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Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică ? LUNI, LA PETROȘANI

Întrebat de reporter, în cadrul „Apelului prio- 
ritar“ de la Radio București, care este situația 
Circulației trenurilor In țară, domnul Ioan Vlad, 
liderul național al Federației mecanicilor de lo
comotivă, a declarat că nu deține informații e- 
Kacte șl că organizatorii grevei n-au fost manda
tați 6ă exercite controlul asupra situației, ci 
doar să ducă lupta pentru aprobarea revendică
rilor ce fac obiectul prezentului conflict de mun
că. Ieri, a apărut, în declarațiile domniei sale, 
O nuanțare: „In unele părți, au mers niște tre
nuri, puse în mișcare de membrii «Federației Li
gilor mecanicilor și ajutorilor mecanici de loco
motivă», o s'ruc'urâ sindicală paralelă în cadrul 
ramurii Mișcare a SNCFR, aflată, paradoxal, de 
partea cealaltă a baricadei".

Domnul Cristian Feneș, de la Depoul CFR 
Petroșani, unde se află în grevă întreg persona
lul numărând peste 400 de angajați, a coborât și 
mal mult în concret. Când l-am întrebat dară 
ftle la ce trenuri vor da drumul mâine, ca să 
Informăm călătorii, dumnealui mi-a răspuns : 
„îs’oi nu știm nici ce va fi astăzi, darmite mâine!" 
„E o anomalie" mi-a declarat și un reprezentant 
Bl administrației.

PROCESUL RAH — LIGA
in 
de

Anomalie să fie, dar s-o știm și noi. In ce 
constă, de fapt, forța acestui sindicat care tinde 
să pună pe butuci și frântura de speranță 
redresare care ne-a mai rămas ? Mecanicii 
locomotivă sunt singura categorie profesională
de la caleq ferată care poate interveni la un tren 
aflat în linie curentă. Ei sunt „supracontrolul" de 
calitate, care poate opri un tren in parcurs re
gulat, dacă constată ceva anormal. Ei pot reme
dia greșelile altora, prevenind o catastrofă, dar 
se pot pune și contra. Deși celelalte ramuri aduc 
veniturile (încheiere,, contractelor, vânzarea bl 
letelor), mecanicii de locomotivă sunt singurii 
care, oprind lucrul, paralizează întreaga activita
te. Având în vedere acest fapt, Un reprezentant 
al administrației a opinat că ar fi indicat oo 
armata să dispună de niște formațiuni speciali
zate, pregătite în acest domeniu, care să inter
vină în cazuri cum este cel de față. Actuala 
grevă este, de fapt, un șantaj de proporții națio- 
nale. Și dacă într-un stat de drept se închid 
ochii la încălcarea unei singure legi, poarta spre 
încălcarea oricărei legi este larg deschisă.

(Continuare în pag. a In)

SINDICATELOR MINIERE
Ignoranța e o explicație. Dar nu e o scuză.

și comunicatul
De când cu greva minerilor, 

Guvernul dă comunicate. In care 
Cheamă sindicatele la o reflecție 
larloasă asupra cererilor emise. 
In comparație cu condițiile exis
tente. Cu această ocazie, chiar 
firimul ministru a prezentat situa, 

la economică a țări, ca fiind ex
trem de grea. Unii folosesc chiar 
Cuvântul „dezastruoasă". Deci, a 
recunoscut. Mai departe, dl. Vă- 
Căroiu leagă desfășurarea de re
vendicări sindicale, acum de po
sibilitatea neacordăril de către 
SUA a clauzei națiunii cele mai 
favorizate, precum și de heșem- 
narea, de către Banca Mondială, 
a acordului dc împrumuturi pen
tru țara noastră. E drept că am
bele chestiuni sunt legate do a- 
numite condiții. Un set de con
diții. din care stabilitatea Internă 
este doar una dintre ele. Bănuiesc 
guvernul — .și am motive sâ o 
fac, existând precedente — de 
lip>ă de fair-play In cazul in 
c<i -e României îi vor fi refuzate 
cele doua facilități menționate, 
a( roape sigur că executivul va

pasa întreaga vină sindicatelor 
ce au organizat greve în această 
perioadă (mineri, mecanici de 
locomotivă, posibil drumarii), șl 
nicidecum incapacității sale de a 
redresa, cât de cât, situația eco
nomica mai mult decât precară. 
Dl. Vâcăroiu folosește expresia 
„terorism sindical". înseamnă că 
e groasă rău. Domnia sa cheamă 
liderii marilor carteluri sindicale 
să-și amâne eventualele revendi
cări put.a ce ne vedem „sacii în 
căruță", după aceea... Dacă Gu
vernul calcula realist impactul 
introducerii TVA asupra prețuri, 
lor, situaț;ia ar fi fost mai ușor 
de ținut sub control. Așa, ceea ce 
face șeful executivului acum, sea
mănă a șantaj Ja adresa sindica
telor,

La câte greșeli o făcut acest 
guvern până acum, intr-o țară cu 
o democrație mai puțin originală, 
era schimbat demult. Dar, cum 
Ja noi sr „merge din greșeală in 
greșeala spre victoria finală"...

Citiți în pagina a II a:
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pentru sâmbătă și duminică
In paginile 4 — 5:

Asta este tot Mărie, 
dar cu altă pălărie

Luni, 16 august a.c. la ora 10 va avea loc la Judecători^ din 
Petroșani procesul intentat de Regia Autonomă a Huilei împotriva 
Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Plângerea o fost înaintată 
de doi membri ai Consiliului de administrație al Regiei, dl. ing. 
Rancea Gheorghe — director în Departamentul Minelor și Geolo
giei și dl. ec. Lucian Săvulescu — reprezentantul Ministerului de 
Finanțe.

Procesul are ca obiect „constatarea neindeplinirii condițiilor 
prevăzute de Legea 15/1991 privind soluționarea conflictelor co
lective de muncă pentru declanșarea și continuarea grevei de la 
RAH Petroșani, declarată de Liga Sindicatelor Miniere în dat„ 
de 29 iulie 1993".

Orice acționare in justiție trebuie să se spiijine pe o motivație 
solidă. D-nii Rancea Și Săvulescu susțin că nu s a urmat procedura 
legală prevăzută la art. 7—9 din Lege, mai sus pomenită. Nu s-a 
procedat la concilierea directă și nu s-a apelat, tot pentru concilie
re, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Apoi, nu s a făcut 
o sesizare, în scris, de către Liga Sindicatelor Miniere cu preciză
rile necesare privind revendicările salariaților, inclusiv motivarea 
acestora. Trebuiau menționate și propunerile de soluționare. Re
prezentanții Consiliului de Administrație al RAH susțin că nu 
există nici o dovadă a înregistrării respectivei sesizări la conduce
rea Regiei.

De asemenea, d-nii Rancea și Săvulescu susțin că nu 
sesizată Direcția Județeană de Muncă și Protecție Socială 
țuluj Hunedoara, nici de către Liga Sindicatelor, nici de 
reprezentanții salariaților din cadrul Regiei. Noexistând 
sesizări nu se puteau declanșa procedurile prevăzute de 
15/1991. Prin urmare se solicită obligarea celor gătiți “inovați 
suporte desf.'ăgubiri pentru pagubele pricinuite statului.
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Să ne afiliem la Sindicatul

domnului Miron... Mitrea ?

Paul SICTl.îsCU

Incredibil dar adevărul !

Agenții ecunumici solicită 
înființarea claselor de 

profesionala”99

Atunci când doamna director Filip de la Grupul școlar indus
trial din Lupeni avea să-mi spună că deși de la minister a primit 
doar 3 clase de școală profesională, a constituit pentru anul viitor 
12, n-aveam să cred Cum este posibil acest lucru? — am întrebat. 
La care mi s-a spus că de fapt nici domniei sale nu i-a venit să 
cread,. la început. Pentru că, sincer, nu se aștepta la așa ceva. 
Despre ce eJe vorba? Agenții economici dc pe raza orașului Lu
pani au solicitat înființarea do noi clase de profesională în mese
riile de care aceștia au nevoie. Astfel, au luat ființă patru clase 

... hi-.itup mecanici, două de

Va scriu în numele muncitoriloi 
de la preparații și de la suprafața 
minelor din Valea Jiului, a res
tului de personal TESA, care 
suntem nemulțumiți de felul in 
care suntem tratați de cel caic 
ar trebui să mai și gândească dir 
când in când (nu a gândit nici 
la prima negociere, nici la a ze
cea) că și noi facem parte dm 
același sindicat ca și minerii și 
vagonetarii din subteran. Deci ar 
trebui să nc reprezinte și să ne 
apere și pe noi, nu sâ ne înjure, 
așa cum face, în fața liderilor de 
sindicat (care, nu toți sunt de 
aceeași părere cu cl, dar el, Coz- 
ma. se zice ca arc drept de veto).

Daca nu .știe că piu’im și 
cotizația la sindicatul lui, ii 
ducem aminte, dar Ii punem 
două întrebări prin intermediul 
ziarului dvs. (dacă binevoiți să 
fiți măcar dvs. de partea noastră):

1. Trebuie să facem și noi o 
grevă să nc primim salariile pro
puse prima dată și negociate chiar 
de o parte din noi ?

2. Dacă nu e in stare să nc a 
pere și intereseie noastre (și vrea 
să se pună bine cu minerii), de
oarece am auzit că nc laic din 
salariile noastre să le marcască 
la cei din subteran (care au și 
I—5 sporuri, însumate rezultând 
încă un salariu), atunci, trebuie

să ne afilrem la alt sindical, de 
exemplu al lui Miron Milieu, sau 
chiar sa ne facem un alt sindicat ■

Nu ar fi păcat să nu mai fu em 
parte clin 
nerii ???

M. MANOI.Il.
1‘elroșani

rog să publicați 
ziar, sa uit fie
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Reacție la
In urm, comunicatului difuzat 

pe postul național de televiziune 
dc către domnul Gheorghc Ran- 
cea, membru în Consiliul dc Ad
ministrație al RAH Petroșani, 
potrivit căi ura Guvernul se men
ține ferm pe poziție, neadmițând 
ca salariul mediu brut pe total 
RAI! să depășească 16G de mii

con unicat
lei, in t... .........  s .oi Jacul
simțite prunele, iv.iițn I s 1CM 
Bărbătcni, schimbul l a intrat în 
subteran inai târziu (în jurul orei 
8,30) și incomplet: la sectoarele 
I și II au l'ost pla-- ite în cărbune 
51 de posturi, fala de circa 80 
cate ar fi tos', normal.

btefan CIMPOI

Treizeci de minuie de teroare
■Sus mâinile! Sunt de la FBI, agent nmeiican, 

plec in America, dai mi e frică că inii 
Nimeni mi mișcă, nu se întoarce, nu

de mineri, una ele sudori, una de 
zori, două de clecti icicni, ele.

Școlarizarea elevilor cofe vor fi admiși in aceste clase «e 
fc.ională va fi phitiiâ de agenți, 
asigura ulterior șl contractul de muncă pentru aceștia. Iată 
că încet dar sigur, și la noi agenții economici încep să șl 
s?ama de importanța pregătirii pe bân< lle școlii n vnto. Hor 
• MJiști (Tib< ilu VINȚAN)

econuinici respectivi. Care

fre-

pro 
vor 

deci 
dva

fn ziarul dc azi aniânunte despre TARGlL COOPE
RAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI dc la Lupeni

(pag a lil a)
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vrv.ui s.i 
omomă. 
vorbește, nu strigă. L;> prima foiala vă mitralie/ 
pe toata și vă arunc pe leraslrn Ain nevastă, 
am copil. Dar soția nu este Încă gravidă. Șt ce 
dacă Liniște! Duca plec să m.i uimați Nu miș 
cațil"

Af.’i a început săptămâna trecută teroarea din 
Oficiul I'TTIl Lupeni, unde un „nebun", proba
bil cu apte, a supus cele trei telefoniste de ser
viciu la grele clipe dc încordare, spaima luând 
locul liniștii, iar nesiguranța pe cea a existenței. 
Simulând atac armat, folosind tonul imperativ, 
argumontându-șl prezența prin titlu de agent 
american, profitând .șl de cadrul natural, un geam 
deschis, colo trei slujitoare ale mâților distanțe 
șl apropieri nu trecut prin clipe unice, clipe 
grele, făcrtndll-si fel de fe! dc nroblomr» văzând

în fața 
trăit in

Șl totuși. Instinctul de conservare, inteligența 
feminina, agerimea .și inspirația nu salvat situa
ția. l’rintr-un șiretlic salvator au reușit în șoaptă 
să anunțe poliția, caic a venit mai repede decât 
elicopterul, dând piept în piept cu macabrul a- 
gent, reușind apoi să-l neutralizeze de bună 
voie, conducundu-1 spre locul unde se dă cu 
subsemnatul, nu înainte de a „liniști" fetele, că 
omul este localnic, este miner și are câteva pă- 
sărlci.

Bine, bine, dar dacă le are de ce hU 1< crește 
nlfit'l, să se maturizeze odată cu cl și să le învețe 
sa zboare spre înaltul cerului.

Situația n intrat, bineînțeles, în normal, ime
diat, rămânând de văzul cât de normal sau anor
mal este însă nativul agent FBl, cetățean ame
rican de origine română, uitat de forțele caplt*-

ochilor siti.i.ilii dram r.ice, posibile de 
asemene^ situații.

MANOI.Il
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Adormirea Maicii Domnului
Biserica noastră drept măritoa

re străbună, astăzi, Ca de altfel ln 
flecare ah de 15 august, serbează 
in haine de sărbătoare unul din 
marile sale prainlce, Adormirea 
Maicii Domnului.

Praznic, îrt care lacrimile sunt 
Împreunate CU bucuria și ambele 
onverg către dătătorul lor lisițș 
frlstos, Dumnezeu Omul născut 
lin Fecioara Marla.
Sfinții Părinți au rânduit pe 

Jângă cultul de supravenet are de 
SUpraclnstire adus Maicii Dom- 
foulul — față de Cel ele cinstire și 
de venerare al Sfinților șl cel de 
adorare al Iul Dumnezeu — dife
rite slujbe șl sărbători, dar mal 
(tles au rânduit sl un post in 
Clnttea el de la 1 la la august, 
pe care cu ajutorul Iul Dumnezeu 
l-am încheiat șl anul acesta.

