

TRAHANACHE (către Cațavencu): — Șl zi așa, al ? d-ai 
noștri, stimabile 7 bravos, mă bucur !

CAȚAVENCU: — Venerabile neică Zahario, în împrejurări ca 
acestea micile pasiuni trebuie să dispară.

TRAHANACHE: — Ei. aici mi-ai plăcut ! Bravos! Să trăiești! 
CAȚAVENCU: — In sănătatea venerabilului și imparțialului

Actualitatea miri.or clasici
nostru prezident. Trahanache I

CETĂȚEANUL: — în sănătatea coanii Joițichii că e... (hîc) 
damă bună I

CAȚAVENCU (către Tipătescu): — Să mă Ierți și să mă iu
bești... (tare) pentru că toți ne iubim, toți suntem români... mai 
mult, sau mai puțin onești! în sănătatea iubitului nostru prefect! 
Să trăiască pentru fericirea județului nostru !

TRAHANACHE: — Ei, aveți puțintică răbdare...-Nu Cunosc 
prefect! eu am prietin! In sănătatea lui Fănică! Să trăiască pen
tru fericirea prietinilor lui I

CAȚAVENCU: — Fraților! După lupte seculare care au -Jurat 
aproape treizeci de ani. iată visul nostru realizat. Ce eram acuma 
citva timp înainte de Crimeea? am luptat și am progresat: ieri 
obscuritate, azi lumină! ieri bigotismul, azi liberpansismul! ;crî 
Întristarea, azi veselia!... lată avantajele progresului! Iată binefa
cerile unui sistem constituțional I

PRISTANDA: — Curat constituțional! Muzica! Muzical

ORIZONTAL: 1. Arhicunoscută campa
nie; 2. Președinte în viziune liberală — 
Localitate bihoreana; 3. Ultimele idei ale 
politologului! — Talpa țării, nici de leac 
membră în PNȚcd; 4. Avid de putere — 
Dens! 5. Retuș mijlociu! — Acele; 6. Ales 
în apărarea echipei polițiștilor — Aproxi
mații la început! 7. Primele două partide! 
— Exclamație la victorie — Uie! Bl Bilete 
introduse în urnă — Bite (nu minerești1); 
9. Comitetul Internațional Olimpic, în
curcat în propriile ițe! — Membru al 
PDAR; 10. Adunări legiuitoare.

VERTICAL: 1. Vot greșit — Siglă pen
tru personalități (engl.); 2. Efectul parla
mentarilor — Perioadă dominată de o 
mare personalitate; 3. Articole de lege! *— 
Alesul dumneavoastră; 4. Urbe; 5. Avan
taj în fața rivalului, în zi de alegeri — 
Car ceresc; 6. Culoare — Personaj troianj 
7 Adevărată — Iste! 8. Regină a Angliei, 
condamnată de Henric al VlII-lea la 
moarte, ca fiind vrăjitoare... — Notă — Fată; 
9. Ela! — Și dumnealui e alesul dumnea
voastră; 10. Pot fi și ale deputaților — 
Ene 1

co

CQ 
UU
Qe

I
c/)

CQ 
UJ 
QC

BOABE DE FAȘOLE
Orice ins, cărturar au ba, a- 

re doza lui de intelect și ea 
nu trebuie nesocotită.

Tudor ARGIIEZI

Winston ChisrchilS

înțelepții, animalele și... „ierlah”

1
 înțelepciunea marilor gînditori al antichi'ăti nu i-a ferit de 

afirmații cel puțin hilare, astăzi, lată numai citeva așa zise ade
văruri ale vremii, adevăruri neadevărate, dar susținute.

• Indivizii masculi sînt 1 ip- 
siți de glande prolifice, rolul lor 
fiind de a transmite c.ildura :.înd 
se cuplează...

LANȚUL NENOROCIRILOR
— Doctore, ncnorocir.lc-s toa

te pe capul meu I
— ?!?l
— Plec de—ar isâ, ieri, cu ne

vasta și soacra.
— Și ?
— în parc, soacra aluneca pe 

o coajă de banană și cade...
— Nenorocire I
— Și cade lată !...
— Nenorocireo I
— Dind să se rid CC se răstoar

nă in lac...
— Nenorociree I
— O trag afară și, cicd că dc 

spaimă nu mai vorbește. Era 
mută...

— Nenoroeiree !
— Dar acum vorbește din nou!
— Asta, nenorocire !

