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Dl. Lunar a Ipoteze electorale
fost oaspetele 

Văii Jiului
Joi după amiază, domnul 

Gheorghe Funar, primarul muni
cipiului Claj Napoca, președintele 
Partidului Unității Naționale Ro
mâne, a fost, pentru a doua oară 
în ultimul an, oaspetele Văii 
Jiului.

întâlnirea cu cctaț ni ai muni
cipiului nostru a avut loc la Ca
sa de cultură Petroșani.

După terminarea întâlnirii, ca
re a durat mai multe orc, a avut 
ioc o conferință de presă.

Prima parte a conferinței do 
presă, in pagina a șaptea a zia
rului nostru. Cea de-a doua par
te, in ziarul de marți.
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Și pompierii 
sunt cu noi
Concurs profesional 
al formațiilor chile

Miercuri, la Simeria s-a desfă
șurat faza județeană a Ccneursu- 
lui formațiilor civile Je pompieri. 
Concursul — organizat de Gru
pul de pomp.eri al județului Hu
nedoara s-a bucurat de o laigă 
participare, dovedind preocupa
rea formațiilor civile pentru o 
bună activitate în prevenirea și 
stinger a incendiilor.

In urma probelor t'oretice și 
practice au fost desemnate cele 
mai bune formații de pompieri 
din localități și unități econo
mice. după cum urează :

La localități : locul I. FCP a 
orașului Hațeg; locul al 11-lea 
FCP comuna Baița.

La unități economi- : locul I, 
FCP Filiala Electrocentralc Min
tia; locul al H-lea FCP a EM 
L’ipem; locul al IH-lea FCP a 
SC Siderurgica II inedoara.

Câștigătoarele locurilor întâi 
vor participa la faza interjudețea
nă care se va desfășura la Ora
dea. (M.B.)

Mâine au loc alegerile pentru 
primar în Petroșani. Despre acest 
eveniment am vorbit eu domnul 
judecător Florea Napileon, pre
ședintele comisiei electorale în 
circumscripția nr. 3.

— Duminică veți avea o zj maj 
lungă. Sunteți pregătit pentru 
orice ?

— Nu numai eu trebuie să fiu 
pregătit moralmente pentru acest 
eveniment, ci întreaga comisie 
electorală din care fae parte re
prezentanții partidelor implicate 
în cursă. Cele 25 secții de votare 
se deschid la ora 6 iar alegerile 
se termină la ora 21. Am avut 
o întâlnire cu președinții secțiilor 
pe teme de legalitate și metodolo
gic. Dc la închiderea secțiilor co
misiile vor centraliza voturile ex
primate, încheie pibrese-verbale 
și le aduce la comisia centrală 
de circumscripție al cărei sediu 
este în pr imărie. Vom totaliza re
zultatele din toate secțiile, sla- 
bilindu-se învingătorul. Sau în
vingătorii.

— Dar aceasta numai în ipote
za optimkliî că electoratul se va 
prezenta 1 i urnele de vot. Ce 
stipulează legea ?

I.a secția nr. 2 Ltipcni a SC „Spicul" SA Petroșani se face 
pâine de calitate.

Dacă nu credeți, verificați!

— Sunt două posibilități: prima 
— dacă nu se prezintă la vot 
jumătate plus unu din numărul 
alegătorilor, care este îr> jur de 
39 mii (am fost informat că în 
Petroșani sunt 36 768 de cetățeni 
înscriși pe liste, acest număr fi
ind, totuși, relativ — n.r.) se 
organizează peste două săptămâni, 
un nou tur dc scrutin, cu aceiași 
candidați și aceleași hste electo
rale. A doua posibilitate — dacă 
la vot se va prezenta jumătate 
plus unu din numărul alegătorilor 
înscriși pe liste și dacă nici unul 
d.n candidați nu întrunește ju
mătate plus unu din numărul vo
turilor, se organizează un nou 
tur de scrutin, tot pe-te două 
săptămâni, între doi candidați 
care au obținut cele mai multe 
voturi, deci sunt mai bine plasați.

— înțeleg că, oricum va fi un 
al doilea tur de scrutin ?

— Să nu ne pripim deoarece nu 
se poate anticipa atitudinea si 

comportamentul alegătorului Am
bele ipoteze trebuie să le luăm, 
deocamdată, în calcul. Varianta 
optimistă este aceea că electora
tul se va prezenta la sediile de 
votare.

Tiberiu SPĂTARU

Foaie verde T.V.A....
Foaie verde T.V.A.
în preajmă de iarbă verde
poate spune cineva
din T.V.A. cine pierde?

Foaie verde Văcăroiu
în preajmă de Sfânt Ilie 
libertatea e cu țoiu’, 
iubirea pe veresie

Foaie de Cotroceni roșu 
cucuvelem vârf de țeapă 
N-are baba ce-a re moșu’, 
un ziar egal o ceapă.

Foaie verde Europa
leul crește cât dolarul
și ne ndreptăm, tropa-tropa, 
avem boii, n-avem carul...

Foaie verde dc ziar
când minerii-și pierd simbria
îi vizitează Funar 
dovedindu-se Mesia.

Foaie verde buimăceală
Doamne, uită-te la noi
Cine ne scoate din boală ?
N-avem car, dar avem boi...

IMircca BU.JORESCU

Luna - EDIȚIE SPECIALA 
a ziaru.ui „Zori Noi”

H Pentru a fi bine și prompt informați, luni la ore'e 
prânzului, ziarul nostru va tipărea într o ediție specială 
dedicată alegerilor pentru funcția de primar al [’< ro- 
șaniului.

■ Veți £>ăsi rezultatele scrutinului și ’atc privind 
alegerile.

S In rubrica „Do la urne adunate..." veți citi relatări 
dc la centrele de votare.

fl Căutați luni suplimentul dedicat alegerilor!

In lupta pentru dobândirea unei „Dacii**

Următorul proces
APCA — Guvern are 

ioc ia toamnă
■ Asociația solicită membrilor săi să dea crezare doar 

comunicatelor semnate ne președintele său
fn ultima depeșă expediată pe adresa ziarului de către Aso

ciatei p nliu Protecția C.uinparăioi ,lor de Autoturisme, pre -;din- 
t-. . a- . aein, di. Ș>t< ian Chițc. u, face un apel către .susținătorii 
săi sa dea crezute dc ir comunicatelor semnate de 
dânsul. Dumneahii motivează acc't lucru pr,n faptul că, in presa, 
au apărut articole care dezinfoi inează membrii APCA, ori pre
zintă intr-un mod calomnios și necorespunzâlor demersuri Ic a- 
ccstei a-ociații.

Acest lucru nu cred ca e*te valabil în c ea ce privește ziarul 
nostru care a pedalat pe acest caz doar atunci u’ind a primit scri
sori semnate d' președintele asociației.

In ahă ordine de idei, reținem din ultimul mesaj venit de la 
APCA faptul că următorul proces dintre ea și Guvern va avea 
Jo în data de 2 septembrie 1993, la Tribunalul Municipiului 
flucurești. Probabil că atunci, odată cu bobocii, vor fi numărate 
și... autoturismele după care tânjesc cei care, cil ani în urmă, au 
dcptK bani.

Gheorghe OLTEANIJ

Chiria va ii
Mă iutei crez ce s-a rezolvat cu 

o zj Înainte. Doamnele Rărunchi 
și Măgilcscu imi spun că d-na 
administrator s-a uitat urât la 
ele cund a aflat că au mers la 
Petroșani. A venit dl. Badea, dc 
la cazaic, și a discutat cu cele 
tre administratoare. Apoi au pri
mit alte formulare in caro pe 
iunie, chiria rămânea aceeași ca 
ni lunile anterioare. intre timp, 
în cameră apare și d-na Paraschi- 
va Elena. E mulțumii,î ca a fost 
înțeh r.ă. Viitoare» suma ce o 
va plăti drept chilie este d 10’10 
de lei lunar. „Numai .să nu-mi 
ia patul, că n-*ju pe c« ;t»“, se 
îngrijorează ea. Și Ic roagă pe
tele sa nu fie ranchiunoasei de 
acest succes al ei. Mai aflu câie 
ceva. Anume că, in urinii cu o 
zi. un ceferist și soția sa și-au 
făcut bagajul și au plecat. Fcmem 
născu.', acum o săptămâna. Au 
mers pe capul unei surori a ei, 
care — șl ea — are soț .și copil. 
In camera în care mii aflu începe 
pelerinajul. Dl. Ion Călianu, de 
ia 62, este pensionat «u gradul 
doi de Invaliditate. Are disfonlc 
progresivă. In piept are introdus

de 11 ori mai mare ! (II)
lin amplificator. Aie 21000 lei 
pensie, în care este inclusă și :i- 
locațta băiatului său de 11 ani. 
„De unde să dau 32 mu dt lei ’ 
imi spune cu o voce care parc . 
vine dintr-un difuzor. D-na Ilea
na Hațeganii (camera 88) este 
in văi sta. Plus ș >mer i. De la 
confecții. Venitul ci se reduce 1 . 
cei 10 060 de lei repii zenlâii.1
ajutorul de .șomaj. „Când am vă
zu. cât trebuie sa dau, nu s-a
lacul rau. Ji-a.șa nu sjut sănătoa
sa", îmi spune dumneaei. D-na
Carmen Buboi lucrează la SG
„Vest Service" SRL. Banii n-o
dau afară clin camera nr 55. Arc 
două fete de școală și un băiat 
dc patru ani. Soțul, de curând 
întors din armată, e lulghcr. Nu 
și-a găsit de lucru. „I au cerut 
șpagă 20 000 dc lei să-l argajeze, 
spune Carmen. După Revoluție 
ml s-au dat două camere fiind 
atâția în familie. PlfltJam 1700 pe 
amândouă. Nu știu de unde au 
venit hotărârile astea. Apă caldă 
nu e, Iarna nu căldură. Eu sunt 
din Hunedoara și n-am pe ni
meni aici". Dl. Vasile Ilodinfl, lo
catar la 57, c-slc miner. N-are do 

ce să sc plaiv,ă în pitMnța chi
rci. Aparținând do |;AH la el 
ea a rămas a>’ce iși. Nu poate, in
sa, trece cu vederea lucruri bă
tătoare l i oi-hi Este de părere 
că „ar trebui văzut c-. i Cu mate
rialele care au inlrit in i.iininc 
din '89 încoace. Ce a vcr.il. ce 
s-a ca- it“.

