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încă o diversiune? Să ne-amintim de ei
Gând nc-a vizitat țara, acum un 

sfert de secol, președintele Franței 
din acea vreme, adică generalul 
Charles de Gaulle, eram uimit că 
mulți bucureșteni, oameni cu 
6caun la cap, dar cu necazuri și 
interese particulare, desigur, s-au 
comportat de ca și cum am fi fost 
o colonie in care sosise un supra- 
președintc. lată că de curând, du
pă 25 de ani, a venit Catherine 
I,alumiere, tot o f-anțuzoiacâ. Și 
a fost primită cu oficiala slugăr
nicie in inventarierea faptelor de
mocratice petrecute in România 
ultimului an. Concluziile au fost 
sibilinice, că mai avem de lucru 
cu drepturile minorităților etnice. 
Era actuală acea secretă întâlni- 
re in cadrul căreia se hotăra, pes
te capul Parlamentului aflat în 
vacanță, inscripționarea bilingvă

I\ AC EASTA SE AII \ LA 
Ll'PEM

MISS
Iată că nici nu s-au stins încă 

ecourile concursurilor de frumu
sețe organizate la începutul pri
măverii și deja ediția de toamnă 
a acestui gen de concursuri bate 
la ușă. Astfel, în aceast i seară, 
iu Lupcni va avea loc concursul 
de frumusețe „Miss Vacanța". 
Concurs ajuns deja la cea de-a 
treia ediție. Organizat de același 
inimos DJ Woddy Bogdan, anima
torul discotecii „Montis ’93“ și 
găzduit de firma „Montana" (pa
tronată de același inimos Adi 
Albescu) acest concurs va reuni 
fete frumoase nu numai din Va
lea Jiu’U| ci din întreaga țară. 
Tot în cadrul acestui concurs le 
veți putea revedea încă o dată pe 
câteva din participantele la con
cursul „Cea mai frumoasă citi
toare" inițiat de ziarul nostru. 
Ziar care va fi evident reprezen
tat și el la acest eveniment.

Printre alte surprize, sperăm 
plăcute, organizatorii ne-au pro
mis și o inedită tombolă cu câș
tiguri deosebite. Dar ce va f; vom 
vedea, vom analiza, vom consem
na, și — do ce nu? — vom critica 
(lăuda). (Tiberiu VIMJ’AN) 

din localitățile în care etniile au 
un anumit procent din populație. 
Adică e vorba de Ardeal nu de 
altceva. Și pentru că au fost 
proteste, UDMR a întocmit o 
scrisoare către Consiliul Europei. 
Căruia i se plânge că nu au pri
vilegii. Este o atitudine lipsită 
de loialitate și care a fost discu
tată, joi, în cele două camere ale 
Parlamentului. Se va mai 
discuta și în săptămâna următoa
re.

Să fie o nouă diversiune a Ful 
terii pentru a abate atenția de 
la lucruri maj importante?

Socotesc că nu, îndeosebi dacă 
am in vedere faptul că a început 
sesiunea de toamnă și, deci, s-a 
perfectat, cu obișnuitele poziții 
politice divergente, cadrul de ac
tivitate legislativă. Dintr-o dată a 
explodat bomba, amorsată în se
cret și despre care este de necre
zut că nu știa nimic secretara ge
nerală a Consiliului Europei.

In aceste circumstanțe fac o 
legătură cu o întâmplare de aici,

După două înfrângeri consecutive
Antrenorul loan Rus (Minerul Lupeni) 

și-a depus demisia
■ Joi după amiază, factorii de 

decizie in problemele sportului, de 
la AS Minerul Lupeni au analizat 
comportarea necorespunzătoare a 
echipei de fotbal „Minerul", după 
primele etape de campionat. Ca 
fost antrenor principal și simțin- 
du-se poate principalul „vinovat" 
de cele două eșecuri consecutive, 
1—2 acasă în fața formației CS 

ANUNȚ IMPORTANT
Primim din partea organizatorilor discotecii „Vox Montis" 

știrea că, din cauza nefinalizării in totalitate a lucrărilor de îmbu
nătățiri, redeschiderea acesteia are loc sâmbătă, 11 septembrie a.c., 
și nu astăzi 4, septembrie, cum s-ar fi dorit.

Așadar, admiratorii, cărora ii se cer scuzele de rigoare, sunt 
așteptați sâmbăta viitoare cu toate cele necesare pentru o am
bianță plăcută.

Eroarea din anunțul de ieri nu aparține Redacției.

Chiar 
am ajuns

dacă
la pepeni

din Petroșani. Un om în vârstă 
a spus că s-a născut în Ungaria. 
Unde anume, a insistat interlocu
torul. La Vulcan. Nu dau nici o 
importanță spuselor unui bătrân 
deoarece am reținut o plastică zi
cere de demult care ne atrage a- 
tenția că unii bătrâni dau în 
mintea copiilor.

Alai semnificativ este că toți cei
lalți etnici minoritari, germani, 
sârbi, turci, tătari, bulgari etc., 
gândqșc în termeni corecți cu 
privire la drepturile și libertățile 
lor.

Știin bine că nu ne putem alege 
persoanele cu caic locuim într-un 
imobil. Mult mai important este 
să trăim într-un cadru civilizat, 
respectându-ne unii pe alții. Da
ca unul tot merge la primar să 
pârască pe cineva, atitudinea e 
dezonorantă pentru pârâcios.

Tot așa și cu discuțiile din a- 
ceste zile. Care nu sunt. noi. Dar 
să le tratam ca pe niște mofturi 
de copil năzuros, prea mult bă
gat în seamă.

Tiberiu SPATARU 
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Târgoviștc și 2—0 in deplasare la 
Electrica Curtea de Argeș, dl. 
Ioan Rus .și-a depus demisia, care 
â-a fost acceptată.

De pregătirea echipei se ocu
pă acum antrenorii Fane Colceag 
și Gheorghe Lixandru.

■ Vasile Stafie n-a fugit ni-

(Conlinuare în pag. a 7 a)

Dumnezeul son dorii o r să I ă șl ui ește la
„CASA FĂRĂ GÂNDURI”

Sonda, zic sondorii, c mai rea 
decât o femeie: te păcălește când 
ți-c lumea mai dragă1 De aceea, 
poate, dar și datorită faptului că 
nu prind rădăcini nicăieri, sondo
rii sunt plini de povești cu șl 
despre femei. Stropiți de noroi 
până-n ochi, uzi uneori până la 
pi 'Ic, cu apă-n cizme, > i nu-și 
pierd niciodată umorul și sunt 
mereu gata să-ți povestească ulti
ma aventură. iJ‘< undi- atâta dra
goste de viață?

Ca să înțelegi aceste lucruri tre
buie să îmbraci haina șubțirc și 
peticită a sondorului și să urci 
la pod, la 12 sau IR m înălțime, 
când dă Dumnezeu o ploaie..., cum 
știe. El s-o dea, și-un vânt rece 
de te taie la oase. Să trăiești cu 
sondorii nesfârșite nopți de ger, 
când soba devine o vagă amăgire, 
răsuflarea devine zăpadă, iar tim
pul se dilată, Îndepărtând ră
săritul de 6oare, de care începi 

să te îndoiești că vei mai apuca 
să-l vezi. Abia atunci vei înțele
ge de ce sondorul trăiește clipa 
cu toată puterea ființei lui, odată 
scăpat de uruitul infernal al son
dei.
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In jurul unei sticle de vinars 
(căreia-i spun „unsoare pentru 
minte"), vel afla și cât de buni 
meseriași sunt, pentru că atunci 
când se adună, la crâșmă sau pe 
deal, pe iarbă, pe zăpadă, pe ori
ce, gândurile tuturor se întorc la... 
meserie, draga de cal Despre care 
se vorbește mult, Încet sau taro, 
dar mult și cu patos, ca despro o 
mare iubire. Iubiri trădate, iubiri 

Împlinite, iubiri regăsite, pasiuni 
năvalnice sau îndelung tăinuite, 
pentru această bărbătească mesa- 
ric, ies la iveală și se învălmă
șesc cu amintirile, într-un potop 
de vortre, in 'arc nimic nu se 

iartă. Totdeauna în prima linie, 
până la ultimul pahar (alcoolul, 
spun ci, este cel maj marc duș
man al omului, dar cine dă un 
singur pas înapoi in fața dușma
nului e un lași), sondorii taie și 
spânzură, dau soluții simple la 
probleme complicate, judecă și 
condamnă, până la ultima picătu
ra 1

Apoi, cu nelipsita geantă pe u- 

mâr, cu toate măruntaiele zâm
bind in ci, sondorii pășesc pe poar
ta casei lor de la Iscroni, ușori, 
în cizmele lor grele, goliți de griji 
si gândurj negre. Toate au rămas 
pe de d. Do aceea continui să 
cred, că, dacă există un Dumne
zeu al sondorilor, acesta ii așteap
tă la Iscroni, în „Casa fără gân
duri" — un bloc de garsoniere 
construit prin eforturi proprii, cu 
40 de locuri de cazare, termofica- 
re și tot confortul dorit. Cantina, 
cu ajutorul gospodăriei anexe, le 
oferă, la intrarea în schimb, o 
masă caldă gratuită, iar banii, 
când e iarăși bine la sondori, tot 
acolo se dau. Tntr-o asemenea zl, 
[M>ți face cunoștință cu ei într-o 
altă ipostază ca oameni pur șl 
simplu, simpli dar cu suflete 
mari. O vorn face și pe asta.

Ștefan CIMPOI
Sorin OPREA

Invitație
l'n articol deosebii de a- 

cuzator apărut in ziarul ..Ir*
venimenlul z.ilei“ din dala 
de 2 septembrie 199.'!, lasă 
să se înțeleagă implicarea 
directa a celor doi deptilali 
de Valea Jiului, dl. Gheor
ghe Ana și Ioan Ilorlopan, 
în afacerea „Uelronun"

întrucât acuzele suni foar
te grave și afectează elec
toralul din Vale, ziarul „Zori 
noi“ își exprima disponibili
tatea și curiozitatea în ace
lași timp, lansând celor doi 
domni depulati invitația de 
a se disculpa sau de a ne 

limpezi pe toți.
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„Cei șapte ani apocaliptici”

Răsfoind filele îngălbenite ale zbuciumatei și 
Lăt.âinei istorii, suntem cuprinși de complexita
tea multor sentimente; de dragoste, de compă
timire, de mirare, de învrăjbire, de mândrie, de 
urxă, și așa mai departe, toate convergând către 
subiectul lor: omul și complexitatea Iul.

Omul este răspunzătorul inevitabilei sale is
torii. Istorie are fiecare popor, fiecare neam, 
fiecare domeniu, fiecare știință șl, de ce să nu 
o spunem, fiecare religie. Acesta este punctul 
fundamental al identității respective.

j5eci, fiecare religie are identitate, are istorie.
Erorile mari se fac atunci când cineva care 

nu-ți cunoaște bine religia, dec; identitatea și 
istoria sa. începe să vorbească șl despre altă 
religie 6â o combată sau să o admită, sau să 
speculeze din fiecare câte ceva. Frumos ar fi ca 
atunci când și-ar cunoaște limitele cunoștinței 
să se oprească.

Orice greșeală în istorie s-rt mal îndreptat 
sau s-a mai trecut cu vederea peste ea, dar gre
șelile de credință, erorile dogmatice, ereziile 
sectare, au fost fundamentale pentru toate țările 
lumii.