SUPERSTIȚIE
— 6e părere aveți, îmi dispar 

negii dacă îngrop o pisică la mie
zul nopții, ling i gardul cimitiru
lui ?

— Da, d.ir cu condiția ca negii 
să fie pe pisică I

CABINET MEDIGAU 
PARTIGUI.AR

Pacientul: — Unde este docto
rul ?

Sora : — In cabinet. Ara o pa
cientă suferinda de diabet, astm 
ți isterie. Știți ce înseamnă iste
rie 7

Pacientul : — 717!...
Sora : — încă cinci sute do lei 

Ia nota de plată 1
AL DOILEA CABINET? 

MEDICAL PARTICULAR
Dictorul : — Boala dv. est- 

creditară.
Pacientul: — Atunci trimiteți 

nota de plata lui taicu-nwu,
AL TREILEA 6ABJNET 
MEDI0AI» PARTICULA»

Doctorul: — De mline na tu 
alcool, tutun, local, teatru, s4ne- 
matograf.

Pacientul; — Și ce voi face V
Doctorul: — Economii ea să-mi 

plătești eele trei note de filată 
neachitate pînă acum.

MAXIME SI
• Dimineața fusese de aur, 

amiaza de bronz, seara de plumb. 
Toate au fost solide și lustruite 
pînă cînd fiecare a strălucit în 
felul ci.

• După ce ne modelăm locuin
țele, acestea ne modelează ele 
pe noi.

_ * _
• Satisfacerea nemulțumirilor 

celor învinși trebuie sh preceadă 
dezarmarea celor victorioși.

— * —

• In guvernare ura joacă ace
lași rol ca acidul în chimic,

CUGETĂRI
• E frumos să fii cinstit, dar 

foarte important este să fii drept.

• Natura nu vrea s’i fie admi
rată prin intermediari.

• Un glonte într.un picior fa
ce dintr-un viteaz, un laș. O lo
vitură in cap face dintr-un înțe
lept, un prost. Tot astfel, o can
titate îndestulătoare de „absint“, 
poate face un ticălos dintr-un om 
cumsecade.

— * —

• Este adesea prematur sfirșl- 
tul oamenilor al căror spirit este 
atît de solicitat încit își află o- 
dihnă doar în acțiune, mulțumiră 
numai în primejdia și în zăpă
ceală își găsesc singura pace.

• Muștele derivă din foc...

• Omizile derivă din li mzele 
\ erzi.

(ARTSrOTEL)

• Girafa este rezultatul încru
cișării dintre cămilă șî.. panteră!

(Al. Ilahiz, gîndilov arab)

• Pantera pătată vîncază nu
mai după ce răspîndește un mi
ros suav care atrage animalele

• Castorul, fugărit dc dușmani 
iși smulge testiculele și le arun
că în fața urmăritorului.

• Rinocerul își odihnește îapul 
pe pieptul unei fecioare adorm.rc 
Și numai așa vînătorii îl pot uci
de.

• Pelicanii își hrmcsc pu i • 
propriul sînge.

• Măgarul d.n gelozie, ii pc< - 
pește pe toți măgarii tineri încă 
de la naștere.

z

• Vulturul clocește ouăle cx- 
punindu-le la soare după c?e le 
înfășoară în blană de lup. 
(„Physologus” și înțelepții Școlii 

din Alexandria, anul 200 e.n.,
carte „valabilă** pînă către ano] 

1300).

Pagina coordonată dc Ilorațiti ALEXANDRESCU

SĂRMANI L CANARCURIOZITĂȚI

• Goarnele lepădate do cerbi 
sînt roase de iepuri, veverițe, 
vulpi, Jderi, bursuci, șoareo' și 
chiar dc alte ccrvide pentru cal
ciul și fosforul pe care îl conțin.

• In grădina zoologică du 
Krefeld (Germania) s-au născut 
trei pul de leopard alb, specie 
care trăiește numai în munții 
Tibet.

• Tot o curiozitate tibclană. 
Aici trăiește o rasă sălbatică da 
capre care poate ajunge la peste 
200 kg greutate. Coarnele el a- 
ting un metru, pină la un metru 
ți Jumătate.

