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Dl. primar Glieorghe BEKCA, Ia o lună de la alegeri

Știam ce pantofi incalț
Artista Elena Bour expune 

la galeriile de arta
A trecut o luna de când dl. Glieorghe Berea 

a fost ales primar al orașului Petroșani.
— Locuitorii d.n Petroșani așteaptă de la dv, 

cel puțin duuă fapte bune, care să pună capăt 
unei vechi stări de lucruri: să aibă, in sfârșit, 
apă calda și introducerea gazului metan. S-au 
urnit lucrurile din loc?

— Chiar ieri, (adica miercuri), am avut discuții 
despre gaz metan și am fost, cu cei de la unita
tea de profil, pe traseu. Proiectgaz Brașov, îm
preuna cu IP1I, face proiectul. Am dat, deja, co
manda și avem finanțare,, asigurată pe acest an. 
Totul este gândit in mod unitar pentru toată 
ValdS Jiu! u. De fapt aprobarea de 35 000 Nm 
cubi se referă la toți. In ceea ce privește apa 
calda iată care e situația actuală. Sunt datorii 
vechi pe care RAGCL Petroșani nu le-a plătit, 
fi nd vorba de 486 milioane către UE I’aroșeni. 
împreuna cu orașele Vulcan și Lupeni datoriile 
sunt de vreo 800 milioane. Mulți din cei care 
n-au plătit sunt locuitori care au gratuități, deci 
muncesc la mine, și cărora nu le-au virat ex
ploatările miniere sumele cuvenite. Din această 

c vază Paroșeniul ;1 refuzat să livreze agent termic.
In 5 august nm ini rcat o mediere între RAGCL 
Petroșani și UE I’aroșeni deoarece toată această 
situație are import -nte efecte sociale. Chiar da
că ex stă Un ordin a' RENEL in acest sens. In 
programul pe săptămână următoare mi-am pre
văzut o întâlnire cu conducerea RĂII pentru a 
găsi o ieșire din acest impas. Nu mă voi lăsa, 
eventual vo, merge eu la București, pânu ce 
n-o voi rezolva:

— Ce vor oamenii care vin In audiență la dv?
— Vreo 90 la sută vor locuințe și garaje iar 

restul vin pentru probleme de serviciu. Abîa 
câ»e o floare rară, adică cei care mai spun că 
trebuie făcut aia ori ailaltă. Să nu uit certurile 
dintre vecini, mai ales cei din cartierul Aeroport.

— Domnule primar, ce credeți, va fi căldură, 
în i trna care vine, în casele noastre?

— Am spus-o în campania electorală și o rc- 
prt acum: este un contract stabilit. Dacă cineva 
nu își face datoria, voi avea posibilitatea să ’ 
trag li răspundere. Sunt în suferință, mare, mul
te puncte termici-, la care lucrează salariați de 
la UFSRUEEM . CONf’ET. Puteam face noi 

acest lucru prin licitație în acest scop .și în re
gia primăriei. Așa cum am găsit 20 de milioa
ne pentru P.T. 3 A din „Aeroport". Multe puncte 
termice sunt prost îngrijite, întreținute și repa
rate. La anul vom începe pregătirile pentru iar
nă in mod serios și încă din luna martie.

— Cum colaborați cu societățile comerciale?
— Până acum nici n-au fost capacități să 

sprijine Primăria. Am de gând ca rețeaua de 
distribuție a gazului metan să o dăm, prin lici
tație și in regia primăriei, acelui agent economic 
care lucrează bine, repede și ieftin.

— Dacă faceți o comparație cu vechea dum
neavoastră funcție, de director tehnic la 
UMIROM, această perioadă de o lună a trecut 
mai repede .sau mai lent?

— In primul rând vă spun că parcurg o canti
tate de informație de-a dreptul fantastică. Și es. 
te de cu totul altă natură decât ce făceam înain
te. Toate cele opt ore de muncă îmi dau posi
bilitatea să fac ce mi-am propus, schițându-mi și 
agenda pentru ziua următoare.

— înainte era o munca non stop la Primărie. 
Dar acum?

— A trecut timpul muncii patriotice. Nu le-o 
cer nici salariaților primăriei. Pentru muncă su
plimentară socotesc că trebuie salariu suplimen
tar. Ba mai mult, in timpul audiențelor, cetățenii 
m-au ,și jignit de câteva ori.

Eu n-am trăit într-o asemenea viteză cam de 
multișor. Insă fiind un „Ix?u“, zodia mea, tre
buie să fiu in permanentă activitate. Mai .știu că 
pantofii încălțați când am venit aici trebuie să-i 
port foarte bine și cu demnitate.

— Cum iși petrece primarul din Petroșani cele 
două zile de weck-cnd?

— Iată cum: sâmbăta, la ora 10 incep căsăto
riile. La care particip. Ele se termină Sn jurul 
orei 13. Atunci merge primarul pe la piață. Să-și 
facă cumpărăturile. Apoi acasă, când începe cu
rățenia. Filmul „Telefonul de la miezul nopții11 
îl vede aproape idormit. Duminica își permit? să 
doarmă ceva mai mult. Apo, își ia nevasta .și 
copiii și se duce ori la „Lunca Florii11, ori sus, 
la munte, în Paiâng. Asta cam din doua în doua 
săptămâni. T’entru că cei din familia mea nu 
sunt cu nimic vinovați că am a|uns eu primar.

Tiberiu Sl’ATMlU

Doamna Elena Bour este absol
venta unei academii de arte fru
moase. In această calitate dum
neaei Q fost profesoară de desen 
la Liceul de artă din capitala 
transilvană. In ferestrele pe care 
i le permitea un orar destul de 
sever, d-na Bour se așeza în fața 
șevaletului și picta. Deși aparta
mentul în care stâ se află peste 
drum de minunățiile Grădinii 
Botanice din Cluj-Napoca, dom- 
nia-sa a preferat să aștearnă pe 
pânză peisajele de acasă. Tablou
rile sale sunt rememorări senti

mentale ale unei copilării pier
dute și regăsite. Dacă peisajul 
este o stare de spirit atunci reve
lația divină se simte în orice pată 
de culoare. Tablourile doamnef 
Bour stau pe simezele galeriei 

alături de florile d-Itti Jan Bles- 
niac și peisajele Țării Hațegului 
pictate de dl. prof. Bencău. Le
gătura între cele două extreme 
ale spațiului transilvan, pictate 
cu har de doamna Elena Bour 
și dl. Bencău o fac. inevitabil, 
florile domnului Blesniac. (M.B.)

Despre

„Dreptate în lanțuri”
(EDIȚIA 1993)

In această săptămână televiziunea română a prezen
tat in cadrul cinematecii filmul regizorului Dan Pița in
titulat „Dreptate în lanțuri". Pelicula a fost realizată în 
anul 1983 și are printre protagoniști pe cunoscuții actori 
Claudiu Bleonț și Patricia Grigoriu. Vrem să vă reamintim 
faptul că acest film a fost turnat în perioada când cei doi 
cunoscuți actori erau angajații Teatrului de Stat „Valea 
Jiului" din Petroșani. Ei jucau, pe scenele din Vale, piesa 
autorului sovietic Zorin „Un bărbat și mai multe femei" 
și celebra melodramă „Anonimul venețian". Sălile erau, 
întotdeauna, pline- Astăzi dl- Claudiu Bleonț este actor la 
Teatrul Național din București (singurul angajat de Andrei 
Șerban pe o perioadă nedeterminată) iar Patricia Grigoriu 
este actrița Teatrului de revistă Constantin Tănase Pri
vind înapoi, cu detașare, spectatorul de teatru din Valea 
Jiului ar putea deveni un nostalgic al vremurilor când 
dreptatea era in lanțuri. (M. BAR Bl!)

Abonamctile la „ZORI NOI”
Reamintim cititorilor noștri statornici, că încă se mat 

pot abona ia ziarul nostru, pentru luna septembrie sau 
pentru următoarea perioadă a anului-

întrucât datorită noilor majorări la hârtia de ziar vom 
fi nevoiți să modificăm prețul ziarului Subliniem avantajul 
abonamentelor pentru cititorii noștri, abonamente care se 
tar face la prețurile actuale.

ListemulVitalis anunță:
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Important
Agenții economici plătitori de TA A sunt 

înștiințați să se prezinte urgent la Admi 
nistrația f inanciară Petroșani pentru a și

— Important
ridica formularele de decont TVA, cu ter
men de depunere, data de 25 iulie 1993.
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Speriat că*l înșală nevasta
Ghiță Ciocârlan s-a dus la mare cu bicicleta

Omul care fură prin geam

Ghiță Ci.«cârlan e sărac de felul 
lui cu duhul, iar cu banii stă 
B> r>.u prost. Asta nu-1 împiedică 

țină foarte tare la nevasta pro
prie și neschimbată de mulți ani. 
In var, asta, din prea multă dra
goste, a renunțat la plăcerea lui 
ți a convins-o să meargă singură 
la mare. Plănuia să facă astfel 
niscaiva economii și să-i facă o 
surpriză la întoarcere. Numai că 
surpriza a fost a lui...

l N NOU JOC DE NOROC

Iei cincizeci și dai două sute
Domnul llie Valentin Martin 

miner la EAI Livezeni, „din '87 
fără întrerupere", ne-a vizitat la 
redacție și ne-a declarat, cu la
crimi In ochi, că nu mai poate. 
„M-a ciomăgit, mi-a rupt mâna, 
am până acum 71 de zile de con
cediu medical, mă tem că la plată 
mă strânge de gât. l-am dat o 
dată -11 de mii, după aia 35, 20,
10. 8 13, iar la primă 20 de mii. 
La avans mai vrea 100 de mii. 
D- unde să-j dau? Uit.ați-vă și 
<h și mia arătat fișa, despre

Gf «e r
LUNI, 23 AUGUST

11,00 Actualități. Meteo.
44.15 Ora de muz: â.
14,00 Cursuri de limbi str . n
15.45 O samă de cuvinte.
16 00 Actualități.
16 05 Album de vacanță.
16.35 Magazin agricol.
17,05 AI igazin în limb„ maghiaia.
18.35 Tez..ur folcloric.
19.00 ABC — £iiianciar-l>nn< ar.
19 10 Di sene animate. 
29,00 Actualități.
29.35 Sp a t.
20.15 Teatru TV. Trupa pe butoi. 

(Pi ma parte).
22,20 StuJiini) economic.
23 ‘.'5 R» uri ■ 1 a lil a.
22.45 Aciua itați.

MARȚI, 24 AUGUST

7.00 TVM T>1< matinal.
10,00 TVR Ia,i.
JI.OO TVR (.'luj-Napoca. 
12,00 Luminii din lumină 
13,00 Ecran de vacanța.
13.35 Desene mimate, 
14,00 Actualități. Maico.
14 15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanța. 
16,00 Actualități.
16,05 Con viețui ri-magnzin 
47,05 Medicina pentru toți
17.35 Dragostea și legile i i.
18.30 De la lume adimau 
19,0r) Reporter '93,
49.30 Desene animate 
10.00 Actualități.

Rosturi, ros'irl
10, k) Sport.
MO, 15 Film serial, m i« 

prima vedete.
fi],30 Universul cunoașterii, 

anțonet* «*tebre.

Ea trebuia să plece marți sea
ra, când el era la șut. Pe drum 
s-a întâlnit cu o prietenă, care 
avea bilet pentru miercuri, și au 
hotărât, fără știi-e, lui, să plece 
a doua zi...

A doua zi, vecinul care tocmai 
se întorsese de la mare cu trenul 
de noapte a bătut la ușa W Ghiță 
să-l întrebe ce mai face și, ca 
tot omul, când a aflat că vecina 
a plecat singură la mare, a arun
cat o glumă de genul „Am vă

care — salariile fiind confidențiale 
— nu vă pot spune decât că era 
cam pe la sfertul sutei...

Domnul Martin, copil orfan, 
crescut la casa de copii, are doi 
copii și este despărțit de nevastă. 
De aici, alt necaz: „Mă tem că 
mă bagă în pușcărie — n-am tri
mis banii la copii de trei luni". 
Cum a ajuns in această situație?

în 29 februarie, a împrumutat 
de la cineva despre care auzise 
că dă bani cu camătă, suma de 
50 mii lei. Fără martori, fără a

23.05 Gaiidc.inius.
23.15 Actualități.

MIERCURI, 25 AUGUST

7,00 TVM. Tclcmatinal.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Clllj-Nnpoca.
12,00 Magazin turistic.
13.00 Ecran de vacanță.
13,30 Desene mimate.
J4.0U Actualități. Meteo.
11.15 Ora de muzică.

Programul TV. săptămânal
15,00 Album de vacanță,
15.30 Cursuri de limbi străine
15.4.5 O samă de cuvinte.
16,00 Actualii iți.
16,05 Vârsta a treia.
16.35 Panoramic muzical.
17,05 Sport club.
18,05 Documentar artistic
18.30 Dosarele Istorici.
19.00 Arhive folclorice.
>9,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.4.5 Telecinem.ifeca Drumul spie 

lutninâ (SUA, 1979)
22,45 Simpozion.
2.1,.8) La orizont — Europa muzi

cală.
24.00 Actualități.