Fecioara Maria a avut o lnsem. 
nfitate fundamentai în planul 
bântuirii. Prin FEMEIA EVA, 
f.eamul omenesc cade în păcat 

I sub blestemul iul Dumnezeii. 
Bl tot prin FEMEIA FECIOARA 
Marla, neamul omenesc se ridică 
la starea inițială din Paradis lm- 
păcându ne cu Dumnezeu.

Toți care credem în Iisus Ilrls- 
Îos. ne închinăm Lui și il cinstim, 
rebule să credem si să cinstim șl 

pe Mama Sa care l-a născut, l-a 
crescut și l-n petrecut pe drumul 
Golgotel in lacrimi și-n dureri.

Cine va avea ca Tată pe Dum
nezeu și pe Maica Domnului ca 
Mamă cu certitudine • ca Acești 
Părinți îi vor primi în „casa lor“ 
Cea cerească.

Ilie Miniat, marele orator al 
iccolulul XVIII ne sfătuiește: „La 
ficest lucru vreau să vă gândiți 
?clim, ascultători evlavioși ai Fe- 
loarel, printre celelalte însușiri 

^le ei, că ea este și MAICA A 
Lui dumnezeu, și maica A 
CREȘTINILOR, și ca MAICA A 
LUI DUMNEZEU, are pe lângă 
Dumnezeu, F.ul ei, mal multă în
drăzneală (trecere) de cât foț! 
Sfinții ți îngerii iar ca MAMA 
A CREȘTINILOR, ne dăruiește 
Îjouă. copiilor el mal muri binâ- 
ăce:I de cât toți Sfinții și îngerii".

Foarte greu și cu multă ne

vrednide putem spune despre 
yiața inlăcrimată și zbuciumată 
â Maicii Domnului, de la naște
rea Iul Iisus, la petrecerea 
drumul Calvarului șl până 
învierea și Înălțarea Fiului 
la cerilri.

Referitor la praznicul de
al Adormirii Maicii Domnului, 
decj nu al morții el, pentru că 
Intr-adevăr cuvântul „moarte" 
este prea aspru pentru orice om

pe 
la 
el

azi

TAINELE ORTODOXIEI

pentru Mâlc, Domnit-

moare pentru tot- 
se mută din această

șl mai ales 
lui.

Oinul nu 
deauna, ci 
viață la cea veșnică, deci se face
o trecere. Mal dureros șl asprii 
ește când omul moare sufl. -te.ște 
din cauza păcatelor și nu 
are nădejde de mântuire.

Dec] Maica Domnului n a 
rit, ci s-a mutat cu trup cU 
la ceruri.

Din argumentările celor două 
Izvoare ale Revelației Divine, 
respectiv, Biblia și Sfânta Tradi
ție, mai aflăm că Enoh, Ilie și 
Mâlc, Domnului; Iar după unii 
Sfinți Părinți, și Sfântul Evanghe
list loan, au fost singurii pămân
teni care au depășit legile fizico 
fiind înălțați cu trupuri cu tot 
In ceruri, deci nu au fost supuse 
putreziciunii firești.

Maicii Domnului i-a fost vesti
tă cu râteva zile înainte, 
sfârșitului eț din această 
de către Arhanghelul Gavrll,

De asemenea, prin chip supra
natural sunt chemați toți Aposto
lii de prin toate părțile lumii, la 
mii de kilometri distanță, pe un
de erau ei la propovăduite, să 
vină l.i înmormântarea Maicii 
Domnului în satul Ghetsimanl.

Dar șl de data aceasta Bunul 
Dumnez.'ti. ca să arate oameni
lor o altă minune a rânduit ca 
Apostolul Toma, care era la pro- 
povădtiire In India, să fie sin-

mai

nm- 
tot

clipa 
viața,

gurul Apostol care a lipsit de la 
înmormântarea Maicii Domnului. 
Nu Întâmplător a fost așa. Gi 
precum la Învierea Mântuitoru
lui Usus Hristos, Apostolul Toma 
a fost singurul dintre apostoli ca- 
j-e nu-1 văzuse pe Iisus înviat și 
p spus că nu crede până nu pune 
mâna în coasta lu| Iisus, și a vă
zut, a crezut întărind mărturisl- 
fca Învierii lui Iisus Ibistos din 
morți, tot astfel s-a întâmplat și 
la înmormântarea Maicii Dom
nului.

Deci el sosește după trei zile 
de la înmormântarea el și roagă 
pe ceilalți apostoli s-o dezgroape 
0a să o vadă și el. Dar dezgro
pând mormântul, trupul ei nu s-a 
mal aflat, căc; s-a mutat la ce
ruri la Fiul el.

Iată Apostolul Toma concreti
zează Invlerea lui Iisus și tot el 
concretizează mutarea cu trup 
la. ceruri a Maicii Domnului. O 
altă minune s-a întâmplat la în
mormântarea Maicii Domnului. 
Când toți Apostolii și Ucenicii 
Domnului o petreceau spre mor- 
tnânt, printre ei erau și mulțl 
evrei șl păgâni care o urau șl o 
Invldlaii, unul din ei se chema 
Antonie, care, influențat de dia
vol vroia să răstoarne sicriul cu 
Maica Domnului și când a vrut 
Să pună mâna pe el să-l răstoar
ne, lată o mână de îngeri cu o 
șable 11 tale amândouă mâinile. 
La această Întâmplare s-au cutre
murat toți cel care erau de față 
maț ales acel care o urau §i-i ru- 
gjti pe Apostoli să ie ajute.

Atunci Sfântul Petru le spune 
să creada in Iisus Hristos și în 
Maica .Sa și se vor mântui. Și 
așa toți cel de față au căzut înain
tea sicriului Maicii Domnului, ca 
să-l ierte șl să-l vindece pe cel 
vinovat. Dintr-Q data mâinile s-au 
lipit la loc.

A'cest lue’u se poate vedea în 
icoana Adormirii Maicii Domnu
lui.

MAICA DOMNULUI să fie o- 
crotitoare șl păzitoare tuturor 
Creștinilor care o vor cinsti, ru- 
gându-sC el ln orice împrejurare 
ă vieți; lor.

Șl dv, puiefi fi universitar!
Deși este încă vacanță, studen

ții Universității Tehnice Petro
șani vor începe din data de 6 
leptembrie a.c. susținere, exame
nelor restante din anul univers!- 
Ur 1992—1993.

Pentru cei care nu sunt încă 
IlUdențl, UTP anunță că lnscriq- 
ea pentru concursul de admitere 
6 (ace în perioada 31 anglist — 

septembrie 1993, Ja șecretarla-
r.

tele facultăților. La concurs se 
pot prezeuto și studenți sau ab
solvenți aț, unei alte facu'tâțl, 
pentru a urmă o n doua facultate, 
precum și oâițeri și subofițeri ac
tivi, militari in termen, cil apro
barea scrisă «1 comandantului u- 
nitățil. Concursul de admitere 
începe la data de 10 septembrie 
1993. Vom reveni cil amănunte.

Vali I.OtOTA 
,/z.z: rut

23,05 Meridianele dansului.
23,35 Salut, prieteni I (11)

0,13 Actualități.
MIERCURI, 18 AUGUST 

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.

Tuturor celor care poaită nu
mele sfânt de Mai ia 
prilejul praznicului 
Maicii Domnului, la 
sănătati'l

Ie dorim cu
Adormirii 

inulți ani cu

hEUACȚIA

SATELIT
SAMRAtA 1 I AUGUST 1993

RTL 13.10

î.uo Seriale și da
12.55
13.13

tVinspector. Band„ magică. 
Ilarry șl Hendersonii. Copi
lul găsit.
Casa plină.
Prințul Bcl-Air. Servitorul.
Maiorul Dad. Ziua cea mal 
frumoasă.
Raportul poliției. Socoteala 
Cu moartea.
Knighl Rider. Knight șl vi
itorul.
A-Teain. O comunitate In
cendiară.
21, Jump Street. Ciocanul. 
Melrose Plan. Al ison se în
toarce.

19,45 Știri,
20,15

13.40
11.10
14,35

15,00

15,45

16,45

17.45
13.45

21,15
23,00

1,10
2,40
3,05

Bevetly I Iii Îs, 90210. Iubire 
veche.
Teatru popular.
Se numea Stick.
Ti/fany cea fierbinte.
M-Mag. bărbaților.
Reluări.

PRO 7

Lumea animalelor.
Seriale șl filme.

5,30
6,15
9,20 râ'bunătorul negru.

10,45 Baronul roșu.
12,40 MA.S.II.

1 1,03
11,15

15,13
16.10
18,'ki

Air Force. Povestea Uccpii 
♦ u’ul.
Animale1? vedetelor.
Născut liber. SalvarPa pi '9 
aer.
Automnn. Filmul crimei. 
Kh.artum.
Maestrul Ninja. Tigrul ditl 
Java.
Ci l trei. Evadarea.
O casă zgomotoasă.
Roscanne.

19.25
13.55
20.25 ____
^1,00 Știri.
61,15
23,20

1.25
2.30
4.25

9,30
10,00
11,00
12,00
14,00
15,00
17,30
19,00

J'J.30
20 rw
21.30
22,00
23.00

LUNI, 16 AUGUST 
Actualități, 
Ora ciu muzkă. 
putsurl de limbi » .. 
Q samă de cuvinte.

4.00
4,1»
6/0
9,13 . ...
6,00 Actualități.
6,05 Intermezzo tineresc.
6.35 Civilizația mOntană.
7,03 Magazin In limba maghiară.
8.35 Tezaur folcloric.
9,00 ABO capital privat.
9,30 Desene animate.
0,00 Actualități.
0,33 Sport,
0,60 Atletism.
1,56 Studioul economic.
2,40 Șlagăre... șlagăre.

/3,43 Actualități.
MARȚI, 17 AUGUST

7.00 TVM. Telematinal.
0,00 TVR Iași.
1,00 TVR Cl'jJ-Napocfl.
2,00 ~ ’
3,00
3.35
4,00
4,15
6,00
*1,00
6,05
7,08
7.60
8,38

B.00
,30

0,00
0.M

’/z/j•*/ 4/1 //1 /// *

JOI, 19 AUGUST 
TVM. Telematinal, 
TVR Iași. 
TVR Cluj-Napoca. 
Film serial. Maguy. 
Ecran de vacanță.

7,00
16,00 
11, UO 
12,00 
13,00

Confluențe.
Ecran de vațanțfi 
Desene animate. 
Actualități, 
Orj de muzică, 
Album de Vacanță. 
Actualități.
Convlețulrl-magazfn. 
Sa’ut, prietenii (t), Cabinet juridfd. .
Ziua naționali * Indoneziei. 
Reflector,
Desene animata.
Actualități, ’ i 
Rosturi, rostiri.
Atjattem.
Film serial. Dragoste )a prl-

Vacanța de primăvară. 
Nclnarmat și periculos.
Eu spionez. Isteț și blond. 
Taxi driver.
Reluări.

EUROSTORT

Aerobic.
Sportul cu motor.
Atletism.
Atletism.
Automobilism.
Atletism.
Golf.
Baschet profesionist ameri
can.
Automobilism.
Automobilism
Moto.
Box.
Atletism.

PROGRAMUl
SÂMBĂTĂ, 11 AUGUST

8,00 Bună dimineața... de
Cluj-Napocal

9,00 Actualități.
9,10 Ala-bala portocala 1

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Pompierii Vă informează!
10,50 Avanprcmiciă.

■11,00
11.30
12,00
13,00

Ia

Documentar științific.
Tradiții. 
Ora de muzică.
Emigrație sau exil ?

• 14,00 Ora 25 — Tranzit TV.
19,10 Teleenclclopedia.
19,55 FOTBAL: Dinamo — Steaua.
21,50 Actualități.
22,20 Editorialul săptămânii.
22,25
23,30

0,25
1,00

Ora 25 — Tranzit TV.
Film serial. Midnight Cailor. 
Atletism.
Varietăți internaționale.

DUMINICA, 15 AUGUST

8,00 Bună dimineața I
9,00 ‘
9,10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru copii, 
10,30 Transmisiune directă di 

Mănăstirea Sâmbăta di Ș 
12,00 „O maică preacurată țl ț 

rurea fecioară, Măriei" 
13,00 Viața satului. i *ț e.
14,25 De )oc, de dragoste, de dCf.a 
|4,50 Reflecții rutiere. 
45,00 Actualități. 
j5,10 Poșta TV. 
}5,25 Vldeo-magarin.
18,13 Peisaj sud-corecan. 

Convorbiri de duminică. 
Film serial. DALLAS, 
Actualități. 
Film artistic. Mândrie 
puțină judecată. 
Duminica sportivă. 
Cocktail umdrislio 
cal-coregrafic. 
Actualități. 
Nocturna de duminică.

Actualități.

J-

»■ •

18.30
89,00
20,00
20,33

22.11
22,15

23,35
23,45

VINERI, 20 AUGUST 
TVM. Telematinal. 
TVR Iași.
TVR Cluj-Napoca. 
Worldnct USIA, 
Descoperirea planetei.

Programul TV. săptămânal
11,00 ȚVR CluJ-Napocă. 
2,00 La Sept,
3,00 E an de vacanță.
3,30 Desene animate. 
4,00 Actualități.
4.13 Ora de muzică.

Album de vacanță.
Uursurț de limbi sti.iir.e. 
O samă d« cuvnlle, 
Actualități.
Oameni de lângă noi. 
Panoramlo muzical, 
Sport-club.
Documentar arthtlc. 
uosarele istoriei.
Festiv alu 1 ln tem a ț io n a 1 
folclor.
Desene animate. 
Actualități.
$port>
Țelăclnemafecg. Dreptate 
lanțuri. (România, 1983).

Repere transilvane. 
Magazin cinematografic.
Povestea vorbei,
Teledhcul muzicii populare.

In

43,30 Desene animate.
14,00 Actualități,
*4,15 Ora de muzku,
15,00 Album de vacanța.
10,45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
Î6 05 Repere moldave.
16,35
(7,05
18,05
(8,35
19,00 Itlnerarli spirituale.
(9,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,33 Rosturi, rostiri.
fio,40 Spoit.
10.43 Film serial. Dalia».
81.43 Reflecții rutiere.
fia,00 Studioul economic.
*3,48 Mlcroreclt*!  Laura Si.oic.i, 
i3,0p Atletism.
3,30 ^qnflyențe.