Aceste erori de credință au fost, sunt șl vor 
fi, maț ales în vremurile de apoi mai multe ca 
oricând. Biblia mărturisește: „Iisus le-a zis: 
Păziți-vă să nu va înșele cineva, căci mulți vor 
veni sub numele Meu și vor zice: Eu sunt IJris- 
tosnl și pe mulți vor înșela. Atunci mulți proo
roci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. 
Atunci de vă va zice cineva: Iată Hristos cete 
aicea, sau acolo, să nu credeți 1 Căci se vor scula 
Tir stoși mincinoși și vor arăta semne mari șl 
minuni ca să ademenească, de s-ar putea și pe 
cel aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, 
de vă vor zice: Iată Hristos este în pustie, să 
nu iesiți; sau: Iată este în cămări tainice, să nu 
C»<leți!" (Matei, XXIV; 4. 5, 11, 23, 26)

Deci, dacă însuși Iisus Hristos ne-a atenționat 
«Ie așa ceva fraților, să fim sigurj de acele lu
cruri, adică: înmulțirea sectelor, așa cum nu a

PROGRAM SATELIT

fost niciodată de la Hristos încoace; vorbirea tot 
mai mult și mai modern despre Hristos, dar in 
schimb o depărtare cât mai mare de Hristos; pro
liferarea credinței cu mijloace desacralizante; 
mascarea numelui lui Hristos în sectele demo
nice, și așa mal departe.

Gauza acestor cuvinte pe care le scriu a 
fost apariția în această primăvară a unei cărți, 
printre multe altele, „Cei șapte ani apocaliptici", 
de Ion Țugui.

Carte de o speculație incitantă, notorie, dis
tructivă și dezorientativâ, caracterizată prin ne- 
concordanță și Incoerență în părerile așa zise 
„teologice" ale bizarului personaj — Gontele 
lncapuciato.

Cartea începe cu un „motto" al lui Mircea 
Eliade, care nu are nici gram de esență creștină. 
Zic lucrul acesta deoarece titlul are semnificație 
pur creștină, despre Apocalipsă care se găsește 
cu precădere în Noul Testament și în învățătura 
creștină.

Deci, lucrurile se contrazic de la început. 
Toată considerația lui Mircea Eliade, este prin
tre cei mai mari oameni de știință și savant al 
românilor, ne plecăm înaintea acestor merite, 
dar când e vorba de invocarea altei eredințe 
străine, fără Hristos, cu o Imaginară Shambala 
și credință In reîncarnare, combatem lucrul a- 
cesta și nu-1 urmăm.

Aceste chestiuni sunt contrare lui Hristos șl 
învățăturii Sale.

Toată cartea este însăilată cy asemenea In
coerențe, adică, odată se vorbește de Hristos și 
că respectivi] sunt creștini, după aceea, ne pe
trec în reîncarnare, în învățături yoginc, în po
litică, în Istorie, tn astrologie, în cosmologie, 
fiind o conglomerație fără cunoștințe pur teolo
gice, așa cum se cere să fie titlul cărții.

Protosinghel loachim PÎRVULESC'U, 
Sfânta Mănăstire T.ainiei
(Va urma)
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Zvonurile privind Închiderea 

întreprinderilor miniere s-au do
vedit a fi doar niște false presu
puneri. Condiții în care fiecare 
întreprindere c gândește la 
schimbarea generației de munci
tori. Venind In întâmpinarea a- 

cestej idei, Min. înv. a ;>prob.it 
pentru anul acesta, numai la 
Grupul .Școlar din Lupcni nu 
mai puț n de 120 de locuri pentru 
liceu la specialitatea „miner". Nu
mai că la cele două examene dc 
admitere s-au înscris numai... 7 

elevi. Astfel încât clasele de mi
neri nu s-au putut realiza. Să 
înțelegem oare de aici că la ur
mătorul schimb de generații de 
muncitori Ja exploatările miniere 
vom importa mineri?

Tiberiu VINȚAN

RTL
5,00 în linia Întâi
7,00 Seriale și da

12,05 Gaptaia America
12,25 Țestoasele Ninja
12,55 Winspector
13,20 Harry și Hendersonii
13.45 Sasa plină
14.15 Prințul Bel-Air
14.45 Maiorul Dad
15.15 Raportul poliției
15.45 Knight Rider
16.45 A-Team
17.45 21, Jump Strcet
18.45 Meirose Place
19.45 Știri
20.15 Bevery Ilills, 90210
21.15 Teatru popular
23,00 Karate tiger IV

0,50 Totul e dragostea
2.20 Seric Rose
2.50 Exterminatorii anului 3000
4 15 Bevery Ilills
5,00 21 Jump Strect
5.50 A-Team
6,35 Desene animate.

PRO 7
6.20 I.umea animalelor
7,05 Seriale și da

10.15 Braxton
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8,00 Bună dimineața... de la Iașii 
9,00 Actualități.
9,10 Ba nu, ba dai

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Șahul de la A la 2.
10.40 Documentar științific.
11,10 Pompierii vă informeazâl
11.30 Festivalul internațional de 

folclor —• „Sarmizegetusa".
42,00 Ora de muzică.
13,00 Alfa si Omega.
14,00 ORA" 25 — Tranzit TV.
18,00 Concursul șl Festivalul In

ternațional „Cerbul de aur* 
Brașov, România 1993.

18.40 Teleenciclopedia.
19,25 Actualități.
19.55 Editorialul săptămânii.
20,00 Concursul ți Festivalul In

ternațional „Cerbul de aur* 
— Brașov, 1993.

21.55 Film serial. Maddie și Da- 
vid. Episodul 6.

22,45 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbul de aur" 
Brașov, 1993.

23,15 Actualități.

41.30 Sahara
81.30 M.AuS.II.
44,00 Air Force
14.55 Născut liber
15.55 Un caz pt. Ghase
46.55 Maciste șl vampirul
48.30 Max Monroe
49.25 Gei trei
49.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roscanne
21,00 Știri
21,15 Procesul capcană
23,35 Tal Pan
2,00 Eu, spionul
3,10 Misfist-nesociabilii
5,15 Reluări

EUROSPORT
9.30 Aerobio

10,(X) Moto-magazin
11,00 Magazinul molocicli.știlor
11.30 Canotaj
43.30 Baschet profesionist (NBA)
45.30 Canotaj CM
48,00 Baschet Trofeul Leg rând
20,00 Golf
22,00 Fotbal. CM Juniori.
23,00 Box. Meciuri internaționale

0,30 Golf
2.30 Expoziția 1SPO, Munchen.

24,00 Film serial. Midnigbt 0e 1- 
ler. Episodul 28.

DUMINICA, & SEPTEMBRIB
8,00 Bună dimineațal
9,00 Actualități.
9,10 Povești dt vacanță.

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

lui.
13,20 Reflecții rutiere.
13.35 2x2.
14,00 Actualități, Meteo.
44.25 Video-magazin.
18,00 Concursul și Festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
Brașov, 1991

18.40 Convorbire de duminică
19,10 Duminica sportivă,
19.30 Actualități.
20,00 Concursul șl Festivalul in

ternațional ^Cerbul de aur"
21.35 Film serial. Dallas.
22.25 Concursul ;) Festivalul in

ternațional „Cerbul de au:" 
~ Brașov, România 199’

22.40 Actualități.
24,00 Nocturna de duminică.

LUNI, 6 SEP’J EMBI'IF

14,00 Actuahtiți
14,13 Ora dc muzica
>5,00 Cursuri dc limbi .stiuinc
15,45 O samă d>- cuvinte
16,00 Actualități
46,f>5 Album dc v.v.mțâ
<6,35 Civilizația montană
47,05 Magazin in limba msghmrH
<8,33 Tezaur folcloric
19,00 ABC •anciar-banc.ir
19 30 Dc;.en' mimate
20,00 Actualii.

sport
24)50 Studioul « comnnio
21,35 Teatru I'V. Iașii în < ii r>..v.il. 

dc V, Altcs.iridri.
23,05 iiiaiitâți
23,20 I 'priza a ticia.

MARȚI, 7 SEI’J EMBitli'.

7ș0fl TVM. Tclcm itm.i;.
40,00 TVIl Iași.
41.00 TVR Cluj-Napo i
12,00 Mlâștinile An>«
12.25 Lumină «lin hm
13.25 Ecran de vac.mț .
14,00 Actualități
14,15 Ora dc muzicy
45,00 Album dc s.u.anța
46,00 Actualități
46,05 Convlcțuiri-magazin
Ir,05 Dragostea ți legile ci
16,00 Cultura In lume
18.30 De la lume adunate
19,00 Ancheta TV
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități
20,40 Sport
20,50 Film serial. Cealaltă față a 

paradisului
ti; 0 Universul cnno.așferti
*2,35 Farmecul misieM

23,05 Actualități
2.1,20 G.iuckamus

MIERCURI, 8 SE . .UJI.Iii

7,00 TVM. Telcm.din.il
10,00 TVR Iași

I 1,00 TVR Cluj Napoca
12,00 Destinație: luin''a
13,00 Ecran de vacanță.
13,30 Desene animate
H,00 Actualități

Programul TV. săptămânal
14,15 Ora de muzică
15,00 Album de vacanța
l\30 Cursuri de limbi străine
15,45 O samă de cuvinte
16,00 Actualități
16,05 Vârsta a treia
16.35 Panoramic muzica)
17,00 Repere în civilizația bronzu

lui
17.30 Arhive folclorice
18,00 Documentar artistic
18.30 D<’-*:ne animate
18.50 FOTBAL; Insulele Fetoe —

România
20.50 Actualități
27,25 Telecincmatecn. Cavalerul 

nisipurilor.
33.35 Actualități
23,*» .Simpozion

JOI, 8 SEl’TEMBIt.i,

1,H TVM TelemaHnal
H.M TVR lași

11,00 TVR Cluj-Napoca
42,00 Film serial. Maguj.
12,35 Desene animate,
13,00 Ecran ele vacanță
41,00 Actualități
14,15 Ora de muzică
15,00 Album dc vacanță
15,45 Cursufi dc limbj ș|iâine
46,00 Actualități
16,05 Repere moldave

46.35 Repere transilvane
47,05 Magazin cinematografic
48,05 lele-disci.i) muzicii populare
48.30 Reflecții rutiere
'8/15 Avanpremieră TV
48,50 Baschet masculin: Univer

sitatea Cluj — RTI Min.sk
19.30 Desene animate
20,00 Actualități

20.35 Rosturi, rostiri
20,40 Sport

20.45 Film serial. Dallas.
21.45 Memorialul dur. rii
23,15 Ac tualități
23.30 Itinerare spirituale

VINERI, 18 SEPTEMBRIE

7,00 TVM Telcnaatin.il
10,00 TVR Iași
44,00 TVM Sluț). Napoca

12,00 înfruntând imposibilul
12.30 Descoperirea Planetei
43,00 l>,jn dc vacanță
13.30 Desene animate
14,00 Actualit iți
44,15 Ora de muzica
15,00 Album de vacanța
15,45 Amara ’93
16,00 Actualități
46.05 S.O.S. Natura!