Acestea sunt corni.i arii N.-- 
f licite, lâiă îndoiala că mlllli 
dintre dumneavoastră veți con
sidera o aberația faptul că, pen
tru o cameră de dim.n tip gar
soniera, sc piclind 32 700 ie lei 
pe lună. Ast i în condiluli in care 
salariile- sitnl cele știute, iar 
piețmilc la alimente și altele 
necesar* cresc pe- zi ce turc. C-i 
caic au alcătuit normele metodo
logice după care s-au licut noilo 
t.i’ife or li crezând că „G -urile 
din Vulcan .și alte blocutj clc 
garsoniere similare loi apar ea 
niște hoteluri de lux. Piccis ca 
n-au văzut așa ceva In viața lor. 
Darămite să fi locuit în ele I N-ar 
fi rău s-o facă. Ar auzi multe de 
la cei care stau acolo.

Gheorgho Ol.TEANU
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Astăzi vă prezentăm:

„IMPEX - paradis" PRESTIGIUL FIRMEI,
SRL PRESTIGIUL OAMENILOR

Bilanț, perspective
• 6000 de pâini produce zilnic, mai exact, 200 dc kilograme 

de pâine livrată pe piață, la Petroșani, o Laborator de preparare 
a prcduc: b>r din carne propriu, având o capacitate de circa 200 
kilograme de carne • In perspectivă, cantina-restaurant va deveni 
o adevărată „uzini" ptnlru produsele alimentare. Vor ființa ra
ioane pentru pioduse din carne, lactate, pâine, semi-preparale 
ți preparate culinare. • In sala mare a cantino; restaurant si- 
t” ii.i pe strada „General Dragaiina," pot servi masa simultan 

360 persoane. De a-- pt nea, la p; i tei ul clădirii cantinei, 70 de 
per oane pot servi o bere rece, de cea mai bună , ililate, băuturi 
ru orioarc, dulciuri, alte produse • ]Je la raioanele specializate 
in de-.f.r ea produselor din carne Și semi-prepara- 
h or -’e put aproviziona toate gospodinele orașului. • in 1992 
i lira ’e il.s.-i i a Societății comerciale „ÎMPEX-PARADIS" SRL 
a f"'.. ie ■ te (io de milioane de lei. ■ Partenerii de afaceri ai

i ța sunt din 1. imun ia, dar și din Liban, Danemarca, Ger-
....m SI.'.\, Olană i. • Suntem în preajma alegerilor pentru 
fu pa de pi r al Pctroșaniuhli. Domnul Relti Capățână, pa- 
' 'iv.il firmei, b ■. I u : „Sper ca primarul nou ale. să fie în pas 
u privatizarea. Alifi i mi vad cum va reuși «. . pună pe pioare 

E ta nw-ui. de un om care sa nu pună piedici privatizării. 
Vr. ■’i și - u -a aiu' primăria, orașul. Am cerut in locație de 
g tiune -mva iile de gospodărie comunală și locativă.. Di.pun 

: ddăți puT'ii a dota aceste servicii cu mașini de spălat
de mat vot. d< întreținut parcurile și zonele verzi. Nimeri; 

de la P i:.. •.?■ , stuala șa conducere, nu m-a ajutat să primesc
a;ao ‘a_ Of?>- condiții, ofer locuri de muncă și sunt „evitat11. 
Mi ' pun p:-d ■ ; din nu se știe ce parte. Am înaintat o cerere

■ im of, rla și nimeni nu mi-a răspuns".

Ați fost vreodată în „Paradis” ?

Si»/.1

„CâPâțâua1' S.X C

Gambrinus, 
pe un drum nou!
Până în pr< zent motelul G.'.m- 

Irim.i.',, p.-iikh .ibil.i buza liniș
tiră din .jpropi- re i Pelroșaniului, 
a funcționat in ..!<■ iție de ges
tiune". IR-p.ii ițiiM la in talația 
<!'-• apă calda .și im.d fir, la ■ 'a- 
direa .-ji me î.i! ho‘»Jiiliii (3i> 
<lc camei.- <u dmiii palmi) și la 
clădim rcs'.jiiranliiliii au costat 
pe te 10 nîiEoane lei. Dani plătiți 
de gestionarul 1 . it.i t al
iREAI.COM, <i<li< .i de 'lemnul Ro
lo Căpațânf In prozent metil Iul 
t” e pe un alt pl in nț privatiză
rii, prin creare.1 Si.C „C; pațână". 
S< ronlinuj băiaiia penbu calitate. 
Urmează rep nații amănunții? alo 
sp.ițutor d c«zue ale motelului, 
si tfol în< ît <1 re intre In cir
cuitul turistic ti întreaga capa.'i- 
ta e. Urmează, de a.-;mcrica, re
parații ale re-i.mianluliii. In pe
rioada la iulie — 5 august 1993, 
vor avea loc r< par ițiilc. La re- 
Innugurarca sa, In luna august, 
motelul „Gambrimis" undate de 
turism, așezați! înti-’in minunat 
cadru natural, v.i fi el însuși, 
tin colț de „Paradis11. Sunt anun
țat'* de pe acum surprize; program 
de nAght bar țcu tot ceea ce în
seamnă el, de la muzică, In balet 
și glume), cazare Impecabilă, cu 
toate serviciile ți confortul cerut 
Deja primul grup de turiști străini

s-n anunțat, rezervându-și locuri 
pi ntrii 1 septembrie 191'3. Este 
vorba dc un giup din Koln, nu- 
m.irund câteva zcc| de persoane. 
Iată că ni se oferă și o deschidere 
pe plan turistic. Intram In Emo- 
pa, grație sprijinului oamenilor 
cu inițiativa și capital piivat.

Gambrinus, stea pentru viitorul turismului în Valea 
Jiului.

Cel mai, cea mai...
• Produsele alimentare livrate pe piața de KC „IMl’EX- 

PARAOI.S" SRL sunt cele mai ieftine comparativ cu produsele 
Similare livrate de alte societăți, din Valea Jiului, hj aceeași ca
litate dc fabricație.

• Lunar servesc o masă bună la cantina SC „1MPEX-P MIA- 
Dli»11 din Petroșani, peste 500 de donatori de sânge. Valoarea 
unei mese, 2 100 lei. Cu alte cuvinte SC „IMPEX-PARADIS11 este 
societatea comercială care se implică nu numai tn aprovizionarea 
orașului ci și in soluționarea umu probleme dc asistență socială 
și medicală.

• Adaosul comercial practicat pentru produsele din producția 
proprie este de numai la la sută.

• SC „ÎMPEX-PARADIS" SRL esîe exemplul Ideal pentru 
agenții economici cu capital de stal sau privat, în ceea ce pri- 
ve.șle bătălia pentru calitate în pnxIiKția alimentară și în comei- 
VH cu aceste produse.

Nu vrem să .supăram pe nimeni cu acest 
titlu. Cert este faptul ca, oasp- te al SC 
„IMPEX PARADIS" daca te afli cumva, 
te vei simți ca în Paraclis. Fie că vei servj 
o masă delicioasă la cantina restaurant clin 
Petroșani, fie că vei petrece un wcek-end 
la motelul Gambrinus, în compania mu
zicii șl dansului, fie că vei organiza pen
tru cei dragi o masă festivă sau o agapă, 
sau că vei admira impecabila, servire a 
personalului firmei „IMl’EX — PARADIS" 
fie că vei degusta delicioasele preparate 
culinare și băuturile fine dc fabricație in

digenă sau din import, te vei simți ca in 
RAI.

Pretutindeni, daci vei fi oaspete al uni
tăților acestei remarcabile societăți co
merciale cu capital privat, vei aduce „Pa
radisul" aproape, vei tră; bucuriile oferite.. 
„paradisului". Cei 40 de lucrători ai SC 
„IMPEX — PARADIS" sunt specialiști 
de primă mână. Gazde amabile, maeștri 
In turism, artă culinară, servicii. Cum să 
nu te simți ca în Ral ?

I<i „Gambrinus", „Cantina-rcstaurant" 
sau la barul „Paraclis" sunteți totdeauna 
primiți cu drag.

Pagina realizată de 
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„CUPTOR" STĂ SCRIS ACUM IN CALENDAR...

Aș sparge crâșma cu folos

De-a lungul și de-a latul

— Cana- 
75000 do-

însă barmanu-i fioros

Și e solid băiatul

Așa că te înjm in gând

Parodie după 
Romtilus V ULPESCU

Beau •.
Sun* într-o crâșmă din Sibiu

Și mii apucă plânsul
Și ie aștept je tine.

u

Și ronțăi la grisine

Sibiul n-n e nici un haz

«3

Minuni

cu un bec care a ars

Să mai si radem?

din Ș-.-allc — SUA s-au mai 
considerație prirna căsătorie 

e do petreceri la cald!

Nebuna adorata
Și mai consum încă un rând
Și cer nota de plată
Te-aș aștepta eu, evident
Cu calm și cu răbdare
Dar m-am înscris în Parlament 
Pentru interpelare.

Fiindcă lipsi ști din dânsul

căsătorit 
singura

• Jack V și Ednu KI. 
de 40 de ori, fără a lua în 
valabilă, datând din 1957. C

• Prețuri „încălzite": Un taur — 2,5 milioane dolari 
, o vacă — 300 000 dolari — Walton, SUA ;o oaie —

Iovva; un biet măgar,

lui Erno Rubik 
Nu credeți? încercați

lari — Australia; un porc — 52500 dolari — 
in anul 1937, in /Africa de Sud — 3 cenți.

• Te ia cu călduri. Faimosul cub al 
43.252.003.274.489,856000 combinații posibile!

. le faceți pe toate și vă veți convinge.
• Pompierii din California se pot lăuda 

lontinuu din 1901. Becul avea filamentul din carbon.
• Un pictor prolific în viață este Morris Katz (New York). 

Folosind hârtie .. igienică presată și un cuțit, execută tablouri în 
timp record (1,37 min. pentru o capodopera). Culmea, fiind celebru, 
le vinde imediat „Calde".

dialoguri la cald
Din lumea telefoanelor, 

■onaje: telefonista, 18 ani, 
lisantă!

Mcc.mitml 
centralei, 55 
Dialog.

M: conicul, 
centrali -tei, 
in fustă mini: 
de telefon...

Centralista; 
mosiilică, poți 
tral'f!”

Mec anicul: 
n-.ivem cur. nt 
bali'i iile.

de 
de

întreținere 
ani, trecut

i

vi r.d

ni

I’agini coordonate de

Ce căldură, liâc, dom le ! Ilorațiu ALEXANDRESCU
Per- 
ape-

al 
bine.

Sârma
A-t.i-i

!">. dur
1 S-au dus

I.\ ȘCOALA 
Instructorul.

in.-l ijungeți la 
toni, cum procedați?

C indidata la șoferie: — Deș
ii® imediat portierele ca să 
>.:‘a Loc:- fiecare.

DE ȘOFERI:
— Domnișoară, 

o treiere de pie-

Dialog:
— Herr Braun, unde 

țat să vă scufundați în 
de bine?