• Și una românească. In a- 
| cest octombrie au înflorit în mai 
I multe localități (între oare șl 
I Pctrila, merii și liliacul pentru 
I a doua oară. Să mai spună •(■ 
1 iicvy că primăvara e unica)

• Un producător dc discuri 
mcricanul (ar fi fost culmea 
nu fie americani) Shelbey Eclgh- 
palmer, s-a gîndit să vină in în- 
tîmpinarca iubitorilor dc pisici, 
care, din diferite motive nu pot 
ține in preajma lor aceste ani

a. 
să

CURIOZITĂȚI

male. Și așa a adunat în studioul 
său peste 100 de pisici determi- 
nîndu-le pe fiecare (ciun o fi 
reușit, e treaba lui) să minune în 
fel ți chip la mocrofoane special 
adaptate. A rezultat un diso 
cu cele mai expresive miorlăituri, 
scos pe piață, potrivit specificu
lui american, cu mare tam-tam 
publicitar. Concert în „miau,., ml. 
nor**, Giștlgul îi va permito ți un 
disc în „hau-hau major?**. Su ve
dem. Oricum năstrușnicul 
nu a (ras mița dc coada.

'Recent, tribunalul din I.yon 
a pedepsit pe domnul Maroise 
cu confiscarea canarului, pe care 
se parc cu-1 folosea exclusiv cu 
scopul dc a-și deranja vecinii. 
Aceștia erau regulat treziți la 
orele cinci dimineața de trilurile 
canarului, care încetau imediat 
ce vecinii făceau o chetă substan
țială, chipurile „pentru a cum
păra semințe canarului". Avînd 
6Cmințo — se apără naiv dom
nul Maroise — canarul avea 
ciocul ocupat cu alte treburi și 
nu mai cînta.

CURIOZITĂȚI

fugă imediat ce sînt expuși din 
nou la an astfel dc tratament 
afirmă cercetătorii oncologi ca 
nadieni. Omul este lipsit de o 
asemenea sensibilitate, al cărei 
mecanism cămine deocamdată ne
cunoscut.

MUȘTE ȘI RIN'Dl NI( I

Rîndunicile pot fi ținute foarte 
greu în captivitate, din pricina 
hranei pe care o reclamă. Ele sc 
hrănesc numai cu muște. îngri
jind o rîndunică bolnavă un spe 
cialisl a putut stabili că această 
pasăre consumă la o masă 40—70 
dc muște. Cum ea mînca de circa 
12 ori pe z(, era nevoi de cel 
puțin 600 dc muște zilnic pentru 
a o ține în viață...

Ah ȘASELEA SIMȚ 
Ah ROZĂTOARELOR

Șobolani) șl șoarecii care au 
fost îradiați cu raze X1 O (au Ia CURIOZITĂȚI
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PROGRAMUL TV.
SÂPTÂMÎNAL MICA PUBLICITATE j

ANIVERSARI

LUNI, 12 OCTOMBRIE
1 ' 1Q AcLualități.
11,10 Calendarul zilei.
14.20 Ecran spaniol.
15.20 Avanpremiera săptăminii.
Iu,40 Capiii noștri — viitori mu

zici ni.
I ) S.O.S. Natura!
1 ■ Muzica pentru toți.

.Nclu.ditÂți.
. Emisiune în limba maghiară.
. Pro Patria.

D 'cne animate.
Ziua Ilispanitații.
Actualități.

• Sport.
■ Tezaur folcloric. 

II, St jdioal economic.
Teatru TV. Doi pe un ba- 

T-ri'oar. de W. Gibson.
2-1,25 A tualitați.
2 .•> i nfluențe.

. IAR, I, 13 OCTOMBRIE 
.imul Televiziunii Na- 

ti’n... din Republica Mol- 
c. . T I. natinal.

la. ) ■ .-i.. ,i. 
L'.lu C ■' ,n Jarul zilei, 
l'.'. ’O WOiîLI NET CSI A.
T . 10 Ota de muzică.
I -.Oi) Jntcriei - nțe.
!.’. 3-> Muzha pentru toți.
1 l A-tualitâți.
14.15 Ai..npremiera TV.
' jj i’rs.-mversit iria.
' ■ ' ■ Tc.f-.coaki.
' i1?' Cor:\ÎL uiri-ma-'.azin.
I-.' i .-7 t iahtați.
17 ■: _■ tr.m'-i’.vane.
1" 5 v nit t'Omna!
17.1 1 S d it prieteni!
19.00 ,S.e îioul e: onomic. TIB '92. 
r;..i0 D ene an mate.
2 • ■ ' -?i i.d'tați.

