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Se ascut săbiile pentru luni parlamentari
Toată lumea așteaptă cu sufle

tul la gură sesiunea extraordina
ră a Parlamentului care va exa- 
imna un incomplet Raport al co- 
m.siei create pentru anchetarea 
adevărului despre corupție. Insă 
și de această dată, așa cum 
sau petrecut lucrurile 
și in alte câteva prilejuri, vor 
fi doua variante, așa că cele do
ua zile consacrate acestui scop 
nu sunt suficiente, pentru a 
pui za 
fostul 
ral al 
gener il- Gheorghe Flo> că. 
care a dezvăluit amploarea 
nivelele, doar bănuite de opinia 
publică, a;e corupției.

Întreaga situație se poate a- 
naliza din trei puncte de vede
re. Primul este acela ca, progra
matic, onorabila comis:: a scos 
d:ri obiectivul urmărit anumite 
pvisoane și personalități guver
namentale, cum sunt dl. Viorel 
Ihcbenciuc și primul ministru, 
socotiți deasupra oricărei suspi
ciuni. Pornind cu un astfel de 
principiu la drum, erau de aș
teptat tensiuni ln interiorul co
misiei. Ln:l previzibilă elaborarea 
a două rapoarte, unul al PDSR 
(FDSN) și altul al opoziției (PL 
’9 și PNTCD). Atâta vreme cât 
acen-Kă comisie, constituită spe-

e-
subiectul amorsat de 

comisar gene- 
Gărzii financiare, 

cel 
Și

cial acestui scop care continuă 
să alimenteze criza morală din 
România, a făcut mai mult poli
tică, mai puțin o muncă de cer
cetare imparțială, raportul sau 
rapoartele nu au credibilitate, 

ce va produce multă agi- 
luări de poziție în Parla- 

și arătarea ca degetul a cu- 
personaj.
doilea punct de vedere re-

Ceea 
tație, 
ment 
tărui

Al 
feritor la această sesiune este că 
toată munca este, la urma ur
mei, zadarnică. Despre acest fe
nomen real al corupției, semna
lat copios de presă; ar fi trebui! 
să se ocupe procuratura și poli
ția, ce se puteau sesiza din o- 
ficiu. Susținerea a una sau 
două variante ale raportului de
monstrează un caracter politic 
paltinilor și gratuit, deși va naște 
dezbateri tensionale. Dacă rostul 
acestei sesiuni extraordinare, ca
re nu are nimic extraordinar, 
deoarece corupția este un fapt 
la ordinea zilei, este doar, de a 
semnala celor abilitați să cerce
teze, întronează că nu se respec
tă principiul separației puterilor 
in statul democrat, justiția fiind 
unul din cei trei piloni. Tot efor
tul comisiei anticorupție nu este 
altul decât adăugarea a încă ți
nui document, în mod sigur două, 
la arhiva parlamentară.

Și, în sfârșit, al 
de vedere despre 
eveniment: Toate 

senzaționale ale 
Gheorghe Florică trebuiau emise 
nu după schimbarea lui și adjunc
tului său din funcție, ci atunci, 
când era în activitate. Altă cre
dibilitate ar fi avut. Dar așa, to
tul are un parfum de vendetă, 
deși și așa a fost suficient de 
amenințat. Este mai mult decât 
probabil ffă va fi invitat să ex
plice ce știe în Parlament. In a- 
ceastă ipoteză sesiunea ar putea 
fi cu adevărat extraordinară.

Potrivit experienței și stilului 
italian în lupta anticorupție a. 
justiției, la noi se fac rapoarte, 
se dezbat și gata. Nici o za din 
lanțul slăbiciunilor nu este privită 
pentru a-i observa rugina ori fi
surile Așa că luni dl. Romul Vo- 

nica, președintele comisiei, va 
prezenta un raport urmat de un 
altul redactat de PL 1993 și 
PNȚCD. Va fi o situație înscrisă 
în tiparul deja cunoscilt. într-o 
atare împrejurare oamenii re
ceptează lucrurile fără compli

cații inutile, anume că orj nu se 
dorește, ori nu se poate stârpi co
rupția ale cărei rădăcini sunt 
nebănuit de întinse și ascunse 
vederii. (Trberiu SPATARU)

treilea punct 
acest proxim 

dezvăluirile 
generalului

i $

Cu căldură, despre căldură
Graț<e amabilități) d-lui vice- 

pi imar Gabriel Cristescu, am in
trat ln posesia unui material, 
elaborat de serviciul de gospo
dărie al Primăriei, privitor la 
lucrurile de revizii și reparații la 
punctele termice și centralele 
leimlco din Petroșani.

Observațiile au la bază o mi
nuțioasă documentare pe teren. 
Rezultă că, In ceea ce privesc lu
crările de revizii și reparații in
terioare, din 30 de puncte termice 
s-au finalizat 17. 13 puncte ter
mice sunt In diferite stadii de 
execuții. Dacă vi le-aș înșira în 
Această pagină, sigur, aș reușit 
•ă vă aduc la exasperare. Și tot 
nu v-ar încălzi cu nimic. Vă in
formăm că se lucrează la
I’T 3, PT 4, PT 5, PT 12 șl 
Sunt alte puncte termice 
IA, nr. 1, nr, 8, nr. J1A, 
188, CT Daci.i) unde sunt progra-

PT 2,
13. 

(nr.
18A,

mate lucrări în acest an dar nu 
mai sunt șanse să poată fj reali
zate din lipsă de materiale și 
fonduri. Nu discutam despre lu
crările de reparații la hidroizo- 
lații, tencuieli, vopsitorii, zugră

veli și geamurj sparte. Peste tot 
este aceeași situație. Nu s-au luat 
măsuri pentru curățirea subsolu
rilor tehnice la blocuri .și nu s-au 
debranșat toate robinetele de la 
calorifere. Dl. ing. Nicolae Ionaș- 
cu ne-a spus că pcntru a se fi
naliza lucrările la 1 octombrie 
a c., trebuia ca materialele să fi 
fost asigurate 100 la sută și nu 
20 la sută. Sunt restante lucrările 
la PT 3A, trebuie astupate cana
lele termice descoperite în aceas
tă vară, dar și cele rămase în 
acest stadiu încă din anii trccuți. 
Nn s a pus în funcțiune aparatu
ra d* măsură și control. RAGGL

ne se- 
la um

Rlâ în-

lucrează cu patru formați, caic 
au în total 60 de diverși mese
riași. ln mâinile lor stă căldura 
noastră viitoare. Cetățenii 
siscază că dumnealor stau 
bră în loc să lucreze.

V-am spus lucruri noi?
doicsc. Veți avea căldură la toam
nă? Trageți și dumneavoastră 
concluziile. Agentul termic este, 

în Petroșani, un agent imprevi
zibil și paradoxal. Vara, când nu' 
acționează, este cald iar, spre 
iarnă, când acționează, nu se 
simte. (M. BAROU)

Datorită cercetărilor Poliției

■ Sistemul Vitalis — o șan a pentru cetățenii din Va* 
lea Jiului și nu numai;

■ Zilnic intre orele 0—li se pol face depuneri la 
casieriile sistemului Vitalis, situate la 
Central din Petroșani;

■ Suma maximă permisă pentru 
lei in este de 200 000 Ici;

■ Regulamentul de organizare și

depunere la un bu

funcționare a sisle' 
inului este singura lege după care se ghidează m tivitul'',! 
acestuia;

■ Fiecare deponent este rugat ca iriainle de depunere 
sa citească regulamentul

■ In fiecare zi se eliberează 200 bonuri de ordine, 
care vor fi onorate în aceeași zi;

■ Sistemul Vitalis vă așteaptă oferindu-vă' o șansa! 
N o pierdeți!

Fără îndoiala noua sesiune 
parlamentară ce se apropie lasă 
să se întrevadă, dacă nu mutații 
spectaculoase, măcar o perioadă 
de mari frământări politice.

Fiecare partid politic, probabil, 
văzând că-și subțiază rândurile, 

. încearcă acum fel de fel de ali
anțe și fuziuni pentru a fi mai 
puternic.

Este drept, zarurile au fost 
aruncate încă din toamna anului 
trecut și nemulțumirea jocului e- 
lectoral nu încetează sâ joace, 
doar, doXr osul puterii le va fi 
mai aproape. Nu este vorba _ de 
nici un fel do opțiune, 
astfel de afirmații, dar 
xercițiul democralic pe 
efectuăm cu toții după loviturii 
de stat din decembrie 
fi trebuit să ne învețe până a- 
cum pe toți, adică inclusiv pe 
partidele politice, că totuși, vo
ința electoralului primează.

Sigur nimeni nu contestă fap
tul că scopul opoziției este de a 
prelua puterea, călcând în acest 
fel pesle voința electoratului. Es-

făcând 
totuși e- 
care îl

1989 ar

te o practică mai veche ce deo
camdată la noi nu s-a produs, 
dar cine știe. încercarea a fost 
in primăvara acestui an prin 
acea „moțiune de cenzură", ce 
până la urmă s-a dovedit a fj un 
joc oarecare. Dacă atunci cineva 
și jn speță opoziția a mizat PC 
faptul că guvernul ori partidul 
de guvernământ se va trezi la 
realitate, miza respectivă a fost 
tot ca un joc. Adică situația din 
țară nu numai că nu a rămas 
aceeași, dar s-a înrăutățit de la 
o zi la alta, de parcă cineva ar 
fi pus anume să ne târască mai 
departe în jos. Exemplele sunt 
nu pentru a argumenta în acest 
sens, și efectul îl resimțim fie
care dintre noi. Insă tot atât de 
adevărat este și faptul că onor 
opoziția, în afara contestațiilor de 
orice fel nu a mișcat nimic pen
tru ti oferi o soluție viabilă pen-

Ghcorglic ( IIIRVASA

(Continuare în pag. a 7 a)

Piața din Vulcan pleacă
ia... gara

începând de astăzi, în locul special amenajat , . .. desface
rea produselor ce fac obiectul vânzărilor pe piața neorganizată, 
lângă gară, se va instala noua piață a Vulcanului, care oferă alte 
condiții de expunere și de vânzare. Amplasamentul este in totali
tate asfaltat, urmând că în curând să se monteze șl acoperișul, 
pentru ca întreaga activitate a acestei forme-de comerț 6ă se des
fășoare în condiții dintre cele mai civilizate. Eforturile organelor 
locale se văd materializate în descongestionarea aglomerației apă
rute în plin centrul orașului, cu ocazia desfacerii aici a produselor, 

obligând fauna neagră să depolueze atmosfera, măcar prin „absență"
Prețul produselor nu vor cre.-te, ci poate vor scădea, țiaân. 

du-sc cont că distanța de la organele cu marfă până la tarabe este 
doar de câteva sute de metri.

Cupa României ia fotbal
Constructorul Craiova — Minerul Lupeni 3—0;
Severnav Turnu Severin — AS l’aroșcni 2—0.
Ambele reprezentante ale noastre au părăsit deej competiția, 

punând, credem, marc preț pe actualul campionat. Rămâne doar 
în sarcina Jiului să continue cursa, când îi va veni rândul.

A fost arestat violatorul din Vuican
• La 31 mai 1993, în juiul orei-19, 

senin al copilăriei minorei T.I., in vârstă 
ani, domiciliată in Vulcan, a fost întunecat de 
apariția unei brute, numite oin, ln persoana 
lui Mnesciuc Maxim care, in cutcva clipe i-a 
răpus Întregul ei vis și crez în această viață. 
Fetița a fost acostată sub pretextul ca i se vor 
da bani și dulciuri, cu condiția de a l însoți pe 
cărări necunoscute. Luată cu vorba, drumul lor 
s-i așternut sub picioare, cale de 1,9 kilometri, 
pană in apropierea poligonului de tragore, de la 
Jocul numit „Brazi", loc împădurii, unde s-a 
săvârșit fapta abominabilă — VIOLUL. Alaiuri 
de minora, au mai fost atiași de cuvintele futa- 
nice, o soia a sa mai mică și un verișor în vârstă 
d : 1 ani care, după cele inliîniplalo, au fost 
toți trei abandonați și las ițt prada iuliinericiilui.

• Poliția a început imediat corecturile. Au 
fost verificați și cercetați peste 10(1 de indivizi, 
cu .și furii antecedente penaje', (oști condamnați, 
posibili aiilori. Cercul acestora s-a restrâns pe 
zi ce Ircce, iar poliția din \ ulcan s-a apropiat 
încet și sigur de adevaralul „asasin".

La 17 august 1993 el a fost iclcntiticat și cor
ectat. Sc numește Mnesciuc Maxim, născut la 
20 decembrie 1956, în localitatea Vatra Molclovi- 
(ei, ludc'țnl Suceava, cu același domiciliu. !n

cur ul 
de 8

Vulcan era flotant .și lucra la EM Vulcan, ca 
muncitor necalificat. Are doar două clase, a 
fost căsătorit de mai multe ori și tot atâtea 
ori divorțat. A trecut de la ortodoxism la pen
ticostali, apoi la Martorii lui lehova. Extinderea 
cercetărilor au scos la iveală că tot el.este și 
autorul celor două violuri, săvârșite săptămână 
trecută, asupra nimorckir M.E.D., in vârstă de 
6 ani și S.V.D., in vârsta de 7 ani, tot din Vul
can, fapte ncrcciamatv in-.u de Ruț-.1 in momen
tul comiterii lor.

Imediat procuratura județeană 
dat de arestare la cererea poliției, 
arestat.