16.35 Arte vizuale
47,05 Magazin în limba germană
18,05 Pro patria
19,05 Gong I
49,30 Desene animate
20,00 Actualități
20.35 Sport
20,45 Film seiia). Pasărea spin
21,40 Viața parlamentară

22,25 5 pentru un CEC

22,50 In amintirea n< istiâ. Ioana

Radu

21.20 Actualități

23.35 Film artistic. lovitura.

1^9 Jazz ian

SÂMBĂTĂ, 11 SEPTEMBRIE

6,00 Bună dimineața de la... €Tu^
Wapwa' ‘ -

9,00 Actualități
9,10 Ala-Bala-pcrtocalal

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Șahul dc la A la 2
10,40 Documentar șliințifio
41.10 Pompierii v-j informează!
J 1,20 Avanpremieiă TV
41.30 Hora la Bobești
12,00 Ora dc muzică
13,00 Alfa și Omega
14,00 ORA 25 — Tranzit TV
49,15 Teleenciclopedia
20,00 Actualități
20.30 Editorialul săptămânii.
20,35 ORA 25 — Tranzit TV
23.10 Film serial. Midnight Caller
24,00 Spoit-magazin

DUMINICA, 12 SEP’I’EMBIUE
f

8,00 Bună dimncațal
9,00 Actualități
9,10 Povești de vacanță

10,00 Film serial pentru copii.
40.30 Lumină din lumină
11.30 Viața satului
12.55 Florj de cântec românesc
43.20 Reflecții rutiere
43.30 învingătorul
14,00 Actualități
14.10 Video-magaaia
16.55 Fotbal: CeaMâul — „U" Cluj
48,50 Poșta TV
49,00 Film serial Dallas
20,00 Actualități
20.30 Film artiștii ochii p«- 

stelo
32,05 Duminica spastica
32.20 Vip *93
>3,45 Actualități
24,00 Nocturna de UnaMax4

prob.it
Telcm.din.il
Telcnaatin.il
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VIAȚA CULTURALĂ
Avanpremieră teatrală Anotimpuri de dor

REÎNTOARCERE LA
teatrului 
semnată

Primul spectacol nou pentru stagiunea de toamnă a 
din Petroșani va fi „Gărgărița". O satiră plină de vervă 
de elaslcul Plautus. Așadar, după Sorescu, după Emlnescu șl după 
V. Butulescu, iată că ne reîntoarcem la antichitate. Plautus. Unul 
din părinții dramaturgiei și indiscutabil, maestru al satirei. Sâ 
asktâm la un teatru antie jucat In stil „modernist?11 Iată o între
bare pe oare ne-am pus-o și ne-o vom pune până când vom avea 
bucuria de a viziona spectacolul. Cum însă curiozitatea reporteri- 
oească nu ne lasă, am încercat să aflăm amănunte despre acest 
♦poctacol ce so montează în premieră la Petroșani, de la directo
rul Teatrului dramatio „I D. Sârbu", nimeni altul decât regizorul 
piesei, domnul Dumitru Velea.
— De ce „Gărgărița" șl de c« 

această reîntoarcere la clasici?
—- Clasicii sunt acum, mai mult 

ea niciodată, actuali. învățămin
tele lor iși găsesc deplina anco* 
faro în realitatea pe care o trăim, 
lata de co revenim mereu la cla- 
sioi, la părinții dramaturgiei. 
„Gărgăriță" este o satiră. Acidă. 
Acțiunea se petrece în Epidaur 
(Angolia). Tutelarul întâmplări
lor povestite, nimeni altul de
cât Dionysos. Aparent, firul con
ducător este o poveste de dra
goste. In fapt, Dionysos este pa
tronul pi-sei șl licoarea sa, vinul, 
yinul le iace șl le desface pe 
Coate „Gărgărița" este o „bacana- 
Lâ". Nu ne-ar surprinde și nu ar 
surprinde pe nimeni daca perso
najele piesei, ar apare ca într-o 
procesiune de exaltați, prinși 
jocul tor, înveșmântați in viță de 
vie și cu struguri sau cupe 
vin in mâini. Plautus ridică

în

cu 
pe

scenă Templu pentru Venera șt 
Templu pentru Esculap. Unele 
personaje sunt sub semnul lui 
Eros iar celelalte sub semnul lui 
Thanatos. Tămăduite și unele, 
și celelalte de Dionysos. G urcul io, 
„parazitul" lui Pjiaedromus, Leae- 
na, slujitoarea lui Cappadox, 
Cappadox însuși oare 
înalță rug lui Esculap 
fără a se putea abține de la os
pețe, l’alinurus și ceilalți au un 
singur gând: vinul. Personajele 
adulmecă mintă, ospățul. Trium
ful lui Eros reiterează jocurile lui 
Dionysos, cu împlinirea lor în 
final, într-o mult dorită bacanală. 
Deși o doresc, personajele nu so 
pot apropia de „lumea zeilor". 
Proza sfârșește în poezie. Cât des
pre înțelesuri, adâncile înțelesuri 
ale satirei, lăsăm spectatorii să 
lc pătrundă. Noi ne străduim să 
le sugerăm pr in arta actoricească, 
prin muzică șl scenografic, prin

CLASICI
simbolurile la care apelăm.

— Distribuția?
— li veți revedea — enume

rarea esto pur șî simplu aleato
ria ~ pe Mirela Gioabă, Florin 
Plaur, Mihai Clita, Gorvin AJexe, 
Rosmarin Delica, Francisca Gho- 
robea, Rochea Cernescu, 
JurJ, Mihai Sandu și pe 
actori al teatrului.

•— Pa când premiera?
— Cred că în a doua .

lui septembrie. Se lucrează au 
tragere da inimă, actorilor le 
place textul, așijderea celorlalți 
realizatori, da la scenograf la 
autorul muzicii de scenă și la re
gizor.

— Despre actuala stagiune?
— Prefer să vorbim după pre

miera piesei „Gărgărița". Avem 
câteva surprize, avem curajul dc 
a ne asuma răspunderea artistică 
pentru a diversifica repertoriul 
și a oferi astfel prietenilor noștri 
și ai Thalici spectacole dramatice 
de toate genurile, cât maj bune. 
Dorim ca publicul să ne viziteze 
cât mai des șl acest lucru depinde, 
in primul rând de calitatea spec
tacolelor.

— Până la premieră?
— Reluări ale altor spectacole 

de succes, cum au fost recentele 
piese „Bătăi în pluș" sau „Hoțul 
cinstit". La Teatrul dramatic I.D. 
Sârbu, după vacanța de vară, lu
minile rampe; s-au aprins.

Primăvara — când brațele mamei mă strung — 
Cresc ghioceii de atâta iubire
Și-o mare de aripi tresare !n crâng
Dansând peste iarba subțire.

Radu 
ceilalți

Vara — când buzele mamei sărută — 
Tainic se-aprinde-al cireșilor rod 
Privighetoarea tace ți-ascultă 
Foșnetul stelelor prinse-n năvod

Toamna — când palmele mamei mângâie —
Lin se roiesc după soare strugurii limpezi și grei
Via miroase a dor șî-ă tămâie
Frunzele ! cad peste umerii mei

Iarna — când mama m-adoarme cântând 
Lacrima norilor albă se face
Stoluri de vise, tărâmuri de gând 
Picâtură-n sufletul nopților pace.

EDITORIALI
Semnalăm în librăriile noastre 

trei noi apariții editoriale pe care 
le datorăm scriitorului Vintilă 
Corbul. Este vorba de „Căderea 
Constantinopolului", „Iubirile im
posibile ale lui Petronius" și „Di
nastia Sunderland Bcauclair". 
Cele trei romane de mare succes 
au apărut la Editura „Continent 
XXI". Istorie și ficțiune. Iată ce 
nc propune Vintilă Corbul.

Lucia MI NTENU

Culorile 
Columnei

i 
boita 
39,13

Hoțul cinstit
lTitnuî spcriicol t.-atral al 

toamnei jucat pe scena Teatrului 
dr uiiatic- „I D.. Sârbu" jplin Petro
șani o i minerit să fie o reluare. 
Est? vorba de rep! /■■ntațiilc din 
zil'.ie de 4 și 5 septembrie cu 
(>■ sj conci'admului nostru Vale- 

r><i Butulescu, intitulată „Hoțul 
cinstit" (Veșnbie provizorie). Un 
sjrx» u-ol care, montat in stagiu- 
p-.-.i )• L'cuttj în premiera absolută, 
s a bt m ut de succes. Spectacolele 
vor începe la ora 19. Ele vor fi 
pre -date ie recitaluri de muzică, 
poezie și coregrafic susținute sub 
genen ;ul „Excelsior — spectaco
lul tincieții" de formații de tine
ret din Valea Jiului, iulie care 
be vor afla și giupurile TG—DG 
Ș. fCE SENATORS. Nu nc îndoim 
tu iubitorii arte; dramatice, ai 
muzicii ,i coregrafiei se vor afla 
!u sală, la această primă intâl- 
pire a artiștilor din l'etroșani.cu 
publicul, in cad, ui stagiunii de 
toamnă. Manifestările sunt orga- 
nlia'e sub egida teatrului și a 
Fundați-i culluiale „I l> Sârbu".

Cutezător avântată spre 
albastră a Romei, cu cei 
metri ai săi, Columna împăratu
lui Traian — monument sculptu
ral de excepție al arhitecturii aa.- 
tice, autentică cronică în piatră 
a aprigelor încleștat’; din epopeea 
dacilor pentru libertate, in con
fruntarea cu cea mai puternică 
forță politică Și militară a acelw. 
vremuri, Imperiul Roman — fas
cinează de aproape 19 secole pe 
privitor. Fascinația nu este doar 
de ordin estetic. De sute de ani 
învățați din toate domeniile s-atl 
aplecat cu migală asupra monu
mentului, străduindu-se să-i des
cifreze mesajul, tainele. 3-a făcut, 
de sute de ori calculul scenelor 
orânduiie in spirală, de la bază 
spre vârf, încercându-se 
afla secretul perfecțiunii 
2500 de figurj sculptate, 
scris studii, s-a încercat a se afla 
totul. Mai ascunde Columna vreo 
taină? Iată că da — au spus un 
grup de specialiști italieni, maeș
tri în tehnica nucleară de cerce
tare a monumentelor istorice, 
conduși de Sebastiano Cintl și 
Giovoni Gigante. Se știa de multă 
vreme că statuile și reliefurile din 
marmurile antice fuseseră inițial 
colorate. Cum va fi arătat oare 
monumentul în vremea când 
Appolodor din Damasc îl va fi 
dezvelit cu mândrie in fața Iul 
Traian, cum va fi arătat colorat 
.stindardul dacilor, cuin vor 
fost veșmintele lor, uniformele 
romanilor? Erau oare colorate I- 
nițial și scenele de pe Columnă?, 