— Anul trecut, în 
Văzusem pe 
ți...

ați învă- 
apa atât

Adriatica.
plajă un creditor

TURISTICA
— Cât m-ar costa să înnoptez 

la hotelul dumneavoastră?
— 5000 "de lei .domnule!
— Nu am decât 4000. N-ați 

putea să mă treziți cu 1000 de lei 
mai devreme?

M.irk Twain scrie despre un 
individ: „Domnul „X“ nu merită 
să fie nici măcar scuipat!" Este 
dat în judecată și i se cere să 
retracteze insulta. Mark Twain 

se conformează și publică într-un 
mare cotidian; Retractez cele 
scrise zilele trecute despre dom
nul „X", și anume că „nu merită 
să fie nicj măcar scuipat" și de
clar contrariu! domnul „X" me
ri lăl

1 OII I TON
Col. na I C i-lf.ința, un .un dt 

Fiimai 12 H primai-.*; i. .«> in 
vârtej zâmbind prin cm.eră, pen- 
Iru câ •• ,mț. i in culmea feri
cirii mâine ■ dg plrțea pentru 
totdeauna d burlaci? Adio can
tină, adir> mi naj adio poveri! A- 
Jcis.i inimii sale, o Albă ca Ză
pada tivCUta di* a ;ap':’,i căsăto
rie, il aș'npt i undeva, I parte. 
frcmă'ând ds emoție. Ir. mod 
sigur, ni i n'i-și găsești 1 zeul. 
„Ah, bin m ii r <i iubești și să 
Ii. iubii pr lumea a» la!" i,> 
zise Cot n/ț, simțind'.' sufletul 
inundat de păli,meiul d< vodc i p< 
care tocmii îl goli-/’.

D d ■:, ,]•!. In i
proba pentru a /■■< / a oală cor- 
tumul. Cot în' ț se prive,, cu a:|- 
n. ’.iție în oglindă ș șl face i 
cu och'iil S“ vr-<l< a atât (ie fru
mos șj dc isteț, încât viermele 
îndoielii începuse <ă 1 midâ gij- 
flr’ul Era dr d itoria Iul să se 
• v'.rtizczc . ,l).i j iș renunța 7 

I N A I
D ic-aș da-o dracului, pui și sim 
piu, lusând-o să mă aștepte până-i 
v i crăpa buza, ai ?“. Fu sedus 
de idee. In clipa în rare Încercă 
să-și imagineze dram i d n fami
lia miresei, o văzu aievea pc 
Albă ca Zăpada frângându-și 
mâinile, smulgându-.și pârul de 
atât , disperare, iar pa mama 

•acră înjurând ca un geambaș. 
lin zâmbet răutăcios i su lăți pe 
chip. „Occn harașo" (foarte bine), 
i i zise. Scuipă în palme, netezeș- 
t un fir de păr rebel. „Nu sunt 
un orn râu așa că, de hatârul fe- 
lei, am să renunț la idee'1 — 
gândi omul Jc omenia C< tăncț 
Cocli înță.

Șe dezbrac.ă, iși împacheta cu 
grijă costumul de gincncă și 1 
puse într-o geantă. îmbrăcă apoi 
h linele lui ponosite, de zi cu zl, 
și aleargă spre domiciliul mire
sei p. ntru a-i arăta pe mân
dre țe de soț a fericit-o sc-arta. O 
găsește fie Albă ca Zăpada îm
brăcată în rochia de mireasă. We- 
le trei kilograme de par îi erau 
ridicate cu ajutorul iinoii scri
peți, mama soa iii i u-âi d va-

N TE D E NUN T A
lari de lac fixativ pe capul mi
resei. In zadar: în acel cupșor 
nici o idee nu se putea fixa, din 
care pricină odrasla trăgea cu 
năduf din sticla de rom pc care-o 
ținea pc genunchi.

— Albă ca Zăpada mă iubește 
numai pe minei _ izbucni Uotă- 
ineț- Nc-am amorezat Ltnul do 
altul... mamă soacră! Omoară-ne, 
rnlcă-ne in picioare, zdrobe.ște-ne, 
ti ce vrei cu noi, dar aJlă că nu 
mai putem trăi unul fără altul I 
Dumnezeu ne este martor 1 __
zbieră Cotăneț cu un gla> atât 
de disperat încât nu și-l recunos
cu și se sperie.

între timp, își scoase costumul 
de gincricu din geantă și, profi
tă. d de concentrarea femeilor, 
se dezbrăcă și se vâră iute fii 
h.iini’lc noi, de mire.

— Iată de ce am v m;l.. începu 
• I, văzând că nu e băgat în sca
mă. Am vrut să vă arat costumul 
meu... m-a costat 2000 d<- Ici să-l 
împrumut... el ?

— Doamne I — țipară îngrozite 
femeile întorcând capul spre Co
tăneț, care sc dădu lai pași in 

spate, speriat. Ai înnebunit? Vor
bește, pentru Dumnezeu I Vrei 
să râdj oamenii de noi ? — se 
repeziră ele asupra mirelui.

„Cc-o fi cu ele ? — se întreba 
Cotăneț, scfirpinându-sc în nas. 
De ce dracu* nu le place costu
mul ?“.

— Va să zică, nu zici nimic... 
Vrej să ne faci de râsul lumii, 
continuă soacra. Știam eu.., Ei, o 
să regreți, băiatule... cu noi nu-ți 
m< r i știi | — se iu--!i
soacra, după care zmulse sticla 
de rom din mâinile filcăsH, bău 
o gură strașnică și sc șterse cu 
dosul palmei la gură.

— Ncnorocitule I — zbiera cu 
glas pițigăiat Albă ea Zăpada, 
privindu-1 cu ură. Ori iți iei alt 
costum, ori gata cu nunta... tâm- 
pitulc I Orj eu, ori el ‘ Alege... 
cred că înțelegi... Ori eu, ori el I 
S-a umplut paharul 1

„Asta-I nemaipomenit ! Fir-ar 
ar dracului de Idioatc t — i- zise 
Cotăneț (iartă-l, cititorule). N-am 
să cedez, fie ce-o fi l“.

—- Dați-mi voie în i iert el. 
șovăind.

— I’oate n-am fost suficient 
de clare ? — se râțoîesc cele do
uă zgripțoroaice. Ori el. ori noi 1 

în clipa aceea, Cotăneț își a- 
duce aminte de prietenii lui, care 
trebuiau să fie la ora aceea așe
zați la o masă din cârtiuma „Bel
ferul'*. Ii vodca voioși, ridicând 
pocalele, îi auzea râzând, ba chiar 
auzea și „gâl-gâl“. Nici ujo necaz 
nu puteai citi pe fața lor, nu tu 
bătăi de cap, nu tu soacre Trai, 
ncncacă I Cotăneț nu mai stătu 
nici o clipă pc gânduri. Scuipă 
scârbit pe dușumea, făcui stânga- 
împrejur și ieși trântind ușa. Nu 
s-n mal oprit decât la „Belferul**.

Așa după cum băn’nți, nunta 
lor n-a mai avut loc niciodată. 
Din câte am aflat, Albă la Zăpa
da s-a măritat mult mai târziu, 
abia peste o lună, cu un alt băr- 
bat, acesta fiind însă îmbrăcat 
cu un costum pe gustul ei. Ah, 
feincib* I Cine va putea să pri
ceapă acest mister, la fol <țlc na- 
P itruns ta M cel al Sfinxului?
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IAR MÂINE VOM VOTA HA AIIII PRIMARI
Bairam e ectcral — P E ALESE----

DECI IAR AVEM „BAIRAM" ELECTORAL — 
POLITiCHIA ASTA NE-A DAT GATA — 
1N ZIARE VEZI CATE UN SEMN BANAL 
PRFCU 4 TRITOIUL. ROZA SAU SAGEATA 
DECI IAR AVEM „BAIRAM" ELECTORAL 

uții dure se încing pe stradă
Vec nii se privesc pieziș, cruciș 
Și gosp-xlipek se ciondunesc la coadă 
POLITICHIA ASTA NE-A DAT GATA 
Mâine votăm a. câtelea primar ?
Promisiuni fac toți, de vreo trei anj 
In van — orașul n-are gospodar
IN ZIARE VEZI CATE UN SEMN BANAL 
Și apoi citești lozinci numai de bine 
Promite candidatul numai „miere" 
Și cere-umil; „votați-mă pe mine !“. 
PRECUM TRIFOIUL, ROZA SAU SAGEATA 
Toți și-au ales un semn cât mai frumos 
Căci fiecare-n sinea lui tot speră 
Să prindă el acest nou „os de ros" 
PRECUM TRIFOIUL. ROZA SAU SAGEATA 
IN ZIARE VEZI CATE UN SEMN BANAL — 
POLITICHIA ASTA NE-A DAT GATA — 
DECI IAR AVEM „BAIRAM" ELECTORAL.
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De sărăcie și necaz 
înt; î oară doarme t-caz.

în gu- 
maraă 

me- 
afir-

VERTICAL: 1. Ieșire in relief — 2.

Epitaf unui bețiv...
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putut aduna doar 
cu criniul dcspi-

sperie lari di tăi, 
cu frunze cu tot.

• Ei. 
un

a 
fost 
in)

' el simțea cele p'.ilru mem- 
ale sale ciocnindu-sc intre 

în creier. (Xavier de Mont.

0 Oamenii au 
câteva cadavre 
cat până la buric (Andie Arman- 
dy).

este
Dj-

Mont-

Unde mergem?

pricina 
om) 

neliniștiți 
■ :<'<?ă

• Guillaumc este un băiat 
nest, nu și-a dat seama niciodată 
că inima putea servi și la altce
va decât la respirat (Alir-d <l< 
Mussct)

In 
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mult mai rău

• Dumnezeu nu e i tist și ni i 
domnul Matiriac. (I.P. Sarlre)

care, veșnic 
câmpuri oe 
i 80 de ani

• Bulevardul In v.ilizibil 
totalmente pustiu și strada 
auesne și mai mult E’c 
clere)

dacă cu prima 
eșec, cu a don

AVilIHm

r r o g 
aia 
că 

doi 
llie,

Asară, târziu, baba Floarea, 
de i-au zis unii pe vremuri 
era chiabur pentru că avea 
boi mai mulți la ușă d<cât 
ăl de fu și prin Rusia, s-apucă să 
deie în ghioc. Vezj că auzise ea 
de oarece alegeri și s-o gândita 
cum să câștige un ban de la co
lindați zicându-Ie ce si cum o 
hi. Iar profeția Pythlei tuciurii 
suna cam așa : La 4 ale lu „Cup
tor" din Văleatul acesta fi-va ma
re vânzoleală pj la târgu’ nost’. 
Și de se va sui SOARELE pe 
cer or să iasă în stradă unii care 
fură și-acu’ trii ani și de-atunci 
furn mereu care, cum poa’ și de 
unde poa’, cât o să mai poa'. Iar

ORIZONTAL: 1. Personaj pjreclit „inco
ruptibilul", in fotoliu de boss județean - 
La alegere, în vin sau pentru uzaj extern; 
2. A hiperboliza — Două semne de avoc.it 
sau av.on, la alegere I 3. Bârlad fără tre
murici ! — Ban sau cântăreață ? 4. De 
frunte — Două loturi arădene, devenite lot 
agricol; 5. Chestie onirică — Spusă 
ra mare; 6. Perioadă de timp seu 
de avion ? — Cu două picioare, nu 
trice; 7. Naiadă fără nici un fel de
mație — Interjecție — Râs ! 3 Reparat Și 
devenit rochie de tenis — Organizație pen
tru Eliberarea Palestinei; 9. Individ 
noscător în prelucrări metalice; 10. In 
ma alegerii, pierderea cursei.