13,00
13.30 
>4,00
14.15
15.15 
16,00 
16,05
16.35 
17,05 
18,05
10.30 
20,00
20.35 
30,45 
$1,15 
22,10

Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
Actualități, 
Ora de muzică. 
Album de vacanță. 
Actualități.
Cheia sueccsului. 
Arte vizuale. 
Magazin In limba r 
Pro Patria.
Desene animate. 
Actualități. 
Sport.
5 pentru un CEC, 
Atletism.
Flhn serial. Să fii cel mal 

buni
23,10 Gong!
0,10 Actualități.
0,28 Film artistic. O noapte ciu

dată. țSUA, }005),
8,03 Rocft-panoramfl, 

fiAMBATÂ, 3) AUGUST
8,00 Bună dimineața... de Lț lațH

[jurnia i

«.
VI

muzf-

'.•///

9,00 Actualități.
9.10 Șapte note fermecate!
10,00 Film serial pentru copii. 

Noile aventuri ale lui Biack 
Beattiy.

10.30 Șahul de Ia A la 2.
10,40 Pompierii vă informează.
11,00 Documentar știimțific.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Emigrație sau cxrl?
14,00 ORA 25 — TRANZIT TV.
19.15 Telcenclclopedia.
20,60 Actualități.
20.30 Atletism.
20.15 Editorialul săptămânii da 

Paul Everao.
20,50 Film serial Maddie șl Pavld, 
23,00 Atletism.
23.30 Film serial. M.dnlghl Cailei, 

DUMINICA, 22 AUGUST
8,00 Bună dimlneațal 
0,00 Actualități.
9.10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru copil. 
Noile aventuri ale lui Bla k 
Beauty.

10.30 Lumină din lumină.
11.30 Vlațo satului.
12,53 Ilora satului la Vulcan i Băl,
13,20 Reflecții rutiere.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazîn.
16,80 Atletism.
19,00
20.00
80,33

Film serial. Dallaa. 
Actualități.
Film ârtUtio. UMlmă12,00 D« la egal ia f d Ifflkib

23,10 Convorbiri de dwnltuc|. ■
■Î3.40
W.65 Nocturna da

t

Actualități. I
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Astăzi se deschide a XlI-a ediție a

PUHL101VAS1A 3

M RGULUÎ MEȘTEȘUG A RILOR
O manifestare tradițională organizată de 

Cooperativa „Straja" Lupeni
i

Cooperativa „Straja“ Lupeni, 
prezent și viitor

— Interviu cu dl. Sorin VASILESCU, președintele Cooperativei „5 raja**  —
— D-le președinte găzduiți din 

nou actuala ediție a târgului. La 
CȘ pivei considerați că se situea
ză în a: ’st an târgul, bineînțeles 
ținând cont de statutul prezent al 
Cooperativei „Straja?11 
( t— Vreau sâ vă spun că este 
k-mj ediție care se organizează 
le actuala conducere a Coopera
tivei „Straja". Această manifes- 
’i.'G este de fapt o manifestare 

Te suflet a cooperatorilor din Lu- 
Aeni, Vulcan șl Uricani, orașe ne 

J căror rază teritorială ne desfă- 
iliiăm noi activitatea, care, iată, 
J$Ș1 â avut doi ani de întrerupere,
j $Juiu tot„și la a XII-a ediție. 
Considerăm că ediția clin acest , A. . . . .
țațiv' superior față de alte ediții, 
u’il mai multe puncte de vr dere.

După decembrie 1989, toate of- 
pn'^ațiilc cooperației meșteșugi 
'eșl| Oq parcurs o etapă de pro- 
'unde transformă’1 structur..lc, șl 
i*  inentaUt.it", lucru care ne face 
.ă apreciem că în mom ntul de 
ață nivelul la care vorbim des- 

> ei cooperație este cu totul altul. 
Sa luam de exemplu Co pera- 

v.Vft „S.ra) ’.“ Lupeni. In primul 
fftrd e>te vorba despre transfor
mări In sistemul de organizare a 
Activității noastre. Pr.n decizia 
h •. 130/1992, a UCECOM, s-a tre- 
Fit ’ă 6 nouă formă de organizară 
81 ftnttme, cea a administrației 
fliiectă. Practic, prin această for- 
mă £ â creat -un sistem complex 
de cointeresare, atât a adminis- 
Gatorultil de unitate, cât și ă 
Coppe -itor’lor acesteia.

Ca să nu mai vorbim de coin-

|ț JQ situează la un nivel caii- 
ițiv' superior fală de «alte ediții,

un'
if < 
F ■

teresarea conducerii cooperati
vei, care se autoimplică în ren
tabilizarea unităților proprii.

In această Im mă de organizare, 
cheltuielile directe și indirecte ale 
fiecărei unități sunt suportate de 
către acestea, la fel cum și bene
ficiul este numai al unității res
pective. De exemplu, în cadrul 
Cooperativei „Straja11 Lupeni, 
funcționează in momentul de 
față, în această formă, marea ma
joritate a unităților aparținătoare. 
.Șl aceasta în urma faptului că 
membrii noștri cooperatori au 
Înțeles exact sensul Deciziei 130 
ți au hotărât In Consiliul de ad- 
jninlstrațle, In unanimitate apli
carea acestei forme de organizare.

In această formă de organizare 
valorificând superior patrimoniul 
existent, Cooperativa „Straja11 Lu
peni, înregistrează un beneficiu, 
Fe primele 6 luni ale anului de 

milioane, plus beneficiile rea
lizate de fiecare unitate in parte. 
Tocmai de aceea apreciem că 
târgul din acest an se situează 
la Un nivel calitativ superior.

— Cum apredați cadrul de par
ticipare la târg în acest an?

— In afară de unitățile noastre 
proprii de desfacere, și-au anun
țat participarea la actuala ediție 
a târgului, organizații cooperatiste

din județul ITunedc ra, cât și clin 
alte jud.țe ale țării: Sibiu, Vâl
cea, Arad, Timiș, Caraș-Severin, 
Alba, Gorj șl Dolj.

Putem spune că este o repre
zentare bună, dacă avem în ve
dere faptul că în perioada actua
lă, cheltuielile fiecăruia în trans
port se ridică la sume foarte 
mari. Dar chiar și îji aceste con
diții, numărul m ,re de partici- 
panți ne face să credem că tra
diția târgului din Lupeni s-a 
menținut și se menține la aceleași 
cote de interes din țară.

— Sigur, târgul din acest an 
reprezintă o etapă în activitatea 
Cooperativei. Ce se întrevede pen
tru viitor?

— Intenționăm să dezvoltăm în 
continuare rețeaua de produse în 
cadrul cooperației, mal ales că 
în perioada de tranziție spre eco
nomi., de piață, cât ți în viitor 
se pune mare bază pe servicii. 
Iar noi suntem pregătiți să nu 
ratăm acest culoar favorabil. Spre 
exemplu, vom lărgi gama produ
selor executate de secția de tâm- 
plărle șl de cea de mase plastice. 
Avem în vedere noi servicii de 
reparații electrocasnice, Instalații 
sanitare și electrice, lăcătușerie 
ți altele.

SPONSORII:
Unitățile cooperativei, SC Metacom SRL, SC Dudei 

SRL (foste unități ale cooperativei) si nu în ultimul rând, 
PRIMĂRIA ORAȘULUI LUPENI si UZINA DE PREPA
RARE A CĂRBUNELUI LUPENI.

Participant! ia târg 
COPROSECOM

Una din unitățile de desfacere ale Cooperativei „Straja". Ad 
mmistrator: dl. Gheorghe Ciobanu; vânzător; Miliacla Nicuța.

Unitatea» COPROSECOM" funcționează de aproximativ 8 luni 
de zile. Este situată in orașul Vulcan, str. Parcul Octogon (Cailie- 
iul Goco.șvar). Obiectul său de activitate de la care se trage și 
denumirea, cuprinde; comerț, producție, servicii și consignație.

Dl. Ciobanu, unul dintre sufleliștii târgului anual al mește
șugarilor ne oferă ți alte amănunte:

Târgul anual al meșteșugarilor este una dintre acțiunile anuale, 
care a adus în prim plan realizările obținute de către meșteșugar^ 
precum ți nivelul de la care trebuie plecat pentru orientarea acti
vității viitoare. Pentru a constata solicitările populației, această 
acțiune este binevenită în sensul că fiecare unitate de desfacere 
intră in contact direct cu publicul consumator, ocazie cu care se trag 
cele mai folositoare învățăminte.

După inițierea și organizarea celei de-3 XII ediții a târgului, 
în acest an cu unitatea pe care o conduc, particip nemijlocit cu 
produse executate de meșteșugari, pe care le ofer spre vânzare. 
Dacă veniți, veți observa că majoritatea produselor pe care le ex
punem spre vânzare in magazinul cu firma „COPROSECO.'A" sunt 
executate de meșteșugari, la un nivel calitativ ridicat și la un preț 
de vânzare inferior altor unități de profil. Printre produsele pe 
care le oferim spre vânzare la actuala ediție a târgului, menționăm; 
încălțăminte pentru femei, copii și bărbați, marochinărie, confecții, 
textile șl articole din blană (cojoace, haine de piele), lenjerie, tri
cotaje, mabilă, electronice,-electrocasnice și altele.

La actuala ediție a târgului, la care pentru prima dată parti
cip în calitate de expozant, situație pentru mine în premieră, dar 
în același timp interesat direct în testarea solicitărilor populației, 
prezint cantități mici în gamă variată de produse. Toate aceste 
produse pe care le prezint ca mostre se găsesc pentru orice cum
părător sau contractant, în unitatea pe care o conduc, din Vulcan, 
Șl în scurt timp și din Lupeni, la parterul blocului D6, de pe 
strada Parângului. t

In afară de aceste produse, care sunt pentru vânzare, preco
nizez dezvoltare., actualității în sensul de a presta și servicii, cum 
sunt: Instalații sanitare, reparații obiecte electrocasnice, lăcâtușerie, 
carmangerie, cât șl alte servicii necesare populației rezultate din 
sondajul de opinie realizat cu ocazia târgului.

Vă așteptăm în cadrul unității cu firma „COPROSECOM" șl 
veți găsi ceea ce doriți.

Produse de mobilă
Ramura confecțiilor 

vă oferă:
— Prin unitatea de confecții 

aentni fcmei, administrator: Ma
ici'.;! Manea: imbrăcăminle pen- 
jtl femei, adolescenți și copii; 
’fodusc: rochii, costume, fuste, 

fe"13 Ioni, bluze, pardesie, paltoa-

— Prin unitatea de confecții 
penlrU bărbați, administrator; 
Constantin Bolosin: obiecte de 
indii a-.âminte pentru bărbați: 
costume, pantaloni, șiroiul, par- 
cleșie, paltoane, canadiene și alte 
sortimente, precum ți comenzi se
rie mică.

— Prin unitatea de confecții 
barbațl, administrator: Marin
purlă, obiecte de îmbrăcăminte, 
pentru toate gtistui ile și anotim
purile,
I — Prin unitatea de confecții 
pentru bărbați, admiriisli ator: 
Emil l ilip, o bogată gamă sorti
mentală cu modele noi.

— Prin unitatea de croiLorie, 
administrată de Ioan Stroie, un 
Întreg arsenal de îmbrăcăminte 
pentru bărbați.

— Prin unitatea de croitorie, 
administrată de Gheorghe Anghel 
pol modele de îmbrăcăminte pen
tru toți bărbații.

Casa de mod i „S!LVIA“
Așa cum se anunța și prin afișul cu cea de-a Xll-a ediție a 

târgului, In programul manifestărilor dedicate acestui eveniment 
m< ște.șugârcsc So include și o paradă «a rnodei, prezentata de ma
nechinele Casei de Modă „.Silvia11 din Lripeni.

Gasa de Modă „Silvia" este o unitate reprezentativă a Coope
rativei „Straja11 din Lupeni, având ca administrator pe d na Silvia 
Daseciue. Această casu de mode funcționează de curând, pe sche
letul fostei unității de croitorie nr. 2.

Odată cu transformarea acesteia în casă de mode, în mod di
rect, prestigiul și modelele prezentate an crescut substanțial, deve
nind în scurt timp una din cele maț solicitate unități.

— Rame, geamuri și oglinzi, 
prin unitățile din Vulcan, ad
ministrator Gheorghe Roșu; din 
Lupeni, administrator Teodor 
Roșu șl din Uricani, administra
tor Adri ,n Roșu, familii de 
geamgii renumiți din zona Hue
dinului, care oferă cele tnai ope
rative și mai de calitate servicii 
in domeniu.

— Mase plastice: Iri activitatea 
de mase plastice, prin unitatea 
dondusa de Lavlnia Maiavcla se 
primeso comcnzj de serie pentru 
Otice produs din mase plastice, 
CU capacitatea până la 80 gr/pro- 
dus,

— Curățătoria chimică, prin 
unitățile: din Vițlcan, administra
tor Morghit Gălușeru șl din Lu
peni, administrator Viorica Cor

SERVICII ia îndemâna dumneavoastră
dea. St> asigură servicii operative 
și de îniiltă calitate.

— frizerie, Coafură și Cosme
tică, prin unitățile din Lupeni, 
idministrutori: Joana Popean, Pan. 
tea Ilona, Bcjcnaru Maria, Ro
diei 1 azăr, din Vulcan, adminis
tratori: Lunica Cobori, Mihai 
Ioana, Auror„ Jurean, Aurica 
Golea, și renumita cosmeticiană 
Angelica Marcu.

— Optică, pi in unitățile din Lu
pi ni, administrată de Eugenia 
Hăisan și din Vulcan, Adela Mon- 
doacă.

— Reparații Radio-TV Electro
nice: din Lupeni, administrator 
Constantin Cundoiu, un renumit 
electronist al orașului Lupeni si 
din Vulcan, administrator Llcă 
l.ăban.

Dacă doriți să vă mobilați casa 
cu tot ceea ce doriți și să nu vă 
coste prea mult, nu aveți decât 
O singură șansăl Să vă adresați 
unității de mobilă din Uricani, 
condusă de Tibcriu Clulean, pre
zentă la târg, cu produsele pe 
care le execută.

Pe bază de comanda | „r-j nala, 
produse unicat ori producție de 
serie mică, precum si piese dis
persate, unitatea din Uricani vă 
stă la dispoziție, cu următoarele 
produse: canapele extensibile, cu 
ladă de lenjerie, cuiere de hol,

— Tapițerie, prin unitatea con
dusă de renumitul tapițer Danuț 
îuvan, din Vulcan.