Analizele complexe la care a 
fost supus monumentul au dezle
gat misterul. A fost posibil acest 
lucru utilizându-se rvflectoscopia 
computerizată in infraroșu, cap
tarea radioactivității pentru cer
cetai j pe structuri arhitectonice, 
analiza semnalelor dinamice până 
la o frecvență de 1000 Hz, analiza 
elemenlală incluzând spectrome- 
tria cu raze X și sematometria. 
S-a reconstituit FOTOGRAFIC, 
IN CULORI FIECARE IMAGINE 
DE PE COLUMNA. Imaginea co
lorată vorbește sugestiv de drama
tismul luptei. Se distinge un răz
boinic dac conducător In lupte, 
purtând steagul cu cap de lup 
al dacilor, oștean care, se crede, 
ar fi 
care predomină scenele de lupți 
sunt
nilor, alb și negru pe îmbrăcă
mintea dacilor, verde închis pen
tru zidul cetății asediate, albastru 
înclii.s pentru cer. In prezent Co
lumna esle în atenția specialiști
lor italieni care au găsit mijlo
cul de a o proteja complet do 
agenții corozivi naturali. Astfel 
Columna lși trăiește noua viațA, 
la adăpost de poluare. Spre bucu
ria ■ ochiului. .. ‘ J

de 
și

Vraja sunetelor
Numai câteva zile nc mai despart dc primul 

sunet al clopoțelului ce va vest; reînceperea 
cuiburilor școlare. Esle, desigur, un eveniment 
în viața fiecărui copil. Un eveniment care tre
zește emoție atât copiilor cât și cadrelor didac
tice și părinților. Odată cu 15 septembrie iși va 
relua, firesc, activitatea ,și secția de muzică a 
Școlii generale nr. 1 „I.Gh, Duca", din Petroșani. 
Vraja sunetelor va mângâia din nou visele co
piilor noștri cei m.u talcntați. Din obiectivele 
pe care micii artiști și ambițioșii lor dascăli mu
zicali ș. le-au propus pentru acest an școlar 
reținem — așa cum a rezultat dinlr-o recenta 
discuție purtată cu profesorii școlii — prezențele 
la un nivel cât mai înalt la festivalurile 
interpretare muzicală cu caracter național 
interjudețean promovarea cu ma; multă în
drăzneala in spectacolele și recitalurile ce vor 
fi organizate în Valea .Țiului, a repertoriului 
românesc, creșterea, în ansamblu, a prezenței 
.școlii în v.ața culturală și artistică a Văii 
Jiului. Tradiția și premiile ouținute in anii an
teriori obligă. De altfel, în vederea descoperii ii 
dc noi talente m .’icale, înainte de începerea 
cursurilor acestui an școlar, în cadrul școlii se 
organizează selecții pentru copii/ îndeosebi pen
tru coi de vârsta clasei I. Instrumentele de bază 
predate în școală sunt pianul șl vioara. Se or
ganiza, i/ă, dc asemenea selecția copiilor de vârstă 
gimnazială penii u învățarea instrumentelor de 
suflat accesibile lor, precum flautul, clarinetul, 
ș.a. Spre sfârșitul acestui trimestru școlar vom 
putea aplauda primele iccitaliiri. Pună atunci 
Insa un volum mare de munca ii așlc rptă pe 
copii și profesori.

Manifestările toamnei PE MAPAMOND

se 
celor 
S-au

Iu vreme ce la Ui a.șov aie loc I 
urina', la scuitj vieme de un festival 
cărui ter iiiLci național, in 
tăinâiia viitoare „SCOR l’IONS" 
sen dc două concerte ce vor f; ml „lz>hU.»v ,
la noi de abia vin directorii așezămintelor de cultura din concedii. 
Ma log, diferă optica, se parc. Sunt, totuși, doua-lrei manifestai! 
culluiale programate și anunțate din timp pentru această toamnu: 
„Meinoi laiul Gicțj Popa", la I’ctrila, Festivalul dc folclor muzical 
pi-nfru copil, ce este piogiamat la Aninoasa și. la Lupeni mai 
multe mariifeslari, sub genei icul „Zilele culluiale ale Lupeniului". 
io vedem dacă cei care le-au programat și le au anunțat pe dife
rite „canale ale informației", din timp, se vor ține de cuvânt.

Festivalul „Cerbul de aur",
1 rl«- muz.ea rock, tot cu 

vreme ce la Bucuiuști voj concerta sap 
și alte grupuri renumite, într o 
găzduite de stadionul „Dinamo",

I’agină realizată de 
Horațiu ALEX ANDRI $C(J

«'SWVZZZ/ZAU4/ZZZZ//ZZZSZZ//ZZZ/ZZZZZS/Z/SZS4MVZ4W//ZZ/ZZ//Z/Z.///ZZZZS./ZZZZ/Z/ZZ/ZZZSZ4

Concerte antologice iii Singapoie: protagonist, Micliael Jackson. 
Tuineu asiatic asemanator acelui neuitat „Dangcrous" european 
din anul trecut. Indu-tiia creării și susținerii vedetelor nu se dez
minte. Prea mulți bani s<; investesc in super starul american pen
tru a ,i pcimite cineva sa piardă. Scandalul Til cure este nnplicut 
M..I. parc a fi o încerc.uc de durăinare a starului, tot in folosul 
unui star, pentru moment nec unoscut, dar pe care uriașa mașină 
dc fabricat vedete a industriei americane de creat vedete ii pre
gătește deja, clin umbru, M..I. esle la apogeu, are 35 de ani, are 
lani, ce mai poate da nou Se caută altceva. Banul trebuie sa 
circule. Și mai ales să producă... bani. Un dolar pentru vedeta, 
care numai o viață liniștita nu are, nu l lasă bod) guarzii, câțiva 
dolari [xmtiu manageri. Ca <,i ci... Și astfel jocul 
...iată cât de uiul .una... continua. Wc are thc

afacerilor artistice 
world...

Violoncelul, 
folosit de LaUi , 
cu1 violonistului Nigle Kcnncdy, 
cuiul accsla cr.i violoncelist prin
cipal in Orchestra Simfonică a 
HBC și violoncelist principal al lui 
A'tuiO'Tirieanliii in S’.itvie Unite.

dalat 1717, a fost 
Iveunedy, buni-

Decebal însuși. Culorile

roșul — pe scuturile roma-

I
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DIVE R T I S M E N T PENTRU
în exclusivitate, scurt interviu despre situația din România cu...

Ion liiescu, președintele României
— Domnule președinte, ce ne puteți spune 

despre vizita făcută în unele țări din America 
Latină?

— In periplul efectuat în unele țări din Ame
rica Latină s-a observat dorința de cunoaștere 
reciprocă, de conlucrare pe multiple planuri.

— Cum este văzută Româniți pe aceste me
leaguri?

— Noi apărem ca un partener interesant de 
discuții, ca o „soră latină" mai mare, care vrea 
să se-ncurce cu oricine ca să nu rămână „fată 
bătrână". Am vizitat, am inaugurat, am mai 
stat de vorbă. Să știți că „vorba dulce" mult 
aduce. Sau ccl puțin așa sperăm noi, partea 
română.

— în timp ce dumneavoastră inaugurați sta
tui în America Latină în Valea Jiului era grevă 
generală. Vis a vis de acest fapt ce ne puteți 
spune?

— Am fost informat tocmai când mă aflam 
in Columbia de greva din Valea Jiului. Multe 
lucruri nu pot să vă spun, decât că aștept să 
primesc elementele necesare și desigur că vom 
lua măsurile cele mai adecvate. Acolo este o 
„neînțelegere" care sperăm că o vom stinge. 
Poate ca eram mai liniștit dacă inauguram în 
Chile statuia lui... Miron Cozma. Dar să reve
nim. Lucrurile iau o întorsătură destul de gravă. 
Categoria de personal din Valea Jiului are un 
„statut special". Noi vom verifica, vom analiza 
și în consens cu sindicatele libere vom da de solu
ția cea mai viabilă.

— Domnule președinte, România este recep
tată în afară tot mai favorabil pe când omul 
de rând din țară resimte tot mai greu impactul 
cu așa zisa „economie de piață". Ce ne puteți 
spun»3 în acest sens?

— Măi dragă, este nevoie de răbdare. Tran
ziția nu se face peste noapte. Am trăit împreună 
momentele refacerii țării după război. Prin efor
tul comun al tuturor vom depăși etapa de criză, 
în acest context țările din Occident vor investi 
in România, pentru că noi suntem gata să mun
cim, să reclădim, să retrăim.

— Prețurile sunt fulminante. De la o zi la 

alta se schimbă. De ce nu Înghețați prețurile ca 
astfel omul de rând să poată face față la această 
„tranziție" spre economia de piață?

— Mâi copile, acest lucru nu se poate face. 
Piața e piață, prețurile în acest loc au un efect 
stimulativ, competitiv. De aceea ne trebuie ac
centuată privatizarea. Apărând privatizarea ma
sivă apare concurența și astfel scad și prețurile.

— Domnule președinte, cu sunt de acord cu 
privatizarea dar ce vor face amârâții de pen
sionari, tinerii care acum pășesc în viață?

— Se adaptează, măi dragă. Vor fi perioade 
când vor trece prin greutăți care sunt inerente. 
Omul se adaptează la greutăți, numai trebuie 
„ajutat" să înțeleagă.

— De ce, domnule președinte, în Valea Jiu
lui nu a venit nici o persoană abilitată din gu. 
vernul României să dialogheze cu minerii, sau 
să le zic cum vă place d-voastră, cu această 
„categorie de personal?".

— Măi dragă, eu eram plecat. Premierul 
Văcăroiu nu a avut timp că era la antrenamen
tele echipei Rapid din Giulești și doar știți câte 
probleme sunt la clubul acela. S-a ales atunci 
metoda „faxurilor" Nu poate spune nimeni că 
nu a existat un dialog deschis între guvern și 
categoria de personal din Valea Jiului.

— Domnule președinte, poate împreună cu 
actualul guvern, într-o sâmbătă liberă veți veni 
în Valea Jiului la o mică „muncă voluntară" 
pentru că numai așa vă veți căli în dialogul cu 
țara.

— Măi dragă, am impresia câ-mj bagi sula-n 
coastă I

— Nu, domnule președinte. în acea zi cât 
veți munci atât vi se va plătj și câștigul îl veți 
depune la „Caritas" ca să aveți de unde suporta 
impozitul suplimentar. Cu CFR-ul nu că faceți 
probleme, am eu un prieten mecanic de locomo
tivă care vă va duce gratuit.

— Sper că ne vom împăca curând. Ochii care 
nu se văd se uită. Vă doresc multă sănătate și 
fericire. Noroc Bun'

Interviu imaginat și consemnat 
de Ioan VELICA

Catherine Deneuve, 
perfecta 

ca întotdeauna
C.ith'i.nc Dcncuve, celebra 

actrița franceză care simbolizea
ză — in același timp și în a ce
ea d mRsurâ — eleganța și frumu- 
«cțca mi numai pe ecran dar și in 
aparițiile obișnuite, cu sau fără 
public, se apropie de 50 de ani 
(pe care ii va Împlini în octom
brie1 fiind perfectă, ca întotdeau
na, dar și tmnâ'oarc de anii bă
trâneții.

„In fața c mu re; le luat vc- 
4-Ti ca în viață, cu mo-
IDC'itr mai bune sau mai rele, cu 
suișuri ,u coborâ.șiui", afirmă 
■acțriț i „I • ac--.tea to afc»*ea- 
vâ și ■- im- .pui ■ <i nu este așa 
ceva m.nte".

D'ia.i re i .'.Cicpt.it Ca *.i im- 
f. unrit. i ...pul < i p litru a fi 
r«-.d! • 4 nianne", simbolul
Franței i iilion.ir , și după ce 
ap ’ p a cu succi*. la lansarea 
(j I fumului „Ch.i'i'-i nr. ă“, acum 
C.i'u .1 I) n< u • pn-ocupâ de 
y-bțin. r< i unei imagini cât mai 
€•■■ ict in f i* i p./bl < ilui.
„Nu c -a fiu foto, i.ifiat.î ori-

•ân.l -i e iuni' La urma nrme- 
]< , cr. I ci mi Ireptul să con- i 
tr< i inii aparține după
57 d ■ mi dt m ■■ ri<_“, ține sâ I

r 
t

i

Prelucrare din folclor

ȚÂNȚARUL
O, țânțar nenorocit, 
Toată noaptea m-ai chinuit, 
N-aveai chef nici de dormit! 
Faci injecții gratuite, 
l’e obraji și pe pulpițe, 
Faci pe doctorul, everacul. 
Mai ai și glas, lua-te-ar drao’l'l 
Cânți în noaptca-ntunecată, 
Ca sergenții în armată. 
Și cu trompa ta hirsută 
Nu lași lumea să se... culce.