Fac midii se 
recunoaștere, a 
cui traseul, pe
precizie, oprmdii sc in»inte de loc ul primei ...cri- • 
mc" lângă un fag, caruia i-a scrijelit scoarța cu 
briceagul aflat la îndemână. Organele de cerce
tare penală an răsuflat ușurate pentru că... deo
camdată a,i pus capăt unui posibil măcel moral 
săvârșit de acesta, in continuare.

• Atenție, părinții Supravegheați

il emis man- 
nttmilul fiind

î grup, pentru 
e loc. S-a refa- 
cu o diabolică

• Atenție, părinții Supravegheați copiii 
dumneavoastră și mal ales spuneți le ce e bine 
și ce-i rău. De la viol la crimă nu este decât un 
pas. Criminalii sunt printre noi. Și încă mulțl!
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I Chiar dacă pe data de 23 au- 
țUst magistrala de distribuite a 
ftpei calde a fost încărcata pe 
iona Vulcan, din robinetele des
chise nu a curs nici un strop. A 
fost vorba doar de probe. Insta
lațiile care se află sub oblăduirea 
fl.AGCI. Vulcan așteaptă eveni- 
fncntul de multă vreme. Nu mai 
Vorbim de populație. Dar, întru
cât, RENEI.-ul nu ți-a încasat 
datoriile, evaluate la sute de 
friilioane lei, cel puțin deocam
dată nu poate fi vorba despre 

ceva. Acum se lucrează ia 
țuegătirca punctelor termice pen- 
jru sezonul rece. Din 20 de PT, 

F câte are Vulcanul, îmij sunt în 
lucru trei. I . Blocurile Dl—DÎ

Piață, piață, 
rea mai ești !

Și apa caldă
sau schimbat rețelele do con

ducte. Creșterea — sau, poftim, 
liberalizarea — prețurilor la a- 
gentul termic a creat 0 stare de 
îngrijorare în rândul populației 
și chiar a unor agenți economici. 
Firmele de comerț cu capital de 
stat de pe raza orașului au și 
depus cereri de renunțare la 
încălzire. La fel și o scrie de 
cetățeni. In ce-1 privește pe aceș
tia, cererea nu le poate fi satis
făcută decât în cazul in care toți 
locatarii de pe o coloană sunt 
de acord. Prea multe șuntări de 
la rețeaua de încălzire ar duce 
la creșterea presiunii în insta
lații. Acest lucru ar putea f; de 
rău sau... de bine. Depinde. Me
seriașii de la R.AGCL se plâng

nu mai vine...
1

că de pe conductele de agent 
primar se scoate nămolul cu gă
leata. Asta s-ar datora „calității" 
apel de adaos.

Având în vedere prețurile mă. 
rite și permanentele dispute în
tre furnizor și distribuitor, cu 
privire la cantitatea de agent ter
mic și plata acestuia, se impune 
instalarea de aparate de măsu
rare. Unul singur costă 310 mii 
lei — de producție internă — și 
are o fiabilitate redusă. Ar ii 
nevoie de vreo 6 milioane pen
tru a monta câte unul în fiecare 
punct termic. Dai- nu sunt bani.

Deocamdată acestea ar fj datele 
problemei. Poate pe parcurs vor 
apare elemente noi, în măsură 
să ne facă mai optimiști. Deși...

P. MCULESCU

U- ra Emilia 
Popescu și 

detergentul 
ARIEI

Aproape scară de scară la te
leviziunea Română se transmite 
o reclamă despre efectele mira
culoase ale detergentului Ariei. 
El curăță tot, el albește tot. Cea 
care rostește textul este o gos
podina împlinită, cu fața rotun
dă șl părul blond, tăiat scurt. Ea 
este dublată, în limba română, 
de o voce inconfunțlabilă. Ea a- 
parținc minunatei actrițe Emilia 
Poposcu de la Tcalrul Bulandra 
din Capitală. Dar Emilia Po- 
pescu a fost, în anii trecuțl, ac
trița teatrului din Petroșani. A 
iuc at alături de dl. Claudiit Bleonț 
într-„Un bărbat șl mai multe fe
mei". Era o piesă de un actor 
sovietic unde Emilia iși împru
muta chipul șl vocea celor șapte 
personaje feminine caro țineau 
piept eroujul principal. Tatăl E- 
miliei Popcscu este dl. Emil Po- 
pescu. Domnia-sa este născut la 
Petrila. A fost coleg, în perioada 
de glorie a revistei și a operetei, 

cu Tănase și Dacian. D-ra Emi
lia Popcscu a primit pen’ru re
clama Aiiel-uluj o sumă cil care 
și-ar fi putut cumpăra vreo sută 
de detergenți. Tatăl său care, așa 
cmn vă spuneam, este născut în 
\ alea liuliii susține că nu a fă

cut nici o afacere. (Mihai BARBU)

PROGRAM SATELIT
RTh

7,00 Seriale ți da
12.55 Winspector
13,20 Harry și Ilendersonii
13.45 Casă plină
14,10 Prințul Bel-Air
14,35 Majorul Dad
15,05 Raportul poliției
15.50 Knlght Rider
16.43 A-Team
17.45 21, Jump Street
18.43 Melrose Place
19.45 Știri
20.15 Beverly llills, 90210
21.15 Teatru popular
23,00 Vulturul de oțel II
0,50 Povestea luj O (TI)
2,15 Serie Rose (serial erotic)
2.40 Vulturul de oțel II
4,25 Reluări seriale

PRO 7

5,55 I.umea animalelor
6.40 Seriale și filme
9.40 Doamna străină

11.45 Șarpele din umbra vulturu
lui

13,25 M.AS.H.
13.55 Air Force
14.50 Animalele vedetelor

1.5,00 Născut liber

"'programul "nZ
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8,00 Bună dimineața de la Cluj- 
Napoca!

9,00 Actualități,
9,10 Tip-top, mini-top.

10,00 Film serial pentru c< ii. 
Noile aventuri ale L’ • k 
Beauly,

10.30 Șahul de la A la 25.
10.10 Documentar științific.
11.10 Pompierii vă informează!
11,20 Avanpremieră TV.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Emigrație sau exil?
14,00 TRANZIT TV. ORA 25.
■16.53 Fotbal: UTA — Rapid, în 

cadrul etapei a IlI-a, a D N.
19,15 Telecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Editorialul săptămânii.
20,35 Film serial. Maddie și ">a-
21,40 Viața politică, 

vid. (Episodul 5).
"2,01 Mofturi, moftangii.
23.10 Film serial. Midnight Caller.

0.10 Varietăți Internaționale.

J6.00 Automan J
16,55 Femei penlry Insula Drac® 

lui
18.30 Maestrul Ninja
19,25 Cei trej
{9,53 O casă zgomotoasă
20,23 Roseanne
21,00 Știri
21713 O casă smintită
23,05 Un Joc periculos
6,45 Eu, spionul
1,55 Dueliștii.
3,40 Reluări.

EUROSPORT

9,30 Aeroblo
10,00 Magazinul sporimilor cu 

motor
11.00 Ciclism CM
43,00 Tenis-magazin
13.30 Olimpic-magazdn
14,05 Automobilism MP al Bel

giei la FI
15,00 Ciclism CM
|9,OO Golf German Open
21,00 Automobilism MP al Bel- 

giei, la FI (reluare)
22,00 Atletism. MP 1AAF
0,00 Tenis. Turneul ATP

3,00 închiderea programului,

DUMINICA, 29 AUGUST

8,00 Bună dimineața 1
9,00 Actualități. i
9,10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru eopii. 
Noile aventuri ale Black 
Beauty.

10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12,55 Ilora satului 1„ Vulcan»,

Băi. (jud. Dâmbovița)
13,20 Reflecții rutiere.
13.30 învingătorul.
14,00 Actualități. Meteo.
J4.10 Poșta TV.
44.25 Vldeo-magazln.
47,40 Convorbiri de duminică.
48.10 Ziua națională n Slovacieijl
18.30 Vedete In recital.
1.9,00 Film serial. Dai las. Ep. 262. e 

20,00 Actualități.
20.30 Film artistic. Pierdere da 

război, (Anglia, 1990).
22.10 Duminica sportivă.
22,35 Recital „Cromatic Grup".
23,15 Actualități. >
23.30 Nocturna de duminică Fot

bal: Dinamo — Ciori/, Bis
trița (rezumat). ,

0,30 închiderea programului.

LUNI, 30 AUGUST
41,00 A ‘u.ilitâți. M<4eo.
44.15 i de muzică.
J5.00 Cu uri dc limbi stmmc.
15.15 O inâ de cuvinte.
16,00 Actualități.
16,05 Mbt r> de vacanță.
16.35 Livi.iz.iția montana.
17,05 Magazin In limba maghiara.
48.35 Tezaur folcloric.
19 "0 ABC fmanciar-bancar.
i .30 Desene animate.
2Ț00 Actualități.
20.35 Sport.
20 45 Teatru TV. Trupa pe bu

toaie.
22,00 Studioul economic.
22,45 Repriza a II'.-a.
2.1.15 Actu iliu.ți.

■

I

1 ■ ■)
4u,no
11,00 
JI’.C)

-
13.13 
J J.r>

i

11.00
11.13
15.00
46,00
10.05
16,55

MARȚI, 31 AUGUST
TVM. THcmatin.il.
TVK Iașii
TVR CluJ-Napoca.

Desene animate.
Lumină din lumină.
Ecran de vacantă.
Microrcrital Mirccj V in- 

tilă.
Actualități. Mi.'co.
Ora de muzică.
Album dc vacanță. 
Actualități.
Cons leț Jiri-magazin.

FOTBAL: Gloria — Ele< tro-
pu tere.

I Avanpremieră TV.
> Reflector.
l Desene animate.
i Actualități.

Rosturi, rostiri.
Sport.
Film serial. Di agnita la 

prima vedere.
t2 ,20 Universul cunoașterii.

I J

l

I 20k

23.05 Meridianele d. iisiilui.
23,35 Gaudcaimis

0,15 Actualități.
MIERCURI, 1 SEPTEMI’.I l

7,00 TV’M. Telemalinal.
10,00 TVR I.ul.
11.00 TVR. Ciul Napoca.
12,00 Președinții progresului.
13,00 Ecran de vacanță.
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de miizi<Ti._

Programul TV. săptămânal

12.00 Film s< rial. MAGUY.
13,0(1 Ecran de vacanță.
13,55 Desene animate.
14,00 Acmalități. Meteo.
44,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
15,45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16,30 Agenda concursului și fer.ti. 

valului Internațional „Cerbul 
de aur" — Brașov.

16,50 Vietnam: țara șl oamenii

17.05 Magazin cinematografic.
18,00 Concursul .și Festivalul in

ternațional „Cerbul de am" 
— Bra.,ov, România, 1993.
18,40 Itinerare spirituale.
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 „Cerbul de aur" — 1993.
22,00 Film serial. Dallas.
22,50 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
— Brașov, România, 1993.

0,20 Actualități.

VINERI, 3 .SEPTEMBRIE
7,00 TVM. Telcmatina).

10,00 TVR Iași.
41,00 TVR UluJ-N.ipoca.
12,00 Galeria Națională de Artă 

din Washington D.G.
42.30 Descoperirea Planetei.
43,(Xi Eman de vacanță. 
tU.jo Desene animat*.

«,90 Actualități. Meteo.
,16 Ofa d« nuiHcâ.

15,15 Album de vacanță.
46,00 Actualități.
X6,()5 Cheia succesului.
16.30 Agenda Concursului și Fes

tivalului internațional „Cer
bul de aur" — Brașov, 
România 1993.

16,50 Arte vizuale.
17,05 Magazin in limba germană.
10,00 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
— Brașov 1993.

18.30 Pro Patria.

19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur"
— Brașov 1993.
22,(iO Film serial. Pasărea Spin.
22,55 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
Brașov 1993.

0,15 Viața pai lamentară.

SÂMBĂTĂ, 4 SEPTEMBRIE
11,00 Bună dimineața... de la lașii 
9,00 Actualități.
0,10 Ba nu, ba dai

10,00 Film serial pentru copii,
00,30 Șahul de la A la Z.
10,40 Documentar științific.
11,10 Pompierii vă Informeazăl
41.30 Festivalul internațional de 

folclor — „Snrmizegetusa".
• 2,00 Ora de muzică.
43,00 Alfa ți Omega.
1.4,00 QRA 26 — Tranzit TV.
40,00 Concursul ți Festivalul în- 

ternațional „Cerbul de aur1 * III, IV.* 
Brașov, România 1993.

I 00 Documentar TV,
15,Ij Cursuri de limbi străine. 

O :..iină de cuvinte.
16.00 Aclmihiâți.
><».•■» Oameni de lângă noi.
• 1 ’ Panoramic muzical.
•t>. ij Cabinet Juridic.
17.25 Dragostea și legile ei.
III, 2'1 In obiectiv: Aristide Bn-

hoi ll.
I8,j0 Festival-concurs.
19.30 Deseni; animați.
20,(>0 Actualități.
20,35 Sport,
20,15 Telecincmatc .i. „39 de trep

te". (Anglia, 1935)
22.30 Conclusul și fes!ivalul in

ternațional „Cerbul de aur"
— Brașov, România, 1993.

23,00 Simpozion.
0,30 Actualități.

JOI. 2 SEPTEMBRIE
700 TVM. Telwnallnal.

IV. QO TVR Inși.
41,00 TVR Cluj Napoca.

18,40 Teicenciclopcdia.
19.25 Actualități.
■19,55 Editorialul săptămânii.
20,00 Concursul și Festivalul In

ternațional „Ccrbui de aură 
— Brașov, 1993.

21,55 Film serial. Maddie șl Da- 
vid. Episodul 6.