A 
pune întrebări sau a privi atent — Două 
alegeri! 3. Pariu, gen ori, ori — Edil în
curcat rău tot; 4. Costică Gavrilescu 
— Păstrători de folclor; 5. A-și da fasoane 
sau a primeni atmosfere — Insulă în Poli- 
nezia; G. Număr 1 — Indivizi care-ți oferă 
o „puicuță", temporar; 7. Vânturi — Ones
te! 8. Miros — Cotidian bucureștean mă
surător de timp; 9. Abandonare; 10. Hul
pavă — indicator de direcție.

CALUL se va 
ca să-1 înghită
Că tarc-i hulpav calu’ Dar până 
se va repezi asupra TRIFOIULUI 
să deie de trifoj nimeri-va cu 
botul în. spinii TRANDAHIRU- 
LUI lu' Pctrică și de-acolo în 
TUFELE lu’ Ilie, alea des păzâti 
de Georgel zis „incoruptibilul" și 
de-ai lu’ Băluță utepe. De se-ntâm- 
pla-va însă să trecă și di tufă 
trebui-va să se fere să n-ajungă 
sub cheie, ferecat, de!

Nu pre știu io ci s-o ales di 
profeția lui Pythia noast da’ vân
zoleala aiasta are tare haz să se 
mai facă odată, și-atunci să vezi 
pozna !

• In fine, punându-i mâinile 
pe ochi, ca păsările care se li
niștesc... (Prosper Mcrimcc)
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• Deși acrul era călduț și 
pe deasupra, un foc dar.sa 
șemineu, prințesa îndrăzni, 
dala aceasta, poale pentru prima 
oaia în viața ei, să privească in 
fal i destinul (Marc 1 Prevo-l)

*
• Aceste frumoase 

cuminți, goneau pe 
caii lor și mureau I
ca și mamele lor... (Ce-vjntcs)

•
• .Sunt neliniștit din 

lui Shcrbaum fiindcă e un 
dar berlinczii vor fi 
din pricina cuinelor f: 
om. (G.

RUGBY. Astăzi, de la ora 10, Știința Petroșani — Șu’nțj Baia 
Marc. Cu această victorie ,,'ttidcnț'i" noștri pot intra în vacanță 
întâlnirea cu Farul, din ultima etapă nu le inaj poate periclita 
situația în clasament. Ultimă prezență în fața suporterilor proprii, 
în actualul campionat, meciul de astăzi este cu atât mai atractiv. 
Fără îndoială și suporterii și oficialii prezenți la toate partidele 
din „A 1“ vor avea motive de satisfacție, după un joc pe caro îl 
dorim cât mai frumos. Rivalitatea dintre cele două „Științe" și
fair play-ul tradițional din întâlnirile sportive studențești ne dă 
<1 cpțiil sperăm Cil vum vc.l i ltn ,pe t icol tic calitate. (D.N )

Dlbl LUMEA LARGĂ Dlbl LUMEA LARGĂ
fot mariaje
se cheamă !

— Suzy Woolner, vrei să-l iei 
bărbat pe Tod Pole?

— Ham, ham!
— Tod Pole, vrei să o iei le 
ți- pe Suzy Woolnnr?
— Ilaml

r-, punsurib acesfea ciudate 
resatc pc torului .Michael Her- 
in, nu trebuie căutată ironia, 
■i indiferența. Ele sijnt rezul- 
ul dorinței „liber c primate" 
câinele Tod Pole șl cățelușa 

zy Wrxdner. Pwtorul Herman 
mit prin căsătorie nu num.il 
ni cl și perechi de urangutani, 
uagali, pi ști. Inch-lcrea unui 
■ătorii de animale codă 25 de 
ar), în vreme ce l.i oameni «e

percep 75 de dolari. Câteva Lu
cruri ni se par neclare; 1) cum au 
răspuns peștii la întrebarea pas
torului, știută fiind muțenia a- 
ccstor ființe? 2) Oare n-au ce face 
americanii cu dolarii deși însoa
ră potăile? 25 de dolari înseamnă 
circa 20 000 de lei, adi :â o leafă 
a unui român creștin ca noi, pen
tru o lună de muncă.

In fine, în California de E .1 
căsătoriile de animale se bucură 
de o popularitate cr.'aundă. S-a 
înființat chiar un bii iu special 
matrimonial care pontă firma 
„Dragostea in lesă". Intr-prin
derea este prosperă, fapt . • a dus 
Li crearea de filiale in mai mult', 
localități. P-ntru numai 1500 di 
dolari SUA (p< ,te I milion de 
led!) întreprinderea furnizează 
hainele nupțiale, șampania, 
tortul miresei și garantează pre
zența pastorului Șampania o beau 
cuinii sau stăpânii? E greu do 
precizat. Știrea este strict aulCii- 
ti-ă. Mulți trăznfți p, I un- și 
mare-i grădina...

Cei mai,
cea mai...

M >hammed Al,mi Clianna dm Pakistan era conți k—at pună 
acum omul cu vei mai marc picior din lume, purtând pantofi mă
sura 55 Tot în Pakistan a trăit până de curând omul c< 1 mai înalt 
clin lume, circ mă'ura 2,50 m. A murit din cauza unii cancer d 
ivpofiz. i.

Fără pistol,
pușcărie !

De regulă sun pedepsiți cei care dețin .mile de 1 < I. ma-, il 
anin an ()<>k Creck din stalul Coloiado csle inver.: cil ci e-t< 
pi ins ga Ini pcirli’ arme de foc șl muniții etic Rugai 1 incliisoii 
pro i i 3 luni și amendat cu..10 de dolari. Autor il.ițde . iilcă ciu 
datele mâsur, prin faptul ca in localii,il<- nu > ml I ăl loi poli 
țișt1 și iiv s> poate asiguri ■ •cuiilalr • ••■i ițenilor d- îl numii 
plin i il<>ap<uaic.

Poligamie
Kcni.mul Arsunlus Akuku Ogw< II 

este bine cunoscut în țara Iul. 
mai ales in regiunile Locuite d 
etnia „luo". La ceț "2 du ani are 
41 de soții Potrivit tradiției po
lii uni i este -. ilutară. Mai multe 
soții in canina copii m n mulți. 
deci mai multe mâini m gospo
dărie. b viața sa ij-.vell a fost 
cîs.jloril d( 1”(> de ori, in li.i de 
..izuri re-unuaște cili ir 1 ma- 
ri.iieb au lost nereușite si de a- 
<■«•■' i d r-cli Hă de soții i divor-
ț.lt In pr reni el tre '!‘7 di b.i-
:eți si l-te ți lllâ de i |.'[ oțl. Og-
\iell est- 1'slltC gr-u . 1' găsii a-
• IS.I finul mei< ii mir -n tiiga de

1 1 o - ițic l.i di.i I’e ii cu i ăl-
Im i nu dl.i si r.i/i i ■ -Ifel de

I.H114 lie

avoc.it
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ARME SILENȚIOASE

rând că ar spune: „Da, sunt mică Și lipsită de 
_____ Acest 

-saj fără grai este interpretat cu mare preci- 
de către caracatița-curtczan, în sfârșit, își 
ite să întindă un tentacul spre ea, cy care 
âie capul și trupul alesei.
i ce amorez, galant este pinguinul ? 
perioada de înmulțire, pinguinii se adună 
unite insule, unde, plimbând'J-se pe mal. 
Iii și femelele se studiază cu atenție. Di- 
ța. când toți pinguinii sc îndreaptă spre 
atunci se întreprind acțiunile pentru a 
|a cunoștință. Inițiativa este din partea 

.......................: fie 
pe

echipate cu ele, precizează ziari 
Pistolul Levcenko, după n 

melc constructorului său, Vict 
Levcenko, cântărește 680 dc gr 
me și încape în pal..™ bă
bat. Cu un 
metri, cl are o rază da 
de 50 metri. Proiectilele «ale su 
capabile să străpungă mai mul 
grosimi de protecție eontra gf 
țelor la o distanță de 20 metn.

Ziarul asigură că zgomotul pi 
dicii nu este perceptibil 
dacă te găsești

Și alte arme 
sc au fost puse 
institut, printre 
traliera și o pușcă cu lunetă 
chipală cu un vizor cu infraroș 
având calibrul de 9 
Pușca mitralieră, al cărei 
este pliant, poale încăpea 
servietă diplomat.

Inginerii institutului au 
pus la punct un lansator 
nade cu un calibru da 30 
metrj care poate străpunge 
șină de oțel de 3 centimetri 
800 metri distanță, afirmă ziari

in do- 
prccizic, 

situat 
la

complet

Săgețile lui Eros, ating, oare, și 1 .îrătoarelc, și 
insectele, și peștii și rozătoarele ? Da, afirmă 
ck. lulius Comarck. autor al unei foarte popu
lare cărți recent apărute cu titlul „Dragoste in 
natură". Da mai mult, in opinia sa, animalele 
-privite de la distanță il uimesc pe orbservator 
prin reacțiile lor aproape umane de delicatețe 
șl de tandrețe, de curtoazie răbdătoare, de „cu
cerire" a partenerului. '

Să vedem dc exemplu, cum f'drteză caracatița, 
acest animal atât de respingător. @ând doui 
caracatițe de sex opus se întâlnesc șl se plac, 
femela se li»ă jos, se relaxează, pregătindu-se să 
primească ■ amplimentele precum o femeie fru
moasă. Masculul vine de sus, se apropie încet 
de ea, o privește galeș .și membrele ii tremură 
nervos, precum mâinile îndrăgostitului. Dacă 
curtezanul place femelei-caracatiță, atunc, ea. 
mijește ochii își strânge membrele sub ea, pl- 
JT/Z/Z/W /Z/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZ/ZZ/ZZZ/Z/ZZZ//Z/Z/ZZZ/Z/////////ZZZ//Z/Z/ZZZ /ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

apărare, protejează-mă, iubește-mă l“. 
m ~
2
P<
nit

In |
in
in
mim 
marc.
face i |a cunoștință. Inițiativa este din 
pingti aului-domn. Ca pretext ci folosește 
o pietricică frumoasă, fie o pană colorată 
care o oferă femelei cu un gest foarte elegant 
pentru a testa ce .șanse are. Dacă aceasta aruncă 
darul și se îndopări- iză de el cu pași repezi, 
masculul, suspinând, i.i caută altă iubită.