Unde mergem ?

«pun.i H ;‘j’i i fi ! >inc m’v‘ ii a ă,
i m • ■ râu

Astăzi, 3 marț stadioane găz
duiesc tot itâtea întâlniri, unde 
protagoniștii np au voie să f.icâ 
nici un pas greșit.

RUGBY; Știința Petroșani — 
Stema.

Victoiia vazdclor ele singur* 
i ultima șansă de a nu pierde 

contai tul cu plutonul r.- formea
ză elita acestui sport. In ultimele 

Întâlniri bucui est/nii tiu lăsat la

Hai sa mai

fiu '. it (Jeuree.
— Imposibil -.a !<• f. ■■■■■lihiib.it, 

!<•' ,i. iritr-atâtl
r ft

D'.i amici cure nil ’. m li ’.j
■ â do moli, "• inlâln rc in se. 
ritul li oi firme.

1. i . , tu 1 iiH'J fit*
:>1 1 1(1-1. 1 ‘»U ' • .1 ■ > <

< l- l O 1 ,11 ,■
— \h, G'o ■ ,,f ■ |< ni ; ' ■ ■ ii

a iuti
— E o i oh fi iz. < , d< xHhU'e. EU

și râdem...
— Și li când lucrezi aici? II iu

ti il>,j cel venit sil afaceil
— Dc calul nil . a pus e.. altfel 

oi li <onecdi.il.

it
Pe timia unui medic pahiatiu 

vrie; „Dacă aveți necazuri, vă în
griji te pentru 10 000 dr lei". In 
continuare se menționează: „Dacă 
nu nvcțl necazuri, vfl dau eu 
W000 de lei ca să-ml explicați 
’UU naiba fiicrțil0 .

Petroșani toate punctele pute în 
Joc.

Minerul Lupmi - Rulmentul 
Bârlad.

După eșecul de sâmbăta trecu
ta „civilii" și-au revăzut greșelile, 
iar gradul lor de pregătire a cres
cut pe măsura apropierii meciu
lui. Ca și la Petroșanț se țintesc 
toate cele trei puncte puse în Joci.

FOTBAL:
Jiul Petroșani — 1-1FR Timi.șoa- 

i a.
lată o posibilitate de a se de- 

inonslia că victoria asupra Me
talului din Bocșa nu a fost uri ne. 
cidcnt, iar înfrângerea de la Za
lău, est total nemecitutii.

MÂINE — FOTBAL,, DIVIZIA B 
Minerul Uric.mi — CS Târgo- 

vlștc
Minerul Lupeni Cimentul

Fieni 1
■Parângul Lunea Petrolul Vi

dele.
FOTBAL, DIVIZIA C
Minerul Vulcan — Jiul IMrilaî 
Minerul Burbătcnl - fon «truc, 

torn] Hunedoara.

FFCIOARA — COCOȘI i
Un week-end cu mai puțin soare vi se î-czcrvâ 

în această săptămână.
BALANȚA — CÂINELE

La urma urmei totul se rezumă la bani. Iar 
aici dv. sunteți deficitari.

SCORPION — MISTREȚ
Familia așteaptă, măcar acum, mai mult de 

la dv.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Nu vă faceți Iluzii. Gupidon este în vacanță.
CAPRICORN — BOU

Aveți șansa dc a beneficia de un woek-end 
mai mult decât plăcut.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Azj puteți constata cu prisosință că nicăieri 

mt-i mai bine ca acasă.
PEȘTI — IEPURE

Atenție să nu alunecați pe panta- iluziilor.
BERBEC — DRAGON

Vă place natura? încă nu e târziu să ieșîțî în 
mijlocul el.

TAUR — ȘARPE
Gândiți-vă că nu întotdeauna e bine să fii pe 

primul Ioc Mai ales astăzi.
GEMENI — CAL

Azi aveți mari șanse dc a pierde. Din prea 
multă dragoste...

RAC — OAIE
Veți avea parte acum de o vmțj sentimentala 

foarte bogată. Nu dați inapoil
LEU — MAIMUȚA

l’cntru acest wmek-cnd doar atât: atent le 
la... neatenției

Din teze și extemporale
• Topârce.inil a sciis poezii 

când vesele, când triste. El era 
foarte necăjit când trebuia să se 
mute în diferite comune. Înainte 
toți scriitorii o duceau greu. A- 
cum sunt academicieni și după 
moarte „post-mortem".

• Dinu Păturică vine eu o scri
soare recomandată. Andronache 
'Fuzluc ii pune în funcția <le ciu- 
bilcar.

• Petrolul a fost Inegal repar
tizai pe glob do rcpr”zcn,anțil 
mariloi ionipanii.

• Legea lui Arhimcdi c;.te \a 
labilă doar în apă.

* Canalul Sucz se var«ă in M i 
rc.i Roșie o dată cu diferite nave.

• faini troi n ivea mulți greci 
in burta.

* Un cerc este o linie rotundă, 
fără unghiuri și închisă pentru ca

i au se vadă de unde începe.
• Fauna șl vegetația ecuatoria

la sunt de nepătruns...
* lluminlfinul are două forme 

'c bază monarhia și republica.

Cicpt.it
%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0lihiib.it
onecdi.il
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WEEK-EMD-Ul DUMNEAVOASTRĂ
Puterea obișnuinței

Un cioban vine într-o bună zi (bine stabilită) de la stâna sa, 
la Mai-marele comunei. Evident că nu putea să se prezinte cu 
mâna goală. Dealtfel, consemnul fusese stabilit. Vine, așadar, 
omul cu un berbec. Șj cu unul din câinii săi. Este poftit în curte 
și omenit la masă. Mâncare bună, stropită, fără restricții, cu o 
țuică de prima calitate. Câinele rămăsese în curtea mică. Nu știu 
cum se face că acesta scapă în bătătură și se iscă o mare hărmălaie 
cu câinii gazdei. Ciobanul, dedându-se mai abitir la zeama de 
Ț.rune, uită unde se află și din instinct, se pune pe fluierat. „Huo, 
z»ca la oi, înăăăl" strigă ciobanul de-1 sperie pe Mai-marele. 
oierul se credea la stâna sa, în exercițiul funcțiunii. (P.N.)

AWCDOlt
CAUZA Șl EFECT

— Bravo, amice. Tu îi împru. 
muți un milion și el, pe deasupra, 
fuge și cu nevastă-ta!

— Păi ce, eram atât de fraier 
să-l împrumut de pomană!

ZOOLOGICA

— Tăticule, uite, asta e 
scoțiană.

— Ce te face să crezi?
— Păi, nu vezi că sub 

un cimpoi’

SUCEȘTI E

o vacă

ea are

Pagină realizată de

Sorin OPREA

Tiberiu V1NȚAN

r////7SV//////A W////////////////////A

CAREU
REVERBERAȚII

râul NICULESCU,

n— k

k
-

1
1— k —

ORIZONTAL: 1) Batrane amintiri ani
versare. 2) Lipsite de copii deși-s majore. 
3) Un ofițer cc-i avansat întâia oară. 4) 
Acuma trecem iute pe ole! — Un bun ar-

ni-ain— Doctore, spuneți că 
decât de cleptomanie?

— Părerea mea este că da. To
tuși, dacă simptomul revine... 
duccți-mi și mie un televizor.

RISCURILE MESERIEI

Doi medici psihiatr; discută 
între ei

— Colega, am un pacient din 
Gorj care insistă să-mi vândă 
„Poarta sărutului".

— Și de ce n-o cumperi?
— Imposibil. Cere plata 

» «î. Și-opoi, dacă ar afla
/nea...

E V E R I I
tist cutremurat de moarte. 5) Țâfnoasă-i 
biata de galinacee. 6) Adunătură gr<i. și 
prețuită. 7) Punctul de vedere al -Citării 
— Este cu cântec când nu e un ban. 8) 
Debusolați de cap sau de busolă. — Sunt 
ore absolut la fel! 9) Carie de nu vrei, nu 
scapi de cari! — Oxigenat cu-acidilate con
centrată. 10) Cel ce-ți oferă bunul rozul-

VERTICAL: I) Cu mine 
acoperiș (fem.). 2) Din timp 
gongurile la fix. 3) Deși e iute și-nțepat, 
nu prea-i sare muștaru) — Hârtij cu mici 
valori de circumstanță. 4) Buric al Terrei 
se voiește. 5) Este o dare pentru cumpă
rare — Aicea e întrebarea! 6) Apăsător 
de sarcinj incomode — Somație sfârșită- 
in cutie! 7) Loc vătămat, în speță la răz
boaie — Un os crescut pe margini de 
bazin 8) Trieri din ce în ce mai demo
crate — Pete de cadet lăsate! 9) tncorno- 
rații arcticelor sănii — Nemuritori căzuți 
pentru popor. 10) O țeavă nemontată în 
coloană — Vechea eoavă de pe Ararat

Cuvinte rare: LAI

stau sub un 
în timp bat

Geo LUCINESCU

Micro fabule
PREȘUL ȘI COVORUL1 2 3 4 5 6

Un preș întreabă covorul:
— Ma; trăiești? Ce s-antâmplal?
— Vai dragă, te-a curățat 
Aspiratorul!

REZISTENTA, ASISTENȚA, 
BALCANI, ME, AREAL, GIPS, 
TE, L, UMILE, AERIENE. AN, B, 
OT, T, ART, IG, US, ARII, * 
BRANZA, A, INTANGIBIL

4
11

6 C —J
P3 B <■ i

2
3

in va- 
nev.xs-

•ir
Prietenii fiului meu dc 5 

devenit cam agasanți. Deunăzi, u- 
nul din ei dă buzna pe ușă, fără 
să sune sau să aștepte să-j des
chid.

— Părerea mea e că ar fi tre. 
budt sâ bați ia ușă.

— Nu mai e nevoie. Ajung
’m și singur la clanță.

<£r
Intr-o dimineață, un vechj 

«nt al barului *Select“ intră
fugă, se oprește în fața chelne- 
riței și, emoționat, întreabă:

— Am fost cumva aseară aici?
— Da domnule, ca de obicei.
— Și am cheltuit zece mii de 

lei?
—- Da, domnule.

— Mulțumesc, mi-a] luat o pia
tră dc pe Lnimă. Credeam că am 
pierdut banii...

ani au

a-

cli- 
In

ir
I'n țăr m se plânge reporteru

lui de la «Viața satului";
— Arul trecut am pus cartofi 

pe un hectar și mi i-au mâncat 
gândacii. Anul acesta am pus pe 
două hectare și iar ml i-au mân
cat.

— Și rc aveți de gând să faceți?
— Ea anul 

toate cele t 
v .ture!

o să pun cartofi pe
i hectar?. Măcar 'A

■tiu iniră intr-un 
wh. ky. Oarecum

Un extra’.cre
,* J și cerc un

jfburat dc apariție, barmanul Ii 
vpune, punâr'du-j paharul pe tef- 
ghea:

— Vă costă doua mii. fchlar 
«înteți extraterestru? N-am mal 

■. izut așa
Nici

lirr't'jpi

ceva până acum, 
nu c do mirare, la oca

‘it
i»- rmți acum, purtând

'-■i-.elari?
Minunat Mă-ntâlneso mereu 

• ii persoane pe care rm Ic-nm mal 
v jzut do m îlt.