8 15 Televiziunea prin rabin.

•)Of, 28 AUGUST

7,00 TVM. Teleinatiiia).
>0,00 !TVH Iași, 

zut-o cu cutare în Gara de Nord".
Atât i-a trebuit lui Ghiță. Cum 

tocmai începuse greva mecanici
lor de locomotivă, „ încălecat pe 
cursiera djn dotare și... dă-i bicel

Până acum încă nu s-a întors. 
Soția lui, care n-a mai apucat să 
plece din pricina grevei, îl aș
teaptă neliniștită și ne-a rugat 
să-l înștiințăm, oriunde s-ar afla, 
că totul e O.K. și se poate întoarce 
acasă. Se aude, domnule Ciocâr
lan? (Ștefan CIMPOI) 

semna măcar un „bon de mână". 
El susține că s-au înțeles pentru 
o dobândă de 100 la sută, deci ar 
fi urmat sa dea înapoi 100 de mii. 
Restituirea sumei s-a făcut în 
tranșele amintite mai sus. Tot 
fără martori și tot fără a se sem
na vreun document.

Așa stând lucrurile, nu văd 
cine l-ar putea ajuta. Singura 
șansă care-i mai rămâne este ca 
„binefăcătorul" lui să se dove
dească om cu frica lui Dumnezeu 
și să-l ierte. Noi îl cunoaștem și 
vom încerca să-l înduplecăm.

11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film serial. Alaguy.
13,i)0 Ecran de vacanță.
13.35 Desene animate.
11,00 Actualități Meteo.
11,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
■15.45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin cinematografic.
18,05 Povestea vorbei.

18,35 Tele-discul muzicii populare.
19,00 Itinerare spirituale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Rosturi, rostiri.
20,10 Sport.
20.45 Film serial. Dallas.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 .Studioul economic.
22.45 Micro-reci tal ui furm.iției

„Direcția 5".
23,05 Confluențe.
28,50 ActiJiditâți.

VINERI, 27 Ai'GU.SI

7,00 TVM. Telcmallnal.
14)90 I’VR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoea.
12,00 Călătorie prin America 
'42,30 Descoperirea planet)
89,80 Ecran d* vacanță.
13.30 Desene animate.
d4,00 Actualități. Meteo.

După ce a fost condamnat de 
zeci de oti până la vârsta de 21 
de ani, celebrul Alin Marean, 
blondul recidivist, eliberat din 
închisoare la 23 septembrie 1992, 
mai având de efectuat un an și 
șase luni din pedeapsă, s-a întors 
din nou cu fața la... perete.

în ziua de 12 august, zi canl- 
culaiă, după ce a făcut un rond 
pe centrul civic s-„ oprit în drep
tul unității Foto-Lux din Petro
șani, unde numita D.M., fiind 
înăuntru, .și-a lăsat poșeta între 
perdeaua trasă și geamul primi

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,00 Seriale și da
12,10 Captain America
12.30 Țestoasele Ninja
12,55 Winspector .
13.15 Ilarry și Ilendersonii
13,40 Casa plină
14,05 Prințul Bel-Air
14.30 Maiorul Dad
15.15 Raportul poliției
15.45 Knight Rider
16.45 A-Tcam
17.45 21, Jump Strect
18.45 Melrose Place
19.45 Știri

PROGRAMUL
TV.

sâmbătă, 21 august

8,00 Bună dimineața... de la Iașii 
9,00 Actualități.

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

Noile aventuri ale lui Black 
Beauly.

10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Pompierii vă informează.
11,00 Documentar științific.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Emigrație sau exil?
14,00 ORA 25 — TRANZIT TV.
19,15 Telcenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Atletism.
20,45 Editorialul săptămânii de 

Paul EvcTao,

14.15 Ora de muzică.
15.15 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16 i5 S.O.S. Natural
16.35 Arte vizuale.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Pro Patria.
19,05 Cultura in lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Avanpremieră TV.
20.15 Film serial. Pasărea Spin.

21.40 Viata politică.
22.10 'Pop 3, 2, 1.
22.40 Gong!
23.10 „Să-mi cânți un cântec de 

Iubire". Romanțe.
23,35 Actualități.
23,50 Fi'm artistic. Primăvara ro

mană a doamnei Stone. 
(SUA, 1961).

1,35 întâlnirea de la miezul 
n«jpții.

SÂMBĂTĂ, 28 AUGUST

8,00 Bună dimincat„ de la Cl>)- 
Napocal

0 00 Actualități.
9,10 Tip-top, minl-fop.

10,00 Film serial pentru copii. 
Noile aventuri ale 11! . )< 
Beauty,

in.30 Șahul de la A îa 3.
10.40 Documentar științific.
il.JO Pompierii vă informează!
11,20 Avanpremiera TV,

tor al unității. Văzând prin sțL 
clă... prada, cu stânga lui mode
lată in ale furtului, a sustras lnj(. 
diat obiectul ca pricina (poșățți). 
în care pe lângă acte se mal gaj 
seau și cca. 7 500 lei. Observând 
imediat lipsa, d-na B.M. se adrO4 
sează câtorva clienți de ocazia 
care-și intră în rol, prinzândtț-J 
după puțin timp și aducândti-J 
acolo unde îi este locul. Lâ 
ganele de poliție, „ căror promp
titudine, de-al trimite în judecată 
prin procedură de urgență, nu ă 
întârziat. •

20.15 Beverly Hills, 90210
21.15 Teatru popular
23,00 Atacul păianjenilor uriași
0,30 Clubul privat pentru dorință 

speciale
1,45 Serie Rose i
2,15 Atacul păianjenilor uriași
3.40 Dionisie și bacantele
5.30 Artista, dolarii și ardelenii

EUROSPGRT *|

9.30 Aerobic. Exerciții.
10,00. Atletism CM
11,00 Sportul cu motor
12,00 Ciclism CM
14,00 Atletism CM
16,00 Tenis Turncid ATP
18,00 Golf The English Open.
20,00 Ciclism CM
21.00 Tenis Turneul ATP
23,00 Atletism CM

1,00 Tenis Turneul ATP

20.50 Film serial M-iddie și Davld.
23,00 Atletism. . 4
23.30 Film serial. Midnight Callcf,

DUMINICA, 22 AUGUST

8,00 Bună dimineațal
9,00 Actualități.
9,10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru copil. 
Noile aventuri ale lui Black 
Beauly.

10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viaț, salului.
12.55 Ilora satului la Vulcana-Băi.
13,20 Reflecții rutiere.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazin
16.50 Atletism.
19,00 Film serial. Dallas.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Ultima șansă.
22,00 De la egal la egal... amical.
23.10 Convorbiri de duminică.
23,40 Actualități.
23.55 Nocturna de duminică.

11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzUă
13,00 Emigrație sau exil?
14-,00 TRANZIT TV. ORA 25, 
■16,55 Fotbal: UT A — Rapid, în 

cadrul etapei a Hl-a, a D,N.
19,15 Teîecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Eitoualul săptămânii.
20.35 Film serial. Maddie șl Di

vid. (Episodul 5).
22.0) Mofturi, moftangii. I
23,10 Film serial. Midnight Caller.

0,10 Varietăți Internaționale. u

DUMINICA, 29 AUGUST

8,00 Bună dimineața I
9,00 Actualități.
9.10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru copil. 
Noile aventuri ale Blacki 
Beauty.

10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12,55 Hora satului l„ Vtilcana, 

Băi (jud. Dâmbovița)
13,20 Reflecții rutiere.
13.30 învingătorul.
1 1,00 Actualități. Meteo.
14.10 Poșta TV.
14,25 Video-magazin.
17,40 Convorbiri de duminică.
118.10 Ziua națională a SlovacleJI
18.30 Vedete in recital.
19,00 Film serial. Dallas. Ep, 262.
20,00 Actualități. _ <
20.30 Film artistic. Pierdere 

război. (Anglia, 1990).
22.10 Duminica spoKrvă.
22.35 Recital „Ci\)n»«4l« Grup", 
23,1!) Actualități.
23.30 Nocturna de t* nimicii.

bal: Dinam# — €>l*rl4 Bjfc 
Uita (r«zuma< _ *

0,30 inciifffereff programul)^.
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bespre rugăciuni (de oratione)

TA11ELE IIRT (IIIIIVIH
însăși natura cu tot ce cuprinde în ea, parcă și ea trăiește con

tinuu in rugăciune, mulțumindu-i Creatorului pentru existență și 
pentru frumoasa armonie din Univers.

Deci rugăciunea a existat de când este omul, dar după căderea 
Iul Adam, după izgonirea lui din Rai situația s-a schimbat și a 
ranias așa până la venirea pe Pământ a însuși Fiului lui Dumne- 
leu, lisus Hristos, ca să ne invețe pe toți, oamenii adevărata rugă- 
C Une așa cum era practicată in Rai înainte de cădere.
f’ Mântuitorul lisus Hristos înlocuiește rugăciunea forțată, din 
bbligaț.e, mecanică, rugăciun fariseistică care era făcută numai 
S Ochii lumii, cu multa mândri?, cu adevărata rugăciune în Duh 
ți Adevăr.

Atunci când te rogi să nu 
lainic, să nu te lauzi la nimeni 
tâ știe aceasta. Să te rogi cu 
Oa ece dacă te lauzj la oameni 

pierdut totul, lui Dumnezeu 
ța Se pocăiesc, ci aceia care se

știe nimeni, totul să faci în chip 
> te-a. pocăit, ci numai Dumnezeu 
îmi înaintea lui Dumnezeu, de- 
te rogi, că faci alte fapte bune. 

' u-i plac oamenii care se laudă 
.. ,--------- --------- ----- ------- ocăiesc și nu se laudă, pentru

Ca lauda este din mândrie și izvc al mândrie; este diavolul.
i Mântuitorul lisus Hristos înv ță pe Apostoli și Ucenici CUM 
TREBUIE să ne rugăm, UNDE să ne rugăm DE CATE ORI să ne 
^ugam, PENTRU CE să ne rugăm, GAT să ne rugăm ele.

Aceste comori inepuizabile de învățături despie rugăciune, se 
găsesc în cămările Ortodoxiei și au fost puse în practică de cei 
fe stau ca niște pietre la temel'a Bisericii și care până la sfârșitul 
Veacului nu vor putea fi înlocuite cu altele. Aceste pietre sunt 
simții lui Dumnezeu care miji esc pentru no; în rugăciune.

UNDE TREBUIE SA NE RUGAM? (locul)

-= Urmașii iui Eminescu ——
S-a spus că „fără Eminescu am 

fi mai altfel și mai săraci". Intr- 
adevăr, poetul nepereche al nea
mului românesc reprezintă un 
element de bază al literaturii ro
mâne. Opera sa, vastă și dotată 
prin excelență cu sublimul cu
vântului, încântă sufletul și spiri
tul tuturor celor care își apleacă 
privirea asupra slovelor sale.

Eminescu nu este însă unicul 
poet al nației noastre. Zestrea cul
turală c mult mai sofisticată, în- 
crustată cu multe alte figuri de

Românii intre
Am stat, într-una din zilele tre

cute, la o masă cu dl. ing. Dobre 
Petre. Nu ne văzusem de mult și 
am comandat, ca tot românul, 
câte o bere. Lângă noi își cer 
voie să se așeze doua doamne și 
un mal tânăr domn. Doamnele 
erau blonde și aveau câțiva dinți 
de aur. „Ele sunt de dincolo de 
Kiev. Nu știu românește" ne a- 
sigură domnul care le însoțea. 
„Dar dumneata de unde ești?" îl 
întreabă, curios, dl. Dobre pe cel 
ce se așezase la masa noastră. 

seamă, poeți sau scriitori. Majo
ritatea dintre aceștia s-au format 
în cenaclurile românești. Acolo 
au dobândit experient t necesară, 
acolo au descoperit discordanța 
unei strofe sau excelența unui 
poem realizat.

Din păcate, în Valea .Jiului nu 
există nici un cenaclu literar. Cei 
care au primit harul cetesc de a 
scrie, nu se pot „modela" în ast
fel de locuri. Sunt priv ați pe ne
drept de posibilitatea unei afir
mări.

Ștefan ce! Marc și Icunitl Brejnev
—- Din Ucraina, de lângă Cer

năuți.
■ lptre dl. ing. Dobre și românul 
din Ucraina (și dumnealui tot in
giner de meserie) se încinge o 
discuție plină de surprize.

— Mama mea e ucraineancă,, 
de loc de lângă Lvov. Pe mine 
nu poți să mă minți, il asigură 
dl. Dobre pe românul de peste 
munții Carpați.

— Ia, spune-mi când a domnit 
Ștefan cel Mare ?