22,45 Concursul șl Festivalul L<- 
ternațional „Cerbul de uur" 
Brașov, 1993.

23,15 Actualități.
21,00 Film serial. Midnigh» Cal

ler. Episodul 28.

DUMINICA, 5 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineațul
0,00 Actualități.
9,10 Povești de vacanță.

10,00 Film serial pentru qopli.
10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
■12,55 Floarea dorului yi a cântu

lui.
11.?0 Reflecții rutiere.
13 35 2x2.
1 l.i'D Actualități. Meteo.
14.25 Video-magazin.
I8.no Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
Brașov, 1093. v :

18.40 Convorbiri de duminica,
49,10 Duminica sportivă.
• 9,30 Actualități. ț J
20,00 Concursul țl Festivalul (rt.

ternațional „Cerbul de fiUrț 
21,33 Film serial. Dat Ies.

Concursul ți Festivalul Gy 
ternațional „Cerbul dț 
— Brașov, Homânla 19fȚ,

32.40 ActnaliWțl.
•4,00 Nocturna de dumfatcl. ’

THcmatin.il
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Un ecou întârziat

Pe adresa

iui Noi ac
O scrisoare datată 12 august 

1993, venită din Lupcni pe a- 
țlresa redacție: „pentru Novac1*, 
Începe cam așa:

„Stimate domnule Novac,
In urma sfatului pe care i l-ați 

dat mamei mele, Mari F., de a 
\5 scrie, chiar eu personal, am 
decis să vă anunț că sunt de 
acord și că sunt interesată de 
perspectivele mele. Vă pot spu
ne că ceea ce ați prevăzut in 
legătură cu mine și c(I prietenul 
meu s-a adeverit mai devreme 
decât aș fi crezut..." „Interesată 
drspre viitor", e.xpcditonica ne 

oferă toate datele de care crede că 
avem nevoie pentru a o călăuzi 
pe diurnul cel bun. Ne trimite 
ci,: <r .și două fotografii, de dală 
re- ent >.

Intre timp arn n ai primit la 
redacție și alte scrisori pe adre
sa lui Novac, care, după cum 

știți, a trecu*. în lumea celor fără 
griji pământești. Pentru a nu 
I ,sa In suspensie a es‘e profun
de frământări existențiale, am 
Iu.: le.ătura cu unul din difcci- 
1 Maestrului .șl am obținut 
acordul său In privința unei 

coiaborSri voluntare. El este dis- 
pi. să alcătuiască horoscopul 
per- nai și să ofere previziuni 
a .lira viitorului tuturor celor 
la 0 o soli' itâ in jicris și trimit 
d ito complete, inclusiv foloi-i ifii, 
A

—
u
-

a
-

a

o
£ c
c

5>
2 o

Reconvertirea industriei germane

BAR IN TRAMVAI
Un tramvai numit „Bier-Electrischen**, tramvai care anul 

viitor împlinește 100 de ani, circulă pe străzile orașului Vogtland 
din Geimania, duhnind a băutură de la o poștă. Călătorii urcă șl 
coboară unde vor ei și beau ce vor ei — de la bere la Goca-Cola. 
Originalul tramvai este, de fapt, un bar mobil, amenajat cores
punzător și dispunând de personal calificat și antrenat în echili- 
blistică. Probleme nu prea apar, întrucât clienții sunt, prin defi
niție, tineii și bine educați. O posibilă alternativă la civilizația 
post-carbonifeiă non-lalele în Valea .Jiului? De ce nu? „Bier-va- 
g >net“ suna chiui mai bine decât „Bicr-Elektrischen" (Șl. C.)

ităm scrisor, '- dv., pe tulre- 
: ■ țfr-i. (Șt. C.)

De câteva zile în zona Maleia, 
prin locurile unde familiile din 
această parte a Pelroșaniului 
își au holdele cu rond le toam
nei, au început să apară mistreții, 
care distrug noapte de noapte 
mari suprafețe cultivate cu po
rumb și mai ales cu cartofi. Oa
menii’ sunt nevoiți să 
ba lângă un mic foc 
un câine, apărândii-și 
munca, d.ir ci nu pot 
paria in toate locurile unde au 
asemenea culturi. Există insă un 
avantaj de care ar 
folosească, acela 
tr-o cerere adresată 
poale asigura pi in 
paza și împușcarea 
alic condiții este total interzisă.

Intervenția statului trebuie deci 
sa-și facă simțită prezența, ocro
tind astfel munca individului și 

. a colectivității. Altcumva suntem 
la cheremul necuvântătoarelor așa 
cum suntem la cheremul atâtor... 
cuvântători. (Doiel NEAMȚU)

Pelroșantului

facă pază, 
sau lângă 

într-un fel 
să se iin-

treimi să se 
că, prin- 

primăriei se 
Ocolul silvic 
lor, care în

„Viața ca o pradă“

NOSTALGIE
Plouă, da plouă, „aci" la noi 

să crească pietrele ar zice țăra
nul oltean, în loc să plouă „colo" 
unde se usucă porumbii, dar ce 
să zici o avea și Dumnezeu so
cotelile lui, iar inie îmi vine să 
recit. Ce idee! Auzi? Cred că e 
bine așa. Afară plouă liniștit/ 
In casă arde focul. Dar nu, nu 
este bine’, poate a>a: „Afară 
plouă și-i cumplit/ In mine arde 
focul/ Cei 25 i-am depășit/ Și 
mi-a fugit norocul".

Dar ce zici? unde te 
A, m-am întors în timp 
nu-mi vine să cred că, 
restricțiile răposatului 
bine, aveai siguranța zilei 
mâine, era liniște, nu nour cum 
este acum, dar...

Și când te gândești c-ai purtat 
pe braț, timp de 20 de ani bu-

gândeai? 
și parcă 
cu toate 

era totuși 
de

o v w a

Fotbal feminin
ETAPA I, 21 august

Colorom Codlea — IU Oradea 
Montana Câmpulung — Olimpia 
Unirea Tricolor Botoșani — CER 
Universitatea Petroșani — îndes

Sa'ti Mare

țlnirea Tricolor Botoșani —
• Universitatea Petroșani — 

Cl<:-.; Ira Cluj — Flamura

B. M. 
Tg. M. 
Sibiu

ETAPA a Ha, 28 august

Î.'FR Tg. Mureș — Clepsidra C'luJ 
Ilimpia B. M. — UT. Botoșani 
U Oradea — Mont ina Câmpulung 
ndes Sibiu — Colorom Godlea

flamura S.M. — Univ* i sitalea Pelroșanl

ETAPA a IlI-a, 1 septembiie
Coloiom • Codlea — Flamura .'Satu- Mare

albă, pe
18—25 ani 
la fiecare 

nu 
hram

cata aieea de pânză 
care angajatele intre 
din „raiurile" apărute 
colț de stradă „nici măcar 
știu cum se numesc, ce
poartă, iți vine să strigi sus șl 
tare; „Unde ești tu repeș, Doam
ne?" Ce spui? dacă știu ele tipu
rile de servire? Da știu ceva.,, 
ținuta EVA și servire tip LAM- 
BADA — specializarea? în Tur
cia.

„Din ce-am să trăiesc?" A, nu 
este nici o rușine dacă voi mă
tura strada, folosind diplomele 
drept lopată de gunoi, iar cu an- 
cărele pentru că vezi tu, așa să 
numesc bucățile de pânză despre 
care vorbeam, mă voi lega la 
ochi să nu mai văd nici Evele 
.și nici Adamii zilelor noastre, 

ALMA

Scurt intervii despre situația dn România cu,

Napo'eon Bon&parte
—Monsieur Napoleon...
— Cetâțene, aș prefera să-mi spuneți Sire!
— Mă rog, măi dragă. Sire, ce știți despre România?
— Parcă știam că-s niște Principate românești. România! A 

intrat în Europa?! O să dau dispoziție lui Talleyrand să cooptăm 
România în rândul țărilor frtgncofone și s-o „ajutăm" să intre iu 
Europa. -c

— Sire, dar cum se face că la externe îl păstrați pe Talleyrand?
— Încă mă folosesc de el. Fiind șchiop sunt sigur că nu va 

putea fugi din Franța. De ce mă-ntrebi?-
— Se spune că-i cam plac banii. Există dovezi că este corupt. 

A fost plătit de englezi, de ruși, de austrieci, de olandezi și încă 
de mulți alții. Toate acțiunile -lui au fost legate de preocupări 
financiare. I

—Cetâțene, dumneata nu eȘti informat. In România de azi, 
flota a fost luată de Stelianos Katpunis. După nume ar fi greo. 
dar cine știe de cine o fi pus să vă 
Fouche Mâgureanu o fi la curentl). Nu aveți o lege a i 

naționale. Pentru că, să știți, în caz de necesitate... Petre Romani 
nu ține loc de „lege a apărării naționale". Talleyrand 
piața românească, dar fiți siguri că nu va „investi" 
când va avea garanții sigure că va obține „profit".

— Sire, ce vă leagă de România?
— Îmi place temperamentul românilor. Nu-mi 

mentarismul" lor. Veșnic hotârâți, planificați, dregeți, dar nu-m) 
dau seama când vă hotârâți să vă apucați de treabă. Apreciez 
foarte mult... vinul de Murfatlar pe care în ultimele mele clipe 
l-am băut ca „medicament" pe Insula Sfânta Elena.

— Ce părere aveți de valul de greve din România?
— Cum, s-a-ntâmplat ceva în Piața Vall de Greve?
— Nu. în Franța nu se mai întâmplă nimic. De valul de gr a 

din România v-am întrebat.
— Am auzit ceta de greva „cărbunarilor". j
Domnilor guvernanți, vă rog să nu ajungeți in situația Franței 

din 1915 când oamenii au scris pe zidurile Parisului, la adresă j 
lui Adolf Ilitler: „Vrem cărbune pentru încălzitul caselor, nu răZOl 
boi!" Atenție mărita, in ranița fiecărui cărbunar este un baston ! 
de mareșal. . •

— Sire, pe 15 august a fost ziua dumneavoastră de 1 
Vă uiâin să existați mult in conștiința popoarelor lumii, 
aveți ceva de spus populației din Valea Jiului.

— Ce să le spun. Sunt mâhnit că acum, cu prilejul a 125 d4 I 
ani de exploatare industrială a cărbunelui în Valea Jiului, 
lația din Valeți Jiului nu are apă caldă, gaz metan, locuințe, Al 
viață mai bună. Vă doresc să munciți „soldații mei" pentrj 
„muncti este singurul izvor de sănătate, atât politic, moral cât i 
social'*. ,

Odată interviul terminat Napoleon 1 a murmurat: „...acum s 
ne întoarcem pentru a muri". , . ...

Cauzele prăbușirii lui Napoleon au dat naștere la mii de eX 
plicații și puieri. Unii o atribuie greșelilor politice, alțl celor m 
lilarc. no, credem că a existat o singură cauză, încercarea de-a ș 
realiza... imposibilul. A >

Interviu imaginat și consemnat 
de loan VELICA

„destabilizeze" (probabil 
apărării

va prospecta 
decât atunci

n"

I

naștere/ ’j
Dacă j

Programul turului diviziei B, seria a ll-a
•

CFR Tg. Mureș — îndes Sibiu 
Olimpia Baia Mare — IU Oradea 
Mon' ina Câmpulung — Univeisital a

Montana Câmpulung — Îndes Sibiu 
UT Botoșani — IU Oradea
CFR Tg. Muieș —- Olimpia Baia M.ne 
Clpsalia Cluj — Universitatea Petroșani

ETAPA a JV-a, 11 septembrie
ETAPA a Vl-a, 25 septembrie

HJ (Trudea — CIR Tg. Mureș
Olimpia Baia Mare — Clepsidra Cluj 
îndes Sibiu — UT Botoșani
Flamura SM. — Jdont.ma Câmpulung 
Univeisitateu — Colorom Codlea.

Colorom Codlea — Monlan.i Câmpulung 
îndes Sibiu — Olimpia Baia Mure 
Flamura ,Saln Mare — CFR Tg. Muie. 
Universit ițea — UT
Clcpsidia Cluj — IU

Botoșani 
Oiadea

2 octoniln i •
ETAPA a Va, 18 septembrie

Colorom Codlea — Clepsidra Chil 
UT Botoșani — FI uuura Satu Mare

Montana — Clepsidra
UT B ito.șani — Colorom Codlea 
CER Tg Miti*cș — Uni vei sikitca

Cluj

Olimpia Baia Mare — Flamura Satu Ma 
IU Oradea — îndes Sibiu

ETAPA a VllI-a, 9 octombrie

Colorom Codlea — CFR Tg. Mureș 
Montana Câmpulung — UT Botoșani 
Flamura Satu Mare — IU OradeĂ 
Universitatea — Olimpia Baia Mare 
Clcpsidia Cluj — îndes Sibiu

ETAPA a IX-a, 16 octombrie

UT Botoșani — Cbpsldia Cluj
CI R Tg. Mureș — Montana
Olimpia Baia Marc — Colorom Codlea 
III Oradea — Universitatea Petroșani 
Ihdcs Sibiu — Elaumra Satu Mare > . ,•

i
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In culisele primului „Cerb de aur"
Anjl 1968. prima ediție a fes

tivalului internațional „Cerbul de 
aur-, de la Brașov. Este un fapt 
cunoscut că tot acest festival a- 
vea pulsul inimii lui Tudor Vor
nicu, cel care se ocupa de toate, 
de la contractele marilor inter- 
preți până la existența In barul 
de noapte, a unui banal pahar de 
lapte, pentru dregerea de după 
whisky, a vreunui cântăreț. Tudor 
știa cum sâ-ț înconjoare cu a- 
tem,a emoționante pe faimoșii ar
tiști străini, pentru ca aceștia să 
a.-.epte tarifele precare, oferite 
dc telav .’iunea noastră cu toc
meli de telali sau cu „miloaga". 
(Gândindu-ne șl la ediția recen
tă — *92 — lucrurile nu s-au 
schimbat prea mult).