563 3

•3 0.3 dX
<3 .ÎS*? 0

5 u J ci n
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Lady Diana își scurtează fustele. Oare de ce?
Schimbarea este discretă și lenta, dar nu c 

nici un dublu că Prințesa Diana, soția moșteni
torului tronului britanic, tșl scurtează fustele, 
scrie publicația „Daily Mail".

Lady Diana — extrem de atentă la capriciile 
modei — ar fi putut să adopte tendința rochiilor 
mai lungi, care sunt acum en vogue. Dar prințesa 

Diana, modelul femeii emancipate, alege în mod 
deliberat, rochiile mai sexy, a căror lungime nu 
ajunge la genunchi. Numeroșii observatori ex
trem dc atenți al modulul în care se îmbracă 
prințesa Diana nu remarcat că fustele sale, care 
în urmă cu un an-doi erau sub genunchi, și-au 
redus dimensiunile, ajungând cu câțiva centi
metri deasupra genunchiului.

In timpul ultimelor luni, aceasta schimbare 
s a generalizat. Odată cu rochiile mai scurte, 
Diana a început să poarte pantofi eleganți cu 
tocuri înalte, renunțând la încălțămintea fără 
toc. Mi ajul clar este acela că lady Diana și-a 
revenit după crizele prin care trece căsnicia 

cu prințul Gharlcs, hotărâtă să își pună în va
loare calitățile sale fizice remarcabile. Cu 12 ani 
în urmă, în 1981, la fotografia de logodna, Dt-m.i 
nu prea știa cum trebuie să se prezinte. Con
știent i de faptul că este la fel de înaltă ca șl 
prințul Charlcs. Diana șl-a ale-, în mod inten
ționat, pantofi fără toc, pentru a vita impresia 
u ici lomin iții fizice .isiipr.1 -ițtibii ei l iinidă
V//////////ZZ///Z///Z//////Z

BECUL ȘI SOARELE

Becul zise către soare:
— Ia să-mi spui tu, frățiori <.. 
Do ce nu ardem odată?
Energia c cuplată?
Și-i răspunde astru-ndată:
— E cu plată, e cu plată

CARUL ȘI BOUL

Să to bucuri azi, se cade 
Zise carul către bou — 
G-ai să porți dc-acum 
Un jug mult ma; greu, 
Și se bucură plăvanul. 
Boul e toi boul

in spate 
dar nou’ 
căci de...

și vizibil incomodată de aparatul de fotografiat, 
era o tânără care mai degrabă ar fi murit de
cât să își arate picioarele.

Este posibilă corelarea schimburilor în stilul 
Dianei cu problemele din căsnicia cu prințul 
Gharlcs. Pc măsură ce zvonurile privind crizele 
prin care trece căsnicia celor doi erau tot mai 
intense, lady Diana și-a proclamat independența 
în alegerea toaletelor.

în ultimii trei ani, pe măsură ce problemele 
dintre Diana și Gharlcs au devenit din ce în ce 
mai oficiale și par din Ce în ce mai ireparabile. 
Prințesa c tot mai preocupată dc noua ci ima
gine. Și este imposibil să nu 1c gândești că în
drăzneala el este, de fapt, un indiciu al inde
pendenței sale, dc curând câștigată,

I a începutul perioadei dezvăluirilor umili
toare privind legătura amoroasă dintre prințul 
Gharlcs și C.imilla Parker Bowlcs, Diana își 
arală scx-appcl-ul. Toată lumea știe că ea este 
o femeie extrem de atrăgătoare, dar în mod evi. 
dent, și el ii place să i-.i demonstreze forța se
xuală.

Lady Diana „Înual.i" împotriva curentului 
modei, dar se îmbracă cu ceea ce știe că ii pune 
in evidența calitățile Ca multe atâtea femei caro 
s-au eliberat de închistarea unei căsătorii ne- 
f l icite, lmly Diana este, se poale .pune, foarte 
preocupată ă mate bine.

, CAZANUL, OALA ȘI STh LA

Un cazan odată, râdea cu 0 oală 
De o sticlă care rămăsese goală;
Dar îndată sticla a și fost umplută 
Mascându-și rușinea cu un dop de 

plută.
De atunci cazanul și cu oala tac 
Așteptând, în taină, câtx un capac

CRI STACEICA

S-a-nsural un crustaccu —
Și norm ti — eu o crustacee 
Dar ea dă-napoi mereu.
Femeia c tot femeie

DEUONSP1RARE

Greierul și cu furnica
N-au vorbit nicicând, nimii a 
Dc-mprumuturi sau valută
< ăei ftiinic i-î... surdo-mută.

ni VORȚ
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Seducătorii seco uîui

„Dum cu 
prost; dacă 

1II t

l /ti 
m

\ IU

Ilcvisl.i fr im-.-«ii ,,VSD-‘ a d it publicității un top t1 celor m.a
' ln< .uo,ii•(• p'c.i.n dit il| ,-i’o show-biwslnesului .lin ultimul .<’col. 

I i'ă care este ordini i în acest inedit „Top-lO". Campion i! 
ducției este considerat in toiul nepereche Jeim Gabm, urmat apoi 
pe locurile 2 de Pittlik Brici, 3 Altiit Dellon, 4 Viermi l’hilipe.

■ lobi F. IG im ■ , ti Ys i\l 'iil.md, 7 UI trk G ibl H Imn l’a'tl 
Belmondo, ti lanios t> <n b> M etrice Clicvalier.

Șt chiar dacă icvist, f .ncezn „V'-’D“ n-i f.îrul-o, no, v , pro. 
punem tlumne ivoa-li .1 "ilii.'vii - i re.diz.iți un top d eel.ii
m.n seduc'tor1 trli’.li iutii ii t a ut "tlini d '.I f"iniiiim. Aș
teptam propuneri Ic .lv ,/ I.m .,I u li tivi-

sc-

Mel< ul a divorțat de soție 
Dintr-un motiv care se 
Nu pot f.me împreună
( asă bună

DRAGOSTE APRIN.sA

Ei;, când L vad goala 
Să ard mă apuc 
(Unire scrumieră
Zisa lin trabuc)

i l*A uA

O l'mgn, pe o haină-odatâ
s fălea către o surată 
C.i-i mai alba, mal curată.
I ’.i’ o ii.'uJei.'i o... pată

Gco l.UC IM bUU

APRIN.sA
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Baroneți celebri

Beglzorul de film Itîchard Attenborough .și violonistul Yehudi 
Menufnn au fost trecuți pe lista de onoare inlocmi'â de ziua Re- 
geiei Elisabet.i, ambii fund declarați baroneți. Acek ași titluri au 
tnal fost acordate guvernatorului Băncii Angliei. Robin Lcigh- 
Remberton, care se va retrage la sfârșitul lunii, omului de știință 
d4 origine germană Ilalf Dahrcndotf, fost șef al I/andon School of 
Bconvmics și exploratorului Ranulpli Ficnncs, care recent a sta
bilit n<4 recorduri mondiale in traversarea Antarcticii.

Aceste titluri le va permite să ia parte la lucrările Camerei 
l>>rzilor — eamera superioară a parlamentului englez, cu o acli- 
vitife raaj mult ceremonioasă — care poate amenda și respinge 
t-.,g'..lația guvernamentală.

In împrejurimile .Shanghaitilui 
locuiește un milionar pe nume 
Iang — agent de bursă.

Acest bărbat înflăcărat In vârs
tă de 41 de ani este o legendă 
vie printre noii întreprinzători 
chinezi: el este omul care a rea
lizat lovituri incredibile la bursă. 
Istoria despre băiatul sărac care 
a devenit multimilionar a provo
cat in China coinuMstâ o adevă
rată „febră la bursă“. Numai la 
bursa din Shanghai joacă aproa-

Milionarul Iang
pe două milioane de persoane.

Pc milionarul Iang cu greu pu
tem să-l asemulm cu imaginea 
tradițională a magnatului în do
meniul finanțelor. Biroul lui îl 
constituie doar o cameră obișnui
tă, iar familia sa trăiește tntr-o 
casă cu trei camere dlntr-un car
tier modest. Respectul față de 
el estg însă mare. Bând pleacă 
din biroul său, un grup întreg de 
investitori mărunți îl întreabă, 
cu mult respect, cum vor fluctua 

acțiunile, vor urca sau vor cobori. 
Domnul Iang privește cu ușor, 

dispreț reformele actuale și noile 
legj ale guvernului chinez privind 
piața. In opinia sa, în ®hina bursa 
va funcționa bine abia la începu
tul secolului urmă.'T. „Sau <y” 
mai devreme peste 10 ani" 
spune cl ou un zumbet ștrengar. 
Iar acest lucru este u.-i fapt din 
care milionarul Ianr va reuși să 
extragă un avantaj maxim.

j Trei femei an tăiat limba 
unei fetițe

S-a întâmplat in Afganist.cn. 
Farhanda, o fetița de 10 ani, »e 
ftfll singură când trei femei au 
(Lăvălit în casa, cerându-i să le 
•pună unde sunt banii și bijute
riile. Refuzând sa spună, femeile 
au tăiat liniba fetiței și au fugit.

Mortul a înviat
S-a întâmplat intr-un oiâșel 

din Peru. După Încheierea fune
raliilor, cei apropiați se îndrep
tau cu sicriul spre crematoriu 
pentru a-și lua un ultim, rămas 
bun de la decedat. Aici au rămas 
stupefiați; mortul a început să 
se miște, s-a ridicat ușor în pi
cioare și a ieșit din sicriu. A în
viat!

Pagină coordonată dc
Ghcorghe CHIRVASÂ

••••

Un bacșiș de... 4969 dolari!
V •

iviaiy Kennedy și Paul Hill

Un om de afaceri singaporez 
a uluit trei membri ai persona
lului unui restaurant, dându-le ca 
bacșiș 8000 dolari singaporezi 
(4969 dolari SUA).

Nota de plată a omuluj de afa
ceri, client frecvent al restauran
tului, s-a ridicat în două seri la 
60000 dolari singaporezi (37270 
dolari SUA), Invitând un total de 
24 de persoane la o masă cu 
abalon (specie de moluște) .și alte

delicatese, coniac, vin, a afirmat 
Alice Kok, directorul restauran
tului. Abalonul a fost pregătit do 
Ah Yat, bucătar adus din Hong 
Kong. „Ne-a spus că a fosț foarte 
mulțumit do serviciu și mâncare 
și că ne merităm banii", a afir
mat Alice Kok, caro s-a aflat 
printre cei trei care au împărțit 
bacșișul. La rugămintea lui, ei 
nu a dezvăluit numele omului do 
afaceri, care arc in jur de 30 de 
ani.

fclaiy Courtney Kennedy, fiica fostului sena
tor ltobert F. Kennedy, și proaspătul ei soț Paul 
ilill, au făcut o mica escala la un festiral de 
muzică pop in cursul lunii de miere petrecute 
iu Irlanda. „Este grozav să hi căsătorită, nici 
nu s-ar putea mai bine1*, le a spus tânăra doamnă 
ihll reporterilor.

1’. Util, care a petrecut 16 ani in închisoare, 
fun.l acuzat de atacurile cu bombe efectuate de 
LUA asupra unor localuri din localitățile Gulld- 
ioril și Woolwich in anul 1974, a spus: „Este 
nemaipomenit să revin iu Irlanda și îmi place 
viața dc om căsătorit**.