Români., nu are d >ar copii 
handicapați sau deiincvenți. Ea 
are in componență .și suflete ti
nere ce-si cer cu tremur in glas 
porția de șansa. 4

Sper ca aaest mesaj să r ne- 
treze inimile celor in drept. 
Copiii dm Valea Jiului au nevoie 
de un cenaclu! Și poate într-0 
zi, volumul unuia d.ntre ei vi 
surprinde în mod plăcut un om 
ce i-a dat șansa de a fi un urmaș 
de drept al lui Eminescu (FI. B.)

— Pe la 1400, /..ce românul din 
Ucraina.

— Dar Rrejnev?
— Aici românul își aduce a- 

mințp cu precizie. Și zilele și 
lunile și anii. „Ntt-i el de vină", 
zic eu. „Politica de deznaționali
zare n-a fost deșartă". Pe lângă 
noi trece Colindătorul Autorizat. 
Dl. Dobre ia cinci mii, din cei 
treizeci pe care îi primise de Ziu„ 
Minerului, și-i dă pentru tipăiirca 
abecedarelor destinate copiilor de 
peste Brut. (M. BARBU)

Noi ne putem ruga oriunde. In primul rând în Biserică, dupâ 
aceea in cajnera unde locuim, pe drum mergând la servici. școală, 
la locul de muncă, deci oriunde ne aflăm, rugăciunea să o avem 
pe buze, in minte și în inimă.

PENTR” CE TREBUIE SA NE RUGAM? (scopul)

Pen‘rti iertarea păcatelor lonstre, ale părinților, ale fraților 
șl rujelor mistre, pent’-n a n? feri Dumnezeu de necazuri și su
ferințe; p tru binele casei; pentru cei care sunt bolnavi; pentru 
Cei care pl« _. in călătorie; pentru tot ceea ce credem că ne este 
ci- folos de la Dumnezeu.

CUM TREBUIE SA NE RUGAM? (poziția)

In B ‘.-<că și în camera noastră, dacă putem, în genunchi, 
dacă nu, în picioare, iar cei bolnavi chiar culcați fiind,-pentru că 
Dumnezeu vede și știe neputințele noastre și niciodată EL nu ne 
cere peste putințele noastre.

CÂND TREBUIE SA NE RUGAM? (timpul)

Sfântul .Apostol Pavel Îndeamnă pe toțj creștinii („Rugați-vă 
neîncetat"), deci dacă e posibil tot timpul, astfel: seara la culcare, 
dimineața . trezire, înainte și după masă; când mergem și când 

întoarcem de la școală; când mergem și ne întoarcem de la servici; 
Când plecăm șl venim din călătorie; când ne apucăm să facem 
orice lucru, și când terminlm lucrul, dar condiția indispensabilă 

Ln rugăciune este Sfânta Cruce, adică să ne închinam ori ce am 
tace, deoarece Sfânta Cruce f,stc cea mai puternica armă împo
triva diavolilor.

I’rolosingliel loachim P1RV1 I.ESCU
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Asociația de locatari nr. 10 B - PETEO:>AM

■ U luptă inegală:
f)l. Virgil Șortan față in lață 

cu Iadurile RAGCL
președintele Asociației de Lo- 

crluri iu B din cartierul Aeroport 
nv arată un teano de facluu ;>e 
Cjire trebuie să le plătească. Ele 
sș refera la furnizarea apei reci 
11 blocurile arondate asociației 
pe care o conduce. Sumele sunt, 
fața de bugetul redus de care 
dispune asociația, importante. 

• P» activ, ne spune dl. Virgii Șor- 
țan, se referă la servicii pe care 
RAGCL-ul pretinde că ie-a pros
ti1 și vrea să le încaseze. I ;e se 
țefera la o perioadă întinsă pu 

Jumătate de an. Susținem ru
gămintea domniei-sale ca sei vi
țiul de resoi t dm cadiul Regiei 
Autonome de Gospodâi ie Comu
nala -și Locativa din Petroșani să 
14 1 evada și să le reajusteze. Di. 
președinte Șortan nu are niimc 
Împotriva sa le onoreze. Dar ar 
Ji un iuuu minunat ca ele să 
eflecte o situație exactă. Factura 

este în economia de piața ma.suia 
tuturor lucrurilor. De aceea le 
înșiram mai jos pentru o mai o- 
perativa verificare:

• factura nr. DU/J8 ianuarie 
1993 — 18U 406 lei.

• factura 1381/19 februarie 1993
— 180 406 lei

• factura 1713/19 martie 1993
109 826 lei.

• factura 11019/16 aprilie 1993
— 109 826 lej

• factura 11273/25 nrai 1993 — 
360 811 lei.

• factura 11698/18 iunie 1993
— 360 811 lei.

Totalul este, dacii am adunat 
bine, aproape un milion și jumă
tate de lei. O să vă spunem ime
diat ce-arn constatat.

■ Pe o singură scară de bloc, 
24 de copii nu au apă rece

Blocul 5'2 de pe strad, Aviato- 
riloi din l’etroș mi nu are apă 
rece decât la bucătărie. Situația 
durează din decembrie anul tre
cut. Ounvnii se descurcă cum pot. 
Aftclcază, de obicei, la meseriași 
pai ticukiri care fac tot felul de 
improvizații. Fac racorduri de la 
O coloană la alta sau, cei iii ii 
șmecheri, iau bani și uită să exe
cute lucrare,, pentru care au fost 
lotmiți. La baie nu e apă de loc, 
iar subsolurile simt inundate ln 
cazuri extreme oamenii recurg la 
deversarea wc-nrilor lot în sub
sol. Dccut să le iasă In casă se 
prefera un spațiu de folosința 
comuna. Mirosul, acum In lunile 
de vină, este insuportabil, l'und 
am fost la fața locului oamenii 
de pe scara a palia au adus un 
mesei iaș particular pentru „ re
media coloana de apă rece <l« la 
parter. Acolo există un aparta
ment liber unde apa curge ca un 
izvor. Este vorba de apcul.urieiitnl 
621 dm bhrcul 52. ■

• mi •• I < »

IN ATENȚIA ULUI PRIMAR 
H Fiecare problemă 

nerczolvată generează alte 
probleme nerezolvate 

Acest apartament nu are nici 
Uși, nici terestre. N-arc nici insta
lație electrica. Ca să le compen
seze pe toate are o țeava spartă 
iar apa, pe acolo stirgc dm bel
șug. Di ȘBrlan ne spune că ar li 
amatori să ia apartamentul chiar 
și in aceste condiții. Oamenii au 
nevoie de o repartiție și n-au reu
șit s-o obțină. Noi supunem aten
ției d-lui primar aceasta situație. 
Credem ca, astfel, il ajutam să 
lezolve o problema din multele 
pe caic le are in față.

■ A gre.și esle uman dar 
pentru a le încurca e 

nevoie de un computer
Din cauză că apa prisosește in 

acest apartament gol laintliile 
Mirea iulian, împreună cu cei 
patru copii, cară apa cu galeata 
de ia O lântana dm apropiere, 
i-a Ji'l procedează și familiile 
Marin Podar, lhlturesc Corn*liil, 
Sandu Zamlii .și Nicușor lliescu. 
Finul din loca tai i, miner la inimi 
l.i zeni a adus o lampa de la 
servici pentru ca instalatorul, 
plutit de țoală scara, sa poala 
cobora la subsol. Apoi, de feri
cire ca omul lor voia sa se apuce 
de luciu, a luat o sticla de țuică 
din geantă și a zis cu năduf. 
„Sa tr<1i;isiâ Jliesvul" Care din 
ci au ml rutul .sul-uiu.-Pi .-, ii 

lele sau cel din scara a patra? 
Pus m dilicultute omul se des
curcă, rostind ca tot romanul im
parțial: „toții"

POLTJIA PETROȘANI
— POSTUL AEROPORT

Dl. președinte Șortan ne arată, 
plin de mândrie, ca a reușit sa 
amenajeze intr-un apartament 
gol, un spaț.u adecvat pentru un 
post de poliție in capătul cartie
rului Aeroport. Cartierul Aero
port nui.mra, astJlzi, jumătate dm 
numărul locuitorilor din Pc ro- 
șafîi. In această zonă iș, desfă
șoară activitatea o mulțime de 
agenți economici. Majoritatea au 
ca oaicct dc activitate alimentația 
publica in bm uri și bodegi. Sunt 
oameni care mai beau și peste 
măsura. Ar fi fost bine să existe, 
imi zace președmt le asociației 
d ■ locatari, alături oamenii de 
ordine. Poliția dm Petroșani a 
zis că sediul ar li minunat dacă 
ar exista și gratii la geamuri și 
uși. Nu e un capăt fie țara. Se 
oierii, dintre miliții agenți econo
mici din zona, un generos care 
să finanțe/, sau să execute a- 
crasla iun ne? Ai fi ln interesul 
tul m or.
PUNCTUL GOSl’OD \BESC. 
PUNCT șl DE l A CAPAT 
Asociația dc locatari Iu B din 

cartierul Aeroport a cheltuit, a- 
cum doi ani, llIOliilO lei penii u 
a amenaja un punct gospodăresc. 
Cele doiia containere erau ingra- 
dite cu. p.,mqyrț plin ibu;;m1>ii mi -

■ i ii.» 

tiile și resturile menajere nu se 
ma; întindeau in toată zona. A 
vem. RAGCL-ul să rtdice contai
nerele și ,cu această ocazie, au 
reușit să deim 1 ze mal bine de 
trei sferturi mn panouri. Nu le-atj 
mai pus la im . Acum locul arata 
exact ca inain'.e. Un loc dezo
lant in care ,<ăi inie au reușit sa 
albe'ascâ ro.ua zona verde. 
RAGCL-ul a distrus acest punct 
gospodăresc și ar fi de datoria 
lor să-l reamenajeze. Așa se în
tâmpla, de obicei, intre do; par
teneri de afaceri. Chiar daca ei 
se numesc, azi, RAGCL și Aso
ciația de locatari 10 B.

LN I’l NCT TERMIC • 
LIPSIT L)E GALDLRA

Dl. Șoroagâ Gheorghe este pr«- •' 
ședințele blocului 48 de pe stradă 
Aviatorilor dm cartierul Aeroport. 
Lângă blocul dumnealui se află 
centrala termica nr. 1. Lucrările 
nu sunt finalizate la acest punct 
termic. August, m amintește d^ 
Șoroa.i-â, este ultima lună de 
vara. In sept mbi . începe toant- 
n.i. Ș; lrigul. Dl- aceea ne facerii 
datoria sa reamintim aceste d/te 
calendaristice Regiei Autonom* 
de Gospodărie Comunală șl Lo- 
cativa. Prinși cu trebui ile curent* 
ar pute.i să se.ipc din vedere uh 
lucru e->enți.d: după Ic nună ur- 
mc.iza inevitabil, urii. i.

Rubrică re.Hi/jtă la cererea
Asociației de locatari 10 B 

Petroșani
iț-»’.'-. ■■. ■"------- rr

ro.ua
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Făcând abstracție de Copacul Mortuar

Dr. Leonardo șt ui. Kronberg ne vor numai binele
De ziua Adormirii Maicii Domnului, în Pe

troșani, au încercat să tămăduiască lumea un 
medic popular din Republica Moldova, dr. Leo
nardo (pe numele lui adevărat, Leonid Ivanov) 
și evanghelistul american Walter Kronberg. Pri
mul ținea ședințele la Casa de cultură contra 
sumei de 350 lei iar al doilea gratuit în cortul 
instalat pe gazonul stadionului „Jiul1*. Dr. Leo
nardo a sosit la noi sub auspiciile Agenției de 
Impresariat Deva, iar dl. Kronberg prin Misiu
nea Creștină „Cristos pentru România** cu se-
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s diul la Timișoara. Amândoi ne invită la o întâi- « 
nire cu supranaturalul. Dl. Leonid Ivanov se *“ 
consideră un explorator de talie Internațională 
al fenomenelor parapsihologice. Dl. Walter Kron- O 
berg ne solicită prezența pentru a experimenta
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împreună dragostea și puterea de vindecare a 
lui Dumnezeu. Și unul și celălalt fac abstracție 
de convingerile noastre religioase. Am citit cu 
atenție afișele celor doi oaspeți ai noștri care, 
sunt convins, ne vor numai binele. Plimbân- 
du-mă prin oraș am zărit Copacul Mortuar plin 
de anunțuri. M-am apropiat și le-am numărat. 
Erau cinci. De obicei, sunt mult mai puține. Ce 
concluzie am putea trage de aici? Când ești în 
situație de a lua o decizie, cantitatea de informa
ție relevantă pe care o ai la dispoziție este in
vers proporțională cu importanța deciziei. Asta 
n-am spus-o eu ci tot un american de peste o- 
cean. Eu vă pot sugera faptul că, fiind democra
ție, să faceți

Friptura de om este 
cea mai gustoasă I

fiecare cum credeți de cuviință.
Mihai BARBU

Pentru indieni, friptura de om era cea mai gustoasă. Era in
terzis să fie devorați membrii propriului trib, dar în toate regiu
nile Americii, tratareo prizonierilor inamici ca animale pentru tă* 
iere era recunoscută ca drept de război. Pentru sacrificarea prizo- 
nierului și pentru banchetul care îi urmează se proceda după re- 

. guiț foarte stricte (odinioară sacrificiul fiind în același timp un 
rit religios și o celebrare a victoriei), dai ar însemna să se dena
tureze faptele explicând antropofagia prin factori pur religioși (is
pășire, înfrățirea sufletelor etc.) Nu era nici un simplu act de răz. 
bunare. Corpul dușmanului reprezenta o pradă prețioasă. Toți cur 
noscătorii în acest domeniu al gastronomiei sunt de 
vința gustului deosebit al cărnii omului, dar ei fac 
victimele grase sunt cele maț bune. Deci, prizonierul 
înainte de a fi ucis, cum se face de altfel cu vitele.