Institutul dc cercetări 
meniul mecanicilor de 
ținut mult timp secret și 
la periferia Moscovei, a pus 
punct maț multe arme
silențioase, printre care un pistol 
„Levcenko" care va revoluționa 
viața spionilor, anunță Izvcstia.

Obiecte Indispensabile în lupta 
contra grupurilor teroriste sau 
a pirateriei aeriene, aceste arme, 
caro nu au nevoie de 
unui amortizor, sunt
serviciilor dc informații ale Mi
nisterelor de Interne, Securității 
și Apărării. Unitățile speciale ale 
acestor ministere au fost deja

montarea 
destinate

In palma unui bă 
calibru de 7,62 mi 

acțiui

dec 
lângă trăgător, 
complet sllențio 
la pumt de ace 
care o pușcă n

liiego 
din nou sub acuzație

Un magistrat italian a hotărât 
ca fotbalistul argentinian Diegw 
Mai aduna trebuie iu lecat pentru 
presupusa implicare tri 
ue droguri.

Magistralul Albe-1o 
din Roma, a OKion.it <a 
na, și fostul său manager 
iernto Coppola să fie 
fiind acuzați de trafic cu cocaină. 
Procesul a fost fixat pentru 21 
octombrie.

Maradona a fost condamnat la 
14 luni închisoare cu suspendare 
p- nti'u deținere de cocaină de un 
tribunal din Napoli in septembrie 
1991. Argentinianului I s-a inter
zis in 1991 să joace fctbal pc 
timp de 15 luni după un lest 
pozitiv pentru cocaina p« vremea 
când juca la clubul italian Na
pul i.

Centralele

nucleare și
moluștele

traficul

Pazienti. 
Mai ado- 

Guil- 
judecați.

O centrală nucleară importantă 
de pe coasta nordică a f ranței a 
fost inciilsă din cauza mor 
luște care blocau sistemul 
hidraulic de răcire.

Oficialitățile au arătat că 
luștele transparente, o foi mă 
viață marină, s-au înmulțit 
orașul Gravelines, de la 
Nordului, și au fost atrase
centrala nucleară din localitate.

Se așteaptă ca uzina să reîn- 
ceapă Sa funcționeze in curând.

mo- 
sau

mo
de 
în 

Marea 
de

De când datează „sistemul
social“ al insectelor ?

social 
mi-

Insectele aveau un sistem 
bine stabilit deja acum 220 
lioane dc ani, adică au 95 milioa
ne de ani mai înainte decât da
tele admise până acum, arată un 
studiu realizat pe baza descope
ririi unor fosile de cuiburi de 
l< rmite în Arizona (SUA).

Gcle trei cuiburi, având apro
ximativ opt centimetri înălțime și 
tot atâta lățime, au fost descope
rite intr-o formațiune stâncoasă 
datând de 220 milioane de ani. 
Ele cuprind diferite ataje, rampe 
in spirale, camere, ea și urma

unui tunel lung de aproximativ 
1 cm.

Conform concluziilor prezenta
te de paleontologul S.cphen Ila- 
siotis, de Ja Universitatea din 
Colorado (SUA), această structură 
evidențiază diferențierile sociale 
pc care termitele le stabileau in
tre ele. Până acum, arma cea 
mai veche de comportament 
cial al insectelor, tot un cuib de 
termite, data de 125 milioane 
de ani și fusese descoperită 
Argentina.

miliruet
P

Intr

m 
dc gr 

mi

Pagină coordonată dc

Glicorghc CHIRVASA

Concert... gratuit!?
Renumitul cântăreț de jazz 

Gonzalo Rubacalba. in vârstă de 
30 de am, considerat d« unii v i 
fund cel mai mare pianist al de
can.urni după dispariția lui Diz- 
zy Gillespie, a susținut un con
cert in SUA.

De origine cubaneză, Rubacai- 
ba a devenit o adevar ita legenda 
pentru iubitorii de jazz din Ame
rica nu numai datorită extraor 
binarelor sale înregistrări, ci și 
din cauză că nu a putut fi nicia- 
<1 .'.a urmărit intr-un concert.

Dată fiind antipatia pe care 
administrația americană o nu
trește față de fidel Hastro, muzi
cianului cubanez i s-a permis in 
final să concerteze pe teritoriul 
SUA cu o singură condiție: să 
au fie plătit I
******••*•♦•♦•••••»•<>•♦♦

Cine aleargă 
după doi iepuri...

Naștere in
BEST-SELLER JAPONEZ

„Conceptul de cinstită"

Un soț suspicios «aie a pus 
sut ascultare telefonul soției sale 
a aflat cu ea încerc ise să-l otră
vească nu numai pe el, dar eă 
pianuia sa angajeze pe cineva 
pe ittu a-l împușca p pe amantul 
ei in genunchi.

B Imda Rose. 36 de ai.i. din 
Bumingham, a fost condamnata 
fa dui ani închisoare cu ejibciare 
condiționala după ce a recunos 
cu' că a administrat soțului ei o 
.substanța nocnâ. Soț rl Rosei s-a 
îmbolnăvit după c«- a consumat 
mam .nea otrăvită, dai șiii-ve- 
nit. El și-a dat scama ci s<- În
tâmplase după ce a 'n. put vi 
înregistreze convorbirile el 'e|i 
ionice. Tribunalul a alt il si de-, 
pre faptul ca ea pjam. a să plă 
traseu unui bărbat 260 bre (400 
doi iri) pentru a I împușca in gr 
ntinchi pe amantul 91 ciupii ce 
relațiile dintn* ei s-au răcit, dai 
nu a pulul stiânge .e-easlu sumă 
de bani.

premieră absolută
O învățătoare, in vârstă de 

31 de ani, din Mesa iArizona) a 
trebuit să-și întrerupă ora pen
tru a naște in clasă.

Janice Hurke simțise primele 
dureri in ajun, dar oa le luase 

in seamă, nașterea nefi nd prevă
zuta decât peste o lună. A doua 
zi. când a ajuns la școală, con
tracțiile au devenit mii violente.

Ea l-a informat pe d.rectorul 
școlii că trebuie să fi« înlocuită, 
l-a chemat apoi pe medicul sau 
și pe soț, dar era prea târziu. 
„Ne-ain speriat cu adcvăiat", a 
povestit unul din elevi.

O infirmieră a ajul.il-o pc in 
vățâtoaic să nască, la doar câteva 
minute după ce copiii au fost e- 
vacuați din sala de clasă

Tipărită inițial in 8000 exemplare, cartea lu! 
Koji Nakano intitulata „Conceptul da sărăcie 
cinstită" a înregistrat un neașteptat succes la 
pubLicul japonez. Lucrarea a fost retipărită in 
10 de ediții, numai în ultimele luni fi.nd vându
te peste 600 000 exemplare.

Curtea lui Nakano, care este profesor la Uni
versitatea din Tokio, reprezintă un virulent a- 
(ac la adresa tendinței tot mai răspândite in 
Japonia dc a acorda banului statutul de stăpân 
atotputernic al societății". Indiferent cât de 
bogată va deveni Japonia, ea nu va dobândi 
respectul lumii. Pentru a fi respectat este nevoie 
dc demnitate, cavalerism și o filosofic bazată po 

iincic onesta", susține autorul recentului best- 
seller.

Apreciind ca japonezii ar trebui să-și aleagă 
exemple demne dc urmat din istoria și cultura 
țarii lor, Koji Nakano portretizează In cartea 
sa 1j personalități proeminente, întruchipări ale 
virtuților li adiționale nipone. Printre figurile 
prezentate se numără călugări, oameni dc cultu
ră, pictori și maeștri in arta ceaiului, care au 
avut o experiență plenara, dc o mare bogăția 
spirituală, caracterizată de simplitate și cinste.

Emisarii Japonezi sosiți in Europa la sfârșitul 
perioadei Edo (1603—1868) urmare.ni realizarea

de profit, fiind in același timp deosebit 
demni, comportandu-se conform unui cod e 
deosebit de strict. Aceste considerați; nu su 
insă câtuși de puțin valabile pentru oamenii I 
afaceri japonezi din prezent, al căror unio sc< 
este obținerea de profituri cât mal mari.

„Este fără rost să producem în misă autom 
bile și televizoare. Japonia are resurse puții 
și nu este potrivită unei producții șl ur co 
sum de masă. Ar trebui să ne orientăm <p 
cantitate, ci spre calitate. In trecut nof rr-ati^ 
lucruri minunate. Adevărata cultură japoneză 
bazează pe calitate, și nu pe cantitate. Acu 
este momentul potrivit pentru acele lucruri i 
inimă și spirit care nu se pot vedea. Acest 
sunt lucrurile pe care japonezul de azi le-a n 
glij.it cel mai mult", consideră Koji Nakano.

Enormul succes înregistrat de cartea sa se dat 
rează în buna parte apariției sale intr-o perioat 
în care In Japonia se manifestă o tot mai pute 
nică dezaprobare față de scandalurile corupți 
.și dc deturnare de fonduri în care sunt imp 
cale personalități politice dintre cele mai ir 
portante.

La acestea sc adaugă faptul că Japonia inr 
gi.streaza cea mai .sensibilă încetinire a ritmul 
activității economice din ultimii 20 de ani, d 

și amplificarea fără precedent a.diferențelor dint 
cei foarte bogați și cei săraci.

„Ținta — America.
Terorismul în SUA. Astăzi.“

Ai .ol • este titlul unei cărți recent publicate dc Yuv.ifl llo- 
d.ur-k) dlieHor al lorțelor imtileroi iste dc pe lângă C< ngrcsul 
aniC IC Ui

In liKjiirc sc afirma ca rcernh le alai uri c< au ivut ioc iii 
SUA -- in< li,.-.iv actul leiorist de la World I r,ide Ceir. i din Nerv 
x'oi k — i-prezintă câte •> pai • i razbonihif - fam pe «..re islaim 
vii il duc împotriva Anx rieii.

Allt* i ul căiții •■ii (nu i pii- .1.11)1 SU.JIC lali de c< '1111 !> I <I<1 
al i. ulm alinat din ianuarie de Ih ic.i •.e-liul t IA, so'ciaf cu 
d<>, moiți < o fjn ai'< ni iranian caic acționa d.n oi li.ml Tehota- 
nului

l’>- 'lan .ky consid- i.i r.i . riștâ u legătură intre ,i est atac Șl cel 
de la World fi.ide C'-nt' i. mibelc mment' lîin I |.>.îtț' compu
ne ut' ale a-altului a upi .i .SIJA conceput și pus m aplic ne de han.