Deci în 1368, an cu multe și 
mari vedete, Vornicu a reușit să 
procure de la un C.A.P., un vi
țel numai bun de tăiat șl un bu
toiaș cu țuică. Sponsorizare?!... 
A aranjat cu cei de la „Coliba" 
haiducului din Poiană, să facă 
vițelul la frigare, în curte și tot 
«colo să fiarbă țuica, cu mirode
nii. Câțiva colegi (făceam și cu 
parte din echipa) am primit mi
siunea să umplem o „Setra" a 
ONT-ului cu vedete și să ne de
plasăm in Poiană. La o bifurca- 
ț.e de deumurj urmau să ne „a- 
tace", sărind din copaci, „haidu
cii-* de la „Șura dacilor-. Dăr- 
boși, forași și Înarmați cu flin
te de recuzită. Trebuiau să ne 
conducă sub escortă, cu mâinile 
ridicate, până la „Colibă-*, unde 
rrma să fim pedepsiți cu frigă
rui șl ț lică fiarty.

Toate a î decurs conform aces- 
kii scenariu, până când ne-a de

Si mai si râdem9
— '/-.un auzit aseară cântând...
— Cântam a?J. ca să-mi omor 

timpul!
— Ați a»es o armă foarte efi

cienta.
u

— Este adevărat că femeile 
ru esc maj mult decâ- bărbații?

— Da. Mai ales văduvelcl
☆

Un tânăr trimite, ca în orice 
'■-.■onomie de piață, un buchețel 
de orhidee iubitei, insQțiț dc un 
bilețel pe care scrie; ..Cu toată 
dragostea mea și aproape cu tot 
salariul'.-*

☆
Soția este acea persoana care 

poate sâ se ducă sâ ia din ser- 
’arul de sus al dulapului soțu- 
>ii ,o batistă care nu este acolo.

☆
Declarația tinerei logodnoe, cu

pe cea mai bunii prietenă: „Știi, 
pe Mișu ii iubesc numai pentru 
• âteva lucruri: că uța, iahtul a- 
’ceia micuț, pi-cina cochetă din 
curte, și colierul acela cu dia- 
mani.- inoș'cni; de 'a maicâ-sa

Oin gândirea strâmbă a filosofilor
.S ii.ip ihauci* f■ ■ iu:. i! .n.le u \ .. . i ,i fie imuni uimi.

, i: ispiins'jl .i fu .- modest:
— .Nu ir.; impU’lanla I' cili rp.i'i .1 mă a -l'srop.i) <" i

i...k
il

,\*ro o- i l-iirle limite ui pic, mi lată .le ip ’ a - n Iri a- 
.c.i .i -.o.ul.it foarte mulți .b.'liceu li spu.e:

— Oricât de mulți ai trimite la mani, m ,.» i ea u .-i 
p ac i ucide pe propriul tău siu.c<-oi.

A'iz politicienilor de azi.
■Zr

Socr i'c „mptor a inccput, .noi >u . u. .................. ...
s.i <: La un anume moment înceta lucrul -i s. spit-. „mi -e pce 
o prostie să muncești atu! de mult pentru a di pietrei chip .1- om. 
când atâția oameni se -tiad rie-c sa dea pi<ipiiubii chip iiuujim.â 
moj pietre inerte".

*
Socrate, căsătorit c-* Imposibil.t N’.i.iHp.i Zilnic, mjtun .■ 

iu. „te. Intr-una din zile. în timp ce Xanlipa ișl „făcea numărul", 
Sortate Ieși din casă, Dându-și seama că vorbește sin ura X miipa 
li artinsă O oală ou apă Iri cap. ..l>ri;ui itâten imv.’V-, venii .! 
piua m — fi)O*.of;i Socr.ile.

pășit un alt autobuz „Setra". 
N-am bănuit catastrofa La noi 
in mașină, se cânta, se glumea, 
intr-o dispoziție de zile mari. In 
sfârșit, am ajuns la răscrucea cu 
pricina. Operatorii noștri, avizați 
despre farsă, și-au pregătit apara
tele, cu maximă discreție. Și... 
nu ne-a atacat nimeni. Convinși 
că „Bandiții" au întârziat, șofe
rul a simulat o pană .și am stat, 
vreo zece minute, pe dreapta. 
Nimeni, nici țipenie.

Nedumeriți, am luat-o spre „Co. 
libă". Acolo, un grup numeros de 
turiști sovietic} petrecea de mi
nune. Cineva ne-a șoptit că tâl
harii tocmiți de noi au încurcat 
autobuzele și i-au atacat pe... 
„aliați". Pe bună dreptate, oa
menii s-au speriat, câțiva au vrut 
să sară la bătaie și chiar când 
lucrurile an început să se lă
murească, plutea în aer pericolul 
unui protest energic, al ambasa
dei lor, care numai bine nu nc-ar 
fi făcut. Pentru a-și dovedi in
tențiile glumețe haiducii cu flin
te de tinichea i-au condus pe 
tbriști la „Colibă". Gazdele, ins
truite de Vornicu să acționeze 
„ccac-pac" (nici o aluzie la PAC) 
s-îiu conformat și i-au ospătat cu 
toate cele. Și mai cu scamă le-a 
plăcut țuica fiartă.

La întoarcere, nici unul dintre 
noi n-au avut inconștiența să dea 
ochii cp Tudor Vornicu. Cund 
ne-a depistat, a urmat un potop 
de „laude" cu referire directă la 
părinții noștri, mai ales la ma
mă. N-au lipsit dintre „laude" 
nici sfinții

Dani MIIIAESCV. 
martor ocular

B A T A I A
Despre mine
Se spun lucruri puține 
filosofic, nu sunt cer a materia)
Deși mă fac simțită, (și în ce hal!) 
Se spune că am și o... mama 
Mamă de bătaie se cheamă 
in general, sunt omniprezentă 
Apar în activitatea curentă 
Pe străzi, stadioane, la baluri.
In parcuri, in ringuri, localuri, 
Când mu fac simțită, se strigă 
Prezența mea, pe mulți„ îi intriga 
Nu lipsesc când e rost de bătut 
Dar un lucru normal a fi reținut 
Că e ușor, omule, atunci când dai.
.Să susții câ sunt ruptă din RAI.

Strict autentic
— Nn uni .superstițios, zice 

momârlanul de lângă mine
Mi-ar pui la un ghinion teribil 

dacă oș li!

MAXIME
Una e să spui, strânge, măi", și 

alta este să spui „strân^e-mă!-'
Una este să fi săpaț, și alta es

te sâ fii săpatl
Una este să fi ajuns și alta 

este să fii ajuns.
Una este să fi uitat și alta să 

fii uitat.
Una este să trăiești cu Speran

ța și alta să trăiești cu speran
ța.

Una este să stai la umbră șl 
alta să stai în umbră.

„S*a stins la«o 115 ani !“
I.a vârsta dc 115 ani, s-a stins din viață cea mai bătrână lo

cuitoare din Marea Britanie, Gharlolte Iluse, care explica secre
ții longevității sale prin faptul că a consumat frecvent brandy, 

friptură dc porc și a respectat cele zece porunci.
G Huse a fost învățătoare și numele el este trecut în Cartea 

recordurilor Guincss.
Ea s-a născut la 1 august 1877 cund Aleyander Beli și-a în

ființat prima companie de telefoane. S-a măritat pentru prima 
dată la 50 de ani. dar a supraviețuit soțului, care a murit tânăr în 
comparație cu ea — la 103 ani. Charlolte și-a serbai cea de-a 108-a 
aniversare discutând ia o ceașcă de ceai cu fostul prim-minlstru 
al Angliei Margarel Thatchcr, iar următorii do| ani — la bordul 
avionului supersonic „Concorde" în timpul unei călătorii la 
Nevv York

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»

Unde mergem ?
Din pornite, ziua de astăzi o 

vom avea liberă llugliy-u.l se 
dep'i-ează la Bâilcid și la Bucii 
rcșli. ia, fo’bakll — alun .lini 
— sc joa ă la.. Zalău

Odihna pentru duminii.î este 
binevoită, pentru c.i nu mu 
puțin dc < prtrli.k pot |i urma 
filo mâini»

B|\ l/.l \ II
B Parângul Lom a - M. la ur- 

gistul Ctuțlr: doi poli opuși până 
iii ii i.-i i p<> Iun |,| f<ilbal ilui Ca 
iul' i S.il.îj m vor. alei i' d.i.u j 
' .11 mia vii'lni ii i

■ kl me ui t i ■ oi I mi-o .

RĂU ..COBZARII
LA OPERA:
— Mă mir că reprezentația din această seară n-a fost fiule-' 

rată — zise Massenet.
— Era imposibil. Toți căscau. Cum să fluieri și să caștj fn 

același timp? — replică Gounod.

Un scenarist de la Ilollywood a cerut ca, după moartea sa, 
să fie incinerat .și 10 la sută din cenușă să fie „dreptul" agentului 
său publicitar. Comisionul e comision și con- antract.

DIALOG ;
— Ce ai făcut la Paris?

—Am văzut un Toulouse — Laulrec.
— Și cât a fost scorul?

☆
Marlc Twain s-a retras din clubul din care făcea parte, lă

sând un bilețel: nu pot să mai fiu membru al unui club care mă 
acceptă pe mine ca membru.

*
La operă, un loc dat „dublu". Posesoarele respectivelor 

tiehete, 2 femei.
Prima: — De opt luni m-am înscris Ia locul acesta.
A doua: — Dar lângă noi e un loo goli
Prima femele: — Tot al meu el Era al soțului, care a murit. ‘ 
A doua: — De ca n-al venit eu un prieten, cu o cunoștința? 
Prima: — Imposibil. Toți sunt la înmormântare.

xlexandrla: duda vilii cunu-tin- 
țe care lotuși nu se vor cunoaște 
m teren XI u ia ș,i Marian vor fi... 
uniți

B Min. rul l.upi in — Câs Tur 
govișle doua foste capitale în 
ale lolbaluluj in vremuri,.: ime
moriale. Ru-. Colcca.i? iși I.ixan- 
drii și a:j f.ă< ut oi im .turn" al 
Chindiei

I OTI1AI DIVIZIA G
B Minei ui Vulcan — Mita- 

lui'gislul Crisr im ;
B țiul Petrii.» - tlH simeria;
B Min rul \ninn.i ,i — Cei na 

( i islur.

(îolqeterii
Marile evenimente sportive ră

mân în memoria timpului, fere
cate de lanțurile aurite de vic
toriilor sau eșecurilor, ca un „glob 
de aur", privit de departe și în 
care stă nemișcat, ca un prinț 
încoronat, golul unui mecî de fot- 
ual sau timpul măsurat in ze
cimi de secund*, singurele piese 
a'e acestui muzeu

Așadar golurile și autorii li>-,. 
GOLGETERII.

B HL’L: Stancu (2), Huza (2), 
Neiconi (1) Trâistaru (1), Stoica 
'1

B PARINGUl LONI'.A: Sla
na ('),

B AS PAROȘENJ: Con t.m- 
linestu (I), - <,

B MINL’RUL EUPENIi T rdo- 
r mhe (2 .

■ MINERI L L'RICANl. Cca- 
custa (2) Biliarii ('.!). 1 imuș ti). 
Dulcii (1)

B UNIX EILS1TATEA PE
TROȘANI. Tilianu (4), Lupu (2)i

B JIL’L PETRILA : Căprlci (1);
B MINERUL VULCAN. Petra 

(D;
B MlNERkb B XRB X I l'.N!-- 

'1’uicnat- C.’i.

o.ul.it
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DECII LA IARNĂ-OM TINE POST
CONCURS
A treia serie de întrebări:
1- Care a fost prima fabrică de automobile din lume?
2. Care e numele celor patru feluri de nori?
3. Care este mijlocul cel mai vechi de a produce elec

tricitate?
4 Cum se numea insula lui Robinson Crusoe?
5 Cine a fost primul președinte al Republicii Polone-

ZC?
6. Care este, cronologic, primul roman românesc?
7. Ce meserie a avut Spinoza?
8. Cărei persoane îi sunt dedicate sonetele lui Petrar-

Câ?
9. La curtea cărui rege se petrece acțiunea operei 

„Rigoletto"?
10. Cunoașteți un mamifer care face ouă?
11. Cine a fondat prima grădiniță de copii?
12. Care a fost adevăratul nume al lui Guttenberg, 

inventatorul tiparului?
Vă reamintim că așteptăm răspunsurile dumneavoas

tră, până miercuri, 1 septembrie.