Antropofagia reprezintă o economie organizată 
meile bătrâne pun grăsimea victimelor în hârdaie.

acord în prii» 
diferențierii 

este îngrășat
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PREFERINȚE
CE LOCALITĂȚI PREFERA:..

ceasornicarul: Orăștie 
..agricultorul: Satu Mare 
...meteorologul: Ploiești 
...echilibratul: Constanța 
...Fumătorul: Mărășești 
...marinarul: Corabia 
...jocheul: Călărași 
...zarzavagiul: Roșia Montană 
...îndrăgostitul; Drăgășani 
..pietrarul: Petroșani 
...vânătorul: Lupcni 
...vulcanologul: Vulcan 
...chefliul: Baru Mare 
...agricultorul: Pui 
...pomicultorul: Livezeni 

pompierul: Focșani.
Gco LLC1NLSCU
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Maxima zilei
Dacă, după vârsta de cincizeci 

de ani, te trezești dimineața ș_i 
nu te doare nimic, înseamnă că 
s-ar putea să fii... puțin mort.

ALIMENTARA

(Șaradă: 5+3=8)
Protejează capul sau deschide gura;
Gând vine talazul, formând 

viitura
E făcut de oaie (brânza, nu

friptura)

cu grijă. Fe-
O parte din 

carne este afumată și conservată, după aceleași procedee care se 
folosesc la conservarea cărnii animalelor. In lupta lor împotriva 
canibalismului, europenii n-au obținut la început decât un succes 
îndoielnic: în loc să mai folosească arme de lemn sau de piatră, 
indigenii utilizau acum, pentru a-și ucide victimele, cuțite de oțel 
sau alte ustensile metalice. Numai după ce s-au înmulțit turmele 
aduse, sălbaticii — în măsura în care nu fuseseră exterminați mai 
înainte — au adoptat legea morală a „ciiili’ațiilor11, potrivit căreia 
oamenii puteau fi uciși, dar nu trebuiau mâncate decât animalele. 

Portughezul Diego Alvares Correa, făcut prizonier de către ca
nibali, împreună cu șase din tovarășii săi de naufragiu, rămâne 
singurul supraviețuitor, datorită faptului că era cel mai slab. Oa
menii destinați sacrificării sunt bine tratați. In perioada de îngră- 
șare ei pot chiar să se cupleze cu fiicele ucigașilor lor. Dacă se 
naște un copil de- sex masculin, el va fi de asemenea sacrificat 
pentru a fi mâncat, căci fiul, spun indienii, aparține tatălui Dar 
fiicele, aparținând mamei, sunt lăsate să trăiască. Se pare că aici 
nu trebuie văzută o teorie a eredității, ci pur și simplu teama că 
într-o zi fiul îșl va răzbuna taial.

LA ORDINEA ZILEI
Bunul samaritean

Am un vecin, pâinea lui Dumnezeu — îmi povestea mai deu- 
i'U. i un amic. Suflet mare, ce mail Oricând te duci la el cu o pro
blemă, nu se poate să nu te rezolve. E și o capacitate în vreo duzi
nă de meserii. Vreo două are la bază. E lăcătuș și mecanic dc mo
toare Diesel. A mai făcut niște cursuri. De electricieni, la mină. 
Electrotehnica și electronica, pe la Casa de cultură. In mecanica fi
nă, zidărie, zugrăveli, instalații sanitare șl altele este un autodidact. 
U mează să sc pregătească în domeniul calculatoarelor. Se pricepe 
și la economi”, probleme sociale, psihologie și, desigur, la politică. 
Bej cu el o damigeană de vișinată șl tot nu epuizezi „starea națiu- 
nii“ in trecut, prezent și perspectivele cele mai îndepărtate. Bă
iat strângător cum e, nu scapă nici o ocazie să te-ntrebe dacă n-ai 
pe acasă așa, în pius, câte ceva. Un aparat de radio sau un tele
vizor defect, un termosțat de la , fierul de călcat, un rotor de ia 
aspirator, un cuțit de râșniță electrică, un motor sau un semering 
din mașina de spălat, un cablu electric. Ceva, acolo, cât de cât. 
Cum c băiat bun, nu poți să-l refuzi. SȘ-j ceri bani De „nimicurile-1 
pe care i le oferi? Nuuuul Că nu se .știe când ai nevoie de el. Da
ca ți s-a defectat râșnița de cafea, ce te faci? Mergi la nea’ omu’ 
pare, din piesele strânse de la unul și de la altul, a încropit o râș
niță „de rezervă- pentru situații dc genul asta. Dacă sc întâmplă 
să sc defecteze la tine — și se întâmplă de regulă — trebuie să o 
fepari, nu? Te coastă cât nu face, dar obligația... Cu râșnița repa
rată „ganț-ghibir“ ce să facă bunul nostru samaritean? O vinde ia 
un om mai necăjit care n-are bani să-și cumpere una nouă. Și tot 
așa, dacă ai nevoie de un aspirator, fier de călcat, mașină de spă
lat, chiar televizor. „Sculele11 reparate ștoc de cei rămași în pan.i 
— la propriu și la figurat — sunt vândute, cum spuneam, întru 
ajutorul celor mai (puțin) amarați și gloria bunului nostru per
sonaj. Intr-o bună zi, ce pățesc? povestește amicul în continuare 
împrumut de la el fierul de călcat (al meu se defectase) care, bine
înțeles, clachează, nu după mult timp de funcționare. Trei zile m-am 
chinuit să-l repar șl n-am reușit. Intre timp, l-am încropit cumva 
pe al meu .șl i l-am dat In folosință, până la repararea /cluilalt. 
Normal că și al meu s-n stricat. Acum — ii zic — ce facem? Le 
reparăm, eu pe al tău și tu pe al meu, sau fiecare î.și ia fierul 
Ini șl se descurcă? A fost printre puținele ocazii când samarib .mu' 
. i< -it în pai/ubâ Dar, omul cât ir.i ieste int wță
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Testul săptămânii
D.i-.i penii ii linii u.iineni diuw«-.t.-.i este 

doar un Joc ^au poate nici măcar a'.ut, pen
tru alții aceasta este o chestiune foarte 
Imp ■ antă, dacă nu chiar cea m;i) impor
tantă D'.n care categorie sunteți domnea- 
voa-tră, puteți alia din următorul te»t 
de personalitate.

> In vi-ele taie te vezi In iposita/i: a) 
Jnei soții și mame fericite; b) Unui băr

bat influant; o) Unui (unei) artist^) re
numite)?

2 Culoarea ta preferată este: a) Gal- 
L-n: b) Roșu; c) Albastru.

3 Partcnerul(a) tău (ta) doreș'e să Iacă 
r» excursie eu prietenii. Pe tine nu te in- 
v i.i Wnm r”arționWi? n) PW singură')

ZOr
îi jzwiri'fr

țft CONTilWf fte&r
/ZÎFM u C/r £>£
N-o &-L MAi por

JW*/ MW*'
0 XI FATA nAxririffX ’BMTfi țlNfctâL.

Auzite in... 
societatea 
maimuțelor

Un cercetător al faunei africane 
povestea într-o zi oaspeților săiț 
„Există o specie de maimuțe, la 
care masculii zbiară groaznic cân<* 
cheamă femelele. Cam așa...1* Și a 
scos un strigăt îngrozitor, care a 
făcut să înghețe sângele în vinele 
oaspeților săi. Iată insă că imediat 
ușa se deschide și soția cercetăto. 
rului î.și introduce capul în came
ră, zâmbește și întreabă: „M-ai 
chemat, iubitule?11

Intre prietene :
— Nu-mi plac aceste fotografii. 

Semăn cu o maimuță.
— Trebuia să te gândești înain

te de o te fi fotografiat...

Un băiețel, după ce a ascultat 
cu răbdare explicațiile despre e- 
voluția omului, a conchis:

— Știu. Bunicul meu a fost mai
muță. A început să muncească și 
a devenit om. Apoi, el l-a născut 
pe tâticu și tălicu pe mine.

— Monsieur — spune micuțul 
Maurice învățătorului — taîa mi-a 
spus că ne tragem din maimuță.

— Stai jos Maurice, șl nu vorbi 
neintrebat — îl dojenește învăță
torul. Originea familie.j voastre 
nu mă interesează câtuși dc puțin.

— Mamă, e adevărat că oam I 
se trag din maimuțe?

— Da
— Aha acum înțeleg de ce -urt 

atât dc puține maimuțe.

Cât de importantă este dragostea ?
ui le'..r. b) Spor că se \a distra; e) Bine

înțeles că nu accept.
■I Când te plimbi singur(ii) prin oraș 

obișnuiești să-j cumperi partcnerului(ci) 
t.iu (ta) ceva? a) Da: b) Nu, prefer să i 
f u din când în când un cadou valoros; 
C) Nu. sunt de p.ircre -;i n-ar trebui sâ-i 
(s-o) răsfăț.

5. Ești obosit(ă) J.ir partenera (ni) vrea 
sâ facă dragoste cu t>ne. 8um reacționezi? 
^) Sunt do acord, ou condiția ea să-ml 
facă în ziua următoare un aadou; b) Nu 
ma opun; o) Nu sunt do acord.

6. Ești Invltat(ă) la o petrecere Ia care 
vroi să mergi neapărat. Partener til(a) tun 
(ta) însă nn se simte proa oine, (-« fori?

■ ) Merg singura; b) Insist, să mergem 
.iinândoi; c) Renunț lfl pctreccic.

' Cum tc simți după ce te al.certat cu 
p.n teneruha) tău (ta)? a) Sufăr și vreau 
sa mă împac cât mai repede cu el (ca); 
bl Aștept să facă el (ca) primul pas; «)

11—22 PUNCTE: Pentru line dragostea 
nu are importanță, Preferi să fii indepen- 
dent(ă) și liber(ă). Fiind însă atât de' 
egoistbi) și preocup.i'(ii) de faptul dc n nu

Încerc să discut pașnio cu el (ea)
EVALUAREA TESTULUI; 1) a—6: b—1;

c—2| 2) a—2; b—6; «—1; 3) a—4; b—6|
c-r-2, 4) a—6; b—4; «—2; 5) a—4; b—6;
t—2| 6) n—2; b—4; e—6; 7) a—6; b-2|
C—4

te lego sufletește de nimeni vei observa 
poate într-o zi ca fți lipsește ceia foarte 
important; dragostea.

21—32 PUNCTE: Ceea ce aștepți in 
primul lânii de la partenerul tău nu este 
dragostea, cj siguranța și ocrotirea. Ești 
fericit(ă) atunci când ești bine îngrij.t’ă). 
încearcă însă să lași și inima >3 vorbească. 
(Rațiunea este bună, dar mal impui tantă 
este dragostea.

32—42 PUNCTE: Partenerul tău este un 
om norocos, fiindcă atunci când iubești o 
faci cu toată ființa. Și fiindcă dragoste.1 
este pentru tine deosebit da importanta 
într-o relație, faci totul pentru c„ parte «- 
rul (a) tău(ia) s;i fie fericit (ă),

J
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Spune-mi cum arăți, ca să-ți spun cine ești

B L E L E
Aj

Blonda ește o femeie bună, blândă, timidă, adesea decepționată 
de lume. Fiind o fire capricioasă, lentă, melancolică ea ar dori să 
trăiască maj mult în cadru de visuri și muzică sentimentală. Din 
(ne)fericire blondei li place să mintă și să se mintă. Ii șade bine 
să plângă și știe să exploateze la maximum acest lucru. Când și 
cum trebuie. Dacă știți s-o stimulați o veți vedea permanent lu
crând, dar nu din ambiție, ci pur și simplu din idealism sentimen
tal. Căsătorită se va înțelege perfect cu soțul ei dacă acesta este 
brunet, mai înalt decât ea și cu ochi negri — legea contrastelor.

De cele mai multe ori este bine ca soțul să n-o lase prea cur
tată de prieteni lui, căci foarte bine s-ar putea să fie înșelat. Blonda 
nu știe să fie ordonată. Gusturile ei se îndreaptă spre tot ceea ce 
este alb. li plac perlele, zăpada, nuferii, luna, lebedele, etc. Ade
se, blonda își neglijează sănătatea. Ele trebuie ferite de sporturile 
violente și de surmenaj.