Nasul siI
( a al doriți - j) țtițj Jm ă cineva 

este -4ics.it pipaiți-i nasul. afir
ma compania Japon-zâ Sanyo.

Aceasta «arata că cercetările in
dica faptul c-l nasul unei persoa
ne se răcește în timpul momen
telor de iiiC' pul al tre.ulUi Des
coperirea ai put a ivea aplicații 
[> nli o echipamentul electric cas
nic: „In nudie. tcmpcr.itm n 
nasului scade cu apraximativ do
ua grade in cursul stresului", se 
spune

E\pei iincnle ce au folosit ca-

... stresul I
mere cu infraroșii au indicat 
temperatura nasului «ra aceea 
cu a restului trupului intr-o st 
re de relaxare, dar începea i 
scaJă cund cei examinați < 
ocupau de calcule matematice.

„Nasul este la fel de vulnerat 
la mediu ca și părțile periferii 
ale corpului, ca mâinile și picio 
rele", au arătat cercetătorii.

Domenii posibile de aplicai 
a descoperii dor sunt sisteme 
de .ier condiționat și oele de 
Valuare a stuiii de junalate.

OKion.it
glij.it
4ics.it
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Conferința de presă a domnului Choorgha Funar (I)
ffo] seara, la încheierea vizitei 

scurte pe care a întreprins-o in 
Petroșani, ci- ml. Gheorghe Fu
nar, primarul municipiului Cluj- 
Napoca și președintele Partidului 
Unității Naționale Române, a 
răspuns, In cadrul unei conferin
țe de presă, întrebărilor adresate 
ele ziariști. La conferința de pre
să au luat parte redactori ai zia
rului „Zori noi", ai săptămânalu
lui „Curierul Văii Jiului', cores
pondenți locali ai „Rompres", „E- 
venimentul zilei", „România li- 
beră“, „Tineretul liber", parla
mentari din grupul PUNR. meni- 
b'i marcanți ai filialei lccale a 
acestei formațiuni politice. Au 
fost prezenți, de asemenea, dl. 
Ion Uifâleanu, vicepreședinte al 
Consiliului județean și domnul ing. 
Iulian Costescu, subprefect al 
județului. Redăm în sinteză răs
punsurile date de domnul Gheor
ghe Funir și de parlamentarii 
care l-au însoțit, ia întrebările 
ziariștilor.

• Logic și practic (apropos de 
C.iritas) o investiție oricât de 
mare, să spunem un miliard, poa
te aduce in trei luni un câftig 
<lc 8 ori mai marc. Un exemplu 
este S< cietatca „Carita-s", la Cluj- 
N ipoca. Secretul acesteia îl deți
ne patronul firmei. Exemplul 
funcționează de un an. • Feno
menul „Caritas" a sărbătorit un 
an. I s-a urat ani mu.ți și după 
cum se derulează lucrurile, sunt 
șanse mari ca să dureze mulți 
ani. • Prefectul de Gluj m-a 
acționat la Contcncic^. Mai exact 
a acționat unele hota rări ale Con
siliului municipal. • Acționând 
unele hotărâri la Contencios, pre
fectul nu și-a u< pășit pn.rogativc- 
» . Prerogativele trebuie exercita
te în cunoștință de cauză, cu 
respon ab itatc. • Prefectul a 
atacit hotărârea Consiliului local 
ți a primăriei d n anul trecut.

Si acum »» > se fac presiuni, șantaje..."
cu privire la unele taxe locale 
pentru ca hotărârea să nu poată 
fi aplicată imediat. Tn acest an 
(n.r, — la numai câteva luni), 
prefectul și-a retras acțiunea. 
Practic prefectul a urmărit sa 
blocheze acțiunea Consiliului
municipal și să facă rău clujeni
lor. O tentativă de boicot, dacă 
vreți să o etichetați astfel. Nu 
este prima de acest fel I A mai 
făcut și Oțele. Acum intenționea
ză să atace la Contencios hotăiâ- 
rea noastră de a ne asocia cu 
firme din țară și din străinătate. 
Și acest atac îmbracă un caracter 
politic. Chiar neexislând o lege 
a bugetelor locale, o lege finan
ciară, in esență, Clujul a făcut-o 
din proprie inițiativă, prin con
siliul municipal. • La Cluj se 
lucrează iii echipă. Vă dau un 
exemplu total negativ, unde pri
marul și consiliul sunt de aceeași 
„culoare*1: Timișoara a fost un 
oraș căruia i s-a deschis o pers
pectivă formidabilă pentru a 
merge înainte; a fost curtat de 
acești investitori străini. La ora 
actuală este printre ultimele din
tre marile orașe ale țătij. Clujul, 
care a fost mereu hui luit și lo
vit, a știut cum să lucreze în 
procesul acesta de asociere cu 
firmele locale și străine. • Puteți, 
in momentul de față, dumnea
voastră, gazetarii să schimbați op
tica di spre primar. Trebuie schim
bată mentalitatea. Da. a se în
tâmplă, cum a fost cazul la Ciul, 
ca opoziția să voteze împotriva 
cfectUo ii curățeniei în oraș nu
mai pentru că era inițiativa pri
marului I’UNR-ist, nu este bine. 
• Ixt Cluj presa participă la șe

dințele de consiliu, la toato ac
țiunile Primăriei. Există trans
parență totală către cetățeni. Și 
este bine. T-a Petroșani, din sală, 
ni s-a sugerat ca presa să fie 
eliminata. Acea presă care nu ne 
este favorabilă. Nu este așa. Pre
sa, favorabilă sau nu, trebuie să 
fie prezentă. Din contradicție se 
naște adevărul. Am greșit, suport 
consecințele. • Există o adversi
tate a președintelui Ilitscu față 
de mine (Funar) și față de I’UNR. 
Președintele nostru nu este inte
resat în a sprijini acelp acțiuni 
care fac bine neamului românesc. 
A susținut, inclusiv eu câteva 
zile în urmă, când am fest la Co- 
troccni, deși se discuta modifica
rea legii 35, că este bine să vin- 
dem pământul țării la străini. 
L-am asigurat că nu va reuși 
acest lucru, ca ți în urmă cu mal 
bine de o lună. Și n-a reușit. Sen
timentele lui Ion Ilicicu față de 
noi nu sunt cele firești pe care 
trebuie să le aibă un președinte 
de țară față de un partid. • In 
programul PUNR dm campania 
electorală din anul trecut. am 
pus problema de principiu a va
lorii; urii potențialului economic 
românesc, atât în ceea ce privește 
rcsursNa cât și valorile umane 
pe care le avem. 1n acest con
text acordam atenție și problemei 
mineritului. PUNR a combătut 
vehement mentalitatea fostului 
premier Roman, continuata de 
Stolojan, care viza închiderea, 
practic, a Văii Jiului, a unități
lor miniere din această parte a 
țârii, pornind de la premisa că 
exploatarea cărbunelui e-ste ne- 
r< ntabilă. Nu împărtășim aseme

nea concepții. Este o rușine (e- 
xcmplu concret) — pen.ru Româ
nia că a ajuns să importe sare și 
apă minerală. • Anul viitor vom 
sărbători 1870 de ani de atestare 
a Clujului ca municipiu. Noi ți
nem mult la cuvântul Napoca a- 
tașat de cel de Cluj. • In admi
nistrația locală, la Cluj-N.ipoca 
am căutat să avem oamenii po
triviți la locul potrivit. • Există 
o colaborare destul de bună cu 
toți consilierii, chiar și cu cei 
din opoziție. Un consilier din rân
durile opoziției, la țluj-Napoca, 
a ieșit din rândurile opoziției și 
a devenit independent pentru că 
i s-a trasat pe linie de partid să 
spună „nu" inițiativelor bune ale 
primarului, numai pentru că erau 
ale PUNR. A declarat acest lucru 
public și s-a retras din partidul 
său, devenind independent, pen
tru că a pus mai presus de partid 
interesul oamenilor care l-au 
votat și binele orașului. • Sarcina 
Convenției D mocratice la Cluj 
este să torpileze orice activitate a 
primăriei. Nu reușește. • l’ijmă- 
ria din Cluj-Napoca nu beneficia
ză de sponsorizai ca Societății 
„Caritas". Sperăm sa apară legea 
sponsorizării care să pcimită și 
această colaborare. In ipoteza 
in care sc acceptă propunerea fă
cută ca 10 la sută clin impozite să 
fie preluate de bugetul local, am 
primi circa 500 de milioane lei 
lunar de la „Caritas", Dacă I Suma 
ne- ir prinde foarte bine. • Pri
măria beneficiază de donațiile 
cetățenilor. Câștigând sume în
semnate la „Caritas". cetățenii 
fac mari donați) Primăriei, eirea 
1,5—2 milioane lai. • Fenomenul 

corupției există șl la Cluj NapoeS. 
In primărie l-am eradicat P-41 
înființarea unui birou de relații 
cu publicul cu ghișee, astfel te, 
cât. practic, cetățeanul nu intr* 
in primărie. Se reduce la mini
mum posibilitatea tentațiilor, fa 
plus, circa 40 de oameni dîn ««y 
lari.iții primăriei pe care i-așț 
găsit corupți nu mai lucreert te 
Primărie. Alții au fost InlocuJți 
din funcție sau sunt pe cale de M 
fi înlocuiți. Nu avem milă fațâ 
de corupți. Scandalul „corupției* 
la nivel parlamentar face pprt» 
dintr-un Joc politic. El e limite®- 
ză la ultimele luni și nu la pe
rioada do la 1 ianuarie 1990, cum 
era normal. • Citindu-.se și discU- 
tându-se raportul preliminar al 
comisiei anti-corupție în Cameră, 
s-a încercat introducerea unei 
moțiuni de neîncredere în Gtk 
vern, deci a fost politizată na
țiunea, ceea ce ar fi prelungit se
siunea extraordinară și ne j» 
fi dus în discuți) sterile. • i 
PUNR în contextul regrupări io», 
de pari ide, rămâne nn partid da , 
centru. Dacă alte formațiuni do
resc să vină lângă noi, vom dis
cuta. Regrupările de partide s-att 
simțit încă din alegerile prezi
dențiale, cum am afirmat și ă- 1 
lunci, patiu candidați alergau pa 
același culoar. • FDSN-ul a în- i 
gluțit Partidul Republican, sin
gur. i formațiune politică ce 4 
cheltuit 27 milioane de lei pchlT» 
a ieși din Parlament 1 • Dommil 
Radu Ceontea nu a rezistat 14 
presiunile existente și s-a retrăi 
din partid, e Și acum se fap pre
siuni, șantaje, inclusiv împotrivi 
mea, din partea organelor d» 
specialitate ale statiul'ii româau i 
în loc să lucreze împotriva duș* i 
manilor țării, se lucrează împo- ' 
triva mea sau a altora ca minfl.
Am informații în acest »en6.