— Foto: prin unitățile din Lu
peni șl Vulcan, conduse de Feli- 
cia Miiăuță și Elena lanctt.

— Alimentație publică și comerț, 
prin unitățile: „Club Select", ad
ministrator Anuța Dumitrei, „Cos- 
tral", administrator Dumitru Crls- 
tescu, restaurant „Brădct" (Agre
ment), administrator Vlorel Sa- 
bados, Braserlc-Simlgei ie, admi
nistrator Viorica Sabados, bar 
„Onix", Vulcan, administrator Pe- 
trică Tolca.

— Garmangerle, prln unitatea 
din Vulcan, condusă de Gheorghe 
Afloarei.

dulapuri cu două uși, mase pentru 
televizor. Nu este otnisă nici bu
cătăria dv pentru care se execută 
o gamă variată de corpuri sus
pendate și măștj pentru chiuve
tă, din pal melaminat sau furni
ruite, în funcție de solicitările dv.

Aceeași gamă de produse o veți 
găsi și în rețeaua de magazine a 
Cooperativei „STRAJĂ", din ora
șele Lupeni, Vulcan, la care pu
teți face și comenzi pentru tipu
rile de produse executate în se
rie mică.

Vizitați standul de la târg și 
vă veți convingel

— Marochinărie: administiator 
I'elicio Tolea.

— Rețeaua de magazine: Vul
can, administrator, Maria Ichim 
și din Lupeni, administrator Sa- 
bin-, Roșu. ,

— Bijuteria din Lupeni, admi
nistrator: Rodica Muscali.

Vlzilându le puteți beneficia ci! 
toții de aceste serviciil

< . 
l’agnă realizată Ia cererea

C'ooperalivei „Straja**  Lupeni
. .. ............................««-.-/ tritf/tt/iiniînriiii

inentaUt.it
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Măria sa, Garda financiară Clasicii zâmbesc

In clipa în care s-a anunțat 
oficial că în cadrul recentului 
SRL, fost SA, fost unitate soda- 

stă, își face apariția Măria Sa 
Garda financiară, pro
venită din o o n t r o 1 u 1 ob. 
țteso și din alte forme de „con
trol", circa 49,62 de salarlați au 
leșinat, restul fiind învoiți. După 
ț« și-au revenit și s-au privit unii 
pe alții drept în ochi, cu pupilele 
Oscilând între holbealu și „vârf 
ide ao“ într-un ritm debordant, 
pu exclamat ca la „Cântarea Ra- 
Șnânled", toți în cor: „cineva ne-a 
turnat!0

Am fost turnați! — a urlat ac- 
țualul acționar unio, fost admi- 
Bis‘rator delegat și președinte al 
fonsiliuiul de administrație, fost 
director, fost secretar p.c.r., și 
Uiembru în... Și lacrimile i-au por
nit a curge pe obraji, gândindu-sc 
'desigur la comisionul acela cu 
banii numerar, și la adaosul co- 
piercial, și lo contractul cu SA-ul 
Vecin, „casa mamă", de unde se

Răzbunară

î

Vine-acasă Nuță Gragâr 
Ioiajorul — c-o valiză

1 nevesti-j spune — Dragă 
i-am făcut azi o surpriză 
ă uităm de sărăci

i de grijă amundoj
.-am chemat pe FUCI1S să vie 
â la masa azi la noi

— Astăzi ți-ai găsit, măi Nuță 
,2ice ea) ...să-l chemi la masă 
Bând matroana-i dispăru!:!
;>l e tâiăboi prin casă? 
pând Frimuța are gripă 
Șl stă-n pat de-o săptămână 
Si când mama mare țipă 
t-are un abces la mână?
Bând pisica noastră, Sarj

1 rămână ci pe cap! — 
A vărsat toți gogoșarii
‘este zestrea din dulap?

Aând e fum pentru că s>ba
$u se curăță cu anul
>i-a venit și ăl cu tobti

1»ă ne sechestreze planul'.' 
>1 când micul nostru pudel 
Azorel cu coadă scurtă

Mi-a mâncat un sfert din ștrudcl 
§-Hrl$ c-are crampe-n burtă?

ifoQipai d-aia-1 chem la mas.', 
Zice Nuță — și insist!
Ba Să vodă ce frumoasă-i
Viața urțui familist. 
Vreau să ufle .și el focu.
Jj-ț, familiei splendoare
• -ftm aflat că dobitocul, 
vr^a morțiș ă însoare1 

• Să facă și directorii gi \a 
numai un schimbi

• Cine nu e cu noi. c împotriva 
noastră! IMiion (OZM.l

Ion, Mărie si
iDIALOG DESPRE COKPl

desprinsese prin privatizare, SRL- 
ul nostru, deși conviețuia cu 
SA-ul în aceeași clădire, folosind 
aceiași oameni.

— Secretara șefului, care, de 
fapt, nu era încadrată secretară, 
care făcea cafele, care după naș
tere se îngrâșase, drept pentru 

Foileton

care acționarul unic o părăsise 
pentru tânăra dactilografă, o luă 
la fugă și se încuie în debaraua 
de făcut cafele. Șeful, după eal

— Geta, jurâ-te pe Neluțu, fruc
tul nostru oprit, că nu ești tu 
turnătoarea. Jură-te!

— Mă jur! — urlă Geta. Ma
gazinerul o urmări pe contabilă. 
Aceasta îi era de fapt nevastă și 
după ce îi trase două palme con
jugale, ea mărturisi:

_ Nu eu am turnat! Apoi adău
gă galeș: „Ce mama dracului, să- 
mi tai singură craca?"

Strict autenticli BALADA
In Victoriei, la bul ‘tul „Oaza" in zilele de greva. lai

tin ii imbrăcați in blugi, colorați la față, cu salopetă și o cască 
pe ap, dar fără lampă, discută:

— Auzi bă, șl noi sunt'.m mineri! Mai luăm ceva?
— Da la cine?

1.1

» i -r 7.1 o a r * * a •

vardistul

S-a mers din om în om, pen
tru că aiei se cunoștea bine mun
ca „de la om la om". Era lim
pede că Garda financiară va des
coperi și...

Secretara făcu, ca niciodată, 
cafele pentru toată lumea.

— E clar, zise șeful, voi intra 
la apă.

— Dar eu? urlă contabila.
— Și eu nu? se smlorcăi ma

gazinerul.
— Șefuleee, șefulee, cu ce-am 

greșit noi față de Dumnezeu, să 
ne pedepsească așa... Să dăm a- 
catiste la protopop. Ba nu la 
mitropolit, că-i mai mare.

— Ești mare, șefule, eu ți-1 în
fiez pe Neluțu. N-o să-i lipsească 
nimic — zise secretara.

— Eu o să am grijă de soție. 
Nu-ț va lipsi nimic, dacă te in 
„ăia".

— Eu am o „mobră", îi organi
zez week-end-ul la Istambul. Va 
fi ca-n „cornul abundenței!"

— Am știut eu că am în Jur 
oameni! zise șeful, calmat.

In clipa aceea intrară pe ușă 
comisarii gărzii.

Rugăciunea unui redactor
Directorul nostru, carele ești în redacție, ilustreze-se numele 

tău, răspândească-se ziarul tău, precum în capitală, așa și în pro
vincie. Leafa noastră cea de toate chenzinele dă-ne-o nouă regulat 
astăzi, și ne iartă avansurile luate precum și noi iertăm celor ce 
umblă după noi pentru datorii, și nu ne duce mult cu vorba, ci 
ne izbăvește de administrator. Amin I

în revista „Vicaț i", 26 ma tic 1895 
Alexandru VLA1IUȚA

Măgarul, 
în grevă

Un măgar s-a pus în grevă

Nu se știe pentru ce...

„Ești folositor, vezi bine, 

Dar să nu crezi tu, că-n lume 

Nu se poate fără tine".

Gcorgc TOI’ÂRC'EANU

Ce mai faci tu, Leule?
Tot mai slab sunt, Domnule 
Cin’te „pierde", Leule?
FcMcI-ul, Domnule,
Și corupția, Domnule,
D u m nea voast r.I Dom n 111 ■ !

Un te duci tu, Leule?
Pe „pustie", Domnule. 
Cin’te „vinde", I.eule? 
Parlamentul, Domnule 
■g Guvernul Domnule, 
Dumneavoastră, Domnule

toamna,
in parc

Cad grăbite pe aleea 
Parcului cu flori albastre 
Frunze moarte, vorba ceea, 
Ca iluziile noastre

Prin luminu estompată
De mătasea unui nor 
Visătoare, trece-o fată 
Cu un plutonier major

Rumen de timiditate
El se uită-n jos, posac
Ea strivește foi uscate 
Sub pantofii mici, de lac

Și-ntr-o fină discordanță 
Cu priveliștea sonoră
Merg așa, cam la distanță, 
El major și ea., minoră!

Georgc TOPAKCEANU

Caritas!
Două vecine discută;
— Cum stai dragă, cu dragostea?
— Ca la Caritas!
— Ce vorbești! De opt ori pe 

noapte?
— Nu. dragă, o dată la trei luni!

Pagini realizate de

Ilorațiti AIA ,\ VNDRESCU

LEULUI
Ce visezi tu. I.eule?
Europa, Domnule.
Cin’ tc-oprește, Leule?
Păi, ncmunca, Domnule 
.și vreo grevă, Domnule, 
Dumneavoastră, Domnule

Cv-o sa facem. Leule?
Vom răbda, toți DomnuP- 
Cine rabdă, Leule?
Nu noi Leii, Domnule,
Dumneavoastră, Doinnuli.!

Mir: ea .\\Dr\s

,at farmec și câtă poezie în Copou!
Monumentul lui Slurdza... Teiul lui Emincscu...
Ion și cu Mărie s-au rătăcit prin părțile mai dosnice ale Go- 

’oului, spre a admira .și ei „pozățiile" Ceahlăului!!
L’n vardist îi prinde pe iarbă, în contemplarea stelelor. Var- 

di>tul știa el „Huria" lu domnu comandant ca dacă prinde pe ci
neva cu de furatu, se confiscă corpul „diliet"! Măria, îmbujorată, 
î.i â-șazu bereta pi cap, Își netezești o țâra fti-da. Ion își puni 

, ipca pi cap și se scutură dl colb.
— Ce faceți voi, aici?,
— Privim, dom’le sergent!
— Priviți? Jîăi? Di altă dala da a voi prindi pi alei, prin in- 

l i... i ir, vă i.i marna dracului sl v.i conlisc corpul dilictulul! Clar?
(I. IR \NC(J — Iași)

P L A

.Plăcinte calde!” „Calde plăcintei” 
„Cine poftește, că sunt fierbinte!” 
Astfel în piața, un plăcintor . 
Striga alături c-un covrigar 
Iar de sub tavă fumul Ieșea 
In rotocoale și fulfâia, , 
Mă duo cu poftă, Iau o bucata 
Dar — val! — plăcinta cea lăudata

CINTARUL
(POVESTE CU T M C)

în loo să fie caldă, g'istoas.i.
Era si rece șl puturoasă
MORALA
Adeseori miniștiii promit luciuiș frumoaso
Adeseori pe-afișe citim lucruri frumoase 
Dar cercetând pe urmă soliditatea lor 
Aflăm că toate-acestea sunt numai fum ușoi 1

George $ION
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DAR CU ALTA
V

CONCURS
Continuăm seria de întrebări pe teme de cultură generală. Nu 

uitați, așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe adresa redacției, 
SC „ZORI NOI“ S.A., strada Nlcolae Bălcescu, nr.2 Petroșani.

, 1 Care compozitor celebru își scria singur libretele operelor 
sale?

2. De unde este originar spanacul?

3. Cine a inventat ciocolata?
I

4. Gum se numea soția lui Dante?

5. De unde e originar trifoiul?

6. Când a fost prima oară folosit caloriferul?

7. Care a fost cel mai bătrân om și cât a trăit el?

8. Care armată mai poartă și astăzi uniforma medievală?

9. Care sunt cele nouă muze?

10
operă?

De unde vine denumirea de divă pentru o cântăreață de

11 Ce țară a donat Americii statuia Libertății?

12. Care este numele celei dintâi femei care a trecut în înot 
Canalul Mânecii?

iHiiiuiiiiiniiiiitiiiiiitiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiitift

mai si
*

râdem i
După ce a văzut pentru prima 

dată un muzical, pe Broadvvnv, 
lin european exclamă:
' — Foarte Interesant! Nimeni nu 
putea să cânte, dar toată lumea 
cânta!

Note redacției: idică un fel de 
-Cântarea R imâibei4 la noi, prin

LA E X A M E N

U max.mă
■ Singura armă in fața 

căreia femeile ridică mâinile
este sărutul

ORIZONTAL; 1) Examinatorul cunoș
tințelor predate — Un pătrat devenit eta
lon; 2) Cursurj desfășurate după orele de 
serviciu — A fi în focuri; 3) Nota maxima 
la orice examinare — Încurcătură in rezol
varea oricărei probleme; 4) Careu — Ba
cantă — Zgomot la turnarea din sticlă; o) 
Elaborare in faza incipientă! — Semnul 
adunării; 6) Țeavă scurtă — Metodă de 
abordare a unei probleme; 7) Suport per
sonal în rezolvarea problemelor — Locuin
țe; 8) Diplome de absolvire — Trec fără 
notăt; 9) Ultimele la examenel — Rezol
vat incorect; 10) Perioade de susținere a 
examenelor; 11) ...și alte perioade de în
vățătură — Titluri obținute la absolvirea 
studiilor superioare.

VERTICAL: 1) Post scrip'um — Exa
men ratat, cu drept de susținere ulterioară. 
Notele obținute la închiderea examenelor; 
3) Intervale de timp afectate predării sau 
examinării. — Săli mar; de cursuri sau 
examene universitare — Leagă cuvinte 
sau propoziții... cu sens: 1) A efectua o 
operație — Probleme date la examen; 5) 
Examinați la școală — Atent în partea fi
nală — Sculel; 6) Începe sesiunen — Pe
rioadele de specializare a absolvenților; 7) 
Organism vest-european de telecomunicații
— O mică păcăleală; 8) Zgomot respirator
— Eleve la o școală medie; 9) Mod de re
zolvare a unor probleme cu elemente co
mune — Sinus trigonometric (abr); 10) 
Reușit la o formă superioară de învăță
mânt — Infinitivul succesului la examene; 
11) Secție de liceu cu profil de matematică 
și fizică — Formă de pregătire... pentru 
examen

înniniiiliiiiiuiiiiiliuniHiunii'

— Ce să 
dormi!