Din punct de vedere profesional, alegerea blondei depinde de 
culoarea pielii ei: cea care are pielea albă este foarte bună infir
mieră sau o excelentă profesoară pentru copii mici. Ea este tot
odată o mamă ideală care preferă însă întotdeauna copilul cel mai 
mic. Când are pielea mai închisă — ceea ce este foarte rar — 
blonda este energică și capabilă de o muncă titanică. In aceste con
diții ea poate fl secretara Ideală pentru un artist, un ziarist, un 
scriitor sau a oricărui intelectual.

UNU .lilUfHUHMUIIHI / -.1 ■

ORIZONTAL: 1) Fiind sub tensiune, 
ne-mbie cu căldură. 2) De față fiind, e 
gata să m-ajute. 3) Peninsulari masivi ce

pune-n marmeladăl 4) Delimitare etnică-n 
teren — Un praf de oase folosit de orto- 
pezi. 5) Caftan întors pe dos doșr la mij
loc! — Sărmane fiind, au devenit supuse. 
6) Plutesc ușor în marea de eter — Asin 
legat pe margini de-un alun! 7) Enot cu 
coada de lin cot! — Artist ce-n artă face 
primii pași! 8) Despicători de trunchiuri 
ca o pană — Mă; Marius, uscatul e-n 
apus! — Din opere am scos mici.supra
fețe. 9) O-nchcgătură bine burdușită. 10) 
Menit a fi mereu necontactat.

VERTICAL: 1) Pot fi rotiți în spațiu 
după axă. 2) Frumoase ce-ți prind gâtul 
cu căldură. 3) Perioade luminoase prinse 
între două nopți — întorși or tot rămâne!
— Mari bețe sunt dar nu-s băgate-n roate! 
4) Un nume-nscris pentru certificare. 0) 
Susține spectatorul. Nebâțâit el tace. — 
Lemn mort ce ține locul de picior. 6) Un 
fin ce cinste-ți face la obraz — Bine bătut 
și-mpachetat pe masă — Negei ce-apun a- 
cuma frumușel! 7) Țin în secret răspunsul 
la-ntrebări. — O dată-n care-aicea mj te 
uiți. 8) Lq mijloc ante și la urmă-atent!
— Parii sunt pari, deci nu paria I — De 
neam și rasă este Beduin. 9) Mobila e 
mobilul său de o viață, (pl). 10) Un ordin 
prim executat fundamental.

Geo LUCINESCU
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— Hal noroc și sănătate, spor 
la muls să ai cât șapte!

—Mulțam fain de sănătate. 
Geaba-i spor, da.ă nu-i lapte. 

ir
— Gata-i mămăliga bade? Lap

tele s-o fi umflat?
— Gata e și mămăliga șl lap

tele Le-am mâncat.

— Fost-o lupul pe la stână? 
Câinii l-au lătrat?

— Fost, a fost, nuș’ de mal vi- 
ne. Da' șt’u o-a oieent.

— Și luat-a el vreo oale când 
plecă în sus?

— Nu știu bine de luat-a, dar 
r.iCj n~a ad'us.

— Toate oile, be: becii, ai gătat 
de tuns?

— D-apol, oi < nu-s păsări ca 
s^l ic fi smuls.

■Jr
— Mai ții fluier la -.cațără ca 

ac im un an?

PASTORALE
— Țin, că doară la bârneață 

n-oi purta pian.
— Dar cavalul cela mare cântă 

ca-n trecut?
— Cân'ă dacă su£li-nt ân.stil, de 

nu stă ca mut.
tfr

— Mâgaru mai mancă paie, 
dar apă mai bea?

— Că doar n-o mânca șpaghete 
și o bea cafcj

W
— După ce termini au lucrul, 

a, se mai faci?
— Treabă fac Ce-a* put-,j f r e

■ ăl n-ai ce să faci?
☆

— Cu ce ocazie bade-ml vei- ,i 
"a in'âmpinare?

— Nu venit-am cu ocazii Ani 
■-uit pc cal călare

☆
— Ta vezi. bade Din trie .te 

f r-ă *ot mai plouă?
— 6â doar n-o o’oua în ,5; 
i! ales că stâna 1 nouă

•V
— Mân’-ățașl să dau îo vaca 
iz, bădie, șl-a muriți
— Păi țl-a mea, bat-o s c bată, 

a?a s-a prăpădit.
W

— Te r.sur.așl mă! lorică f’tă 
', >■,- ii luat?

— N i in-n un-i urâtă, ca s.i-i
.’ >i il cir eu bărbat.

— Pa ia "oi plin s_it, I'iaiie, 
i in ■ mi roaba cum se cheamă?
— Pe ,a nOi roaba se-mpi ige 

chem, nu te lan șeam'i
■’*

— De ce duci ’n spate șicul, 
ide Ioane, nu țl-e greu?
— Ba mi e greu, da^ bag de 

.• un , că nrje doar de-1 duc
■ 'I
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Un leac împotriva fricii
PARASKADIDEKATIAFOBIA“

Președintele clubului „Vineri — 13“ din New 
York, a născocit un cuvânt despre care se spune 
că ar avea virtuți miraculoase. Cine reușește să-și 
însușească șl să pronunțe corect și repede cuvân
tul „Paraskadidekatlafobia" scapă de teroarea 
superstiției că In data de 13, mal ales dacă e 
și vineri (cum a fost în 13 august), se poate în
tâmpla ceva foarte grav.

Această credință a fost semnalată încă în anti
chitate, când vrăjitoarele se întâlneau în grupuri 
de câte 12, susținând că al 13-lea e însuși

Diavolul. Tot pe atunci, numărul treptelor la 
spânzurătoare nu trecea de 13, la fel și cel al 
nodurilor de la laț. Se pare că vinerea a fost 
considerată nefastă de la răstignirea lui Iisus, 
făptuită într-o zi de vineri.

Date statistice în sprijinul superstiției amintite 
nu există. Singurul fapt demn de semnalat, pâ
nă acum, este că toți cei născuți într-o zi de 
vineri — 13 au avut noroc în viață și copii mulți 
— adesea 13. Celor care încă se mai tem, 
„Paraskadidekatiafobla" le oferă o șansă...

Ștefan CIMPOI

P O E TI C Ă
(Criptogramă: 2, I, 5, 2, I)

n

EPIC
UNUI ADJUNCT

Am venit să-i fac ofrandă 
Fostului meu șef — defunctul 
Dar mi s-a strigat din strană:
— Iau eu tot, căci sunt adjunctul

I NU! ȘEF DE BIROU PARVENIT

) Fiindcă are n stăpânire
Trei creioane șl-un stilou 
Minus multă pregătire, 
Se cr. de șef de birou.

UNUI CHEFLIU

Vrân 1 ,ă-l Imiți pe Diogenc 
Golești și țoi și damigene 
Și tc culci lângă butoi 
Dar după cei bel cât doi!

UNUI AVIATOR DISTRAT

Cu a i^eul fae] furori
L'ri-i In slăvi șl te cobm i
Insă ți uiți, uneori, 
bipul pr intre nori

UNUI LENEȘ

f/’iicșu, a reflectat:
Cine n i muncește n-me 
Nici avete nici onoare: 
D u ipol i ictricttt,

IJNUI PIERDE V \RA

Unii iți picul tin^rM a 
Studiind

în coada de (la) pește
Se întâmpla săptămâna trecută. La un magazin de pe strada 

Păcii, din cartierul Aeroport (Petroșani), se vindea pește „proaspăt11. 
La o așa ofertă, așa „coadă". Un cetățean se așează civilizat la 
rând. Ajunge la cântar, cumpără peștele și se duce acasă. Ga să 
fie sigur, despică un exemplar. Când colo, dezastru. Peștele „proas
păt" prinsese miros. Ia plasa și dă fuga înapoi. 11 ia pe vânzător 
de o parte, ca să nu se audă și să-i strice deverul .șl îi povestește 
cum e cu peștele, ccrfindu-i banii înapoi. Vânzătorul nu vre« în 
ruptul capului. Un cetățean de la rând, curios, întreabă care-1 ba
iul. „Păi, care să fie. Peștele ăsta miroase șl nu vor să-mi restitulo 
bunii". In câteva secunde n-a htai rămas nici urmă din respectabila 
„coadă" de la pește. Cât despre concluzii... (P.N.)

HAM:
Alții, nopțile
Muncind
Dumnealui și-a pierdut va i 
Hoinărind

UNUIA CE NU SE VREA 
STATUIE

\st„ treaba bună nu e
•S.i muncești întreaga viață
Sa devii apoi statuie
Jntr-o piață

UNUI RUGBIST
Că nu este-ngrămădit
Viând să dea dovadă
Hun rugbist a devenit...
Primul la grămadă.

M1CROFABU1.E
BOUL INDR.AGOSi I I 

Un bou, odată
S-a-ndrăgostit de o varfl 
Și neștilnd ce să 1 facă 
Pentru ca vaca să 1 p.-ică 
S-a mbițtat turtă 
.Și .i împlini o ii bui l.\!
M( 'RAI A . (Cam i Insa dai 
Nu convin, i ,il<-o->l 
O v ă c.t bo i

LA MASA
Unii i.mieni ’ci v.nd m i-.a 
Citesc ș. liMa'uia, 
Ni.’in'cii’ tinda i In an ,
Nici n i I i ce b i|i i n ni a 
Scumpe cilitoi m dale 
Pl iniră aceștia -A nu li 
(.'aci rclu-nlfli suni picon.i i 
Iar Mul dai cacofonii
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Aspirație

Unchiul țap testă nepotul
Cu următoarea-ntrebare:
— Ce te faci când yei fi mare? 
Și-i răspunse idiotul
Ala mic, cu blana albă:
— Când voi crește mă fac... halbă

Genealogică
Intr-o zi, netam-nesam,
Abel îl întreabă pe Adam:
— Tată, este adevărat ce se spune 
Că barza m-ar fi adus pe lume?

— Nu știu, fiindcă în vremea 
aceea 

Eq e’’am ocupat cu femeia.

Țânțarul și-un mincinos
Un țânțar anofel 
s-a dus la un mincinos 
Șl la rugat frumos 
Să-l facă șl pe el 
Din țânțar, armăsar 
Dar,
Ruga fiindu-i în zădar
A plecat zicând în gând
„Ce măgar"!
Morala:
Morala nu cred că îți place
Deci abține-te de-a face
Din țânțar armăsar
Căci rlștj să devii măgar

Geo LUClNESf U
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LEU - MAIMUȚA
încercați să vă păstrați calmul în cazul unor 

dezacorduri cu unii parteneri.
I I CIO \R A - ( OUOȘUI.

Schimbarea de ultimă oră a unor proiecte este 
legată de unele mici probleme familiale.

BAI AN I A -- l l INEI.E
Az] trăiți din plin in sfera pai anormalului. 

Aveți și idei, Și inspirație
SCORPION - ViISIRI.I

Acum se pot încheia piieMtii durabile, -e 
pot face planuri de por-peciNă cu încredere șl 
speranță

s H.l I A 1 (IR - ȘOBOl AN
Aveți intenții rcformatoai c strălucite, dar șun- 

'eți și precipitat ceea ce poale duce la pierderea 
simțului realității.

CAI’KICORN - BOU
Schimbări neașteptate, imprevizibile .1.1: *-ti-

mulative și excitante.
\ A UNA I OK - TIGRU

i’ iteți pleca inir-o nuca v icanțâ pe Iilor d. 
:> |a avsț, nevrne de puțin «are.

l’EȘl 1 - IEPURE
l’c fon.In. inui program deosebit de înrân ,it 

■ -le loc si pentru o Icș.re la iarbă ve.de
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STAREA NAȚIUNII
^ARAIEVO — Capitala multi-ctnică a Bosniei, 

(luata in centrul țării, aflată sub asediul sârbi- 
r de la declanșarea ostilităților. Populația era, 
uinte de începerea războiuui, de 525 locuitori, 
)um estimându-se că au părăsit orașul 380 000 
a persoane. Este locul a ceea ce a mai ramas 
in guvernul musulman.

Aici sunt staționați 1 G60 de militari din cotin- 
țeutul ONU.

BlHAGl — Ultimul mare centru al musulma
nilor deținut în nord-vestul Bosniei, fiind situat 
la 225 km depărtare de Saraievo. Populația de 
Qltuiinte de război era de circa 70 000 iar acum

"ZONELE DE SECURITATE” DIN BOSNIA ȘI 
IIERTEGOVINA STABILITE PRIN DECIZIILE 

NAȚIUNLOR UNITE
este apreciată la mai puțin de 30 000. Este încon. 
jurat de croați și sârbi. Forțele sârbe și-au in
tensificat în ultimul timp atacurile asupra satelor 
din jur.