2 ' i in> m t-ca. ORAȘUL 
?. SI RU. (SU \. 1910).

22.Ni C'-.T'.ur'i în lume.
> Aetui.i'.ă'J.

22.13 Mei ii.mele dansului.

Ml': . i HI, 11 OCTOMBRIE
l.'.o . ....i:. T. leviziunii N i-

.n RupLbiica Mol- 
i. T.l mal.nai.

la.,.) ..ii ..irul zilei.
1 . . .1 ,.i spirituala.
12 ) de mu/ c.i.
ij.CC ;■ ,ta a t: ii.
1 /.u i.o-vizu.d studio.
1 . J .'■!.■ ..li.tiițl.
1 .13 C'iVjDui.i montană.
1 Av n miera TV.
1- *■> !T i Itaria.
i .. î • . ic -Mii.
l’C > Tin r. mi Irp. .ți de muzică 

I -■ dara.
16.2V i. i ,. i sportului.
16 JC i i i*i a '.pri-.
17.r;
17.' Alt» >.-'.>.;ie.

•5 Aeti uliu iți. ,
■ u .‘țț ort.

17 Li. 17, Jl.
i uj I: ■ Jri.rr U 7
1 ■ \ ! ‘e in it.d.
19. GO y. - il zv’namic.
1 ilii'At».

ț.i Marine- u.
■ — H n i-

nr? in p; elimin .riil - C.M.
7.' l'n:v?r.'i] cuno;. jterii.

JOI 15 OCTOMBRIE
7.00 l’r.i ramul T leviziunii Ni- 

t lori ic din Rșpi.l.lic.i Mol- 
dova. Telematin ii.

10.00 Actualități.
10.10 C il ndarul zilei.
io 2u Super Channn].
12.10 Or i de muzică.
13.00 Oanre ni de lingă noi.
' -.30 Jazz magazin.

14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14.20 Tradiții.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Tele.școală.
16.00 Agenda muzicală.
10.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Documentar TV,
18.20 Simpozion.
18.00 Tele-discul muzicii populare.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.15 Film serial. DALLAS.
21.35 Memorialul durerii. , 
23,00 Actualități.
23.15 Reflecții rutiere.
23.30 Stadion.

VINERI, 16 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din' Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Caii ndarul zilei.
10.20 Film artistic. OPERA DE 

TREI PARALE. (Germania, 
Franța, 1962).

12.00 Super Channel.
I 2,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14.00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
1 4,20 Mondo muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Reutalul tenorului Ionel 

Voineag.
1 Preuni versitaria.
i1 1 Limba noastră.
I6.3'i Tragerea Loto.
1' 3 Actualități.
17 Emisiune in limba germană.
I ' i Documentar științific.
l i .io Divertisment internațional. 
1' 'o Viața parlamentară.
I 10 Desene animate.
'.oi Actualități.
' i' Sport.

2o 17. Film serial. DESTINUL FA
MILIEI HOWARD. Ep. 43.

21.45 Studioul șlagărelor.
22.15 Gong!
22.15 TOP 10.
22.20 Actualități.
3 5 Intîlnirea de la miezul nopții.

S1MBATA, 17 OCTOMBRIE

Buna dimineața!
1 Șahul de la A la Z.
i Actualități.
' Ala-bala-portocala!

1 I ' Alfa și Omega.
1 ' i Itin rarii spirituale.
I 10 Ora de muzică.
I : 10 7X7.
■ • • ' Actualități.

' 1 Reflecții ruti re. 
Or ne animate.
Riintilnire cu CORINA 

C11IRJAC.
14,-iâ IQt'BAL: Rapid — Dacia- 

Unirca Brăila, Divizia Na
ționala.

I ' n cinematografic.
17.30 Pa ini instrument de.
18,00 Lauieații premiului NobvJ 

pentru literaturii: Rudyari 
Kipling.

18.30 Mapamond.
19,00 Refrene de neuitat...
19,13 Ti lecnciclopedia.
20.00 Actualități.
20.35 Film seri il. TUTN PEAKS.
21.35 Săptămina sportivă.
22,00 Autorul nu mal e In sală! 

Pagini din opera lui Ion 
Baic.jU.

22.50 Actualități.
23,05 Film artktic. STEAGUL 

ROȘU: ULTIM UI JOC (SUA, 
19111).