— Bea 0

(/)

□
ca
[XJ

u
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□
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W

&

ta H
fac, doctore, nu

țuică1

— Ajută?

de .ei 
a:a*ă

— Va ă-.it jrjt .
— Da

— Bine dar ț,v 
un ea-.i are 13'

— Sunt i.n consecvent Nu im 
schimb obiceiurile Cund m am 
insa it prima lată avea t<>( 13

din nun?

I

stint bine", deși au 
afirmat purtătoarea 
aiă.at că doctorul 

Nu 
un

Becki și Ktith Dilley, au devenit dintru dală o fum iie mire. 
In numai câteva minute, când ea a născut sextupicți.

Femeia. In vârstă de 27 "ic ani a născut patru băieți și două 
f.tițe „Toți șase se afin Intr-o stare stabilă și 
fost duși la terapie intensivă ca o precauție, a 
de cuvânt a spitalului, Diane McCabe E| a
anticipase cvintuplețl, a?a că al șaselea copil a fost o surpriză

-te neobișnuit să m mai mulți copii rând mai mulți împart 
-,pațiu atât de îngust. Aceștia au fost al treilea grup de sextupicți 
nâscuți in lume în ultimul timp O f.mcie de 29 de ani din Leeds, 
Anglia, a născut șase gemeni și un băiat iar alta în vârstă de 28 
I ani din Buenos Ares, Argentina, a născut și e.i tot sextuple.i

Potrivit Fundației ]>entiu nașterile multiple din Anglia, înain
tea nașterii celor trei seturi de sextupicți în lume nu '-.mi don 
cinci 'duri de sextupicți.

N'u știm cât de fericit 
mult rle lucru in perioada 
spus atat medicii cât ș cc

este tatăl copiilor, dar 
urmâtoaic Oricum s'i 
care ii cunosc.

in
I"

A rd-ir. începe fotbalul. Un fe
nomen social care atrage In pă 
ienjenlșul său tot ce este speranță, 
dorință împlinire. Un tren cu 
milioane de roți, ce scârțâie sau 
fluieră in goană după rezultat 
O sirena ce anunța publio deschi
derea carnavalului.

Dintre loatc jocurile colective, 
fotbalul are cea mal mare atrac
ție gravitațională, făcând ca orice 
pcorp- lăsat să se miște In voie 
să cadă apoi ne ’octil nredarti-

inue mergem?
nat" Înaint a intiecvui In Valeu 
Jiului, un teritoriu cu cel mal 
mare număr de fotbaliști și de o- 
chipe pe metru pătrat din It iniâ- 
nia, suporte iii și gazonul iși voi 
da din nou mâna. Actorii 'fotba
liștii și arbitrii), sunt și ei gata 
de joc. Feste paifza compctițională 
' a răsări din nou soarele cald al 
intieceiil Ale cui drumuri va

lumina ci reușita.' .Sau ie va In 
tune ii

De aici. din acest colt de pa
gina. cu toată rev.-i enț.i pcntin 
fotbal, n ti imil'.'in și transmitem 
salutul internațional al sportului

I( TOIÎIE
Dji undo m.'rgcm?
Fotbal divizia B ora 11 

Parângul Lunea —Cilii' ului I i'iu, 
Minerii! Lupvni — Uniri a Alrx ui- 
di ia; Minerul I 'i ic.-mi M -1 But 
i-islnl .Slalini

Dezlegarea careului apărut • î numărul 
trecut. Orizontal: Ccfalopode — Efemeride
— Netoți — Aba — Tr — No — I — Ut
— Recipiente — înrăit — O — L — FT
— CS — Crai — Faetonnc — Ga — Lt — 
T — Ir — Ambielaj — E.

Dezlegarea pătratului: Mamut — Alamă
— Marin — Umilă — Tânăr

O 
R
O
S
C
O 
P

LEU — MAlMUfA
Aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. 

Aveți succes în dragoste, primiți și niște bani. 
Dar banii, cum vin. așa se duc. Din cauza dra
gostei. Vedeți să nu se afle acasă.

FECIOARA - COLOSUL
Deziluzie mare Ați sperat că veți primi bani 

de la Caritas, dar nici în această lună r.u aveți 
șanse Ce să-i faci, de opt ori...

BALAMA - CÂINELE
Evitați aglomerațiile Vă sufocași vă pierd.-ți 

eu firea. C., urmare, est- recomandabil să mer
geți la aer curat, la iarba verde.

SCORPION — MIS I IU- l
Un „I.eu" va poarta âmbetclc. Noroc ..vă 

apreciază „Taurul", așa că veți scăpa de pericol. 
Oricum, nu este bine sa faceți paradă de v lorie

S.AGE i iOlf — .ȘUIIOI. V X
Este, o zi bună p n iu afaceri, chiar dacă e-te 

vveek-cnd. Nu ezitați sa investiți și veți km o 
un important câștig

CAPRICORN — BOU
Astrele nu v« simt astăzi și mâine prea lavo- 

iabile m ceea ce privește sănătatea dumneavoas
tră La serviciu sunteți apreciat. Mai puțin in
tre prieteni, care vă pizimnesc.

\ ARSA IOR — 1 IGRU
■Stabilitate p ol s'on.il i In rest nu pica multe 

bune Veți avea o confriintare de idei cu o per
soană sits pusa ș>i veț- pierde, din pacatc'

PLȘI I — IEPURE
(. onsolidare;i bu , tulul dumneavoastră un mai 

este decât o chestiune de zl.’c Se reîntorc „acasă" 
banii pe care i- ți investit Cu dragostea insă, 
doar „Norveea" nn al mi Mal trebuie ceva Ceva 
cc va lipsește a. ir >

BERBI C - DRAGON
1’. i severeni i dumnv.iv ..ns'|-f; proverbialii va 

v.i ajul.i să aveți nn slâișit de suptăinr.nu bogat 
in realizări Atenție la „prieteni". Unii va pi/inu- 
iesc râu. D.u n-an .■iirajnl să vă atace.

IAÎ R - ȘARPE
Sunteți (torit de q pil ..i.ma Caic po.niu oche

lari Va treimi sa ta .ți f.iț.î .Altfel Ni '..i ui
tați la bani când c-le vuii-i d ai fa > bu.'i- 
ric acestei pci‘(>an

(.FMI Ni - ( Al
V< ți pnini un .-..la- ; timus Ceea ce vă va 

apropia de onml de l.in O diimns.'jvoasti a Mai 
m'tlt sun' -ți dispu.,.1) - i • i. rt.iți orice gicș'-ală.

R \< — OAIE
L-t i >'< < 'inand il il ..i nu ineheiați as'a.i ti.-m- 

■ 1 |u nici sâ pei a-vei .iți in dragoste C.i sil*»  
mi se p ne lai <• nimic Mai baie o evciirsic.
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Jocuri video Campanie anii „Natașa”

Firma japoneză „Scga**  a anunțat recent a- 
ptoplala lansare in Mare,, Britanie, î.j avanpje- 
n le.'ă europe nă, a noi Jocuri video a căror cân
tare sau închiriere vor fi interzise tinerilor.

devenit Republica Sovietică So
cialista Moldovenească. Stalin a 
încercat să creeze o identitate na
ționala separată, impunând, prin
tre alte măsuri, alfabetul chiiilic.

REGIUNILE

Regiunea Trans-Nistria, aflmă 
Intre malul estic al fluviului Nis- 
tiu și granițele actuale ale Ucrai
nei, conține aproximativ 37 la 
sută dm potențialul economic al 
Moldovei. Populația regiunii este 
predominant slavonie!, rușii și 
ucrainenii, lnați împreună, dcp.,- 
șmi'u 1 pe moldoveni, care. in
I .potțic <le 40 la sula in regiune, 
r nrezlnlă. cel mai numeros grup 
etnic, Găgăuzii constituie o popu
lație minoritară de creștini orto
docși care vorbesc limba turcă, 
stiămoșll lor rcfiigiindu-.se de sub 
«MpJbMr , otomanii din nord e tul

Oficiul britanic de clasificare a filmelor vi 
țtr’bul acestui nou tip ele jocuri video certifi
care așa cum faco deja pentru cinema: pentru 
fi Iți pentiu șopti însoțiți, pentru persoane de 

. be>’-.- 15 ani, pentru toți.
y „""isa nopții” („Nlght Trap**),  primul joc 
,care a fost clasificat pentru britanici, a 
' fost interzis copiilor sub 15 ani. Cel care-1 Joacă 
■ trebuie să salveze cinci femei in ținută lejeră pe
in. i im» ................................. .......................................................

M " 4

care extratereștrii vor să le omoare inti-o casă 
bântuită de stafii. El a fost lansat pe piața bri
tanică în iunie anul trecut.

„Sega“ a acceptat această clasificare din 
cauza unei noi tehnologii, Mega—CD, care per
mite să se folosească la fel ca la cinema imagini 
reale, socotite prea Impresionante pentru copii.

Acest nou tip de jocuri video este deja P'Js 
la vânzare în Japonia de anul trecut, iar In 
Statele Unite din noiembrie anul trecut. „Sega“ 
intenționează să le vândă începând din septem
brie în restul Europei, adaptându-și oferta la 
legislația fiecărei lari.

Conducătorii Partidului Pros
perității (P.P., Islamist) din Ak- 
caabat, în apropierea de Trabzon 
(nordul Turciei), au lansat o cam
panie contra prostituatelor rusoai
ce care Invadează cu miile, an 
de an, orașele Mării Negre, a ară
tat agenția turcă „Anatolia**.

Hasan Ulvl Bayram, președin
tele „Comisiei pentru tineret**  ă 
P.P. la Akcaabat care a lansat 
această campanie denumită „Nu 
Natașelor!* 1*,  „ declarat că a adu
nat deja 15 000 de semnături. El 
a arătat că obiectivul este de a

prezenta petiția autorităților re
gionale și naționale pentru a ob
ține oprirea emigrării acestor ti
nere rusoaice în clipa în care vor 
fi strânse 25 000 dc semnături, a- 
dică cele ale unul sfert din locui
torii regiunii Akcaabat.

„Natașele**  câștigă între 50 șt 
100 de dolari pe zi în Turcia, a- 
dică mult mal mult decât sala
riul mediu lunar în Rusia. Mă
surile luate până acum de poli
ția turcă împotriv, „ilegalistelor1' 
nu au putut împiedica afluxul 
acestora.

Cadavrul căzut (lin cer
CadaviU; u-mi necunoscut a 

fost descoperit înti-o grădina din 
fiaUbonne, la periferia pariziană. 

‘tjLnch«iatoj;i -red .ou ar putea fi 
. vorba de n călător clandestin 

BÂzut din compartimentul trenu- 
I lui de aterizare al unui avion la 

gcschlder», acestuia, l-a aflat din 
•urse polițienești il Judiciare.
. Corpul a căzut deasupra culoa
rul -I aerian de s'oordare a piste
lor aeroport Jiul ftoissy-Ghorles de 
C i ih-“. la Nord de Paris. A fost 
Ordonată cercetare, tuturor apa
ratelor care au survolat această 
Zonă.

Bărbatul este foarte brunet și 
nu are nici un act de identitate,

• în Olanda s a deschis primul 
hotel rezervat exclusiv copiilor. 
Jlo ciul va fi accesibil copiilor în
tre 6 săotămânl șl 12 ani. al că- 

Î’or ■ itințl sunt în voiaj, lucrează 
p >re neregulate »au doreso să 
ofere copiilor 'or o petrecere a- 
fii ■ ibilă a timpului, de exemplu, 
fu ocazia unei ,nlversărl „Nume- 
roas- cupluri doresc să poată be
nefic i din când In când de un 
jveek end în „te atete**  șl nu le 
it-te Întotdeauna posibil să lncre- 
jîmțeze copiii bunicilor. Din acest 
punct de vedere există o reală *• “
terere**  a afirmat directoarea ori
ginalului hotel. 

an precizat acelea?i silise. El a 
murit din cauza căderii, după cum 
arată primele constatări ale me
dicului.

Mai multe ramuri ale unul co
pac situai deasupra corpului au 
fost rupte, ca și fire telefonice 
care trec pe deasupra copacuiul. 
Nici o scară nu so afla la fața 
locului, iar singura explicație 
plauzibilă rămâne aceea că victi
ma a căzut dintr-un avion, au 
precizat aceleași surse. De altfel, 
corpul a lăsat o urmă mult prea 
anâncă pentru ca ace.istă cădere 
să fi fost doar la câțiva metil 
inălțirne.

Prezervative șâ... heroina !
Un tânăr englez de 24 de ani a recunoscut în fața unul jude

cător federal că a înghițit 114 prezervative conținând în total 1 
kg de heroină pentru a încerca să introducă drogul în Statele Unite.

Conform judecătorului Joii» Lifland, acuzatul, Kosonl Aromire, 
acceptase să transporte drogul pentru 5 000 de dolari.

La prețul străzii, drogul ar fi fost vândut cu un milion de 
dolari. Dacă un singur prezervativ ar fi lăsat să scape heroina, 
tânărul ar fi fost mort, a arătat procurorul.

Kosoni Aromire ingerase drogul la 22 martie la Lagos (Nige
ria), făcuse o escală la Paris și sosise a doua zi la New York.

Comportare, sa pârând suspectă, a fost condus la un spital 
unde o radiografie a permis descoperirea șmecheriei. Kosonl 
Aromire și-a recunoscut vina. El este pasibil de o pedeapsă mer
gând de la 5 la 40 de ani închisoare și de o amendă ajungând până 
la două milioane de dolari.

Sinucidere 
neobișnuită

O fetiță de șase ani carc-șl a- 
nunțase intenția de a muri „pen
tru a deveni un înger și a fi a- 
proape de mama sa" s-a aruncat 
în fața unui tren, la Dania (Flo
rida — SUA), a anunțat poliția.

Conform unul responsabil al 
biroului șerifului, micuța Jackle 
spusese altor copil că vroia să 
urce la cer pentru a fi aproape 
de mama sa care suferă de o 
boală necruțătoare.