Petrila

Licența de emisie
( tun te cheamă țara mea

ROMÂNIA I. V. A. ț
I
1

Suntem informați că dl. ing. Doici I.upșa din Petrila a obți
nut licența de emisie pentru radiodifuziune-tolcviziunc transmisă 
prir cablu, iar m cursul anului 1993 vor putea fi vizionate ciica 
10 . 'grame, urmând ca numărul lor sa se cxtmdâ în funcție de 
pos . i.litățilc matei ialc ale firmei.

Societatea AMBAVI Telccom SRI cu certificatul de înmatri
culare nr. J. 20/2277/1992 din 29 septembi.e 1992, vul. XX cu 
sediul in Petrila, ștr. 8 Martie, bloc 8, se. 2, este deci autorizată 
pentru funcționarea televiziunii prin cablu, fiind printre primele 
dm Județul Hunedoara care a obținut Jicența de emisie.

Cei circa 30 milioane lei investiți până acum se vor a fi 
purtători de imagini pe televizoarele alb-negru și ccflor ți numă
rul celor înscriși c-'e in continuă creștere. Săptămâna trecuta 
cifra depășea 470 de abonați. Sperăm ca grupul celor care n-au 
încredere in \iitorul a-■ „tei activități de bun augur și de bun 
gust să se reducă simțitor, iar numărul abonttțiloj să evolueze în 
progresie geometrică, depu', ud așteptările.

Noi ii uram d-lui Lup,a succes și ii transmitem nu pi in cablu 
ci prin a : rânduri senin i'ul nostru de „Salut”.

R U G B Y
REZ LTVIE TEHNICE: Știința Baia Muc — Grisiț.i 12—15; 

Steaua — CSM Șu -a- i 61—8; Dinamo — Știința 43—14, Muv.ru] 
Lnp'-ni — Univ, Ellim Timișoara 43—0; Farul — CSM Sibiu 
32—21; CFR C n t ința — Sportul Sludențc 31—.3.

CLAS\MENT

•) Echipe penalizate cu un puni t.

1 Grivița 19 11 0 5 47
2. Steaua 20 13 0 7 46
a. Universități a Eltim Timișoara 20 12 0 8 44
4 JUinerul Lupeni 20 11 0 9 4?

6 Farul Constantin F) K) 1 8 40

6 U3M Sibiu 20 o 1 10 39

V ȘJința Petroșani 20 9 1 10 39

P. Dinamo București ') 20 9 1 10 .38

0 Știința Ba'.i Marc 19 9 1 9 38

10 ESM Suceava *) 20 9 5 10 38
11 €FR Constanța 19 7 2 II) 35

12 Sportul studențesc București 20 H 1 8 21

ETAPA VIITOARE, 3 iulie; CFR Constanța — Minerul Lu- 
peni; Știința Petroșani — Știința Boia Mnre; Sportul Studențesc 
— Steaua; CSM Suceava — Dinamo; Griviț,, — Farul; CSM Si- 
Wu — Unlvertikitca Timișoara.

*l Echipe penaljzate cu un punct

Cu cine; zile înainte de a intra 
în vigoare TVA și în Polonia, a 
bătut mai intui la ușa economiei 
românești care de la 1 iulie și-a 
îngropat pentru totdeauna prin
cipiile de bază ale calculelor con
tabile și a adoptat mult discutata 
și controversata lege privind 
taxa pe valoarea adăugată. Anun
țata din timp ca și operaț unea 
„Furtună în deșert", lansată de 
americani și aliații lor împotriva 
Irakului, ca a găsit terenul pro
pice unei aplicări in fugă, defi
lând prin I ița agenții >r econo
mici ca un manechin de lux aco- 
perindu-și picioarele cu o pânză 
strălucitoare și capul $u o mătase 
chin :zească, ca să împingă cum
părătorul tot mai încolo de pra
ful minim al sărăciei.

După opinia guvernanților ea 
prezintă o serie de avantaje, 
dând posibilitatea un . reduceri 
drastice a evaziunii fiscale și a 
cuiupțici, fiind una .lin pârghiile 
de control prin care este obligată 
■ â tieacă și să fuiuționezc orice 
economie de piața.

După opinia omului do rând, 
TVA c ,le încă o supapă deschisa 
Pentru cr< tcrca pr< țm ilfi in 
mod artilicial, mult ni8| mult

Nu-i de vina
I V A-ui!

(.< i c.ire au urcat, vineri di
mineața, dm Aeroport, in au
tobuzul cu nr. 4 — MS — 90'’) 
au primit, in schimbul celor 50 
de Ici, normali, cale un sleit de 
bilet, l’e sfertul meu, jx: < are îl 
păstrez incâ, apare doar un sfert 
de chenar.. Nil serie pe el nici 
preț, nici firmă, nimic. Să fie 
oare o societate ononlmâ <ea cure 
practică astfel de „acțiuni?" In 
ce ma plivește, sunt sigur că nu 
TVA-ul poartă vina, ci o nou 
vAloare adăugată tn oltfi parte. 
(Șt, « ) 

decât previziunile guvernamen
tale, înghițind in primul rund 
speranța consumatorului, caruia 
i se adicsea ă de fapt in modul 
cel mai direct.

Degringolada caro domnește in 
viața socială și mai ales în cea 
economică a României poate să 
frângă linia continuu a virtuților 
sale teoretice, socotind-n încă din 
prima ti un musafir ncpiflit pe 
masa harababurii și a bunului 
plac.

Deocarnd.it.i atuurile guvernu
lui se rezumă Ia cele cauxa pro
duse de bază ale coșului zilnic, 
nc.incorate la tăvălugul ei. care 
nu pot insa anula curentul mari
tim care a stârnit cel mai mare 
vârtej in lumea economiei româ
ni ști.

Și ca să nu lipsim cititorul de 
hrana ace lor produse m afara 
i VA-ului, Ic și i num 'iăm: carne, 
organe și subproduse congelate, 
pâine, lapte, unt (inlijxn), ulei, 
lapte praf.

Totodată agenții economici care 
re ilizi ază anual un profil sub 
10 milioane lei sunt scutiți de 
rigorile i (dcz)avankiJele acestei 
legi.

Legitimații nai 
peniru handicapați

Asociația H<indicc|).ițdoi „LI- 
bei lalea” — l’elro;aui a pi inul 
noi legitimații, tipizate ld nivel 
național, pcntiu toți m. nibru 
siîi. Având m vedere faptul ca, 
in curând, foaie drepturile co de
curg din c.lilatcu <|e membru al 
ace t<-| organizații se vor acorda 
numiii pe baz,, noilor legitimații, 
sugerăm ca fiecare din cei insniși
ă sc prezinte, cui urni urgent, 

la sediu, ctl carnetul de membru, 
fM'ntru u intra în legalitate.

Produsele existente la act ;i*t4 
oră pe raftui.Ic magîzinelor au 
suferit deja modificai il«, rkțf 
nu spectaculoase, ele golind totuși 
buzun irul clientului cu <ât«va j
zerouri la urină. j

lata câleva exemple dintr-o j
societate comercială din Petro» I
șani și câteva din produsele car» 'j
credem că pot oferi noua iznagfe i 
ne a legii : adiăr — preț vechi .< 
300 lei — pneț nou 345 lei) oufi 
34—50 lei — 40 lei; oțet 345 M
— 379 lei; orez 288 lea kg — 37» 
lei kg; făină albă 230 lei — 2S3 
lct kg; cafea ness 100 g 93S lei
— 1103 lei; iiiurg.irLia 4T>1 lui
524 lei pachetul de â'JO gram»] ' 
mălai 227 — 262 Jei kg] mălai
grisat 325 Ici — 375 lei kg; țig&r| • 
LVI 400 lei — 472 lei pachetul f I 
A6.SOS 400 lei — 472 le, pachetj • 
spumos 221 lei — 261 lei litrul] 
whisky 1780 lei — 2100 lei; vodci 
import 1/2 546 lei — 144 iei stt,
cla. Așadar, cele două tabere ,co« 
m. rț șt cumpărător" au în spateld • 
lor im puternic și colos producăr 
tor de iluzii, economia românca*- I 
ca, care le impinge in luptă și le i 
clk aina la apel, ori de câte ori • 
\ is ază cate o lege.

Sponsorizare

Articolul ptivind «ainpa* 
nia clcctordla a d-lui Ioan 
■Ahluti \ ărașeț, apărut în zia
rul din HO iunie 1993, este 
sponsorizat de SC Voievodul 
SRL Petroșani, patron, dl. 
Petic Popcscu.

pen.ru
Muv.ru


8 Z O B I 19 O l SAMBÂTA, 3 IULIE 1993

Tăvălugul politic
Dc duminică atenua 1 imii în

tregi s-a concentrat asupia sur
prinzătoarei decizii a Statelor 
Unite de a pedepsi irakul pentru 
un atentat, dejucat, asupra fostu
lui președinte George Bush pe 
când era într-o vizită în Kuweit, 
în această primăvară. Ceea ce 
a fost, este și va fi in i pretat de 
americani ca un atac direct a«u- 
lor. Nu doar țările — itelit 'le 
Statelor Unite au aprobat rapid 
atacul, cu celebrele rachete To- 
mahawk, ci și altele, eunoseute 
prin obiectivitatea analizei p li- 
tice.

Potrivit moralei creștine care ne 
povățuiește să ținem cu cel slab 
și nevolnic, aș fi îndemnat să 
iau apărarea nu a lui Saddam 
Hussein, ci a oamenilor nevino- 
vați, terorizați de un icgim tota
litar care se aseamănă lu cel al 
emirilor din vechime în Islam.

In aceste circumstanța, care 
umbresc tragedia din Bosnia, So
malia, cea din țările caucaziene, 
reflectez la complexitatea meca 
nismului politic care funcționea
ză programat. Indiferent cine vine 
la comenzile tăvălugului, doar mi
mează că îl conduce, iar
/z/z///zzz///r

dacă nu se supune regulilor, poate 
fi strivit el însuși. îmi amintesc 
de criza cubaneză pe timpul lui 
J.V.K., mai apoi de războiul dm 
Vietnam, apoi de cel numit al 
stelelor. Și mai curând ie Fur
tuna în deșert, războiul din Golf, 
care nu s-a încheiat decât apa
rent, cu un conflict militar des
tinat prin alte forme de control, 
instituite de ONU, de la care ira
kienii s-au eschivat, au piotestat 
cu abilitate credibilă până lo un 
punct. La pupitrul de tomandă 
al tăvălugului a fost George Bush, 
pe care irakienii nu-1 pot ierta, 
deși metodele lor teroriste le res
ping fără nici o rezervă. La co
menzi a venit, din ianuarie pre
ședintele Clinton, salutat chiar și 
de Irak. Și iată că simpaticul 
președinte a ordonat atacul re
presiv de duminică și asta deoa
rece mecanismul politic un s-a 
schimbat și nu se va schimba 
nicicând deoarece este de o com-
plexitate ce depășește puterile 
unui om, chiar dacă el este pre
ședintele Statelor Unite ala A- 
mericii.