LA 8 ANI — AI \AIA!
Pan i nu demult se știa că cea 

lua, tânără mama -sic o italiancă 
iu vârstă de 9 ani. Recent insă 
iu Mexic a venit știrea despre 
ce* mai tânără mamă din țară. 
E. se numește Zulma Gu.idl lupa 
Moiules și are II ani. A născut 
prin cczai iana un copil de 3,2 
kilograme. 1 atăl copilului ,ste 
nev. un-

O mare
Menținăndtt-se tunară prin gim

nastica aerobica, aceasta doamna 
se școala in fiecare dimineață la 
ora 6,45, .se urca pc schelă, prinde 
intre buze piroane și cu bună 
dispoziție le bate unul cute unul 
in lemn pană după amiază. A- 
ceasta este Jane Fonda, la șantie
rul Fundației sale „Locuințe din 
motive umanitare1*. Timp de 17

P, Hill și ceilalți trei acuzați în atentatele 
din 1974 au fost eliberați in 1989, după ce Curtea 
de apel le-a schimbat condamnările deoarece 
guvernul a recunoscut că poliția a falsificat do
vezile. El se aflu acum eliberat pe cauțiune, 
după ce p făcut recurs la condamnarea sa pri
vind uciderea unui soldat britanic la Belfasl in 
1974.

l’uul Ihll, in vârstă de 39 de ani și Mary 
Kennedy în vârstă de 37 de ani, s-au căsătorit 
la 26 iunie la bordul unui vas in Marea Egec. 
Ambii sunt la a doua căsătorie.

actriță
ani s-au construit 20 000 locuințe 
penii u cei fără adăpost. Noii pro
prietari le pot achita in decurs 
dc 20 de ani. Referitor la aceasta 
acțiune, m ultimul ei interviu 
Jane Fonda spunea: „Pentru mine 
aceasta nu este de fapt o muncă, 
ci o marc bucurie. Lucrez cu plă
cere in aer liber, este o muncă 
fizica și pcntiu o cauză utilă11.

Un pirat în rețeaua NAȘA
Un pirat informatic cunoscut sub numele de cod „Electron", 

care a recunoscut că a pătruns în sistemul informatic al Agenției 
spațiale americane (NAȘA) jMOVOcând oprirea acestuia timp de 
24 dc ore, a fost condamnat la 6 luni închisoare, eu suspcndarce 
pedepsei, la Melbournc (Australia). •

Richard Martin Jones, 23 de ani, student în contabilitate, ori
ginar din Greensborough, suburbie a orașului Melbourne, a mai 
fost condamnat să efectueze gratuit 300 de ore de muncă în folos 
obștesc.

El a fost acuzat câ a pătruns ilegal in rețelele informatice i. 
mai multor universități și institute de cercetare din Australia, 
Statele Unite și Finlanda, printre care cele ale Laboratorului do 
cercetare navală din Washington și cele ale NAȘA. Conform tri
bunalului, activitățile lui R.M. Jones au provocat oprirea timp 
de 24 dc ore a sistemului de comunicare externă a NAȘA la 22 
februarie 1990.

Judecătorul a considerat că totuși James nu a incercat să 
profite dc pe urma acestor acte de piraterie și nici nu a consti
tuit o amenințare pentru securitatea Australiei sau a Statelor U- 
nite și cu faptul s-a datorat mai degrabă dorinței dc a-și etala 
talentele. Pronunțând verdictul, judecătorul a considerat câ Jone- 
„nu mai este prada acestei obsesii".

CAli.alE.Î LNJ-.I HECONCI LI ERi 
POLI 1 K E

1* i-'.a polit.ca dintre giiv. ruelc rus și 
m-alUu'.can asupra problemei retragerii nu
lii. ilt, precum și intre Ulnșinuu și regiu
nea I raus-NIati ia pe tema statutului con
stituțional al ai est' ia din mina, rămân sa 
le leal.zale.

A.a Sueodi cui și ministrul dc externe 
rs L>.a-‘ Țiu au lansat lepi tate apclui i 
ub.>ei vatorilor Națiunilor Unite, O'SCE, și 
NA IG-ului de a Usista la negocierile ruso- 
Liiuiduvenc pe tema retragerii dc pe teri- 
to.iu Moldovei a Armatei a I I a. Ca răs- 
I un ., Națiunile Unite au trimis o misiune 
lh muie șl o misiune specială in 2;>—26 
august, penii u a „ivutraliza conflictul". 
Co E j trimis o miș une di; documentare 
la ' ița locului, la începutul lui șrptembrie.

Cu -x?azia întâlnirii lor d<: la Moscova, 
dm 1 cpteinbnc 1992, Snegtir și Elțin 
și au exprimai sali.laiți.i fața de efortu
rile intreprin.se de CSCE și de Națiunile 
Unite. Ci au torni ml asupra iv-o tjții ca 
moldovenii și ti am, nislrenii să înceapă 
convorbiri pentru un ncord politio bazat 
pe definirea st.'lutului special al regiunii 
luni. nistrene. Elțin s-a oleril drept media 
tu ii convorbirile p<- tema .‘.talulului re
giunii. Li.n acest mom nt, emulsia rv.idri- 
p a m,a formată din moldoveni, români, 
ruși și iicrainicni a inci t it să mai Joace 
un i ■>! in regtomt ni nc.i con flic’ uiui. In 
cursul lunii septembrie, ti ans-nistrenii an 
adop it leg lația menita s.j -ioczi- struc
turile unei ț;irj imlcpcndcnU-, inclusiv gu
vern, sistem bancar, foi le arina’e, paza 
gi im1 lor șl pustiiri rimato. I’r (-mieriii 
adjunct al Tmn-.Ni miei a fl(,iin.'il <ă 
noua slmctură guvr n.iiii-.ntalâ rum
oil’i â ajute ki aplicarea coi’nyptiiliii cco- 
n aTilc al guvernului (Cale cuprii'iA-.i ri i- 
m-u o , < eleriwnle ilc im< i economii diri
jat"» Snigily a rlfnz it '.a nci-m-iezo cu 

regimul Smirnov, in timp ce acc.sta iși 
consolida apuratul de stat.

La 14 scplenibrie (chiar înaintea pro
gramatei runde a doua a convorbirilor 
ruso-moldovene pe tema retragerii Arma
tei a 14-a), generalul Lcbcd a oferit un 
interviu televizat care a provocat un pro
test oficial din partea Moldovei. Ministerul 
de Externe al Moldovei a considerat „eva

De la Ambasada Marii Britanii

Moldova: In căutarea păcii (IV)
luai de ?ji 1 c’coman'lm il< politice ale gene
ralului — el a numit drapelul național al 
Moldovei, tricolorul, 11,, steag fascist —• 
diej't mi am stec grosol.m in afacerile in
tri ne ale unui stal suve.an." J'olu.și, patru 
zile mai târziu se anunți promovai ea lui 
J .oberi la lungul de geneial locotenent.

Li Ui scptwnbiie, prima .1 a convorbi 
iilor imiitare, M Mărakiița a anunțat c., 
reli.igori j Armatei a II a va li conriițio- 
nata tic deciziile priwîncl statutul politic 
al regiumj tr.m .-111 ticne. In comentariile 
sale, ol a afiimat oii Arnnil.i a 1 l a acțio- 
n 1 a c.i la tor do stabilitate, impic.Iieând 
Molrlm a dc la irit 1 epi imh rea dc acțiuni 
pe scară largă impotriv i ii nisni Un nilor. 
Convorbirile mililai* s-an iin.hciat la I, 
srȚrtcmbrie, urmând a fi reluate in ratnin 
brie. A doua zl, o rel.it.nc din Moscriva 
menționa faptul câ, p .tiivit .S'.itiihn. M 1 
jor al forțelor armate iu , jm u uja i.ikți 

un plan imediat de a trimite rbn nou pe 
jiozițn Armata a U-a.

Relațiile dintre Rusia și Moldova s-au 
înrăutățit din nou la începutul lunii oc
tombrie, când Elțin a afirmat ca Snegur 
ar trcbiij să sprijine acordarea statutului 
politia de republică șl dreptul la auto-de- 
terminaro regiunii trans-nistrene. Snegur 
a respins ideca ca regiunea să devină re

publică ind< pendenta și sa formeze apoi 
o confederație cu Moldova. Prezidiul l’ar- 
lamenluJui Moldovei a cerut CSCE să sta
bilească un mecanism pcntiu rezolvarea 
cunfliclclor internaționale și ti solicitat 
Națiunilor Unile .sa supravegheze respec
tarea acordurilor semnale precum și rc- 
tragcica Ajtnalei a 1 l-a. Negocierile ruso- 
nioldovone pi ivind rt tragerea Armatei a 
11 a au conlinuat in cmsul toamnei, dar 
nu au dus la mei 1111 n zultat pozitiv.

Comisia bilaieralâ pentru reglementarea 
politica a conflicliiliii din regiunea trnn;- 
ni.treanij s-a mliunil la 2fi ianuarie 1993, 
la Tigliina, inșii negocierile au fost afec
tate d< o decizie anti rioaiâ, din 21 decem
brie. a Iuj Snegur, priv iud organizarea u 
mii referi ndiiin pc tema unirii Moldovei 
cu România sau a lămânirii f.l ca stat In- 
<li'pc:n Icni J9r hi .i'Casl.i, Smgur încerca 
. 1 ..hi(/(r , R9*1front ui i — impoliiva 11a- 

ționaliștllor români și a comuniștilor diij 
vechea gardă. Personal, Snegur ramând 
împotriva uniri] cu România șj este atașat 
ideii independenței de stat a Moldovei, 
La 12 februarie el a afirmat că adepții 
unei fuziuni cu România plănuieso o lo
vitură de stat, și că oponeații referendu
mului instigă la sentimente anli-româ- 
ne.ști și pregătesc terenul pentru o reve
nire la trecutul apropiat. Opiniile lui Sne
gur sunt împărtășite de majoritatea covâr
șitoare a populației Moldovei.

Un proiect de Constituție a fost supa» 
Parlamentului la 2 martie, dar, neajun- 
gându-se la un aoord, Parlamentul a decis 
să prezinte dezbaterii publice 10 articole 
controversate și toate amendamentele pro
puse. Intre timp, deputății găgăuzi și trans- 
nistreni au cerut ca statul să fie transfor
mat într-o federație cuprinzând Moldova, 
Republica Nistreană și Republica GăgâuzA 
— o încercare respinsă ele moldoveni. Pro
punerea venea în urma aprobării unei legi 
in Parlamentul găgăuz prin care se cerca 
un statut special, în cadrul Moldovei, pen
tru regiunea găgăuză. (Proiectul inițial 
fusese convenit cu autoritățile Moldav 
insă firesc modificat de adunarea găga^ 
zi lor).

Procedurile constituționale ale Moldo
vei prevăd că, în urma unei a doua lecturi 
a proiectului de Constituție, se va adopta 
o rezoluție privind organizarea unul re
ferendum spre a se vedea dacă proiectul 
poate fi adoptat sau nu. Din cauza Acor
dului ruso-moldovean din 21 iulie 1992, 
prin care se acordă tr.vns-nistrenilor drep
tul de a și decide singuri viitorul în cazul 
unei modificări a situației constituționale 
a Moldovei, progresul în negocierile din 
Moldova, atât cele cu transnistrenii cât 
șl cele cu rușii, vor depinde, În practică. 
<lc modul în care se va rezolva actual« 
cri ă constituțională.