Drama a avut loc când se ducea 
la școală cu fratele ei și cu alți 
doi colegi.

Congresul 
prostituatelor

Cincizeci de prostituate venite 
din 27 de orașe ecuadoriene s-au 
adunat la San Luis, în apropiere 
de Machala, pentru a ține un 
congres unde să-și afirme dreptu
rile.

Congresul național al „muncito
rilor sexuali**  reunit în acest oraș 
turistic, capitala provinciei El 
Oro, dorește în special ca auto
ritățile locale sau poliția să în
ceteze de a șantaja prostituatele, 
a arătat coordonatoarea congre
sului, Martha Marchan.

Prostituatele ecuadoriene mili
tează pentru ca activitatea lor să 
fie recunoscută legal. Ele vor să 
obțină dreptul la securitate so
cială și deschiderea unor grădinițe 
care să se ocupe de copiii lor în 
timpul orelor; lor de lucru. In 
sfârșit, ele cer mijloace profilac
tice care să le ferească de SIDA.

, Pagină realizată de 
Glieorghe CIllRVASA

Cine a descoperit 
Australia

Va trebui poate să se rescrie 
cărțile de Istorie din cauza ca
targului unei epave de navă des
coperită nu departe de Sydney, 
care a fost cioplită din lemn da 
tisă cu un secol înainte de debar
carea căpitanului James Gook în 
Australia, în 1770.

Nava, pentru moment neiden
tificată, dar care este probarul 
europeană, este acoperită de 12 
metri de nisip pe coastă în apr 
pierea stațiunii balneare Byrou 
Bay, unde a fost descoperită în 
urmă cu 30 de ani.

Bucăți din epavă au fost luate 
ca amintiri înainte ca nava să 
fie clin nou abandonată în voia 
dunelor, dar ele nu au fost ni
ciodată analizate științific.

Până când un arheolog scoțian, 
Bill Boyd, de la Universitatea din 
Noua Anglie din apropiere, a datai 
cu carbon — l.j bara respectivă 
între anii 1450 si 1060. Boyd, că
ruia un istoric local l-a încrcdinji 
țat obiectul, consideră că nava 4 
fost construită în aceeași epocă,

Aq fost începute cercetări pen
tru regăsirea altor piese ale epa
vei în vederea efectuării unor noi 
teste și a demonstrării, faptului 
că nava a fost prima cunoscută 
cd a vizitat coasta de est a Aus
traliei.

■ ci .y •

încă din momentul declarării 
independenței, Moldova a fost a- 
f< ,ă de disensiuni totuși, în 
Conți ast cu situația din alte zone 
Sic fostei Uniuni Sovietice, disen
siunile sunt în special de natură 
politica, și nu etnică. Comunitatea 
Bin Trans-Nistria și cea a gâgău- 
riim se apun respingerii de către 
infernul Moldovei a comunismu
lui >i Încearcă să obțină indepen- 
tlcoț.i, însă Moldova este hotărâtă 
ta rămână un stat unitar.

.. După un an de conflicte violen
te in regiunea Trans-Nistria, pa- 

’.yea a fost mai mult s.ru mai pu- 
; țin restabilită, In urma acordului 
Jîin 21 iulie 1992, ,->rln cate prd- 
ledințll rus ș: moldovean au con
venit asupra staționării în regiu- 
pe a nei torțe de menținere a 

>p'irii. Moldova poartă din ianua- 
^fle '93 convoi bir! pe teme con- 
țftituțmnale cu tr,iri‘-nistrienii. In 
Aiod similar, Moldova conferă cu 
iRusIn — tara cere ur, statut po- 
^Hlo pentru Trans-Nistria —- asu
pra retragerii de pe teritoriul 
i.Ioldovel « Armatei a 14-a (con- 

ri.a'.â d? ruși). Nu pare probabil 
ă se înregistreze vreun progres 
n vreun, d.n acetic terii de 
•onvoibiri, atâta timp cât prezen

ta cri a constituțională, cea pri
cind posibilitatea „Teunlficărll**  
Ști >' lo i cu România, rflmăne 

iezolv ilă Intre timp, găgăuzii 
jpo.irt.î convorbiri de natură >n- 
Btitu1,' n ilă cu moldovenii.

RECAPI i'UI.ARE ISTORICA
c

Uniur, a Sovietică a anexat 
parte, răsăriteană a R.nnuniei, 
Inclusiv bunăpartc a actualei Mol- 
rlove, In urmi Pactului Mololov-

ftibbentrop din 19J0, anexarea 
fiind confirmată în Tratatul de 
l’aec dintre Uniunea Sovietică șl 
România, în 19-17. Două dintre 
cele trei regiuni alo teritoriilor 
anexate. Bucovina în nord și Ba
sarabia de Sud, sau Budjak, în 
sud, au fost date Ucrainei, în 
timp ce regiunea centrală, îm
preună cu o fâșie de teritoriu 
luată de la Ucraina (astăzi cu
noscută drept Trans-Nistria) a 

De la Ambasada Marii Britan*i

Moldova: in căutarea păcii

B' '"ariei, în timpul șl după răz- 
ij.mil ruso-turg din 1806—1812. 
Majoritatea acestor refugiați s aii 
.■'abilii In Basarabia, care a de- 
\ nit teritoriu rus în 1812, dai*  
comunități găguuze șă mai afiă 
In Ucraina, in nordul Gaucazulul 
și de-a lungul țărmurilor Mării 
Negre, Irt Bulgaria șl România.
Aproximativ 140 000 din totalul 

de 153 000 găgăuzi (potrivit Re
censământului din 1989), locuieso 

în cele cinci districte administra- 
tive din sud: Gomrat și Giacfir 
Lunga — unde alcătuiesc 61 la 
sută din totalul populației: Vul- 
ciineșll (37 la sută); Basarabeasca 
(30 la sută) și TaradJia (27 la sută).

L, sfârșitul deceniului trecut, 
când moldovenii ișt dezvoltau con
știința națională și încercau atât 
eliberarea de Mo.scov’a cât șl sta
bilirea democrației, ei s-au bucu
rat dc sprijinul cvail-total al ce
tățenilor lor de origine rusă, u- 
cinineană șl bulgară care locuiau 
pe malul drept al Nistrului șt 
caic reprijintau aproximativ 73 
la sută din totalul slavilor din re
publică; însă etnicii slavi din 
j rans-Nistria și din regiunea Gă- 
gatrzia ati început să dea senine 
de nomu'țiimlre.

La mijlocul deceniului trecut, 
glasnost-ul „ scos la suprafață 
preocuparea moldovenilor — în 

special a intelectualilor — față de 
Șlatulul limbii și culturii lor. 
Presiunile pentru o reformă ling
vistică au crescut, iar la 1 Sep
tembrie 1989, Sovietul Suprem al 
Moldovei a proclamat moldove
neasca (româna), limbă oficială a 
republicii, alături de rusă, reve- 
nindu-Je la alfabetul latin (interzis 
de Stalin). Legislația nu a fost pâ 
placul multor etnici ruși, 100 000 
ruși declarând o grevă da protest 

vizând menținerea limbii i usc ca 
limbă oficială. Ea nu a fost nici 
pe placul multor ucraineni și gă
găuzi care s-au văzut obligați sj 
învețe o a treia limbă: româna.

MOLDOVA ÎȘ1 AFIRMA 
SUVERANITATEA

In mai 1990, un vot de neîncre
dere in Sovietul Suprem al Mol
dovei, a dus la înlocuirea guver
nului comunist al premierului Pe
tru Pașcani cu conducerea refor
mistă a economistului Mircea 
Druc. Druc a fost un simpatizant 
al Frontului Popular al Moldovei, 
format în mai 1989 rle grupări ale 
opoziției din Moldova care urmă
reau rcunificarea cu România. 
Noul guvern a abolit fără întâr
ziere rolul conducător al Partidu
lui C omunist în Moldova .și a 
legiferat separarea partidului do 
stat. Insă în regiunea . Trans- 

Nistria, a cărei populație păstrase 
simpatij față de ideologia comu
nistă, autoritățile rusești, domi
nate de comuniști, nu au pus în. 
aplicare aceste noi legi. Druo Ișt 
continua procesul de românizare, 
început în 27 aprilie prin adop*  
tarea drapelului româneso drept 
noul drapel al Moldovei; la 5 iu
nie, Sovietul Suprem a votat în
locuire! versiunii rusești a nume- 
lui țării — Moldavlya —, cu ver
siunea în limba romană: Moldova'.

Deși FPM militase în decembrie 
1989 pentru unificarea cu Româ
nia, liderul său, Ion Hădârcă a 
declarat la Congresul FPM din 
iunie 1990 că scopul ultim al Fron
tului este „reintegrarea tuturor te
ritoriilor românești la est de (flu
viul) Prut într-un singur stat**  ce 
ar urma să fie cunoscut sub nu
mele Republica Românească a 
Moldovei. Aceasta echivala cu o 
pretenție teritorială — asupra a- 
celor părți din Basarabia șl Bu
covina pe care Stalin le anexare 
de la România, și care acum for
mează Cernivets'ka Oblast și 
Odcs’ka Oblast (regiuni adminis
trative) ale Ucrainei. Totuși, Ha- 
dârcă dorea ca aceste pretenții si 
fie reglementate pașnio, mai de
grabă între mișcările democratice 
decât între Partidele Comuniste, 
din Moldova și Ucraina. (Ulterior, 
liderii FPM s au întâlnit cu liderii 
mișcării populare ucrainene Rukh, 
purtând discuții in 19 octombrie 
1999).

s.ru
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Un „regat” j 
al nimănui !

Nici Rage, nici împărat, nici Președinte
Printre uluci am zărit-o pe 

baba Șerban, care stătea pe un 
bolovan din curte șt învârtea eu 
o lingură de lemn într-o oală cu 
ciorbă. Am intrat în vorbă cu ca. 
Auzind voci, din casă apare Șer
ban Simlon, fiul ei, un bărbat de 
35—40 de ani. Rând pe rând a- 
par; nevasta, copiii șl vecinele. 
Uu putină șan>ă, întâlnirea noas
tră se putea transforma lntr-un 
miting1.

Țiganii din Sașa formează o 
comunitate mică, stabilită pe a- 
ccst deal in anul 1973, după ce 
au fost exproprlați d.n perimetrul 
actualei platforme industriale Li- 
vezeni.

După meșteșugurile pe care le- 
au practicat (astăzi cei care lu
crează fac cu totul altceva), țiganii 
din Sașa se împart în rudari 
(meșteșugari în lemn) sl căldărari 
(producători de recipiente și ca

]iganii mănâncă 
dar știu să

NOI NU NE CUNUNAM, STĂM 
AyA

Clne-și mal permite astăzi să 
facă nuntă mare? Cine are bani, 
firește! Și cum o vorbă la români 
spune că „bani au și țiganii", 
îată-ne ptintre țigani vorbind do 
lucruri sfinte. Mai precis, despre 
nuntă... . g

Primul care ne-a ieșit în cale 
a fost Simlon Șerban. Păcatul Iul. 
Stă, de 19 ani cu actuala soție, 
ceea ce .se cheamă că c însurat. 
Are patru copii, sănătoși ți fru- 
zno?., ca ți cei care i-au adus pi 
iume. Soția, mereu pe-aproape, 
are primul cuvânt i „Oamenii ar 
mal face nunți, dar cu ce? Noi 
nu ne cununăm, stăm așa... Ge, 
parcă actele te țin? Pe Adam și 
HNa cine i-a cununat?" „I-a bi- 
necuvân it Dumnezeu", încerc cu 
o versiune, dar nu ține. „Și pe 
no; ne-a binecuvântat, cu sără
cia după cap..."

PE-O STICLA DE VINARS
Cu Simion Șerban discul..ni a- 

țezat, ca între bărbați, după ce 
l-am trecut pragul casei. 11 rugăm 
sa ne prezinte „cazul- Ini, cum 
»-a făcut de s-a trezit in.urat. Ni
mic mai simplu: „M-am dus, uin 
ecrut-o la părinți, am dat și cu 
o sticlă de vinars șl am ht it-o..." 
„Așa de ieftină e o mireasă aici?" 
„Nu, la noi nu «e cumpără. O 
facem ca toți oamenii, prin bună 
Înțelegere cq părinții fetei. Prin 
părțile alea, pe unde-s țiganii mai 
domnoși, se arvunesc copiii de 
mici și se fac nunți mari. L„ noi, 
rar, câte-un patron ce mai face 
nuntă, dar atunci tot țigantd, fie 
el cât de calic, chiar dacă se- 
mprumută, vme".

RAR, DAR BINE...
Dacă nunțile sunt rare în Sașa, 

a.'.t„ nu Înseamnă că lipsesc dis
tracțiile. „De când n-ațl mai dan
sat," o întreb pe vecina familiei 
Șerban, care tocmai se apropiase 
să-și spună păsul. „De sâmbătă", 
vine răspunsul prompt, d parrfl-l 
avea pregătit. Astfel aflam că 
sâmbătă au fost „la credință" 
(logodnă, n.n.). Cum „devine 
chestia" cu „credința" ne exp’ică 
o femele din clanul Todcciu, ve
cină cu fericlții care tocmai au 
luat în piept viața de familie. 
„Băiatul vorbește o vreme cu fata, 
câteva săptămâni, nnol, într-o zi, 
Ljl anunța prietenii, vecinii, de 
fapt tot tâ țlgănlmea și, cu mu- 
alcă, cu băutură, cu tot alaiul, 
snerge în pețit. Acolo, pe fată o 
întreabă un bătrân — vornicul, 
*um ar veni — dacă îl « drag de 
iălat După aceea 11 întreabă șl 

el, II pune it» se sărute șl... 
până dimineața, Joc șl veselie. Le 
Credință se pune d« obicei șl data

zane). în trecut fiecare dintre a- 
ce.șha avea spirlt.de castă: rudarii 
nu se amestecau niciodată cu 
câldărarii. Astăzi acest lucru nu 
mai are nici o importanță.

ȚIGANII NU \U 
J’E NIMENI !
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Majoritatea oamenilor trăieso 
în condiții jalnice, de pe o zi pe 
alta, primind ca unică moștenire 
sărăcia și mizeria, transmisă din 
gencrație-n generație. F’oarte pu
țini dintre ei mai știu astăzi ți
gănește. Alt port popular, in afară 
de hainele sărăciei, nu există.