FECIOARA
ORIZONTAL: 1. Fecioara cu pruncul — 

Cel iubit, mai presus de orice. 2. Conti
nentul unde se 
de prea-mărire. 
spre melancolie, 
țit... invers! — 
bilitate — Visul 
ispiti — Amor feciorelnic 6. Miros apar
te — Cei dragi, meniți să devină soți 7. 
A pune pecetea dragostei — A face o ră
sucire 8. Niște fete oarecare — Unitate 
de măsură a capacității electrice. 9. 
Creangă, în viziune poetică — Compo
nentele Fecioarei. 10. Admirator al fru
museții pure — Zeu casnic la romani. 11. 
Firmamentul Fecioarei — Tânără ce de
prinde taina cunoașterii.

află Virginia — Cântec 
3. înclinare spre lirism 
spre visare. 4. De înmul- 
Primele semne de sensi- 
de aur al fecioarelor. 5. A

C/)

□
CQ

UJ

n

Dat afară pentru că 
are scrisul neciteț

in luna de miere

VERTICAL: 1. Visul tinerelor fete — 
Pradă unei puternice pasiuni. 2. Rănită 
de săgețile lui Eros. 3. A ispitit prima 
femeie — Face ochi frumoși. 4. Timp de 
studiu — „Venus din Milo" într-o viziu
ne globală — Primul și ultimul sărut! 5. 
Fata cu părul argintiu — Proba. 6. Cer
tificate de căsătorie — Abis — Începe o 
declarație de dragoste. 7. La picioarele 
flăcăilor — Ideal neîmplinit! — Fecioare.

D
CQ

c£

8. Privitor la stele. 9. Alintarea fetelor 
nemăritate. 10. Cap de odaliscă! — Castă 
pură! — Pereții alcovului! 11. Cinstită 
— A iubi cu toată pasiunea.

Pentru că are un scris ilizibil, 
aproape imposibil de descifrat 
pentru colaboratorii săi, judecă
torul Roy Wilson din Salisbury, 
Republica Zimbabwe, n fost dat 
afară din serviciu. Motivul In
vocat de autorități sună însă mult 
mal pretențios: „abatere de la în
deplinirea obligațiunilor profe
sionale". Acest lucru insă nu poa
te constitui, In opinia Judecăto
rului destituit, o justificare pen
tru înlăturarea sa din funcție; el 
8-a decis să atace hotărârea au- 
toritățior ?1 să-șl fondeze apăra
rea pe exemple celebre do „scri
suri Imposibile", cum ar fi Dic- 
kens, Dyron sau alți renumițț oa
meni de litere. Șl ca Un argu
ment suprem, el l-a citat pe cu
noscutul poet englez Sidney 
Smith, care spunea: „Sunt Inca
pabil să-ml recitesc propriul ma- 
nuscris la 24 de ore după ce l-am 
așternut pe hârtie. Scrisul meu 
seamănă cu o grămadă de furnici 
ieșite dintr-o călimară șl care, 
ajunse pe o coală albă de hârtie, 
ao uitat să-șl șteargă lăbuțele".

Din păcate, invocarea clasici
lor a rămas deocamdată fără 
acou.

de 
se 
ce

Doctore, ne-am căsătorit 
două săptămâni. Soțul meu 
simte mereu rău. Din ce în
mai rău. Nu l-am lăsat o clipă 
singur. Ce să fac?

— Lăsați-1 din când în când și 

singur.

La coadă, ia cantina

— Gând 
zești?

— Dacă 
Dacă ești

este mal bine să prân.

ef?tl bogat, când vrei, 
sărac, când poți!

Condiții „inacceptabile” in cea 
mai mare închisoare britanica

Condițiile de detenție sunt 
„absolut inacceptabile" în închi
soarea Wandsworth (sudul Lon
drei), cea mai mare din Regatul 
Unit, cu 1179 deținuți, se spune 
îmr-un raport oficial al Inspec
torului șef al închisorilor din Re
gat.

In urma unei Inspecții lnopi- 
la Wandsworth, în augustnate

anul trecut, Judecătorul Stephen 
Tenim a calificat ca „depri
mantă" lipsa de ameliorare a 
vieții în instituția respectivă, ca
re datează din 1851, comparativ 
cu precedenta sa vizită efectuată 
în 1989.

Instalațiile sanitare, echipa
mentul dc activități fizice, mânca
rea și condițiile de vizite erau 
„inacccotabile" în momentul ins
pecției, iar muncfl și pregătirea 
propuse deținuților „complet 1- 
nadecvate", continuă raportul.

Numeroși deținuți, „poate ma-

Joritatea'1, stau închiși șl 23 de 
ore în celula lor, fără posibilita
tea unei activități asociativq, de
oarece nu există spațiu pentru 
aceste acțiuni în cadrul închisorii, 
a cărei capacitate normală este 
de 967 locuri.

Administrația penitenciară a 
arătat că există Un plan de ex
tindere și modernizare a închiso
rii Wandsworth și a dat asigurări 
că numărul deținuților este mai 
mic de 800.

Marea Britanic fusese condam
nată în 1992 de către Comitetul 
Consiliului Europei (Europa ce
lor 29) pentru admiterea practică
rii torturii, după o vizită efec
tuată în mai multe închisori, 
printre care Wandsworth și Brix- 
ton din Londra. Comitetul denun
țase condițiile „inumane și 
gradante" existente în 
închisori suprapopulate 
echipate.

de- 
aceste 

și sub-
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h t i» * A1CA — < » a v • ., i
E zi de sfârșit de august. Nu insistați în direc

ția erotică. Nu se întrevăd prea multe șanse de 
reușită.

B 41 AN I A - ( Ai , l i
Dacă aveți bani, invcsliți-i. Veți avea un 

profit incredibil dc mare. Succes. Astrcle vi 
sunt favdrabile.

— Ml.s 1 Rt* |
Nici o șansă să izbândiți în afaceri. Stați a- 

casă, E maț bine pentru dumneavoastră.
-> H»l I M S OR — .,»< ». ■ , S

Sunteți tare iubăreț. Aveți grijă să nu afle 
soția (soțul). Și mai ales socrii. Oricum, feriți-vă 
de vecini.

CAHÎiCORN - BOU
Vitalisul sau Caritasul vă așteaptă. Dumnea

voastră ce maj așteptați?
\ ARhrt«OK - JIGRU

O zi calmă. Nici prea, prea, nici foarte, foar
te. Cam „cenușiu" orizontul dumneavoastră în 
afacerii

PEȘTI — IEPURE
Vorba dulce, mult aduce. Mai ales în buzu

nare I
BERBEC - DRAGON

.Sunteți adorat. Leul însă vă poartă sâmbetele.
TAUR - ȘARPE

Cineva din zodia gemenilor vă adoră. Si vâ 
■dorește. Răspundeți fără teamă avansurilor și 
veți câștiga.

GEMENI - CAL
Împlinirea dumneavoastră se numește „Tau-

• ui". Dăruiți-vă lui
RAC - OAIE

O excursie la iarba verde.c.stc cd mai bun 
lucru pe care ii puteți face.

LEU — MAIMUȚA
Atenție! Faliment. \u investiți banji aiurea. 

Pierdeți. Astrcle v au părăsit pentru 3 zile.

Femeia care vede 
cu degetele

Nuli' n. :i-1 bănuit c.i in orașul Nijnii Taghil, situat în „Craii" 
■.a ve lea lumina zilej o femeie care a uimit lumea și a pus în 
mare încurcătură savanții Se numește Roza Kuleșova Are în fa. 
milie m i! mulți orbi ereditar. Venea la școala ca orice copil. Verii 
ei ma. mari, orbi, au învățat-o alfabetul nevâzutorilor, „Braille", 
.Stupoare In foarte scurt timp Roza a dovedit că poate citi per- 
[■ t cu degetele. Anomalia constă în faptul că Roza citește eu 
degetele nu numai în „Braille" ci și dacă textul este scris cu litere 
obișnuite și cu caractere obișnuite. Orice tipăritură normală o 
poate citi cu degetele. Mal mult, vede cu degetele, fotografii șl 
desene! A fost îndelung examinată de specialiști. Ec!e o anomnllc 
nemaiîntâlnită în aftalinologia mondială. Al doilea moment de 
stupoare Roza îp cursul examenelor, a dovedit că poate vedea și 
cu limba, nasul Să fî avut Roza in aceste elemente anajomlce, 
celule care să fi corespuns celor întâlnite la ochi'' Iuti întrebarea 
tare se pune »,i ca-eAi rămas fără ăspuns,

Pagini coordonate dc >i

Horatiu ALEXANDRESCli

Trucuri (încâ) 
de sezon

Vreți să vă bronzați fură soare? 
I.uațj un pumn de nuci v?rzl. 
P esați-le și colectați sucul. Cu 
o bucată de tifon muiată in a- 
cest suc ștergeți fața,- gâtul ume
rii, mâinile șl sunteți bronzată!

Luați 0,59 g permanganal de 
potasiu șl dizolv ați-1 intr-un pa
har cu 2 lingurițe de apă. Com
binați 3 grame do lanolină cu 45 
de grame de vaselină albă. To- 
piți-lc pe baia dc apă. l’o.stc acest 
amesteo adăugați soluția dc per- 
mang.iuat. Crema păslrațl o in
tr-o cutie Ia loc întunecos Un-, 
geți fața, mâinile umerii și gâtul 
Cil un stiat subțire. Dacă doriți 
să îndepărtați „bronzul", i ’ia;e- 
1,1-vă cu suc de lumfilc .•

Vitamina „A” reduce riscurile 
de cancer la sân

Consumul dc sp.inac, morcovi s.i i orice alt aliment bogat in 
vitamina A reduce cu aproximativ 2o la <,utii riscurile de cancer 
la sân, conform unui studiu publicat dc „X’cvv Iingland domn.i) 
of Mcdicine".

Cercetătorii au descoperit într-adevăr c.i la femeile care con
sumă mai puțin de o data pc zi alimente conținând vitamina Ă 
riscurile de a avea un cancer al sânului simt mai mari cu 
la sută.

Consumul o data sau de doua ori pe zi de produse conținând 
vitamina A este suficient pentru eliminarea acestui risc, sublinia
ză studiu] elaborat sub conducerea doctorului David Hunter, dfr 
consumul unor cantități foarte mari nu îl reduce prea mult, (

Vitamina A se găsește tpai ales în portocale, legume verzi i 
galbene, ca și in ficat și lapte. Dar spanacul, morcovii dovleceii 
și cartofii dulci conțin și ei mai multă vitamină A.

Ceicctălorii au studiat timp de 8 ani obiceiurile alimentare :i 
89 191 dc infirmiera americane. In cursul acestei perioade, J i.l'l 
dintre clo s-au îmbolnăvit do cancer la sân.

Subiecții fuseseră impurțiți în patru grupe, în funcție de con
sumul lor zilnio dc vitamina A, mergând de la mai puțln Je 
6630 unități internaționale pentru categoria cea iffli slabă la peste 
17640 pentru cca mal ridicată. y-,,

Medicii nu au remarcat nici o diferență între cele trei grupe de 
consum normal sau mal ridicat. In categoria cu consumul •vi 
mai mic riscul dc cancer era cu 20 la sulă mai rldic.it

rldic.it
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Predicator - mâncător de animale!

» După un an de rezistență, ultimele baruri cu 
tete din „cartierul fierbinte", situat în inima 

' dandlei (Filipine), au trebuit să-și închidă por- 
i Le, victime ale unei campanii severe de mora- 
i iiare dusă de primar, care vrea să transforme 

jele câteva străzi cu reputație proastă într-un 
" ,m ni Disneyland" familial. Exotic Garden, Aus- 

jalian Club Ermita Paradise și alte vreo 30 
’ itabilimcnle, unde iși făceau veacul noaptea 
' âteva dansatoare în bikini, au fost evacuate de 

municipali să 
>ată in cuie pe uși scânduri pe care scria: „în-

. Cl 1 1 f. I 11 X tll •? I Ol1'

•taoilimenle, unde iși făceau veacul 
‘âtQVa H.incnlnnro în bikini nil P

f imliție, înainte ea funcționarii

*bhii din ordinul primarului".
t? Ultimul careu de proprietari recalcitranți, în 
Ia mai mare parte străini ca și clientela lor, 

i încercat să recurgă la justiție. Dar primarul 
fredo Lim, un fost șef al poliției, nu s-a lăsat 
ipresionat: ordonanța municipală a fost apli- 
tă ad litteram.

Ales cu un an în urmă cu un program de 
instaurare a legii și ordinii, noul primar a 
ceput imediat să curățe trotuarele cartierului 
-mita, din centrul istoric, unde sute de baruri, 
iloane de masaj și hoteluri își disputau la 

mgkok clientela Irt căutare de senzații târî.
Lovitura de grație i-a surprins pe turiștii eu- 

>peni șl australieni din mai multe restaurante
căror personal a rămas în șomaj.
De mai multe luni Ermita se știa condamnată

9
"■.............—.........

ftea mai crudă mamă vitregă din Franța

iea mai mare parte străini ca și clientela lor, 
(U încercat să recurgă la justiție. Dar primarul

Sexului" abandonaserăși mii de „lucrătoare ale 
acest cartier-fanlomă.

închise de Manilla, o 
redeschis discret în municipalitățile periferice 
Quezon City și Makati, mai- puțin turistice, dar 
unde autoritățile sunt mai tolerante.

Cruciada primarului Lim este meritorie In
tr-o țară care contează mult pe turism pentru 
a scoate la liman o economie în pană. Ea nu a 
putut totuși evita unele accente xenofobe — o 
serie de mijloace de informare în masă dezlân- 
țuindu-se contra „maimuțelor albe" corupătoare 
— și mai ales nu a putut convinge de puritatea 
sa morală.

în spatele proiectului primarului, care vrea 
șă renoveze străzile insalubre pentru a face un 
loo de promenadă familială, cu galerii comer
ciale, vânzători de înghețată și ptăvălii de lux, 
unii ghicesc o vastă acțiune de speculație imo
biliară. Ar fi vorba mal ales de a face să scadă 
prețurile înainte ca investitori puternici de ori
gine chineză, ca în cazul lui Lim, să cumpere 
la un preț bun.