0.35 Rock-panorama.

i

i

PENTRU Marcela Popa, cu ocazia aniversării zilei de naștere, 
un sincer „La mulți ani !“ din partea fiicei Luminița. (5012)

PENTRU Alina Olăreț, cu ocazia celor 17 trandafiri prinși In 
buchetul vieții, multă sănătate și fericire din partea părinților. 
(5049)

ZI DE SARBATOARE pentru tine, Mitică Nedov și pentru 
cei ce iți sînt dragi. „La mulți ani !“, îți doresc soția și fiicele !

„LA MULȚI ANI !“, Petrina, la împlinirea a 14 ani. Cu toată 
dragostea, părinții, bunicii, Narghita și Pius. (5057)

vinzari
VlND vidcorecorder Orion, nou, lănțișor aur (42 g). Telefon 

545933, 17—20. (5022)
VlND Dacia 1310. Petroșani, Republicii, 85/M2/35. (5044) 

DIVERSE
REGLAJE DE GEOMETRIA DIRECȚIEI — prin atelier auto, 

sțr. Vasile Milea, nr. 38 (lingă CCSM), cu personal de specialitate, 
ing. auto, Aufmesser. Zilnic: 15—20. (5048)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil. Relații: telefon 544419, după ora 

16. (5051)
CAUT femeie îngrijire copil 3 ani, Republicii, 57/21, Petro

șani. (5026)
PIERDERI

PIERDUT certificat calificare în meseria zidar pe numele 
Parnescu Avram, eliberat de Antrepriza construcții montaje Deva. 
11 declar nul. (5025)

PIERDUT carnet de șomer pe numele Furduj Traian, eliberat 
de Biroul prevederi sociale Petroșani. 11 declar nul. (5027)

PIERDUT adeverință predare lină nr. 213959, pe numele Bă- 
lușe Ioan. eliberată de IAPMPOA Hațeg, subsecția Pul. O declar 
nulă. (5028)

PIERDUT contract închiriere pe numele Rotariu Mihai, elibe
rat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (5030)

PIERDUT tichet butelie seria A, nr. 3273, eliberat de Centrul 
de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (5036)

PIERDUT legitimație periodice nr. 9358, eliberată, de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5050)

DECESE_____________________ ________

SOȚIA și copiii mulțumesc colegilor de muncă, vecinilor, prie
tenilor care au fost alături de noi în momentele tragice pricinui- 
dc fulgerătoare» trecere în neființă a iubitului și neprețuitului 
nostru soț și tată

LASZLO ALEXANDRU
Dumnezeu să-l odihnească în pace. (501G)

FAMILIA Nicolaescu mulțumește tuturor celor care i-au fost 
alături la greaua încercare pricinuita de dispariția mamei și soa
crei

GALINSZKY ETELKA (5040)

C OMEMORARI

SOȚIA Iuliana, fiica Monica, ginerele Feri, nepoții Ferike și 
Tiberiu, anunță cu durere că s-a scurs un an de cînd nc-a părăsit 
dragul nostru

URUȘ MIIIAI
Cei ce l-au cunoscut să înalțe o rugăciune pentru sufletul să’J. 
Dumnezeu să-1 odihnească. (5047)

FAMILIA Vârtop și Todoran, anunță cu durere, că se împli
nește un an de la trecerea în neființă, a celui ce a fost

VARTOP AVRAM
Tc plingem mereu și nu te vom da uitării. (5032)

PUZZLI
-LASAMENT. 1) Magic Friend

— 2 UNL1M1TED; 2) Rhythm Is A 
Dancer — SNzM’; 3) Il’s My Life
— DR. ALBAN; 3) Hazard — 
RICHARD MARX; 4) Yotl'rc A 
Women (rcniix ’92) — I3AD BOYS 
BLUE; 5) Take A Chance On Mc
— ERASURE; 6) Rcmember Ihe 
Ti mc — MICTÎAEL JACKS >N; 
7) Don’t L"t The Sun Go Down On 
Mc — I Î.TON JOHN și GEORGE 
MICHAEL; 8) Twilligiit Z<>n —
— 2 UNLIMITED; 2) Rhythm Is A
— JOI1NNY LOGAN; 10) B "iii 
..rbisc — HOLOGRAF.
ȘTIRI, INFORMAȚII. « Pro