Pământul pe care și-au Înjghe
bat casele nu este al lor. Gel pu
țin nu au acte de proprietate do

puțin, beau puțin, 
se distreze!
nunții. Dacă o fac, după posibi
lități. Dimineața Iuta pleacă a- 
casă la băiat..."

Astfel începe, în general, la 
Sașa, viața în doi. Și merge. Des
pre familii create in acest mod 
care să se destrame nu s-a prea 
auzit.

FATA, DACA TRECE DE 17 
ANI E RATATA

I.a ora documentării noastre era 
acasă doar proaspăta mireasă dc 
Sâmbăta, Mari., Șerban. In sep
tembrie împlinește 15 ani, dar să 
nu vă imaginați o făptură palidă 
,^i firavă. Marfa este destul de 
dezvoltată pentru sarsta el Și 
pare pregătita pentru ceea ce O 
așteaptă. O întreb cum se simte 
in noua podară, dacă nu 8-„ cer
tat incâ cu soacra și cuin vede 
<_a viitorul propriei familii. Râde, 
ccea ce înseamnă câ totul u bine. 
Nici n-ar putea fi altfel, din mo
ment ce casa lor e cea mai mare 
din sat și au in ca tot ce le tre
buie. A dat, cum se .spune, lovi
tura. Apoi ține să preciz-ze ca 
nu-i în luna de miere: „Asta o 
să fie d'tpa nuntă, în octombiie. 
De o eventuală sarcina nu so 
teme: „.Sunt obișnuită cu copiii". 
Cu soacra i de ce sa se certe,
pentru că „r prea mă lasă să 
fac nimic". E o o fire visătoare 
— dintre culoi. li plac „rozul, ne
grul și movul, mal al s movul". 
Cu daiul ii Ja nuntă 'rea sa-și 
cumpere mașină. Sa le-ajute Dum
nezeul

F>.m< ia care ne-a slujit drept 
călouz.1 a ținut să ne mai uimeas
că cu ceva — și chiar a reușit — 
înainte de a ne desparți prieteni. 
„Țigăncile noastre îs foarte pri
cepute. D'ai„ se și mărită de ti
nere. Bineînțeles nu toate — caic 
sunt mal dezvoltate. Nare și aca
să, daca așa le vine sorocul. A- 
vem una aici, arc 12 an și-i mă
ritată. Până face 13, naște. La no), 
o fată, dacă trece de I? ani, e 
ratată. Nimeni n-o mal lai"

La țigani, nu oricine face nun
tă, dar când o face e nuntă mare. 
La nunta care-o să fie în 2H, nu
mai muzica, ni 6-a spus, a costat 
650 dc mii. In rest, țiganii nu 
prea mănâncă, nu prea beau, dar 
se distrează. „Ce a arălat la te
levizor e miziiic. Să vezi la noi! 
Joci de cade carnea de pe tinel"

N-am avut ocazia, dar sperăm 
să primim o Invitație sau... cine 
știe? Colegul cu care făceam •- 
chlpft In zlua respectivă se plân
gea câ e cam trecut șl se teme 
că are cununia legată. Nea Simion 
l-a liniștit Imediat: „Tu si fii om 
ca lumea. Cu însurMoarea ta ra- 
lolvfim noii Șl eu am fatfi de 
măritat. (Șt. CIMPOI) 

veditoare. După strămutarea din 
Livczeni, cei care au cumpărat 
pământ in Sașa nu s-au îngrijit 
să întocmească acte. S-au mulțu
mit cLI acordul verbal. Neavând 
acte de proprietate pe teren, multe 
dintre familii au greutăți în in- 
.stalarca rețelei de alimctare cu 
energie cloci rică.

Relațiile familiale sunt specifi
ce. Căsătoria a atins etapa lega
lizării foarte târziu, țiganii în 
vârstă trăind de zeci de ani în 
concubinaj. „Concubinajul" e o 
noțiune relativă, existentă numai 
în societatea noastră. Pentru ți
gani nu există ața ceva.

Relațiile cu țiganii din alte zone 
sunt întâmplătoare. Cei din Sașa 
nu recunosc nici autoritate. Re
gelui Cioabă, nic( a Împăratului 
Iulian. In unanimitate. Nici pre
ședintele Ion Iliescu nu este mai 
bine cotat in dealul Sasa.

Vali I.OCOTA

„ Invitaț ie 
specială” 
in Sașa

Pe prispa corneliei, baba Șa- 
larl, în vârstă de 63 de ani, îm
pletește coșuri din nuiele pe care 
le vinde pentru a-și duce traiul 
de pe o zi pe alta. Tavanul căsu
ței în care trăiește s-„ curbat în 
așa măsură, încât atârnă ca un 
țurțure .și nu se știe ziua în care 
se poate prăbuși.

„Mobilierul" e format dinlr-un 
pat coșcovit șl o măsuță șchioapă, 
pe caro stă un ciob de oglindă. 
In oglindă so mai poate vedea 
icoana de pe peretele opus șl roiul 
do muște care zbârnâie prin casă.

In curte se mișcă datorită vân
tului un câine râpânos, flămând 
din cale-afară, șl patru găini cu 
penele rare, dar zbârlite. Acestea 
din urmă produc nlșto oul miti
tele, d.ir de aur pentru nepoțeii 
bătrân.i, care le recoltează înain
te de a se râd. Nici n-a început 
bine să cotcodăcoască găina că 
i s-a și furat oul. E un început, 
nu-i așa?

Noțiunea dc grădină este foarte 
abstractă și nu o cunoaște decât 
o singură f unilie din Sașa. Se 
spune câ pământul este așa de 
pietros încât nimic nu poate crește 
în el. Nicj apa nu este mai bună: 
Ea se aduce dintr-o fântână, In 
fapt un focar de infecții, de un 
metru adâncime. Ain spus „focar 
de infecții" pentru că apa care 
băltește în „fântână" nici do 
spălat nu parc bună, dormite de 
băut.

Nu aș vrea să credeți că toate 
familiile din Saș3 trăiesc atât de 
rău. Există și excepții. Una din
tre ele este familia domnului 
Căldărar Aurel Limbau. Casa a- 
cestuia arc numai șapte camere. 
E suficient pentru familia aces
tuia, care c formată din cinci 
persoane. Camerele sunt bine mo
bilate, cu covoare frumoase pe 
Jos și de o curățenie pe care ar 
invidia o multe gospodine. Dom
nul Cald,.rar ng se dă niciodată 
înapoi cânii știe că poate să facă 
ceva pentru semenii sui. Pentru 
problemele acestora a mers în 
audiență și la Bucure?1i și s-ar 
duce, suntem siguri, chiar și la 
ONU, dacă ar ști că asia ar fi 
de vreun folos.

Cât despre toți ceilalți care 
i-au vizitat pună acum, ei mi au 
fost diferiți de noi, ziariștii: și-au 
băgat nasul piste tot, și-au mâz
gălit carnețelele, după care nu 
i a mal văzut nlc| dracul. Cu ex
cepția domnului doctor David 
Geoigc și dl. Dăbuii.inu, pe care 
l-a văzut. Cine 1 vede pe ceilalți 
este nagal >â le amintească că și 
In Sașa trăiesc oameni. Șl efi a 
«••fia I așteaptă. (VMI I.Ot’OTA)

' 08 ia înmulțirea peștihr ia... 
„vestitul” cumpărătorului

Mii iruri, 11 au.;usl, In ora 16.30, am intrat în maga.Jnul ali
mentar nr. 15, din Dimitrov. I.a laionul de pâine, maturi dc fraru 
zele, se vindea... pe/.e(.’!) Somn cu 3600 lei kilogramul și pcșlf 
fițe cu J800 de lei kilogramul. Nyini aflat dacă vânz,Roarea ț ■ 
.spăla pe mâini când vindea pește, după ce vindea pâine, sau cana ■ 
vindea pâine, după ce vindea pește. De fapt nici nu am insistat |Â 
aflu. Oricum și Chiistos a împărțit peștii .și pâinile tot cu aceleași 
mâini, iui Biblia nu specifică dacă s-a -palat pe mâini Intre timp. 
Ne spune doar că, printr-o minune, a reușit să-i înmulțească. Pro
babil de la acest episod biblic s-a inspirat și vânzatoarea de 1| 
raionul amintit, atunci când am hotărât să cumpur un kllogruni 
de pește. Doar că in loc să sporească peștii a reușit să ,,'poreascu^ 
prețul. De fapt ce s-a întâmplat. Deși aveam pregătită o pungă de 
plastic, ca ambalaj pentru pește, „foarte amabila", vânzatoarea J-i 
oferit să-l ambaleze mai întâi într-o hârtie. Surprins în mod plăcut 
de grija cu care aceasta voia să-mi ferească punga de contactul 
liric cu peștele, am accptat propunerea. Abia după ce mai fa „• 
tras" la cântar, am înțeles secretul „amibilității". Grosimea hârtiei 
se apropia de cea a cartonului și nici ca suprafață nu era negli
jabilă. Am cerut să-ml fie recântărit peștele, fără hârtie', doar îij 
punga de plastic. Diferența n-a fost decât de 100 de grame. Făcând 
o socoteală simplă, la prețul de 1800 de lei kilogramul, bucata a*  
ceea de hârtie nu costa „decât"... 180 de Iei. Dacă aș fi cei ut peșta 
cu 3600 lei, aceeași bucată de hârtie ar fi costat 360 lei. Trecând 
peste faptul că „ambalajul" costa „cam" mult șl nici nu era pre- 
văzut pentru Împachetat marfă (după grosime și culoare părea O 
bucată dintr-un balot de hârtie igienică), mă întreb câți cllenți au 
fost „peștiți", cumpărând hârtie la prețul peștelui?

N-am sr>is aceste rânduri cu speranța că de mâine amabili
tatea (cea adevărata!) și corectitudinea vor da buzna peste corner, 
cfanții noștri. Un articol de presă nu poate stârpi hoția din comerț 
La no; asta e o boală veche șl, din păcate, cronică. Le am scris in 
speranța că cititorul, cumpărător la rândul său, îșl va spori vigi
lența în fața tejghelei șl nu va mușca „momeala".

Sorin OPREA
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COMUNICAT
Uniunea Democratică Culturală 3 Romilor Valea Jiului a res

pectat ari. 93 din Legea 21/1924 prin numirea Domnului IONESGlf 
CONSTANTIN în funcția de vicepreședinte al comitetului UIX-R 
Valea Jiului. Președinte,

Marcel RAD

ani,
merităm promovarea

Profităm de zilele fnnr.oa.se ale 
Lupeniulul și descindem la b:iza 
sportivă ce se vrea total reînnoită, 
îndemnați de culorile speranțelor 
celor două secții, de fotbal și de 
rugby, care și-au întărit loturile, 
ca niciodată în ultimii 5 ani, nu
mai cu gândul de a aduce fideli
lor spectatori din oraș bucuria 
întâlnirii cn cele mal mari și mai 
valoroase forțe din ierarhi fot
balului și a rtigby-ultii românesc.

Cum toată lumea era ocupată, 
cu greve, cu antrenamente, îl gă
sim greu pe dl. Stafie, viitorul 
manager, care, intre „doua tre
buii", ne-a stat totuși la dispoziție.

— Așadar, d-le Stafie, cu ce 
gânduri pornește Minerul Lupcni 
in noul campion.il care se anunță 
a fi cel mai lung din Europa .și 
cel mal greu pentru echipă?

— Gu gândul de „ forța promo
varea, mulțumind în primul rând 
clubului Jiul, In numele întregii 
conduceri, d-hii Draguescj și lui 
Mitică Marcu, ce; care ne-au a- 
Jutat, acordându-le color trei fot
baliști: Ghițan, Gașpar, Buruntia, 
dezlegare pentru noi. Dar artiza
nul acestei acțiuni a lost dl. lng. 
Mircca Cirpieru, cel care mănâncă 
ca și mine și inulți alții fotbalul 
cu pâine.

_  Cum si iu acomodat noii ve- 
niți și dacă ați pr< inovat și c< v.i 
din pepiniera propriii, principala 
sursă de talente?

— Băieții au fost primiți cu bra
țele deschise și au demonstrat In 
câteva partide că locul lor este 
în divizia A Spunu, care era 
necunoscut, urc o valoare ridicată, 
iar lunlorul Condoiu (din echipa 
de junl'jri) va ajunge în do; ani 
cel mal scump fotbalist din Va 
lea Jiului. O să vedeți!

— Dc-pre principalii problema 
financ.ară 10 ce nvx) pateli sorbi?

— Principabil nostf'-’ sponsor 
este EM Lupcni, unde Inti-eag.i 
conducere administiatb A, de sin
dicat ne »prljină ți xie va <pri- 
|inl în continuare. Mal avem liră 

1

§i in oraș patroni care iubesc J(țW' 
balul; Cornel Rilzmeriță, devotai, 
tot timpul, d-nii Zifra Leni, LucMW 
Bella, Gigi Fiera, Marin Bărbii? 
Jescu, Goga Sandu, oameni cruw ' 
au fost mereu aproape de echipai 
NI.ai așteptăm însă și pe alții.

— Ce ar mai f; nou la cea mfl • 
puternică galerie din Valea Jiukrk 
beneficiara și a altul apectacOH , 
cel rtigbystic?

— Atașamentul tot mal mart! 
al suporterilor și de ce nu chiaf 
dfiblarea numărului lor. Ufj 
Vincze, un Bolog, un Patnichl, tM a 
Răzmerița, Ghiuri .și alte sute ' 
nume sau zeci, nicr.iă divizia 4<’l

— Barcă ați intrat arn plin W 
rolul de manager.

— Da. Trebuie să exersez. Am 
deja perfectate câteva precontraatl 
cu câțiv3 jucători divizionari (nu 
le dau num.le), toate in bene.il*  
ciul clubului.

-— Ce este cu Krautil și undR 
va juca el? ' i

— Krautil este al Brașovului, , 
încerc sa 1 ajut chiar să obțin 
un transfer in străinătate. Trat^> 
tivelc continuă și el este în prob4 
dc joc.

— Ce fac cop.ii, juniorii și cai'0 
este situați., bazei materiale? V

— Avem doi aatrenori pregătit 
Popa Ionel și Constantin Morarii 
care conduc cele 4 grupe. Gnlța 
Burdangiu, șeful Bazei sportiv^ 
asigiuă bmij funcționare a elt. 
Avem minții, echipament, terenui 
a fost gazonat in acvr.stâ piimâ- 
v.iră.