Rana din zona Golfului nu s-a
WZZ/ZV//AVZ/ZZ//Z//Z-VWZ/Z/ZZ//ZZZZWrZ///Z////Z/ZZ/ZZZZZZZZZZZW lllllllllMIIII/lllllllllllllllllil

cicatrizat, este tot deschisă atâta 
vreme cât va fi Sadd.rm Hus ein 
cel care stă ca un os da pește în 
gâtlejul americanilor, în fruntea 
Irakului. Și deocamdată *1 e con
siderat ca un erou al 1 urnii arabe, 
fiind privit cu circumspecție, ge
lozie dar și simpatie de vecinii 
din Iran, cu care a fost acum 
vreun deceniu și mai bine, în 
război.

Chiar dacă au și unele rezerve, 
de natură de principii politice, 
dar care nu le mărturi-csc de 
teamă, toate țările europene au 
aprobat acțiunea dictată ia Was
hington. Un al doilea atac nu va 
mai fi prea curând întrucât cel 
de duminică are și semnificația 
unui avertisment. Adică: dacă nu 
vă băgați mințile în cap vi le 
vârâm noi, cu de-a sila! Mă aș 
tept ca specialiștii americani să-l 
răpească» pe generalul somalez 
Aidid și pe Saddam Hussein Mal 
este un precedent de acum vreo 
patru ani. Numai că Saddam 
Hussein a simțit el ce-1 așteaptă, 
așa că e păzit cu strășn'cie de 
trupe loiale.

Tiberiu SPÂTARU

ANIVERSARI
PĂRINȚII urează fiicei lor Al- 

beanu Carmen, cu ocazia căsăto
riei „casă de piatră“ și mult no
roc alătur) de Marcel. (C124355) 

CU OCAZIA aniversări5 zilei 
de naștere, finul Gabriel urează 
nașului Dorin Pop sănătate și un 
călduros „La mulți ani!*. (0124383)

VANZARJ
VÂND Dacia 1100. preț conve

nabil, garaj metalic demontabil, 
aparat sudură și compresor. Re
lații: Petroșani. Cerbului, nr. 4

VÂND microbuz Mercedes 207 
D, an fabricație 1985. Informații: 
Lujpeni, bar „Raluca**. (0124374)

VÂND microbuz Volkswagen, 
transport marfă, persoane. Vul
can, Sohodol. bloc O, ap. 17, în
tre orelc 15—21. (4422)

VÂND Dacia Break, stare per
fectă și garsonieră, confort I. 
etaj 1. în I.upcni. Telefon 560G00. 
(0121360)

VÂND ARO 10 4. Vul-an. str. 
Minerului, nr. 1 I. (0124379)

VÂND l'iat UMO D :scl. Rela
ții. la Select Service I.ugoj.a, str. 
Dâ'ănești, nr. 36. Petroșani, tele
fon 515522. (0124381)

VÂND certificate d proprieta
te, pi*ț negi iabil. T" ■ fon 570065, 
Vulcan. (0121382)

VÂND rulotă Felie i 1800, no
uă. neînmatriculat i. preț conve
nabil. Telefon 550387, Petrila. 
(0121390)

VÂND apari invnt proprietate 
personală, 2 camere. Vulcan, str. 
Parc Octogon, bloc Z se. 1. ap. 
9 (Cocosvar). Relații, la ap 11. 
(OI21391)

VÂND do, cai, 5 ani și vacă 
fătată. Vulcan, Bi uzilor. 5. 
(0124387)
FRIGIDERE .și congelatoa
re „Arctic**. Vulcan, Brazilor, 5. 
Telefon 570911, intre orelc 16—21. 
(0124386)

VÂND motor Alfa Roit-o. Te
lefon 550273, 550218, după ora 18. 
(0121392)

’.AND apaitamcnt Petroșani, 
zonă centrala Telefon 511975, 
sâmbăta și duminica. (0124388)

VÂND garsonieră, zonă cen
ți 15, Petroșani; execut filmări 
orice ocazie. Tel’ fon 512410.

VÂND casă, 3 camere, anexe, 
200 mp, curte. a 000 000 lei. nego
ciabil, în Petroșani, Bi.azilor, 7, 
70r..i In litutubii. Telefon 511517, 
or. 15—2'). (0121399)

VANI) mubiple pi. ■ Trabant 
Combi. Lupi ni, str. Vitos Gavri- 
lă, bloc 10.785. (0121398)

SCHIMBURI I OCUINTA
SCHIMB apartament 2 camere, 

P< troșnrii — Dimilrov, Aleea Flo
rilor, 5/7, cu apartament, 3 ca
mere, exclu'- A‘roport (0124380)

DECESE

DA DOAMNE, cuvântului, puterea să aline o mamă îndurerată, 
doamna profesoară Nanu Gheorghita, iar

ADI
să se odihnească in pace.

Sincere condoleanțe familiei. Sindicatul Liber din Învățământ 
Petroșani. (0121381)

COLEC rn UL de cadre didactice de la .Școala generală nr. 1 
Petroșani este alături, cu tot sufletul, de familia prof. Nanu 
Gheorghița și Ionel, in marea durere prin care trece prin pier
derea unicului fiu, dispărut prematur

ADRIAN NANU
fo,t elev al școlii noastre. (0121396)
—— ■ - —■, —■ ■ ■■ iii —

ADI NANU
PI.ANGAND in lume ai venit

Când cei ce te doreau, râdeau
Râzând acum i-ai părăsit
Pe cei ce te iubesc și plâng. Prieten in veci, Râul. (0121376).

1 AMILL1 Avram este alături de Gig; și Onel Nanu in marea 
durere pricinuită de moartea fulgerătoare de multiubitului lor fiu 

ADRIAN (ADI)
Lacrimi și flori pe tristul lui mormânt. (0121385)

SI VI'EM alături de familia Nanu și ii împărtășim durerea 
pricinuită de decesul fulgerător al scumpului lor fiu

NANU ADRIAN
Sincere condoleanțe, f amilia Andrițoiu. (0121389)

I AMILIA Delica Constantin este alături de familia Nanu in 
greaua pierdere a unicului lor fiu

NANU ADRIAN
Sincere condoleanțe familiei (0121100)

COMEMORĂRI

AU TRECUT 2 an, de când ne-a părăsit penti u totdeauna al
bitul nostru fiu, trate și nepot

MANEA CRISTIAN
Nu-I vom uita niciodată! familia. (0121356)

Sucursala Județeană Banc Post SA DEVA
ORGANIZEAZ \ CONC L US

pentru ocuparea unui post de
— inspector — specialist 1 

la Filiala Banc l’ost SA Petroșani
Condiții: studii tehnice superioare, vechime cel puțin 

10 ani, vârsta maximă 40 de ani.
Au Prioritate inginerii care au vechime în construcții 

civile sau industriale, sau proiectare în același domeniu’.
Concursul va avea Ioc in data de 15 iulie 1993, ora 

10, la sediul Sucursalei Banc Post SA Deva.
Cererile se depun la sediul Filialei Petroșani sau al 

Sucursalei Deva.
Relații la telefonul 619591, 612680, Deva si 511911. 

511771, Petroșani.

Cotidianul de opinii țl informații „ZORI NOI* apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 

laregUfralâ la Registrul Comerțului sub
ar. J 20/621/1991.

6oa| virament! 307060201 — BCR Pe. 
trațasL

Directori MIRCEA BUJORESCF 
Dlreoinf execMtlv: ln<. Alexandro

PUBLICITA TE
TARIFE

t practicate de Societatea Comercială „Zori noi“ SA la 
prestațiile publicitare, începând cu data de astăzi.
Denumirea serviciului U.M. Tarif lei/U.M.
Decese cuv. 20
Comemorări cuv. 25
Cereri de serviciu cuv. 20
Schimb de locuință cuv. 35
Oferte de serviciu cuv. 30
Aniversări cuv. 30
Pierderi cuv. 30
închirieri cuv. 35
Vânzări-cumpărări cuv. 50
Diverse cuv. 50
Matrimoniale cuv. 35
Mare publicitate cmp. 200
Pagină publicitară 1. pag. 120—150 000

172 pag. 60—75 000
1/4 pag. 30—37 500
178 pag. 15—18 750

MAJORĂRI DE TARIF
Publicitate in pag. 1 50 la sută
Publicitate în chenar 50 la sută
Urgență sau publicitate in
ediția de sâmbătă 50 la sută
Literă distinctă 50 la sută
Anunțuri de mică
publicitate pentru
persoane juridice 100 la sută

ALTE PRESTAT!!
Teletransmisii 120 lei/buc, format A4 dactilografiat

la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor telefo-
nice, conform tarifelor ROMTELECOM.

Copii format A4 — 60 lei/buc.
Transportul auto —- 120—180 lei/kin, n egociabil, și 15

leUmin. staționare.

COCA - COLA (COKE) 
în Valea Jiului

Compania COCA-COLA (COKE) a selecționat ca dis
tribuitor unic pentru orașul Hațeg și orașele din Valea 
Jiului firma

ALIROL S.R.L. VULCAN
str. Nicolae Titulescu, nr. 25,

telcfax (093) 570840

■ Invităm agenții economici care doresc să comer
cializeze COCA-COLA (COKE), în sticle uc 250 ml, să facă 
comenzile necesare, primele 20 000 de sticle, aflându-se 
în depozitul firmei.

B Asigurăm dotarea pe parcurs cu articole publicitare. 
(0124371)

S.C. GENERAL TRANS 
S. A. Petroșani

str. Lhczeni, nr. 12
ANUNȚA 

organizarea in fiecare zi de luni, la sediul societății, 
LICITAȚII

pentru vânzarea unor mijloace de tiansport auto.
Lista cu mijloacele de transport se poate consulta la 

sediul societății.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str, Nicola» Uălcoicu nr. I 
Telefoane) 541662 (director.redactor |ef): 
515972 (director executlv-admlnislraUv 
difuzare), 612464 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL) Tipografia Pafroșonl. «Ir. 
tficalaa BSlceac* nr, L Tolofoa 141365.

Materialele necomandata 
nepublicate au se restiluiei Res
ponsabilitatea morală fi juridic, 
.«supra corectitudinii dalelor cu 
prinro In articol* aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

■ A I

ECHIPA DE SERVICIU) 

Responsabil de numlr 
Vall LOCOTA

Go rectori

Emilia AGfllRU 

Floriei FIRȚULEWQ