gramul discotecii „Vox Mon’-is" 
de la Casa dc cultură Petro?.ini 
este, Incepind dc ieri, vineri, 
■.inibata și duminică, între orele 
18—23. • Astăzi, cîtcva aniver>Jri 
din domeniul muzicii: Lnura 
Stoica împlinește 25 de ani. Erlc 
Martin dc la Mr. Big, 32 de ani. 
Miine, Tony Moore de la C iilting 
Crow, 34 de ani, Andrcw W»I- 
folk, de la F.arla Wind And Fire, 
42 de ani. • Intre 15—17 octom

brie a.c., l;v Brcgcnz (Austria), 
arc loc Festivalul internațional 
POP-SONG, cu participarea unor 
soliști și grupuri din 1G țâri. Pre
miul cel marc, 35 000 șilingi. Din 
România participă Laura Stoic? 
și grupul Direcția 5. Le dorim 
succes!

C1TEVA CLASAMENTE DE 
ACTUALITATE: R idio Suceava 
(nostalgic pop): 1) One —U2; 2) 
Fragile — Sting; 3) Rescue Me 
— The Alarm; New Musical Fx- 
press (Anglia): 1) Ebeneezer Goidc

DISC 6™
— The Shamen; 2) It’s My L’fe
— Dr. Alban; ...4) Rhytm Is A 
Dancer — Snap; Billboard (SUA): 
1) End Of The Road — Bovz II 
men; 2) Baby-Baby-Baby — TLQ; 
9) The One — Elton John; Brava 
(Germania): 1) It's My LI fa — 
I)r. Alban; 2) Ilow Do You Do — 
Roxctte; ...4) Rhytm Is A Dan. 
cer — Snap. In fiecare sîmbătă, 
între orele 15—18 și 22,30—01, 
prin rotație, trei prezentatori In

horoscop
BALANȚA

(23 icptembrie — 22 octombrie! 
Uimire fără margini, în fața 

unui fapt împlinit.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Vă copleșește durerea unei 

despărțiri.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Lozul cel mare e ca și cîștigat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Nu ratați ocazia împăcării...
VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie) 
„Umplutura" vă „rupe gura”.

PEȘT) 
(19 februarie — 20 marile) 

Prețul aventurii vă ustură la 
inimă...

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie) 

Banii înving dragostea.
- TAUR 

(21 aprilie — 20 mai) 
Ochi pentru ochi...

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie) 

Credeți în promisiuni deșarte.
RAO 

(22 Iunie — 22 Iulie) 
Pierdeți un tren, dar vă așteap

tă o mașină.
LEU 

(23 Iulie — 22 august) 
Sînteți așteptat(ă) la răscruce, 

cu gînd bun.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie) 
Cîștirați cursa, fără merite 

deosebite.

PRONOSTICUL NOSTRU
CONCURSUL PRONOSPORT 

din 11 octombrie 1992

1. Chimia Rm. V. — Ceahlăul 1
2. Calatis — CSM Suceava 1
3. FC Drobeta — Jiul Petr. X 2
4. Bari — Ternana 1
5. Bologna — F. Andria 1
6. Cosenza — Cesena 1
7. Lecce —■ Padova î
8. Modena — Reggiana 1 X'
9. Monza — Cremoncse 1 x«

10. Pianceza — Lucchese X
11. Pisa — Spăl 1
12. Venezia — Taran ta 1
13. Verona -— Ascoli 1 X

mare vervă, Sorin Caracseghi, 
Florin Hclmis și Georga Enache 
(Ja care se adaugă, în cursul 
săptămînii, Florin Silviu Ursa- 
lcscu), prezintă superbe misiuni 
muzicale la Radio România l’ii 
ncret. „Radio In Blue Jeans“.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI.
Coca Dună, Mircea Butnaru — 

Petroșani, Florin Flichiș — La
poni, Tamara Josu — Vulo n: 
detalii despre concertul luj Mia. 
hael Jackson, după cum vezi, cu 
duiumul, în pagina a doual

Lnscăr Lambca — Tg. Jiu: sue
dezii de la Europe s-au impus 
lumii muzicale în 1986, cînd au 
vîndut vreo 7 milioane de discuri 
cu „The Final Countdown“. Au 
urmat „Oua Of This World* în 
1988 și „Prisoncrs In Paradise* 
In 1991. Grupul este alcătuit din 
Joey Tempest (n. 19 aug. 1963), 
John Leven (13 aug. 1964), ehtL 
bas, John Norum, chit. solo. Dar, 
mai în detaliu, săptămina vtitmrej
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