N-aș vrea să-l uităm pe dl, 
<lr. Ghi'orghe Crișnn, pe Antort 
Zved.ik, maseor, cei care a.sigurcl 
echipei starea dc sănătate, «fa 
prusp l iinc și de \ ignare. t

— In încheiere, ce a-ți mm aveă 
dc spus?

— Ca Minerul are uu obiectiv 
mare, vrea tă-l îndeplinească, 
lui Mitică Marcu, ce) care • ă 
descoperii pe Militam, ei I 
D înmepen su promoveze eu .îh*.

spirlt.de
fnnr.oa.se
campion.il
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(Urmare din pag. 1)

Ca număr, mecanicii de locomotivă nu consti
tuie o forță „amenințătoare”. Pe total SNCl'R, 
ponderea lor este de doar 17 la sută, din care 
O parte, aparținând federației rivale, lucrează. 
Pericolul vine din intransigența de care dau do
vadă părțile. Atât reprezentanții Guvernului, cât 
si ai greviștilor, au declarat că vor merge până 
I, capăt. Dar ce poate însemna acest „capăt” ? 
In orice caz, nu raiut șl, să sperăm, nici iadul.

Oricum, cineva trebuie să plătească! Pagubele 
vor fi imense ți a ierta vinovății, în acest caz, 
ar însemna nedreptâțirea majorității de dragul 
de a proteic o minoritate. Fie că paguba creată 
s-ar recupera prin suplirr entarea mascată a sub
venției, fie că s-ar recurge la, majorarea tarifelor 
de transport, efectul ar fi bâiaren mâinii mai 
adânc în buzunarul deja rupt al contribuabilu
lui. Și dacă minerii s-au pluns de sărăcie, meca
nicii do locomotivă s-«u făcut frânări din ace
lași motiv, not ce să mai spunem ? Oare ne dau 
banii afară din casă ?

P.S. In timp ce redactam acest articol, am 
fust contactat telefonic de la comitetul de grevă

a

existent.la Depoul CER Petroșani și admonestai 
pentru modul cum mi-am alcătuit articolul refe
ritor la grevă, apărut în numărul de vineri al 
ziarului nostru. „Ai venit la noi, te-am primit 
și ai dat numai date sictiriste în ziar. Dacă 
știam, te luam eu pietre, dom'le I Te-ai dus și ai 
luat date de la anticomunistul Iloiu, dom’le? Să 
spună domnul Iloiu cum face în timp de pace, 
aproape că te-ar trimite cu Jumătate de locomo
tivă în cursă I Și, mă rog, ce trebuia să-l bagi 
în aceeași ciorbă pe domnul Murg cu Iloiu ?". 
Recunosc că am greșit: n-am știut că mecanicii 
de loomotivă sunt și ziariști șl că trebuie 
întreb cum să-mi fac articolul și ce titlu 
dau. In articolul respectiv au apărut, ce-f drept, 
câteva greșeli, pentru care cer scuze celor lezați. 
Este vorba de sporul de noapte, care este 25 la 
sută și nu 35 la sută, cum greșit a apărut și de 
treaptQ de salarizare care este 27 și nu 28. Re
zultatul calculului este însă corect, în cele două 
cazuri fiind vorba de greșeli de tipar. Despre 
rest... las cititorilor plăcerea comentariului, iar 
mecanicilor de locomotivă — pentru că n-am 
de ce să le spun „Drum bun 1“ — le răspund 
doar atât: „Insulta este dovada neputinței1*.

să-l 
să-i

ANIVERSARI DECESE

SÂMBĂTĂ, 14 AUGUST I9'i:l

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de când ne-a părăsit, lăsând In urma luj 
multă tristețe șl un gol imens în inimile noastre neprețuitul nostru 
tată și bunio

OPRIȘ ALEXANDRU

li vor păstra veșnic amintirea fiul Nelu, nora Silvia și nepoții 
Adi și Laura.

Dumnezeu să-l odihnească! (0125078)

FAMILIA Bahnarlu cu nemărginită durere, enunță «curgerea 
a 6 săptămâni de la stingerea din viață o scumpului lor fiu și frate 

BAHNARIU DANIEL
Vie amintire în memoriile noastre, pentru totdeauna.

I

Depozitul de lemne și cărbuni |
PENTRU Nicu Negoi, „La 

mulț: ani 1“ cu sănătate, din 
partea surorii Lina. (0125091)

IUBITEI noastre Alina-Maria 
Suciu, cu prilejul împlinirii celor 
17 ani, uiări de Bine, fericire, no
roc și împlinirea tuturor dorințe
lor. La mulți ani I Părinții, buni
cii și Ciprian.

„LA MULȚI ANI l“, cu prilejul 
majoratului, pentru Cortizo Mi- 
holcea. Familia Suciu. (0125083)

TOATE florile din lume soției 
Covaci Monica, singura iubire a- 
devărată, la aniversarea onomas
ticii. „La muiți ani 1“ iubito, din 
partea soțului. (0125081)

LA ÎMPLINIREA unui an de 
la căsătorie, Nelu și Silvia-urea
ză familiei Adj și Laura 
multă sănătate, fericire și 
de piatră*.  (0125078)

SA-Ț1 FIE VIAȚA o 
câmpie presărată cu florile pure 
ale iubirii, peste care să nu se 
abată niciodată norii grei ai su
ferinței și durerii I Este tot ce-ți 
putem dori acum, dragul nostru 
fiu Nemeș Deneș (Ocsi), când 
in buchetm vieții tale prinzi cel 
de-al 18 lea trandafir. Un sincer 
„La mulți ani alături de cele 
mai frumoase gânduri. Cu dra
goste părinții și sora Eniko. 
(0125066)

SOȚIA Dorina (Doina) urează, 
Cu ocazia zilei onomastice, dra
gului ei Marian Toma, „La mulți 
ani t“ .și fericire. (0125096)

CU OCAZIA zilei onomastice 
și împlinirii unui an de căsătorie, 
socrii Traian și Estera și cumna
ta MarineL uieaza dragilor lor 
Marius și Sunonu Bucevschi sănă
tate, numai îrnpiiniri și un căl
duros „La mulți ani l“. (0125028)

TOATE florile din lume ți 
le-aș oferi intr-un superb buchet 
plin de bucurii. „La mulți 
ani 1“ pentru Muria Bacinschi din 
Aninoasa, alaiuri de soțul iubit, 
copii și nepoți. Miliai Bacinschi.

„LA MUI.ȚI ANI !“ și toată 
dragostea pentru Kovacs Cristian 
Marinei, cu ocazia zilei sale ani
versare din parte,, prietenei Au
relia. (0I25106)

LA ÎMPLINIREA a 8 ani de 
căsătorie, soțul Gabi, mulțumin- 
du-i pentru rlariil minunat făcut 
prin aducerea pe lume a lui E- 
duard-Mădălin, urează soției Ma- 
’yus Clau-li i, umilii sănătate și 
fericire I

LA ÎMPLINIREA frumoasei 
vârste dc 10 ani dorim dragului 
nostru Mariu Petra toate florile 
din lume iu-oțite de dragostea 
noastră, mult noroc, sân tale, fe
rici ic, baftă la c- unrn și tradi- 
țion.a ul „La mulți ani I". Manii 
și t.ati (OI2.'1<>7)

CU OCAZIA zilei de 
dorn- ' multă sănătate, ' 
Un călduros La mirii i a 
N « Ciurezii. Cu '.iirm i-t; 
(012'111)

Opriș 
„Casă

Imensă

Ini 
J ■

1

VANZARI
L ' •.'izoaie <<m i
J’< 11 r>-, ini, D.iin

vând
record r.
(lân i IU.MP). (01250)1)

VÂND Vollr ivngon Derbi, 
mioriM/i B.irkas 1 5 tone,
I! it i Telefon 541772. (0125076)

VÂND urgent (schimb), aparta- 
nieiV 3 camere, petro,ml, str 
Aviatorilor, bl. J, ap. 43, cu 2—3 
camere, Tg. Jiu. Preț estimativ, 
1 300 000. (012 d 08)

VÂND ga ison Ier i confort f 
Spolonie). Pe troșani, ci Ij I Tal ■- 
on 54-1500 (01 : ■ I l'n

<■ a-
Fiat

FAMILIA Nicoiaescu Pirvu și Livia din Rm. Vâlcea, regretă 
dureroasa disparițo a scumpului lor cumnat

PATRU MARIN
Nu-1 vom uita niciodată (0125101)

CUMNAȚII Anton și Tania Nicoiaescu din Berbeșli — V âfeca, 
regretă nespus perderea cumnatului lor

PATRU marin
Dumnezeu să-l odihnească. (0125105)

FAMILIA Nicoiaescu Constantin și Elena și nepoții Milica, 
Gigi, ( orneliu șl Gina, regretă dispariția fulgerătoare a finului lor 

PATRU MARIN
Nu te vom uita niciodată. (012510.1)

cu 
Lucian 
parlția 
nat

Vei

nemărginită durere și cu sufletelo îndoliate cumnații 
ți Norica Nicoiaescu și nepoții Alin și I.arissa regretă dls- 
fulgerâtoare a celui care a fost un om cu un suflet minu-

pAtru marin
rămâne veșnic viu în sufletele noastre. (0125102)

CI MNAȚII Nicoiaescu Dan și Ecaterina șl nepoții Dorina, 
Marius și Nelu, din Rm. Vâlcea, regretă nespus dispariția pre- 
mattnă a colul care a fost

PATRU marin
Nu-I vom uita niciodată. (0125101)

1 \MILIA Preot FlȘCA Viorcl și Cristina din Rm. \ nlcea, cu 
adâncă durere regretă dispariția fulgerătoare a unchiului lor drag

PATRU MARIN
Să-i f je țărâna ușoară.

COLECTIVUL secției E.E.A. din cadrul SC I MIROM Petro
șani C'te alături dc colega Valentina in greaua inccrcaie 
pricinuită de dispariția fulgerătoare a soțului ei, cel care a fost

Ms. pr. I’ATRI MARIN
(0125097)

(O) t.CTIVUL dc conducere al SC UMIROM Petroșani este 
alături dc familia îndoliată prin dispariția fulgerăloaic a celui 
care a fost

Ms. |>r. PATRU Ml RIN
și transmit sincere condoleanțe. ((>125097)

VAN’IJ garsonieră, confort I, 
Petroșani, Aeroport. Informații : 
str. Iiidepen<l"iițci, bl. 13, sc. 1, 
ap. 15. (0125109)

VÂND apartnment 3 camere, 
2 băl, cu Îmbunătățiri, preț esti
mativ, 3 000 000. Petn<șanl, Avia
torilor, 56 A/17, intre orele 17—20. 
(0125115)

VÂND cuptor p itiserie Cu 
lobe. apar.it 
Infoi mâții,

CUMPĂR
3—1 camere,
Petre,, ini, telefon 5118*6.  (0125087) 

Ol ERTE Si.RVK.fU
.'■>)(. I E'J A'l'E A Comori .ala „Lo

tus” Import Export SRL anga
jează barmani ospalari (Discoteca 
Uni v . silale).

3 
de Kurtos C.ilacs. 
telefon 515889. 

urgent apartament, 
îmbunătățit, central

DAGS Izi

4

la Petroșani, •.rar,’» tir m-ii.i

D na Oprea, șefa Depozitului de Lemne șl Cărbuni 
sub noua denumire de SO CRISTIANO CMO SRL 
Petroșani, vă aduce la cunoștință că, s-a aprovizionat cu 
lemne de foc și deșeuri pentru populație (pentru faruă), 
dar momentan nu se vând, pentru cS persoane 
rău intenționate, au sărit gardul depozitului șl au furat 
piese importante de Ia cântarul pentru lemne.

Pentru cele relatate, necesită din partea persoanelor 
competente, venirea la fața locului pentru remedierea fi 
punerea în funcțiune a cântarului în cel mal scurt timp. 
S a anunțat la Deva și ni s-a promis sprijin în acest sens-

Tot prin ziarul „Zori noi“, vă anunțăm când se pun 
în vânzare lemnele.

Prețurile :
Lemn dc foc : 13 120 lei ;
Deșeuri: 9 390 Jei, fără TVA-
Ne scuzați pentru acest incident. Nu avem nici o vină.

Cu respect Oprea LUCIA- (0125058)

SC Vest Servicii S.K1
S.C. \ ESI SERVICII S.R-E, cu sediul în Aeroport, 

str- Independenței, nr. 5, angajează muncitori și pensionari

a

I«
i

: ■

}
1

la următoarele meserii:
— zidari
— dulgheri
— tâmplari mobilă și binale
— sudori autogeni 
—- izolatori hidro
— instalatori sanitari
— necaii ficați 
Salariul este negociabil.

S. C. Electro

l

Star S. R. L.1

Telefon 515632
Instalații recepție satelit.
Calitate înaltă — preturi competitive. (0125019)

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 110

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE cu ofertă în 
plic conform Legii 58/1991, IIG 63-LI991, 
IIG 758/1991 HG 515/1992 pentru vân
zarea următoarelor mijloace fixe:

— 1 (tina) mașină izotermă dc 10 tone, 
preț dc pornire a licitației exclusiv TVA 
1 000 ()()() |(>i ( l| de participare 100 000 
lei;

— I (patru) bucăți dulap frigorific cu 
capacitatea dc 1600 litri, preț de pornire 
a li< Itației exclusiv IA A, 69 667 lei buca
ta, cu laxă de participare 1000 lei bucata;

—• 2 (dou.i) bucăți dulap frigorific cu 
capacitatea de 6f)0 litri, preț dc pornire 
a Iii itației exclusiv TVA, 31 991 lei bucata,

cu taxă de participare 3000 lei bucata.
Licitația va avea loc în data de 1 sep

tembrie 1993, ora 10, la sediul societății 
din slr. 1 Decembrie 1918, nr. 110-

Garanția dc participare de 10 la sută 
din prețul de pornire a licitației.

I’arlicipanții vor depune până în data 
de 27 august 1993 la casieria societății până 
la ora 10, următoarele:

— taxa dc participare de 300'1 lei bile .tă 
pentru dulapurile frigorifcc;

— taxa de participare 100 1)00 lei pen
tru I (una) mașină izotermă do 10 tone; 
tone;

— garanția de participare de 10 iu sută 
din prețul de pornire a licitației.

U
d

!

a

apar.it