Aici se afiă amplasate 1 310 „căști albastre**.
TUZLA — Oraș’industrial situat la 75 km nord 

de Saraievo, cu 132 000 de rezidenți înainte de 
război. Populația a sporit cu aproximativ 60 000 
de refuglați, în special musulmani care au părăsit 
estul Bosniei din cauza ofensivei sârbe. In pofida 
unor atacurj sporadice cu aruncătoare de mine 
este un loc relativ liniștit.

Unitatea ONU de aici are 200 de oameni.

Un robot, spărgător 
de bancă!

Furie contra unui... 
dicționar ’!

Vn nou dicționar englez, „Long- 
piân", a declanșat furia autorită
ților thailandeze, descriind Bang- 
RqkuI ca o capitală unde se află 
jhumeroase prostituate**. 
' ministrul de interne, Gheowa- 
ut Yongchaiyudth, a anunțat pre
iei că se intenționează acționarea 
L*l justiție a societății „Longman**, 
fditoarea „Dicționarului limbii și 
Culturii engleze**.

ța rubrica „Bankok**, lucrarea 
filâtă că capitala thailandeză este 
firește faimoasă pentru templele 
la’.e și alte frumuseți arhitectu- 

dar și pentru că „ea este 
adesea ca un loc unde își

©Xercitâ profesiunea numeroase 
prostituate**.

„Nu vom permite așa ceva**, a 
decimat ministrul de Interne. 
Șeful guvernului, Ciiuan Leekpai, 
a arătat că „primește adesea ra
poarte ale Ministerului Afacerilor 
Externe, menționând Informații 
defavorabile, apărute în presa 
străină" și că recomandă „ca a- 
cc>te informații să fie corectate**.

Viceministrul afacerilor externe, 
Surih Pitsuwan, a considerat că 
definirea Bangkokului dată de 
„Longman” este discriminatorie șl 
trebuie emis un „protest**,

Luna trecută, fotografia unei 
prostituate thallandeze într-un bar 
din Bangkok apărută pe coperta 
săptămânalului american „Time** 
a declanșat un val de proteste 
asemănător.

Guvernul thailandez. în ciuda 
unul scepticism cvasigeneral, â 
făcut din lupta contra prostituției, 
în principal ceo a minorilor, una 
din prioritățile sale. Se pregăteso 
noi legi care pedepsesc sever pe 
clienții prostituatelor având maț 
puțin de 15 ani.

Numărul prostituatelor în ThaL 
landa, în absența unor statistici 
oficiale, variază de la mai multe 
sute de mll la peste un milion. 
Fenomenul este la originea unei 
creșteri catastrofale a îmbolnăvi
rilor de SIDA în țară, cu 400 000 
de persoane Infestate șl peste 
4 200 de cazuri declarate.

Pagină coordonată de
Gheorghe CHIRVASA

Răufăcătorii au adăugat o nouă 
armă lo panoplia spărgătorului 
perfect de bancă: robotul. Politia 
din New York a surprins unul 
pe cale să găurească zidul unei 
bănci din cartierul Queens. Hoții, 
după toate aparențele suprave
gheau operația de pe partea cea
laltă a străzii Intr-0 camionetă, au 
fugit la apariția forțelor de or
dine.

„Nu s-a mal văzut așa ceva. 
S-au mai văzut mașini de găurit, 
dar nu mecanisme funcționând 
fără ajutorul hoților**, a declarat 
detectivul Thomas Reczinski.

După primele constatări, rău
făcătorii instalaseră mașina în 
fața zidului unei bănci în spa
tele căruia se găsește un seif re

zervat depunerilor de noapte, un
de comcrcianții vin să-și aducă 
câștigurile la sfârșit de săptă
mână.

Pentru a bloca mașina el au 
proptit-o pe o bornă de incendiu 
și i-au asigurat alimentarea elec
trică bran.ând-o la iluminatul 
public.

Mașina de găurit, dotată cu un 
dispozitiv care permitea forajul 
să înainteze automat, avea nevo
ie de 30 de minute pentru a stră
punge zidul băncii și seiful, dar 
vibrațiile au alertat pe paznicul 
unui magazin universal situat în 
spatele băncii.

La sosirea politiei, o camionetă 
care staționn pe partea cealaltă 
a străzii cu trei bărbați în ea a 
plecat în grabă.

Ucigașul din Long
Mărturisirea unui pictor de pei

saje șomer, Joel Rifkin, care afir
mă că a ucis 17 prostituate din 
1991 și care Q fost prins pe când 
încerca să transporte în camione
ta sa corpul unei femei asasinate, 
a permis găsirea a altor două ca
davre de femei, a arătat poliția 
din New York.

Un corp neidentificat a fost 
găsit acoperit cu un strat de pă
mânt pe teritoriul comunei Sout- 
hampton, pe Insula Long Island 
unde locuiește asasinul prezum
tiv. Ce de-al doilea corp de fe
meie a fost găsit în apropiere de 
Aeroportul Kennedy din New 
York.

*

£ Ghidul bunului cerșetor ~=^
Pentru a reuși în activitatea sa, un cerșetor 

trebuie să spună „vă rog**, „mulțumesc**, să evită 
cuvintele vulgare, sa surâdă și să se uite 
ochii oamenilor cărora li se adresează.

Aceste sfaturi sunt conținute în „Ghidul 
șetorului politicos**, ț-eallzat de o asociație

In

cer- 
....... din 

Vallimore (stalul Maryland — SUA). Accast^ 
Spera că prin distribuirea Iul să atenueze ten
siunile pe care prezența a numeroși cerșetori ar 
fi putut-o crea în Jurul stadionului unde turna

șă se joace un mccj de base-ball regrupând cei 
mal buni Jucători din Statele Unite.

Ghidul precizează drepturile legale ale cerșe
torilor șl le dă câteva sfaturi cum ar fi: „Surâ
deți, muștele nu se prind cu oțeti** Ei conține de 
asemenea fi Inscripție cu mențiunea „merită sa 
fii un cerșetor politicos**,

O broșură amintește, pe de altă parte, cetă
țenilor din Baltimore că nu numai ei au drep- 
iyrlt ,,dumneavoastră aveți dreptul să refuzați, 
iar cerșetorul are dreptul să ceară*1.

Conform căpitanului Walter 
Heesch, cadavrul unei femei tatuat 
care ar putea fi de asemenea o 
victimă â lui Rifkin, a fost găsit 
la 9 mai anul trecut, in apropiere 
de Soulhampton.

Cu toate mărturisirile sale, Joel 
Rifkin, 31 de ani, s-a declarat ne
vinovat de crimele de care fuse
se acuzat, procedură care-1 va per
mite fie să câștige timp pentru a-și 
pregăti apărarea, fie să pledeze 
pentru nebunie, a arătat un avo
cat.

Polițiștii din statele New York, 
Conecticut, șl New Jersey, unde 
Joel Rifkin a afirmat că șl-a arun

cat victimile, au fost mobilizați 
pentru a cerceta fișierele prosti
tuatelor asasinate și pentru a găsi 
alte cadavre după indicațiile asa
sinului prezumtiv.

Dacă afirmațiile se confirmă 
Joel Rifkin ar. urma să fie unul 
țlln cei zece cel mai importanți 
Ucigași în serie din Statele Unite, 
departe totuși de John Gacy, con. 
damnat la moarte pentru asasi
narea a 32 de tineri în 1980 (27 de 
țorptul fiu fost găsite în grădina 
4a din Chicago).

Island
In orășelul East Meadow, la 

periferia New Yorkului, unde li- 
Clgașul locuia într-o căsuță în
stărită cu mama sa văduvă șl cu 
sora sa, noutatea a avut efectul 
Unei bombe, vecinii descriindu-1 
unanim pe Joel Rifkin ca un om 
„Calm și politicos**.

„II cunosc de când era mic și 
nu pot crede mărturiile sale**, a 
declarat o vecină.

„Avea probleme cu lectura și 
matematica, iar părinții ar fi pre
ferat să obțină rezultate mai bu
ne la școală, dar era un copil dră
guț**, a declarat o altă vecină al 
cărei copii au fost colegi cu el.

Și-a luat bacalaureatul și „ ur
mat studii de horticultura la U- 
Diversitatea de stat din New York. 
Conform altor mărturii aveo pro
bleme în ce privește relațiile cu 
oamenii și era retras.

Poliția a cerut unui psiholog 
specializat în omucideri în seria 
Sfi facă un portret psihologic al 
lui Joci Rifkin,

Conform statisticilor FBI, uci
gașii în serie sunt oameni având 
vârsta medie între 24 șl 29 de 
fini și ale căror instincte sociale 
Sunt sadice.

RELAȚIILE CU MOSCOVA
Deși relațiile Moldovei cu Mpș- 

oov^ erau încordate, Sneguț șă 
>nus în mod fățiș tentativei de 
ovitujâ de stat împotrivă lui 
jorbaclov, în august 1Ș91 și ș 
’roinis că nu va permite ca dic- 
atuia să se întindă (n Moldovă, 
^jderii din regiunile l'ians Nis- 
r 1 ți Găgăuzia au adoptat b 
ioz.ție diferită șl au fost ulterior 

jkuzați ță au acționat împotriva 
Kgii Și a Constituției.

Pe fundalul dezmembrării Uniu-

unități de apărare trans-nlstrene 
*1 autoritățile din Moldova, de
vin măi numeroasă, După ce 
șapte persoană ișl pierd viața iii 
Dubăsârl, Snegur înființează o 
Comisie dâ Goncllierfi, compusă 
<Jin oficialități din capitala Chi- 
șinuu (anterior Kishinev) și din 
regiunea Țrans-Nlstreână. Un ă- 
(Ord de dezangajare a forțelor In 
Conflict este semnat la Dzerzhin- 
skoye. Intre timp depufațij mol-

trioții ruși din regiunea Tians- 
Nistria.

La reuniunea la nivel înalt CIS 
de la Kiev, la 20 martie 1992, 
toate țările — membre cu excep
ția Țurkmenlstan-ului, au semnfit 
9 declarație de nefolosire â forței 
între statele CIS, un acord pri
vind crearea unei forțe CIS de 
menținere fi păcii, și o declarație 
„asupra situației din regiunile de 
Pe malul stâng, în Republica

INIȚIATIVE CVADRI-PAR. 
TITE DE MENȚINERE A PAGII 

Miniștrii de externe al Moldo
vei, României, Rusiei și Ucrainei, 
țeunițl la 6 aprilie 1992, la Chlșl- 
nău, s-au pronunțat pentru fi 
încetare a focului începând din 
fciua următoare. In cazul în care 
încercarea ar fi eșuat (nu a eșuat), 
trupele ucrainene ar fi urmat să 
Intre in zona-tampon. S-a mai 
convenit de asemenea ca Armată

pți Sovietice sprO finele lui 1991, 
jjderll din Belarus, Rusia și U- 
Ji*alna S-aU întâlnit ia 8 decenț
ii |.• lângă capitala Minsk (Be- 
Ciius) stabilind constituirea unei 
Comunități de State Independen
tă (CJS). Țările participante s au 
K'onunțat do asemenea pentru o 
Te^olVarO pașnicii a incidentelor 
■in Moldova, unde avuseseră I09 
EOCIlli i vlolCnto întră autoritățile 
liivârnamentale șl separatiști din 

futilii TranS-Nistria .și Găgău- 
îltlslfi fi recunoscut Moldova 

1 decembrie 1991. Lă 21 de- 
_ BriJ, lă Alma-Atâ, în Kazali- 
"rf. Moldova 4 devenit membru 

-K fondator fii C'IS. 
ItQNFLîGTUL din regiunea 
HăN.4 NîStriA Se ACCEN- 
filEA^A

De la Ambasada Marii Britanii
Moldova : in căutarea păcii (H)

Moldova”. Liderii Cl.S au afiimatdo'eni naționaliști care urmăreau 
unirea cu Romania, au formil 
Un Consiliu Național pentru U- 
nire, din care fac parte deputați 
de aceeași orientare din Româ
nia, ținând puma lor întrunire 
la lași, in România, la 24 ianua
rie 1'192. S-an frici.it afirmații că 
clemente aparținând Armatei a 
14-,1, unilate a l'oițolor Armate 
C'IS ar fi liuni/at arme tr.ms- 
nistrenilor și ca ar fi luat parte 
Ja lupte de partea lor; lorțe ne
regulate de cazaci au venit In 
zonă pi-iErn a și apar,, compa

ră păslrare,, integrității teritoria
le a Moldovei constituie „piatra 
di temelie a politicii lo;“, anga- 
Jâmlu-se să nu intervină in nici 
un fel in acest conflict. Cu oca
zia int.îlniiu lor de la Jlelsinski, 
in 23 maitie, la întrunirea la 
nișei înalt a Conferinței pentru 
.Securitate și Cooperare in Einop;l 
(CSCE), miniștrii de externe din 
Moldova, România, Rusia Și U- 
craina au convenit ca deelar lția 
din 21) martie conține elemente- 
cir ie ale unei soluționări politice 
a ci ,/ci.

a 14-a să lie retrasă din zona 
conflictului până la 1 ianuarie 
1993, și ca fiecare din cele patru 
țâri .să trimită câte 40 de obser
vatori care sa supravegheze res
pectarea armistițiului. Cei patru 
miniștri de externe urmau să 
propună un orar ai retragerii for
țelor de apărare trails-mstrene și 
a poliției moldovene. Tot la, 6 
aprilie 19'92, vicepreședintele Ru
siei, Alex.indr Ruțkoi a citit un 
raport asupra vizitei întreprinsa 
Ut el, cu o zi înainte, în regiunea 
Trans-Nistria, afirmând că după

părerea lui, Armata „ 14-a ar tro- 
bui să ocupe poziții în zonă, pen
tru a separa fracțiunile în con
flict. In ciuda opoziției celor pa
tru miniștri de externe, precum 
șl a plângerilor din partea Mol
dovei privind „amestecul groso
lan** în treburile sale interne, Con
gresul Rusiei a adoptat la 8 apri
lie o moțiune de folosire a Arma- 
țel a 14-a în Moldova ca forță 
de menținere a păcii.