în cartierul chinezesc situat în apropiere — 
afirmă Ironic defăimători al primarului — nu- 
pieroase stabilimente din cele mal deocheate 
șUnt frecventate asiduu de o clientelă autohtonă 
fără ă fi fost vreodată deranjate.

parte din baruri s-au

V7
Jacqueline Cretinier, de 44 de ani, este ceș mal crudă mamă 

| vitregă din Franța. în fiecare dimineață eă își trimite cu biciul
Scoală fiul găsit, Ghirstopher, iar atunțp când Acesta primește 
*Viote proaste îl obligă să poarte o căciulă CU urechi de măgar.

După multe plângeri ale copilului șl ale apropiațllor săi, 
jacqueline a fost Condamnată la o amendă de 2300 de dolari des- 

^toăgubiro pentru Chirstopher.

r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p

Ultimul prânz al omului de „ghiață
Ultimul prânz al unui om înghețat descoperit în anul 199J 

(după 5000 de ani de la moartea acestuia) Intr-Un ghețar din 
Tirol, a cuprins „carne fragedă" de căprioară sălbatică și pâine. 

Acest lucru J-au stabilit specialiștii de paleontologie de la Unlver- 
î silatea din Munchen.

INTELECTUALII EUROPENI 
ALERTAȚI DE CREȘTEREA 

INFLUENȚEI DREPTEI
Vn grup de 40 de intelectuali 

din puropa Occidentală au lansat 
un avertisment tp legătură cii 
fenomenul îngi.jdrător al pătrun
derii feprezOntanțilo/ grupărilor
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Afoa Matatuisi, predicator din 
Samoa în vârstă de 62 de ani. 
atrage mulțimi de oameni mari 
omorând și mâncând pisici, șobo
lani, șopărle și insecte la întru
nirile de rugăciune.

Predicatorul a provocat senza
ție când în timpul unuia din 
serviciile sale a omorât 0 pisică, 
a jupuit-o și a mâncat o parte 
din ea. De asemenea, el a mai 
omorât șl a consumat un mic 
șobolan, muște și gândaci înainte 
de a recita pasaje din Biblie.

Matatuisi a declarat unei a- 
genții de presă neozeelandeză că 
200 de persoane plătesc la o 
întrunire aproximativ 80 de cenți

americani pentru a vedea spec
tacolul său.

Animalele au fost date de Dum
nezeu pentru ca oamenii să le 
poată folosi, a afirmat el.

Grupurile locale religioase au 
condamnat practicile lui. Poliția 
a anunțat-că intenționează săi 
pună sub acuzația de crur'me pa 
Matatuisi, fost condamn >. caro 

și-a petrecut aproape toata viața 
în Închisoare pentru acuzații de 
la hoție la crimă. El a ar.it.:t că 
a descoperit religia în ■m.'iteld 
gratiilor. „Oamenii trebim să 
știe că eu cunosc foarte bine Bi
blia. Nu sunt un om rău. Așum 
sunt un om bun", a afirmat el.

S-a autocondamiiat la închisoare
Oliver Heulevoile, contabil îrț 

închisoarea din Lotaringia, și-a 
dat singur Sentința șl a intrai 
într-o celulă goală a închisorii 
unde lucra. El a dezvăluit în

• ■ i

fata
1982
150 000 dolarț prin diverse ope
rațiuni financiare șl de bunăvoie 
S-a predat și autopedepsit.

colegilor săi uimiți că din 
și până in 1991 a delapidat

Germanii sunt cea mai 
„călătoare^ nație din lume

până la sfârșitul acestui secol.
Cea mal „călătoare" națiune 

șunt germanii. Anual el cheltu- 
leso . circa 60 de miliarde de 
tnărcl pentru turism, In timp ce 

zi <lo ir

Circa 500 de milioane de că
lătorii au loc anual în lume. Ve
niturile provenind dirt ele numaj 
ânul trecut âtl depășit 280 d6 
fniliarde dolari. Prognozele Of- 
jțânizațlei Mondiale pentru Țd- i>. i
...............  ‘ta de la străini ei Încascizî
jfănizației Mondiale pentru T’ 
rlsm Arată că ^voiuția ascendent* 
ă acestui domeniu va continua 14 miliarde mărci.

Societate. „Faptul c^ Ideologii de 
fixtremă dreaptă controlează au
tori-șl edituri in Cadrul uno” 
fețelq antidemocratice sau neO- 
fiaziste ful este noii, însă activi
tatea acCasta Se face acum mal 
pș față", se spuni) in documentul 
intelectualilor Curopeni.

MINIATURAI
Cea mai mlcâ maimuță din 

lume a cântărit la naștere 38 de 
grame, fa <-â rțăscuț recent în 
parcul Zooloșlo din Erfurt, Ger
mania și provine din Brazilia. 

Numele ei latinesc este „Callit- 
hrix Jachus".

LUCIANO PAVAROTI
Tenorul Italian Luciano Pava- 

rotj acordă un autograf pe capul 
unui copil dintr-o clinică italiană 
de grefă de măduvă. Celebrul 
cântăreț a vizitat micii pacienți 
suferinzi de leucemie șl a donat 
400 milioane lire fundației care 
îi întreține.

,Tru de externe a) Roriiâniei 

țin

ACORDURILE DE LA MAREA NEA
GRA Șl CONTINUAREA DIALOGULUI

Procesul cvqdri-partit de realizare a 
păcii a continuat la 24 mal cu 0 întâlniri 
de lucru a miniștrilor de externe, desfă
șurată la Lisabona. Ministrul rus de ds- 
jpftie Andrei Kozîrcv ș respins acuzații^ 

Jțomâniel potrivit cărora consilieri militari 
~îuși s-ar mai afla In regiunea Transalp
ina. pi. Adrian Năstase^ pț alunei mmi 
iu uv tu României, â calificai
j. zența în regiune a Armatei 1 14-tț drept 
„.i „factor destabilizator". Comunicatul 
!.... un al miniștrilor â recomandat re?
Sectarea strict^ a încetării țoCului, revfi- 
iire i trupelor și f echi^aml itelot fni 1 itară 
,a locurile de origină, iiiăpoierea de către 
tr.ins-nistrenl A vehiculelor blindate A’ 
5 a 'ji a 11 A, garantarea Securității centrâ- 
Ifi electrice Dubăsarl .ți continuarea ini
țiativei de trimitere țle observatori In 
Bonă. Miniștrii nu cerut unei Comisii mixte 
ță întocmească un raport fte tema măsd. 
Pilor oa vor trebui luate ulterior1. . f 
r La 27 mai, Elțlp 0 afirmat că vâ re- 
țrigA Armata a 14-a și a promis că Rusiq 
Aii va fi târâtă Intr-un război în problema 

’^Ioldovel. La 23 iunie, Elțîn și Snegur au 
‘..invenit asupri unei încetări a focului, 
^ceasta a Rus la semnarea așa-numitelor 
jacorduri de la Marea Neagră, ceremonia 

Blând loc la (stanbul, la 25 iunie, în pre- 
ența președinților Moldovei Rusiei, 
Horn’ -.omâniel și Ucrainei. Comunicatul Inso-

AsuprA conflictului țîin Moldova ce- 
3 printre altele, încetarcă imediată și 

^condiționată â focului, precum șl. de- 
ingajareg trupeloț în interval de 21 ore 
e i$ încetarea focului.

In ziuă SCmnăjil Acordurilor de -In 
IJîjirea Neagra, Ministerul dr Externe al 

1 guvernului lol-
Ț’i *5 pgarantezî securitatea" celor 
Orii» bulgafl Cure trăiesc în Moldova, 

jl jun.i <u,lr, i fi . jiilllSQ f>rCO'’U
fre& că bulgarii din Mpldpvp ar putea 
L. . '.............................................

Srsiti bulgar a fost urmat la 27 iunie de 

.dgarlel a lansat un apel 
îvfț „garantezi sec 
fiOț)Q bulgafl ture trăiesc în Moldova, 
rl jună fnal, SofîÂ își exprimase preon.i- 

-M t .11- H..M__  ^,,1,.^
Implicați îri Conflicte Intcr-etnice). De-

I 1.. O** lur,!,, AÎO

o declarație din partea guvernului ucrai- 
jj,ian( jn Care acesta își exprima preocu
parea în legătură cu ciocnirile armate din 
Moldovă- Autorilățrlf) ucrainien^ AVertizad 
c$ Moldova ar Ujrrtd sa plătească coș<uril| 
legate de pdăpostirea a mii de refugiațj 
ir) Ucfalna. pfecum și păntrii daunei^ 
f>ț-oclii$$ A-onomlel ucrainiepe dq luptele 
clesiăștirate irt apropieri granițelor Șal^. 
Uuvernuț dirj Bșlarus â cqrut Aseme
nea încetarea imediată A luptelor dintre 
Moldova și separatiștii din Regiunea Trans-

-

Pe la Ambasada Marii Britanii

Moldova: In căutarea păcii (III)
Nistreană. In aceeași zi, Ministerul de Ex
terne al Rusiei a protestat împotriva „ac
țiunilor intreprinse de trupele moldove
nești'în zona Nistrului".

Snegur și fclțin și-au continuat dialo
gul, semnând proiectul unui acord la 3 
iulie, care a constituit baza acoidului din 
21 iulie. Iar la 7 iulie, parlamentul Mol
dovei a votat pentru o forță de menținere 
a păcii, urmând a fi compusă din trupe 
ale Ucrainei, Rusiei, Belarus, Bulgariei .și 
României. (Această propunrne nu avea ,-ă 
fie in cele din urmă adoptată). La 13 
iulie, cu ocazia consultărilor cvadri-parlift 
desfășurate la Cliișinau, cu participarea 
moldovenilor, a rușilor (conduși rle Rtițkoi) 
a liderilor trans-nistreni și a Armatei a 
14-a, delegația rusa a propus ca forțele de 
menținere a păcii să fie alcătuite <bn roși, 
Ucrainlenl, moldoveni și trans-nistreni. 
Doiju zile mal târziu, (’on .iliul Suprem de 
Securitate al Moldovei a aprobat pro.eclul 

de acord cu Rusia, bazat pe Acordurile 
de la Marea Neagră din 25 -unie. Acordul 
Viza crearea unui &rup unita!- de coordo
nare, compus din reprezentanți ai Minis
terelor Apărării ai Moldovei și respectiv 
al Rusiei, precum Și ă conducerilor Corpu
rilor militarizate. Grupul dș ^oordonarfl 
urma șâ consolideze încătareă fOCului; să 
garant^' retragerea ăchlpanțcntulul și 
firmamentului $r6u spră poiitiilă conve
nite și să separă forțele armată ale Mol
dovei și Unitățile militarizate ale Ministe-

- .'<>>„» . i, -.flfS,
puiui de jnterne al Moldovei, de cele alq 
regi unii frans-Nistrene. In cadrul acestei 
Comisii cvadri-partite se aștepta părtjci- 
parea unor observatori civili și militari 
din Moldova, Rusia, România șl Ucraina.

5ub prevederile proiectului, urmau ă 
fi create foițe mixte de menținerea pâcji. 
precum și a legii și ordinei. Ele urmau să' 
se înființeze pe baza unor contingente 
limitate ale Ministerelor Apărării dm Mol
dova și Rusia, atașate grupului unificat 
de coordonare. Organismele de stat din 
Moldova si Rusia urmau să acționeze ca 
garanți ai acorului dc încetare a locului.

REALIZAREA 1’AClI MILITARE, 1992
Cu ocazia întâlnirii de la Moscova, din 

21 iulie, Snegur și hlțin an confirmat 
Acordurile de la Marea Neagră. Acordul 
lor recomanda retragerea forțelor impli
cate in conflict; eliminarea tuturor obsta
colelor în calea transportului de bunuri, 
de servicii și de persoane; delinirixi statu

tului regiunii Trans-Nistria, în interiorul 
Republicii Moldova, prin metode parla
mentare; Întoarcerea refugiaților la casete 
lor; respectarea drepturilor omului, incltț- 
șiv ale minorităților etnice și stricta neu- 
tialitate a Armatei a 14-a, precum și re
tragerea sa treptată din Moldova.

Acordul mai prevedea de asemenea 
creâieă Unei forțe tri-parlile de menținere 
a păcii. 6il efective din Moldovă, Rusr^ 
și regiunea Trans-Nistria. Moldova a con-, 
venit ca trans-nistrenii să-și poată decide 
singuri viitorul în cazul in care vor in
terveni modificări ale statutului constitu
țional al Moldovei. Comandanții locali'au 
Căzut de acord să înceteze imediat focui 
•și să părăsească zona luptelor in interval 
de șapte zile. Snegur și Elțin au mal con
venit și asupra înființării unei comisii da 
paCș Care să supravegheze acordul. La 27 
iulie, $8 de aparate de zbor aduceau te 
Tighină 3 600 de parașutișll gata să înceapă 
lucrul ca membri ruși ai comisiei cvadri- 
pariite, gata să folosească forța in caz dă 
nevoie, bentru ă prelua pozițiile ocupate 
fjână atunci de fracțiunile aflate in con
flict. ■ s'.

La Moscova, la 26 august 1992, minis
trul rus al Apărării, Pavel Graciov șl 
ministrul moldovean al Apărării, Bavel 
Creangă, aU semnat up acord asupra re
tragerii de la Chișinau, in decurs ue două 
luni, a Regimentului 300, aero-purtat. Ei 
aU convenit să poarte discuții la Chișinătl 
în luna septembrie, pe tema statutului Ar
matei a 14-a și a retragerii sale treptata 
de pe teritoriul Moldovei. Moldovenii 1 
s-au plâns lui Graciov in legătură cu de
clarațiile facme la o conferința de presă 
la Tira.spol, de către generalul Aleksandr 
Lebed, comandantul Alinatei a 14-a, din 
care reieșea că Rusia a ajutat și va conti
nua șâ ajute regiunea Trans-Nistria. (La 
4 Iulie, generalul Lebed ii acuzase pe mol
doveni de genocid Împotriva rușilor din 
zonă). Graciov A răspuns, că l-a atenționat 
pe Lebed asupra faptului că declarațiile 
politice nu sunt permise.



^AMHATA, 28 Al Gl ST 1993 ZORI NOI

ftevenim la pix ui cu bilă
Amănunte despre un inventator uitat

Am sunat, ieri, la ușa d-nei Ma
fia Gyorfi din Vulcan. Ml-a des
chis o femele vioaie (aiib aflat, 
Apoi, cu surprindere că fu e ij) 
de ani) și m-a invitai să intru 
L casă. Camera eră simplă si 
țrdonată. Pe perete, deasupra pa? 
tulul, era un tablou cu Iisus în 
Qrădina Ghetsimanr. Pe fața de 
masă era o vază cu trandafiri dlA 
plastic. D-na Gyorfi este sora 
d-lul Dezideriu Gyorfi, omul care 
ți inventat pixul cu bilă. Ani â- 
•juns la dumneaei în urma unui 
apel lansat prin ziarul nostru. 
Solicitam o mână de ajutor pen
tru a da de firul unei povești a- 
devărate. Așa am aflat că dl. 
Gyorfi s-a născut la data de 23 
mai 1919 la Vulcan, in Grividia. 
în 1940 a plecat la răboi și a fost 
rănit, la Drcsda, în timpul unui 
bombardament. Sfârșitul confla
grației mondiale l-a găsit la Mit- 
L nwald si acolg a șl rămas. 
S-a căsătorit cu o cchoaică, Va
lona și au avut, împreună. două 
fetițe. Una din ele a murit la 
n. tere iar a doua, după doi ani.

T.a Mittcnwald a lucrat la fa
brica unui baron și, acolo, a f;l- 
Ctit celebra sa descoperire. Pe 
ăngă pensia ce o are de la stătu) 
jermah mai primești» o sumă 
una*ă de pe urma invenției sa- 
ă. Mama cl-luj Gyorfi se numea 

Ana Filip și vorbea trei limbi: 
românește, ungurește șl nem
țește. D). Gyorfi locuiește azi în- 
țr-0 casă superbă (vederilș din 
zonă 0 popularizează sub numele 
țîe „lfaus Gyorfi") și mal ară 
parte în plus de o gradină de 
basm. fn ultima vreme Inventa
torul a fost operat de fiere, de 
prostată și are neenzurj eu ini
ma. Se teme, însă, a se oper.i.
De peste o Jumătate de veac n-a 
a\ut cu cine schimba o vorbă

românească. z\ venit, acum câți
va ani, la Vulcan unde pe lângă 
șoră mai are nepoți și strănepoți. 
Doamna Silvia Marica îi este ne- 
poatîi iar dl. Petrlcă Marica, ju
rist la Primăria Vulcan, ii este 
neam prin alianță. Astăzi, 
Gyorfi mai i 
vinte în românește. A învățat 
tinerețe tip cântec pe care 
cântă de câte ori are ocazia, 
frenul său este: „Bea, bea, nu 
lăsa / Bea că viața e grca“. 
politețe elementară ne face 
nu-1 contrazicem pe celebrul 
ventator, Ața e. „Viața e grea".

dl. 
știe doar câteva cu- 
....... - * ‘...... 11 în 
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Mihai BARHU
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„Tot tacâmul” la PECO Vulcan

IAIXHL ORTODOXIEI III
Ș'

CÂT TREBUIE SA NE RUGAM?
La început cât de mult, pentru că, 

nu invers.
CUM Șt DE CÂTE ORI TREBUIE

cantitatea aduce calitatea

Primim la 
redacție

Simțndu-ne datori față de 
tățeni și datorită articolului „O 

f< nsiva gara/-ior continuă", ar- 
tn.'d apărut în cotidianul local 
„Zori nor1 din 21 august 1993, ne- 
n , gândit :ă ar fi bine să adu
ci ■ la cunoștința cetățenilor:

1. Amplasamentul despre care 
se face sorbire scrisă In articolul 
n a; sus menționat a făcut obiec
tul un i licitații publice desfășu
rată în zilele de 13—14 aur.ist 
10G2. Licitația a fost organizată 
de Consiliul local ui municipiului 
îPetroșani, cu respectarea legisla
ției actuale, re-f-ctiv Legea nr. 
60/1991.

2. Câștigătorii licitației au in
trat în posesia unor contract,- <le 
Concesiune, contracte ce conferă 
dreptul de folosință pe o perioada 
de 50 ani.

3. Dreptul de a construi il au 
numai posesorii autorizației de 
construire. Nu toți cei care con
struiesc in aceste zile pe ace t 
amplasament sunt in posesia u- 
nei astfel de autorizații. Con- 
tiavcniențij vor suporta măsurile 
prevăaute de Iz?g>.a 50/1991.

4. Planul urbanistic de detaliu 
p! aces>ui amplasament prevede 
ți locuri de loacă pentru copii.

RG Ți tiplirnentarc, de luni 
pâi a joi, intre orele 13—15,30.

Foto: Sorin OPREA

I țică \l( OLAE 
Inspector <( .A.T., 
Primăria Petroșani

Daciile care au trecut în ultima 
vreme, pe la I’ECO Vulcan s-au 
ales nu numai cu plinul făcut, 
ci ți cu „toaleta11 parbrizului sau, 
cu alte cuvinte cu „tacâmul com
plet". Astea toate grație băcăua
nului Lucian Ridcl, de 15 ani, 
care, aflat in vacanță la un 
unchi, s-a gândit să nu-și toceas
că pingelele de pomana. Cu 205 
lei, a cumpărat 0 sticlă de șam
pon pentru mnțini și s-a pus pe 
treabă — le spală de le face lunăl

Fiecare dă cât II lasă inima, 
dai- Lucian lucrează zi-lumină 
pentru că e copil sărman și știe 
cc-i greul șl câștigă patru-cinci 
mii pe zl, din care trimite mare 
parte acasă. IJacă vă întrebați 
de ce un elev in clasa a noua 
la profesională e nevoit să mun
cească Li vacanță, în loc să bată 
bulevardul șl să ceară bani de 
țigări de la „babaci", am un răs
puns pregătit: tatăl lui Lucian 
e Invalid de gradul I, Lr mama 
.șomeră... (Șt. C.)
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De ce plătim parlamentari ?
tru țară și nu p/.ntiu guvernanți. 
Căci chiar dacă pure la prima 
ved re că e bine ca opoziția 
6ă-și urmeze cursul coaliției, nl 
se pare absolut bizar că In afară 
de a cere plecarea de la 
putere a celor de drept, pentru 
a le lua locul, aceasta nu ajută 
cu nimic țara. Decât prin decla
rații care mal de care mai pom
poase, dar când e vorba de fapte, 
totul e tăcere.

Acum In prag de nouă se iune 
parlamentară di-clarațiile Emite 
de uncie partide din opoziție, cel 
puțin până acum nu Jasă să se 
Întrevadă nici o urmă de spe
ranță privind punerea umărului 
la îmbunătățirea situației noastre 
economice ți sociale. Ca si cum 
opoziția ar trăi în altă țață ți nu 
în țara 
știință 
tui Jn 
p> nlru

noastră, secătuita cu bună 
de tot ce s-a putut secă- 
acești trei ani de coșmar
ÎWQiiJl nostru...

1-dtizi una l
Cică, in cartierul vechi al o;a- 

sirlul Uricani au fost montate 
becuri pentru iluminatul stradal. 
Acestea nu mal funcționează in
să Motivul — după cum 
relatat un localnic 
mătorul. Locatarii 
aflate In imediata 
■ ‘âlpilor cu becuri 
tircuitat", pe motiv 
te Mtea lumina !n
pnteau dormi. €fcfl... (N.V.C)

ne a 
ar fi ur- 

d n blocurile 
apropiere « 
le-au „scuil- 
efl, noaptea, 
ochi. Șl nu

L a
Nu știu alții cum sunt, 

câini mă gândesc la apa 
o b> au, după ce am văzut copiii 
scă)dându-se In priza de 
de pe Cheile Taii, îmi vine 
fac un canal abductor șl .să 
devers toată spre conducerea 
giei apelor de la Județ și 
municipiu. Nu pentru că 
avea ceva cu copiii, care-șl caută 
locuri de Joacă în cele mal năs
trușnice locuri, plătind uneori' cu 
viața (aici orlrând se poate îneca 
un copil, apa fiind rece șl adân
că), cl pentru că, în mod normal, 
acest bazin natural este destinat

s c
dar cu 

pe caic

apă 
că
o 

Rc- 
din 

aș

SA NE RUGAM?
(Felul și numărul)

Mai întâi există rugăciunea comună, făcută iiș Biserică dă 
care nu putem să ne despărțim, pentru că aceasta este de cea nul 
mare însemnătate înaintea lui Dumnezeu. 'tS

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în timpul sfintei Liturghii 
(Rugăciunea comună) însuși Mântuitorul iisus llristos cu cetele 
îngerești este de față și asistă la Sfânta Liturghie. 0/

Slujba ce o face preotul in timpul Sfintei Liturghii nici Îngerii 
din cerurj nu pot să o facă și ei se minunează de acest dumne
zeiesc dar. , J(.

După aceea mai există rugăciunea particulară, așa cum am spuț, 
făcută în orice împrejurare, aceea este rugăciunea minții și a Inimii 
și la aceasta puțini ajung. La aceasta cei care ajung, indlferenț 
Ce fac: chiar de vorbesc Cu cineva; sau dorm; sau merg; sau mfl- 
nâncă; sau lucrează, rugăciunea din minte merge continuu, accast^ 
se numește rugăciunea neîncetată sau" rugăciunea lui Iisus. Iț 

„Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluicștC-mă p<| 
mine păcătosul (păcătoasa)", aceasta se zice de sute, de mii sni| 
zeci de mii de ori pj zi. Despre această ru^uiiune, cu ajutorul Iul 
Dumnezeu, o să maj revin cu altă ocazie.

PENTRU G1NE TREBUIE SA NE RUGAM?
In primul rând trebuie să ne rugăm pentru noi inș n , p< nij ii 

iertarea păcatelor noastre, după aceea pentru cei mai apropiați 
ai noștri (rudele noastre) și pentru toți care îi cunoaștem. .>

In Biserica noastră ortodoxă mai există și rugăciunea penlri, 
CEI MORȚI. Aceasta se face cu precădere în Biserică de catr< 
preot, dar ne putem ruga șl fiecare dintre noi, particular, pentri 
cei adormiți ai noștri, deoarece după învățătura Bisericii cu rț£ 
găciunile noastre și ale preoților, noi ii putem ajuta pe cci adormlyț

Atunci când dăm milostenie (pomană) pentru moi ții din f&i 
miliile noastre, nu trebuie interpretat in sensul propriu al cuvân' 
tului, că mortul mănâncă, bea, sau se îmbracă cu ceea ce-i dam 
de pomană, pentru că în lumea cealaltă nu-i ma; trrbuie niinij 
din cele trupești material, ci numai din cele spirituale, sufletește 
Și atunci când îi dai de pomană cuiva pentru cel drag al nosti u 
plecat dintie noi, îi dai din toată inin n, cu toata dragostea ce a 
ai față de el, această dragoste benefică merge la el deoarece 
ceasta este de origine spirituală.

Deci, mortul se împărtășește spiritual de dragostea noostriț 
spirituală ce i-o împărtășești prin aceste lucruri materiale și priiT, 
care se bucură celui care i le dai. Deci dragostea, aceasta es'â 
trlnitară,. similară Sfintei Treimi, deoarece se împărlâșeso dij 
aceeași dragoste; cel care dă; cel căruia 1 se dă; cel pentru cârd* 
j se dă. j

Rugăciunea făcută de asemenea din toată inima dc orice < i (- 
tin, in Biserică și în particular, dacă este însoțită șl de alte fapț<5 
bune, respectiv; post, milostenie, ajutorarea celor ce sunt în nevofA 
.sfaturi bune și altele, ca poate avea efecte terapeutice, do vinden 
care de boli. Câți creștini nu s-au vindecat și nu se vindecă pri'iș ‘ 
rugăciunilo lor curate, înălțate către Mântuitorul Iisus Hrmosr 
Către Maica Sa si'catre toți sfinții împreunate cu rugăciunile pred-F 
ților din Biserica. a'ifl

Câte minuni nu se fac și astăzi prin rugăciuni din toată inhr». 
cu multa smerenie și lacrimi la moaștele unor sfinți ce există, 
Alin excelență șl în țară la noi, sau la multe icoane făcătoare dă / 
minuni, de asemenea. * ■

Rugăciunea are numai efecte benefice, pozitive asupra eclof 
ce o practică, astfel: îmblânzește mânia lui Dumnezeu; spală p-V 
Cățele; potolește războaiele, certurile, învrăjbirile dintre oanienh 
face sănătoși pe cei bolnavi; alungă ispitele șl necazurile din Ll*( 
hulii; dă pace sufletească, te face că uiți răul; înmoaie inima oip 
cât de împietrită ar fi ea; ne aduce lacrimile mântuirii.

In concluzie, rugăciunea este făcătoare și născătoare a 
bunătăților și este recomandată tuturor oamenilor spr$ 
ll lS'-U folos MjIICtCȘC.