La 17 aprilie, guvernul Moldo
vei și trans-nistrenil au căzut da 
acord asupra încetării focului, lă 
6 nouă rundă „ convorbirilor da 
pace cvadi ipartite, la Chi.șinău.

RACI REA RELAȚIILOR RUSO- 
MOLDOVENE

In cursul lunii mai 1992, rela
țiile dintre Moldova și Rusia s-au 
răcit, la 11 mai Moldova acuzând 
d.n nou Rusia de amestec în afa
cerile sale interne. Președintele 
Sovietului Suprem al auto — pro
clamatei MD.SSR, Grigorl Mără- 
kuța a efectuat o vizită la Mos
cova la 15 mal, „căutând că ob
țină ajutor și sprijin concrete**» 
Când Armata a 14-a a deschis 
focul asupra pozițiilor moldovene 
din regiunea Trans-Nistria la 19 
mai, Snegur a trimis telegrame 

, lui Elțin șl Comandantului Su- 
. prem al'Forțelor Armate Unite 
ale. CIS, Evghcnț Sapoșnikov, a- 
cuzflnd Armata „ T4-a, predomi
nant rusă, de agresiune.

frici.it
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Frumoșii nebuni ai micilor orașe Cea mai bună cafea
SANTO, MINERUL APLAUDAC

Dl. S.into .săruta mâinile tuturor, fără deo
sebire de sex, credință ți naționalitate. S-au 
bucurat de acest adânc respect bărbați, fem.i, 
tineri, bătrâni, gospodine, microbiști și chiar se
cretari de partid. O domnișoară, ființă roman
țioasă și poetâ feministă, i-a închinat un poem. 
Vedea în el pc ultimul cavaler din oraș. Nu mii 
rețin, exact, motivația. Cert este că acest ultim 
Cavaler a murit după Revoluție. El a fost un om 
consecvent. Trecea tot. pe mijlocul străzii, aplau
da, scanda aceleași lozinci și săruta mâinile fără

nici un fel de discernământ. Polițiștii, ca și mi
lițienii, îl urmăreau cu îngăduință. Intr-o zi 
am aflat că a murit, discret, lipsind moșul de 
o prezență fami+iură. Ieșise, nu de multă vreme, 
la pensie .și iși rărise aparițiile publice. A tre
cut. cu bine, iernile lui Roman și Stolo. Iarna 
lui Văcă, deși mult mai ușoară, i-a fost fatală, 
în timpul vieții sale, pe trei schimburi, dl. San- 
to a dat țârii „zi de zi, mai mult cărbune". „Ca 
să fie-n lume cald", cum a spus un poet com
promis. (Alihai BARBU)

Neadaptarea este impusă de societate 
sau e transmisă prin codul

O familie de țigani, formată 
din soț ți soție, patru copii, doi 
bătrâni, a reușit ca în 22 de ani 
de muncă să-și cumpere un fri
gider, o butelie (fără mașină de 
gătit) și un televizor cu lămpi.

Cel mai mare contre copii, care 
a terminat opt clase, în această 
vaiă, stă deocamdată acasă, dar 
speră că va intra ucenic la fa
brica de mobilă, ’ângă tatăl său. 
Ceilalți frați ai săli sunt încă la 
școală. Cât de mare este necesi
tatea lor de rechizite școlare, vă 
imaginați. Care e puterea de cum
părare a familiei, la fel.

încercați să vă Imaginați și 
s ntimentul de frustrare pe care-1 
simte un astfel de copil când, ld 
J5 septembrie, va merge pentru

prima oară la școală. Cum, dato
rita culorii și sărăciei, de care 
nu este el vinovat, va fi evitat 
de toți colegii și, de multe ori, 
privit cu suspiciune de către în
vățătoare. Treptat, copilul devine 
victima unui sistem căruia nu-i 
poate opune nici o rezistență.

Problemele școlare, acumulate 
pe fondul celor din familie, fao 
din copil un neadaptat. Acesta 
crește la periferia civilizației. 
Pentru el viața nu va fi altceva 
decât o luptă continuă pentru 
existență și toate bucuriile pe 
care le va avea de la ea, vor fi 
furate.

După adolescență, tânărul, ne 
lângă dificultățile specifice vârs
tei, se va afla în imposibilitatea

genet’c ?
de a-și găsi un loc de muncă, 
datorită lipsei oricărei calificări, 
în plus, datorită modului de viață 
al comunității (o fată care nu se 
mărită până la vârsta de 17 ani 
este considerată „ratată"), se va 
căsători foarte devreme, trezin- 
du-se părinte înainte de a avea 
certitudinea că poate să asigure 
familiei sale condiții minime de 
viață. Copiii vor reedita soarta 
părinților. Tot așa, generație după 
generație, fără a se întrevedea 
nic; o șansă de a se putea ieși 
din acest circuit al sărăciei în 
comunitate. (Vali I.OCOTA)

20 locuri la mosc, personal ca
lificat, dotare modernă, spațiu 
mobilat, expiesor, dozator. Inti
mitate, abundență, calitate. Cu
rajul de a ieși pe piață cu acest 
produs — cafeaua — Încadrându-J 
opțional în catalogul calității pe 
prima pagină, aparține Societății 
Comerciale „NOVA" Lupcni, care, 
în curând, va da în folosință, o 
nouă unitate de cofetărie în car
tierul Bărbăteni.. începe, așadar, 
o concurență în beneficiul cum
părătorului, între două societăți 
comerciale din oraș; SG „Alpin" 
și SC „Nova", ceea ce denotă 
disponibilitate și curaj. Curajul 
de a veni in față, în fața riscului, 
cu ceva nou, mai bun, mal soli
citat. Cafeaua nu este elementul 
hotărâtor în desfacere al viitoarei

unități, ci ea se vrea să-i fie em
blema. Ponderea produselor con
stă în.să in prăjituri, bomboane, 
dulciuri, răcoritoaie. Răcoritoare 
la dozator, cu aroma șl conțin’U 
tul lor nutritiv nealterat ca O 
rețetă ce poartă ștampila calității

Deocamdată această unitate |ît| 
funcționează. Ea se vrea doar 
prezentată ca o realitate viitome 
in locul unor posibile nereguli, 
cu care toată lumea bună cr8 
până mai ieri obișnuită. Un saț} 
ce va umple în curând golul lă
sat copiilor prin absența el.

Un spațiu destinat tuturor cum
părătorilor din cartier ți nu mi
mai. Inaugurarea bate la ușa. 
La ușa care se va deschide cat 
de repede. (Dorcl NEAMȚU)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzz.'zz/zz/zzzzzz«

Făină „de Bihor"
La solicitarea Primăriei locale 

și a Fabrici} de pâine Petroșani, 
pentru perioada cât moara din 
Bărbăteni va fi în remont, pri
măria .și prefectul de Bihor au 
răspuns pozitiv, olerind din ex
cedentul județului primele 500 
tone de făină albă, care vor in
tra în cuvele fabricației chiar din 
aceste zile. Nu știm care a fost 
filiera pentru rezolvarea acestei 
delicate probleme — de multe ori

am fost refuzați politicos de multe 
primării — dar știm că drumul 
Oradei mai trece și po la Cluj, 
Și cum sângele apă r.u se face, 
nici pâinea nu se face fără făină, 
apă și sare. Apă avem noi, da/ 
restul vine de la obrazul subțlng. 
Până una alta preocuparea p«r» 
tru aprovizionarea populației cM 
către factorii indigeni, începâ sa 
se cunoască.

Pâine,, înainte de toate. ,,
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„4 rămas fără pantofi"
Cota Vasi-'e, de Ifl ani, crescut 

de o mătură din Petroșani n-a 
avut până acum timp să învețe 
bunele maniere, aciuindu-se.,ra
pid in ale furtului, cu un grup 
de copii, derbedei și ei scâpați 

"de sub supraveghere. Cum până 
acum nimeni nu l-a prins când 
Copia, Înșelând bun„ credință a 
profesorilor, iată că după ulti

mi e raiduri prin piața Petroșani, 
p gătite de ambele părți, în cele 
mal mici amănunte, unii cu fu
ratul — alții cu prinsul, Vasile 
al nistru și-a dat in petec. S-a 
p< la' în fața unei capote a unei

Dacii plină cu mărfuri șl mân
gâind cum se cuvine o pereche 
de pantofi ca pe o pisicuță nea
gră. care nu vorbește, aceștia au 
vorbit, după ce au fost plasați 
la cei doi care il însoțeau în mi
siune. Păgubașul a dat repede de 
veste și in cinci minute Poliția 
locală a dat de urmele pungașu
lui și l-au încălțat cu probe cu 
tot cu o procedură de urgența, 
trimițându-1 la arest. Pentru a- 
semenea „nimicuri" alții au luat 
cinci ani. Nici Vasile nu va scă
pa mai ieftin.
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Păgubaș găsit
Păgubașul portofelului găsit in 

luna iulie de către doamna Lu- 
creția Răzoare s-a prezentat ieri 
la redacție. Descrierea obiectului 
cu pricina șl a surnei au coincis

perfect. Domnul Petru Milmț clin 
Dcalu Babii mulțumește pe ace.is- 
1ă cale doamnei (Cp adevărat) 
llazoare. (P.N.)

CU RAFTURILE PLINE
Anunțam cu câteva zile în urmă 

două evenitn ntc comerciale care 
au intrat în „producție", din plin, 
chiar din ziua inaugurării lor. 
COMTIM-ul din Petroșani, care 
a ajuns in a doua zi să depășeas
că granița celor 3 milioane lei 
desfacere și magazinul Societății 
Comerciale „Retezatul" — S.A. Pe
troșani, deschis în Cartierul Vâs- 
cozq din Lupenl, în urma înțele
gerii părților, puternica întreprin
dere din localitate, care a cedat 
spațiul prin închiriere societății 
comerciale, ce a venit astfel în 
întâmpinarea oamenilor din zonă, 
în special a pensionarilor, cu pro
dusele cele mal ieftine din întreg 
sistemul comercial al Vilii Jiului.

Unitatea este condusă de d-na 
Susana Silaghl, având în-subordi
ne un personal tânăr, încadrat în 
muncă cu această ocazie. Florica 
Ursit, Florentina Lița, Ana Ianco. 
vlei, ileana Rus. Le-am pomenit 
numele pentru că șansa ce li s-a 
oferit, merită a fi evidențiată în- 
tj-un asemenea prilej.

Programul acestei mici, dar 
atât de necesare unități aici în 
cartier este o mare posibilitate 
pentru cumpărătoi’j de a vizita 
magazinul, deoarece zilnic întrș 
Orele 8—IR, sâmbăta 8—12,30, el 
este deschis. Cu această ocazie 
primăria orașului a început o 
asanare a locului unde buruieni
le deveniseră stăpâne peste tinin, 
Iar canalizarea se făcea la su
prafață. Dar să revenim la co

merț și să dăm șl câteva proțuil 
practicate: zahăr — 345 h u kg| 
făină — 214 lei/kg} orez — 298 
lei/kg; gris — 284 lei/kg; brânze
turi, conserve, came de port}, 
conserve carne de vită, măsllnș 
Import, dulciuri, băuturi, țigări Irt- 
cligene .și din exnnrt, ' abilitate... 
abund'mțâ, sunt celelalte proci u, 
.<■, nu complcmentaie c) de... toa
te zilele. '■ |

Dorel NEAMȚU

„Incendiu"
Miercuri noaptea spre joi, în 

localitatea I.onea, în jurul orei 
zero șl câteva minute, Îq zona 
numită Popi, a izbucnit un in
cendiu de proporții, în curtea fa
miliei Boantă, cuprinzând cu flă
cările sale adăpostul animalelor 
și câteva clăi de fân.