Frotosingbc Ioachim l’IRVULESCU 
Sfânta Mânăstlre Lainici — Gorj

15 iulie 1993

In ncca-.lă situație profesiona
lă, dacă nu intervin mutații deo
sebite, electoratul român iși va 
vedea mai departe zilele numit- 
late, ca yi până acum, acesta pă
tând a fi efectul răzbunării opo
ziției pa opțiunea poporului. Și 
chestiunea nu are nici o Ieșire. 
Unii nu vor să demisioneze, alții 
nu vor să ajute. Și- itunfi la ce 
bun nui plătim noi ca ți contri
buabili, parlamentarii dezintere
sați ți guvernanții imapabili?

ă I d a t
să ocrotească sănatab a populației, 
prin folosința apei de băut, fiind 
ca o primă unitate militară la 
granița dintre morbiditate și să
nătate.

Nu
< ator
SUL 
gard

există nici un semn indl- 
din care să reiasă „ACCE- 
INTERZIS", nu există ace) 
despărțitor, ocrotitor al să

nătății noastre, cu toate că Pri
măria Petrlla, pe teritoriul căreia 
funcționează, s-a adresat Regiei 

do a reglementa această situație, 
Nu este rezolvată (prin lege) nici 
problema furbldităȚii apel, In

0u

3 

Q 
IPI

urma lucrărilor de tăiere a pă
durii prin aceste locuri, toate .pu
nând nu de puține oii In situații 
delicate funcționalitatea statici 
de filtre din zonă.

Nu știu în ce ape se vor scălda 
cei în cauză, dar lăsarea acestei 
prize de „sănătate" In bătaia \tm 
tulul, la îndemâna arșiței șl mal 
ahs a individului, înseamnă de
versarea bugetului statului pc ca
nalul cumpărării seringilor țl a 
medicamentelor pentru a preîn
tâmpina Iq orice clipă o posibilă 
epidemie de holeră. (D. NEAMȚID

Minunea" 
de la Urican 
Amenajarea clădirii dm sțj 

de autobuz „Sterminos" din 
câni a fost, după aproape 
ani, finalizată. Mai mult ch
ultimul termen de dare în MJ1 
slnță — „pân* In toamnă* v
fost devansat, S a tumul ”1 par 
seala, din beton, sa și aug» 
Localnicii spun cft flr fi '• 
de vreo minune ți mal-nial 
da să se închine, C!MMtun 
mult mai păm&ntuacA |1 « 
duce așa: „dacă vrcX *
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ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, 
fiul Augustin, nora Iuditha, ne
poata Raluca, iți urează dragă 
mămică și bunică, ca bunul Dum
nezeu să-ți dea multă sănătate și 
putere, iar noi să-ți dăm prilejul 
de bucurii. „La inulți anil“ 
(0125326)

„CAoA DE PIATRA", multă 
fericire, bel.șug tinerilor Came
lia și Relu, cu ocazia căsăto
riei, din parta familiei Floroiu 
(0125304)

„LA MULȚI ANI!" din partea 
prietenului (Luci) pentru Salego, 
la împlinirea a 24 de primăveri.

FIRMA ANDAX SRL urează 
.La mulțj ani" viitorului asociat 
Salego.

DOMNULUI D. Salego „La mulți 
am!“ din partea lui Rusu.

„IȚI DORESC în calea vieții 
Sa urci treptele iubirii 
Și pe călea ce vei merge 
Sâ-nfiorească trandafirii!"
„LA MULȚI ANII" pentru 

Salego din partea prietenei Da
niela (0125310)

DRAGA Irsay Mihai, la împli
nirea celor 46 de ani, soția Ma
riana, fiica Mirela, fiul îmi, ne
poțica Mădălina, ginerele Nicu îți 
urează multă sănătate, înțelepciu. 
ne și fericire. „La mulți ani!" 
(0125330)

ACUM când scumpa noastră 
Cristina împlinește 16 ani, mama 
Eiena Dulan, tatăl Felix, Cell, 
Gomei, Mioara și Irina, îi dă
ruiesc toate florile din lume în
soțite de un călduros „La mulți 
ani!" (0125336)

VÂNZ ARI-CL MPARAR1

VÂND televizoare color și video 
recordere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi lUMP). (0125252)

VÂND dozator Cornelius nou, 
6 capete, 2 800 000 lei negociabil; 
mașină înghețată americană, no
uă, o Ftră de alimentare, 2 800 000 
negociabil. Telefon 560672. 
(0125317)

VÂND televizoare color la pre
țuri cuprinde intre 135 000—

‘ 135 000, video recordere între
155 000 —210 000, frigider Arctic 240 
litri, canapea, fotolii, masă, scau. 
ne, bibliotecă, vitrine, toate la 
prețuri negociabile. Anton Pann 
nr 30, Petroșani. (0125333)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Independenței, bloo 
17. Telefon 545774. (0125320)

VÂND opaitament proprietate 
cu 2 camere, preț 900 000 negocia
bil str, Traian, bloc A 3» ap. 45, 
Vulcan. (0125322)

VÂND urgent garaj foarte ma
re, dublu, planșeu beton BCA, 
Vasila Milca (Comisariat), 1600 
dolari. Microbuz Fiat Ducato Die
sel, 1981. 9—11 locuri, 1,5 tone, 
și Fiat 132, 1980, înmatriculate, 
negociabil. Telefon 545631, 545672. 
(9125323)

FRIGIDERE deosebite 260 li- 
ti i și aragaze electrice cu 2 cup
toare și termostat, import Suedia, 
boilere, mașini de spălat, diverse, 
la prețuri convenabile — fosta 
Casa Pionierilor. (0125321)

VÂND vacă Cu lapte și mân- 
zi . Petroșani, str. Dacia, 29/2. 
(0125325)

VÂND Renault 18 , 2 000 000 lei. 
Lupeni, Gh. Șincai, 200/53. 
(0125332)

VÂND Dacia break, preț nego
ciabil, fabricație 1990, telefon 
544606.'(0125339)

VÂND televizor color RFG, 
funcționare perfectă 110 000,„te
lefon 541902. (0125335)

VÂND urgent garsonieră în 
Vulcan, confort I, str. Pinului, 
bloc 0 22, sc. II, etaj 111, ap. 33, 
preț 1 000 000, între orele 11—13; 
și 17—20. (0125340)

VÂND mașină tricotat Singer, 
360 ace. Lupeni, telefon 560767. 
(0125341)

VÂND Ford Taunus, stare per
fectă, înmatriculat, piese motor 
Volkswagen Golf și orice piese 
Ford Taunus. Telefon 560121. 
(0125344)

VÂND apartament 2 camere 
Vulcan, Nicolae Titulescu, bl. 
A 53, sc. 3, ap. 3, et. 1, 2 000 000 
negociabil. Adresați Dispensarul 
medical Breaza — Buzău, lunea, 
miercurea, vinerea, orele 8—13. 
(0125345)

VÂND Wartburg Combi, an fa
bricație 1987 (Germania) și Da
cia, an fabricație 1985 (Germania). 
Petrila, Valea Gimpei, nr. 38 A 
(Negoi Ghiță). (0125348)

VÂND urgent garsonieră con
fort 1, Vulcan, str. Parc octogon, 
nr. 5, bl. P, sc. 2, et. 2, apt. 29. 
(0125346)

SOȚUL, fiica și ginerele anunță cu durere încetarea din viață 
a celei ce a fost soție și mamă deosebită 

stAnescu eugenia
înmormântarea va avea loc duminică, ora 15. Cortegiul fu

nerar pleacă dc la Capelă. (0125347)

COMEMORĂRI

DIACONEASA ANGELA (ANGI)
Au trecut 2 ani de când
Valurile mării te-au răpit
Dar eu te iubesc și-acum
Și pe vecj n-am să te uit. Prietenă în veci, Ildi. (0125262)

PĂRINȚII și fratele Ionel amintesc că au trecut 2 ani de durere 
pricinuită de moartea fulgerătoare a scumpei lor fiice și soră

DIACONEASA ANGELA_____________

LUMINIȚA anunță cu durere scurgerea a 2 ani de la pierde- 
rea scumpei sale verișoare mal mari

DIACONEASA ANGELA (0125262)

S-AU SCURS 8 ani și 6 luni de când nc-a părăsit pentru tot
deauna iubitul nostru soț și tată

BONK CAROLY
și scumpul nostru fiu șl frata

BONK IOJIKA
Nu-i vom uita niciodată. Familia. (0125328)

AU TRECUT 6 săptămâni de lacrimi și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna dragul nostru soț, tată, socru și bunio

FIRUȚ DUMITRU
Va rămâne mrreu in inimile noastre. (0125331)

.rzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzvzzzzrtrZA

Societcifod Comercială 
„ZORI NOI” SA Petroșani

ANGA.IEAZA

— vânzători ambulanți

pentru zona Petroșani — Aeroport.

Relații Ia sediul societății (lin Petroșani, str-
Nicolae Bălcescu nr. 2, zilnic intre orele 8—11.

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „Mi- 
riodora" SRL Vulcan angajează 
urgent cu carte de muncă, pro
gram de unitate, contabilă cu ex
periență in comerț, salariu ne
gociabil. Relații suplimentare la 
telefon 570853, Vulcan. (0125329)

SCHIMBURI-ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți căutăm gar
sonieră pentru închiriere. Tele
fon 550015, între orele 19—22. 
(0125342)

SCHIMB Citroen Visa cu Da
cia Oltcit sau IMS Diesel. Pe
trila, 8 Martie, 34/5. (0125343)

pierderi

PIERDUT certificat calificare 
macaragiu pe numele Câmpulun- 
geanu Nicolae, eliberat de Stația 
d? Salvare Minieră Petroșani. II 
declar nul. (0125327)

PIERDUT tichet butelie nr. 882 
eliberat de Centrul de preschim
bare Vulcan. II declar nul. 
(0125336)

PIERDUT legitimație membru 
nr. 55 eliberată de Asociația han- 
dicapaților „Libertatea" Petro
șani. O declar nulă. (0125337)

PIERDUT legitimație membru 
nr. 64, eliberată de Asociația ve
teranilor de război a foștilor de
portați, Petroșani. O declar nulă.
(0125338)

DECES

FAPÎUL DIVERS PE GLOB

Orașul Linge îl
Georges

Milioane de cititori amatori ai 
genului policier au urmărit cu 
sufletul la gură anchetele și a- 
venturile neuitatului comisar 
Maigret, ajungând să-l identifice 
cu prototipul anchetatorului judi
ciar parizian însă mulți îl uită 
pe creatorul personajului, Geor
ges Simenon și, mai ales, că 
este belgian. Pentru a aminti a- 
cest ultim aspect, la Liege, ora
șul unde s a născut Simenon, s-a 
deschis o expoziție în care sunt 
expuse romanele sale și docu
mente privind întreaga viață și 
activitate a scriitorului.

„Soc. Com. Stil Com” SA 
Vulcan

B dul Mihai Viteazul, nr- 41

ANUNȚA

In baza Hotărârii Guvernului nr. 140/1991 și Hotărâ
rii Guvernului nr. 279/1992 scoate la licitație în vederea 
închirierii spațiului comercial in suprafață de 153 mp, de 

la parterul blocului nr. 43, pentru profilul „Desfacere 
en-gros mărfuri alimentare și nealimentare".

Licitația va avea loc în data de 13 septembrie 1993, 
ora 9, la sediul societății.

S.C. Ceres (I.A.S.) Tg. țiu
strada Unirii, nr. 96

vinde prunc de masă și pentru țuică — preț negociabil.
Dc asemenea, recoltează fructe (prune, mere) în co 

procentuale la fermele pomicole Turcinești și Dobrița 
(0125319)

F.R.f. DIVA
ANGAJEAZA

— 2 electricieni pentru Centrala Hidroenergetică dc 
Mică I’utcre dc la Buta (Câmpu lui Ncag)

Condiții: absolvent școala profesională cu profil c- 
lcctric sau liceu de profil;

vechime minimă 5 ani

încadrarea conform CCM/1993.

Relații Serviciul PPS — telefon 615750, int. 121, 131.j
132

omigiaza pe 
Simenon

„Nu am dorit să expun niște 
cărți pe niște rafturi ci să facem, 
în așa fel încât Simenon să a- 
pară în toată dimensiunea sa u- 
mană și să ilustrăm motivația 
interioară a scriitorului care poa
te va sugera de ce și cum a fost 
creat un personaj sau altul", a 
firmă directorul adjunct al mu
zeului. Exponatele sunt valorifi
cate și maj mult prin faptul că 
sunt folosite efecte sonore ce 
amintesc de „viața reală a 
autorului, precum și instala
ții ce scot fum de pi
pă că amintesc de tutunul „fu
mat" de Maigret.

Cotidianul dc opinii șl informații „ZORI NOI** apa*’* «ut» egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* 1JL 

înregistrată ta Registru] Comerțului sub 
nr, J 20/621/109L

Cont virament: 807060201 — BCR re.
UomuI.

, Directori M1RCEA BUJORESCU 
Director «xecutlvi Ing. Alexandru 

BOGDAN

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșani, str. Nicolae BMcesco nr. t 
telefoane: 541662 (director.redactor șef)) 
515972 (director exocutlv-adniinistraliv 
difuzare), 812161 (secții), lax: 093/545972.

TIPARUL) Tipografia Petroșani, «Ir. 
Nicolae Bălcescu or, L Telefon 811365.

Materialele necomandate și 
□epubiicule ou se restituie. Res
ponsabilitatea moral] șl juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu
prinse In articole aparțin, Io 
exclusivitate, autorilor.
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