Alarmați imediat, pompierii mi
ni și civili din Petroșani șl Lo-

nea au intervenit prompt șl Țț 
timp, punând capăt unei c itastrCii • 
fe iminente, pentru că flăcării^ . 
s-ar fi extins cu repeziciune șl 111 
împrejurimi, mistuind munc, 41 
agoniseala altor gospodării. m'?

Se fac cercetări de către 
nele abilitate pentru dcpfat; i€S 
cauzelor, încercând să se Iacă lif» , 
mină pentru această noapte SjP 
spamiântătoare.

.i

Unde mergem ?
Astăzi s-au deschis și pentru drumeții fotbalului feminin |] 

jientrn iubitorii sportului cu balonul oval — rr.gby — cărările sil- 
dioanelor, oprite pentru un timp de lacătele vacanței, puse pe 
porțile și-așa strâmte ale acestor mici palate construite în aeț 
liber. J,

După cc furtuna debutului „ băgat la „apă" destule formații 
cu renume atât din divizia națională, cât și din divizia A ți D, 
legea nescr să a sportului va judeca, iată, și frumosul feminin, dat 
și măies ria celor care, călcând gazonul verde, ne vom andinii i.H 
riîși că ii play-ul în viață începe după ce ai jucat sau ai săzu* 
măcar p dată, im joc de rugby. '4»

RUGBY

9 La Lupenl, de la ora 10, a.stăzi, 21 august, Minerul Lupcni 
și Știința Petroșani își vor da mâna in fața publicului, înainta 
de a se fluiera lovitura de începere. Marele derby local este pritmu 
slcag pus pe citadela stadioanelor și sântul săi poarte fahliniiș 
in... liniște. ,

FOTBAL.

9 La Petroșani — Jiul apare oficial in fața spcutatoriloi pen
tru primul succes din acest campionat în fața „Metalului* dir) 
Bocșa, echipă ce -a reușit doar un egal acasă in fața marinarilor de 
la Turnul Severln.

9 Pe Dealul Institutului, Universitatea se va lupta pentru pi 1- 
melc două puncte in partida cu cu îndes Sibiu.

9 Dumi-nii ă, la Parfltțcni — derby-ul diviziei B: AS P.>rwjrn» 
Minerul Lupem U 1 C’ Minerul Bărbăt-m- — Victoria 11Q
< dhtn.
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Mica publicitate
ANIVERSARE

PENTRU Gilj Danciu, la împli
nirea frumoasei vârste de 18 ani, 
Iți urează „La mulți anii" și baftă 
ia facultate, părinții șl fratele. 
<0125136)

„LA mulți anii" pentru domnul 
Victor Gucu, la zl aniversară. Cu 
drag, Loredina. (0125154)

CU OCAZIA împlinirii a 18 
ani, fratele, părinții, unchiul și 
verișorul urează dragei lor Dana 
Brebenel un călduros „La mulți 
anii". (0125179)

VANZAR1

VÂND boiler nou, 85 litri — 
90 000. Telefon 542470. (0125163)

VÂND televizor color RFG — 
telecomandă, funcționare perfectă 
— 115 000. Telefon 541 902.
(0125167)

VÂND urgent garsonieră, con
fort 1, etaj 1. Telefon 544500, 
(0125169)

VÂND apartament 2 camere Pe- 
trila, 8 Martie, bl. 14, ap. 1, cu 
posibilități privatizare. (0125170)

VÂND semiremorcă auto, În
matriculată, drujbă, ecran color 
61 cm, noi. Petroșani, Independen
ței, 9/1. Telefon 545581. (0125173)

VÂND convenabil camionetă
Barcas 1,5 tone, stare perfectă.
Telefon 570573. (0125174)

VÂND televizoare color și video 
rccordere. Petroșani, Doinei, 6 
(vizavi IUMP;. 0125240)

VÂND ARO 10, 51 000 km. Pe- 
trila, Măcelărie particulară Pu- 
ian. (0125157)

VÂND mașină înghețată 2 cu- 
ve, marcă suedeză și dozator nou, 
un cap răcire automată, marca 
italiană — 550 000. Telefon 543502. 
<0125»6)

OFERTE SERV ICTU

SOCIETATE comercială anga
jam femeie serviciu, condiții a- 
vpntajoase. Informații, telefon 
543373. (012j158)

SCHIMBURI

SCHIMB garsonieră Petrila, str. 
bl. Sahia, bl. 23 B 2, ap. 40 sc. 2 
(In spatele spitalului) cu aparta
ment 2 camei e. Telefon 550644. 
(0125171;

SCHIMB Dacia Break 1310, 
46 000 km, 1389 cu ARO 10 cel 
mult același an. l’aroșeni, fam. 
lonașc (0125172;

SCHIMB garsonieră confort I, 
1/jpenJ cu similar Vulcan. Str. 
Trai in (Viitorului) bl. 13, sc. I, 
ap 7. VuEan. (0125228;

SCIH.MB g-.ii sonu l â proprietate, 
Unirii, 17/1/11. cu apartament 2 
camere e -lus „Șe;părie". Oiele 
Ai—17. (0125176

PIERDERI DIVERSE

FAPTUL DIVERS
PE GLOB

PIERDUT tichet butelie nr. 1552, 
eliberat de Centrul de preschim
bare Vulcan. II declar nul, 
(0125161)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Kiss Ileana, eliberată 
de UACCVJ Petroșani. O declar 
nulă. (0125160)

CLUBUL de arte marțiale, 
condus de Titi Amăricăi face 
înscrieri luni, ora 14, la Poli
valentă, secțiile: karate, kyo- 
kushinkai, autoapărare.

Pentru studente, handicapați 
șl performeri nu se percep ta
xe. (0125175)

DECESB

FAMILIILE Cazacu Matei, Clar Nistor, Ilea Ioan regretă dis

pariția celui care a fost

STO1CUȚA NICOLAE
și prezintă condoleanțe familiei îndurerate. (01251G8)

COMEMORĂRI

S-au scurs șase luni de tristețe de când ne-a părăsit iubita 
noastră

VULPEȘ VARVARA

Odihnească-se în pace. Familia.

CU durere și regret anunțăm împlinirea a 3 ani de Ia despăr
țirea de cel care a fost un bun soț și tată

SULAREA RADU
Familia. (0125247)

AMINTIM cunoscuților împlinirea unuț an de la decesul scum
pului nostru

DUMBRAVA AUGUSTIN
Odihnească în pace. Familia. (0125243)

S-AU SCURS 6 săptămâni de lacrimi și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna cel care a fost

NEAGOE 1LIE
Nu-1 vor uita niciodată : soția Ana, fiul Florin, fiica Nuți, gi

nerele Viorel, nora Marica și nepoții Vali, Răzvan și Claudiu. 
(0125162)

MAMA Sava anunță cu durere că s-au scurs 6 luni de când 
m-a părăsit pentru totdeauna

NICU MARGARETA
(MEDI)

Nu te voi uita niciodată. (0125165)

PĂRINȚII, fratele și fiul amintesc că a trecut un an de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru

GABOȘ JENO
Va rămâne veșnic în Inimile noastre. (0125166)

. .................

S.C. Vest Servicii SRL 
SC V est Servicii SRL cu sediul în Aeroport, str. Indepen
denței, nr- 5, angajeaza muncitori și pensionari in urmă
toarele meserii:

— zidari
— dulgheri
— tâmplari mobilă și binale
— sudori autogeni
— izolatori hidro
— instalatori sanitari
— necalificați 
Salariul este negociabil.

S.C. Contrasimex SRL 
Uricani
ANGAJEAZA

— 2 vânzătoare la magazin de alimentație publică- 
Informații, telefon 283, sau 120 (0125159)

de opinii șl informați) „ZORI NOI" apare ante egida 
’ ’H COMERCIALE „ZORI NOI" MjL

VESTIGII ALE OCUPAȚIFI 
MONGOLE DESCOPERITE 

IN CHINA

Arheologii au descoperit într-o 
zonă din nordul Chinei vestigiile 
unui palat care ar fi aparținut 
mareluj cuceritor mongol Ginghis 
Han, în urmă cu peste 740 de ani. 
Uneltele și resturile de arme și 
ceramică descoperite au fost da
tate cu exactitate, unele din ele 
chiar în 1271, însă specialiștii con
sideră că incinta fortificată ar fi 
fost locuită până la 1 227, anul 
morți hanului.

S-a emis ipoteza că acesta era. 
unul din palatele aparținând di
rect lui Ginghis Han deoarece de
corația interioară este realizată 
în galben, culoare care, după cum 
se știe, în China veche era apa
najul numai al casei domnitoare.

CERCETĂRI PRIVIND
INFLUENȚELE GENETICE 

ASUPRA 
HOMOSEXUALITĂȚII

Cercetători de la Institutul Na. 
țional al Cancerului din Statele 
Unite au descoperit o genă legată 
de homosexualitate la bărbați, 
care oferă noi date în sprijinul 
ipotezei că o astfel de înclinație 

ar putea fi moștenită. Dean Hamer, 
principalul autor al studiului con
sacrat aceste, probleme, publicat 
de revista americană „Science", 
precizează că nu se poate spune 
încă în mod cert că homoxesuali- 
tatea este cauzată genetic dar că 
moștenirea genetică ar putea in
fluența un astfel de comporta
ment.

Această genă a fost descoperi
tă în cursul cercetărilor întreprin
se asupra cromozomului X la 40 
de perechi de frați homosexuali. 
La 33 din perechi s-a descoperit 
aceeași varietate de genă, dl Ha
mer afirmând că cercetările vor 
fi continuate până la identificare,, 
genei pe care o au comună toți 
homosexualii. El a menționat că 
se fac și cercetări pentru a depis
ta gene asemănătoare la femei.

Studiul este cel mai recent din 
cele efectuate în ultimii ani în

scopul identificării unor posibi
le explicații biologice pentru o 
rientările sexuale și aduce un ar
gument, pe care mulți în comu
nitatea „gay and lesby“ 11 consi
deră temeinic, șl anume că ho
mosexualitatea nu este o proble
mă de opțiune ci de destin bio
logic.

DESCOPERIREA IN CHINA
A UNEI STÂNCI CARE 
SEAMANA CU-, MAO

Locuitorii orașului Huizhou, din 
provincia sudică a Chinei Guan- 
dong, afirmă că au descoperit o 
stâncă înfățișând exact chipul 
fostului „Mare cârmaci", Mao 
Tzedong. Văzute dintr-un anume 
unghi și la un anumit nivel de 
lumină solară, scobiturile stâncii 
arată nasul, buzele, ochii, 
sprâncenele, fruntea și o parte din 
ceafa fostului conducător al Chi
nei. •

„Prima oară când am privit 
muntele .imediat mi-a venit în 
minte imaginea lui, mi-am și pus 
întrebarea: Nu cumva este Mao?“, 
afirmă Gu Xiaoyan, scenarist de 
film, care s-a deplasat repede la 
fața locului, la auzul primei știri. 
In același timp el afirmă: „Nu 
putem exclude și faptul că vedem 
așa numai în mintea noastră de
oarece, se pare, influența lui Mac/ 
asupra generației mele este pica 
profundă",

TROFEU PESCĂRESC 
RECORD

Viâceslav Cecin, locuitor din 
orașul Berislav, regiunea Her.îon, 
a prins, în lacul de acumulare de 
la Kahovka, un somn cântărind 
107 kg.

Faimosul pescar subacvatio îșif 
uimește deseori cunoscuții prin 
zând cele mai mari exemplare 
de somni, crapi, șliuci. Odată cu 
somnul prins, el s-o ales șl cu un 
„trofeu" pentru colecția sa parti
culară. In pântecele uriașului se 
găsea un cârlig de argint, datat 
din anul 1907, și un nasture de 
cositor, având încrustat un vultur 
cu două capete, de la uniforme 
unui soldat al armatei imperiale 
ruse.

PUBLICITATE
Societatea Comercială 

„Acomin” SA Cluj
FILIALA HUNEDOARA DEVA

angajează prin concurs următorul personal-

— inginer sau subînginer constructor
— tehnician s.m maistru constructor

vechime minimă 5 ani.

Concursul va. avea loc in data de 30 august 1993 or 
10, la sediul nostru din strada Avram lancu nr. 12,

Relații suplimentare la telefon 511512 sau 513935.

REDACTA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 

Petroșani. str, Nicolae Bălcesco nr, E 

(cicloane: 541GG2 (director-redactor |cl)| 
545972 (director exccutiv-odminHlialiv 
difuzare), 6121G4 (secții). Fax: 093/545972.

'•’îoografla retroșani. ilr.

"'«‘fon 61I3G5.

Materialele decomandate *i 

ocpublicale ou se restituie. Re*_ 

poiisdbiliiuieo morală și juridicfi 
asupra corectitudinii dalelor cu

prinse io articole aparțin, io 
exclusivitate, autorilor.

El IJII’A DE SERVII h

Rcipon->.ibll di- niiiii.s
Ștefan CIMPOI

Corectura

Emilia AC1IIRE1

Viorica FIRITII.RSCII