Afganist.cn
intreprin.se
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Hans Gyorfi din Mitenwald-Germania 
-casa inventatorului pixului

Marchizul de Bl.mdford, moștenitorul uneia din cele maj mari 
familii engleze, Mariuorough, a sărit pe fereastră p-ntiu a scopfl 
de polițiștii veniți sâ-1 aresteze la domiciliul său londonez penii* 
neplata pensiei alimentare. -

Marchizul, fiul cel mai mare al celui dc-al Jl-le.i, duce 
Marlborough, ii datorează soției sale, de care s-a s>parat de n-a4 
bine de un an, 10 009 de lire (15 000 dolari), sumă destinată !■ 
special educării fiului lor în vârstă de 10 luni. ,

Mai mulți polițiști at| venit la locuința marchizului dc Bl*nd- 
ford, în vârstă de 37 de ani, pentru a-i face cunoscut inundatul 
de arestare emis de un tribunal din I-ondra. Văzând că 6harle* 
James Sp. ncer-Churchill, marchiz de Blandford, nu răspund*, 
polițiștii au forțat ușa și au constatat că aristocratul a fugit pe 
fereastră. 4

Marchizul de Blând lorii mai fusese deja condamnat la începu
tul aniJar 'HO la mai multe pedepse cu închisoarea m.’i alea pen
tru agresarea unui polițist .și pentru jefuirea unei farmacii unda 
căuta droguri.

In Ianuarie trecut, moștenitorul familiei Marlborough, a s*i«| 
avere este estimată la 100 milioane de lire (155 milioane dolari) 
a compărut în fața justiției pentru amenințarea Cu moartea * 
soției sale, B.icky Brown, în vârstă de 30 de ani, și a fiului Io». ,

Atunci i s-a interzis să-și vadă copilul și să vină la domiciliu) 
soției sale. /

Marchizul de Blandford s-a căsătorit cu Backy Few Bjov.»i •* 

1990, in prezența mai multor membri ai înaltei societăți bntankc*, 
printre care ducesa de York, Sarah Fcrguson, soția prințujifl 
Andrew.

Abonamente la „Jiul*
Clubul Cubul sportiv „Jiul" Petroșani a pus în vânzare 

abonamente jHntru suporterii pensionari pentru întreg turul cam
pionatului diviziei „A“ la fotbal. Abonamentele se găsesc la Casa 
pensionarilor din Petroșani, administrator domnul Colda, iar pre
țul unuia este de 900 leș de persoana. Toți iubitorii și suporterii 
(pensionari) sunt așteptați și invitați pe această cule, la casieria 
Casei pensionarilor pentru a și procura aceste abonamente. Alte 
relații se pot obține direct de la domnul Colda. (DN.)

22 000 de sticle... cu mesaje!
■22 000 de sticle conținând mc- 

jaje adresate umanității au fost 
lansate in apă de tui bulgar în 
decursul a aproximativ C0 de 
ani, a anunțat agenția BTA.

Doctorul Ghcorghi Ikonomov, 
care locuiește în orașul Kustcn- 
dil și care est^ acum in vârstă 
de 70 de ani, a inerput în 1932 să 

adreseze mesaje lumii întregi a- 
1 uncând sticle in râuri sau in 
mare.

Ultimele 70 pe care doctorul 
Ikonomov le-a lansat în râul Stru- 
ma, din apropierea orașului Kus- 
t ndil, conține mesajul „Pentru 
pace intre popoare și pentru pro
tecția apelor".

Mai bine
Un simpatic conducător auto 

mi se confesa deunăzi înciudat:
— Dom’le aș cere azil politic... 

oriunde. In țara asta nu se mai 
poate.

— De cc?l
— E posibil să-ți ia carnctu’ 

pentru consum de „beutură?"
— E posibil!
— Domriu’, mă duc unde văd 

cu ochii. M-aș duce în țara unde 
sâ te amendeze că n-ai consumat 
„beuturi". Să-l văd cu pe agent 
că salută regulamentar, se pre
zintă și „dur" să te ia la rost:

— „Gata, ești amendat. Ce dra
cii’, n-ai avut nici cel mai mic 
bun simț să consumi cel puțin o 
„cinzeacă"? Dumneata domnule 

ceream azil 
oriunde!

ești pericol public.
— Dom’le agent, vă rog, _să 

fiu al dracu’, n-o să se mai în
tâmple. M-aș fț îmbătat, m-aț 
fi făcut criță, dar la nici un bufet 
de la Aeroport încoace nu se dă 
băutură decât dacă prezentăm 
carnetul de conducere.

— N-ai carnet!!?
— N-am. Pe cuvânt că n-am!
— Ești al nostru. Dom’coman- 

dant te’ invită la vila noastră de 
la Predeal. Totul pe cheltuiala 
secției. Extraordinar! De mult nu 
nc-a mai căzut o asemenea pleaș- 
că!

— Du’ de c* vă bucurați?
— Poate cn ocazia asta o sa

„învețe" și „alții" /«gutok de 
culațic.

— Dom’le agent, dar Cțj 
vreau 6ă merg la Predeal, >;* 
sunt căutat de doctori. Am 
de la „nebuni"... j

— Domnule, te rog să piime*<| 
felicitările mele. Nu ești singurul, 
Și eu am fugit de la secția „de
mobilizați psihic".

— Nu, nu vreau.. “
Conducătorul auro visase. A.

doua zi s-a prezentat singur M
circa de poliție și și-a depus «** 
netul de conducere. <1

l-a rugat să-i țină carnetul '*• 
conducere în custodie Un an d« 
zile. 4

luai. VEDICA

ETAPA I, ■> septembrie 1993 
Eiectroputcrc Craiova — Parângul Lonca 
Minerul Paroșeni — Minerul Mătăsuri 
M norul Uricani — Jiul Rovinari 
Minerul Lujxni — Mctalurgi-tul Sadu 

Jiul Petroșani — Petrolul ’92 Stoina 
CSS Tg. Jiu — CSS U. Crfciova

ETAPA a II-a, 1. septembrie 
Minerul Mătăsuri — Eiectroputcrc Craiul a 
Jiul Rovinari — Minerul Paroșeni 
Metalurgistul Sadu — Minerul Uricani 
Petrolul '92 Stoina — Minerul Lupijni 
CSS U. Craiova — Jiul Pctroșan, 
Parângul Lonca — CSS Tg. Jiu

ETAPA a HI-a, 19 septembrie 
Minerul Mătăsuri — Parângul Lonca 
Electroputere Craiova — Jiul Rovinari 
Minerul Paroșeni — Metalurgistul Sadu 
Minerul Uricani — Petrolul ’92 Stoina 
Minerul Lupeni — CSS U, Craiova 
Jiul Petroșani — CSS Tg. Jiu

ETAPA a IV-a, 26 septembrie
Jiul Rovinari — Minerul Mătăsuri 
Metalurgistul Sadu — Eiectroputcrc 
Petrolul ’92 Stoina — Minerul Paroșeni 
CSS U. Craiova — Minerul Uricani 
CSS Tg. Jiu — Minerul Lupeni 
Parângul Lonca — Jiul Petroșani

ETAPA a V-a, 3 octombrie
Jiul Rovinari — Parângul Loftea
Minerul Mătăsari — Metalurgistul Sadu 
Ei< ctroputcre Craiova — Petrolul '92 
Minerul Paroșeni — CSS U. Craiova 
Minerul tJrlcanl — CSS Tg. Jiu 
Minerul Lupeni — Jiul Petroșani

ETAPA a VI a, 10 octombrie 
Metalurgistul Sadu •— Jiul Rovinari 
^etrdlul ‘02 Stoina — Minerul MAtiisari 

W U. Grokrva — Eiectroputcrc Craiova

CSS Tg. Jiu — Minerul Paroșeni 
Jiul Petroșani — Minerul Uricani 
Minerul Lupeni — Parângul Lonca

ETAPA a VIJ-a, 17 octombrie

Parângul Lonea — Metalurgistul Sadu 
Jiul Rovinari — Petrolul '92 Stoina 
Minerul Mătăsari — CSS U. Craiova 
Electroputere Craiova — CSS Tg. Jiu 
Minerul Paroșeni — Jiul Petroșani 
Minerul Uricani — Minerul Lupeni

ETAPA a Vlll-a, 2-1 octombrie

Petrolul ’92 Stoina — Metalurgistul Sadu 
CSS U. Craiova — Jiul Rovinari 
<SS Tg. Jiu — Minerul Mătăsari 
Jiul Petroșani — Eiectroputcrc Craiova 
Minerul Lupeni — Minerul Paroșeni 
Minerul Uricani — Parângul Tzmea

ETAPA a IX-a, 31 octombrie

Paiângul Lonca — Petrolul ‘92 Stoina 
Metalurgistul Sadu — CSS U. Craiova 
Jiul Rovinari — CSS Tg. Jiu 
Minerul Mătăsari —- Jiul Petroșani 
Electroputere — Minerul Lupeni 
Minerul Paroșeni — Minerul Uricani

ETAPA a X-a, 7 noiembrie

CSS U. Craiova — Petrolul Stoina 
CSS Tg. Jiu — Metalurgistul Sadu 
Jiul Petroșani — Jiul Rovinari 
Minorul Lupeni — Minerul Mătăsari 
Minerul Uricani — Electroputere 
Minorul Paroșeni — Parângul Izinca

ETAPA a ll-a, 14 noiembrie

Eiectroputcrc Craiova — Minerul Paroșeni 
Minerul Mată ari — Minerul Uricani 
Jiul Rovinari — Minerul Lupeni 
Mcbiluigistiil Sadu — Jiul Petroșani 
Petrolul '92 Stoina — C.SS Tg. Jiu 
Parângul Lonea — CSS U. Craiova

După două
(Urmare din pagina I)

caieri. Internat de urgență la 
Spitalul „Coltea" din București, 
imediat după succesul de la Păru- 
.șenj — scăpat ca prin minune cu 
viață, „mafiotul" Vasile Stafie 
(cum ii zic unii) a apărut din 
nou pe gazonul întrecerii, deși se 
află in covalcsccnțu. Noi ii dorim 
multă sănătate.

B La autoanaliza fotbaliștilor 
— tot joi — Tudorache a cerut pu
blicului să aibă încredere în echi
pă, Ghițan a explicat că victori-

înfrângeri
ile nu pot veni sub presiuni, Gav< 
par crede sincer că eșecul de a-d 
casă a fost un accident, iar l’>>| 
runtia face apel la calm ți 1* 
intronarea unei atmosfere de fa-z 
curajare. Ei știu că acest cana» 
pionat este lung șî ca fotbalul M . 
joacă până în ultima c’.cpă. „p

■ Krautil... la Rapid Neînțe
legerea cu... Israelul, ir, priviși* 
jucătorului Krautil a detc.iainaâ 
clubul FC Brașov să ia rapid le
gătura cu... Rapidul, Să așteptShl 
și... confirmarea. 41,

Societatea Comercială 
„Bergo” SA Tg. Jiu

\ N U N Ț A

— Doriți un iurniznr permanent de bere? Adresați vă 
Societății Comerciale „Bcrgo" SA Tg Jiu (Fabrica de Bere)
— care vă oferă posibilitatea incheierii de contracte pen
tru anul 199'1 ;

— Cantitatea ce se va contracta pentru anul 1994 va 
fi proporțională cu cea preluată in perioada septembrie
— decembrie 1993, de către fiecare client.

— BEIIGO — o lirmă in plină ascensiune poale de
veni partenerul dv de nădejde-

llelațiî ia telefon 16785 — serv iciul desfacere.
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MULTA sănătate și fericire iu
bitei noastre nașe Finela Manea 
și familiei, cu ocazia zilei de naș
tere. La foarte mulți ani! Familia 
Hațegan Nistor. (0125399)

DOAMNEI Elisabeta Rctegan 
multă sănătate și „La mulți ani!" 
la aniversarea a 50 de ani. Soțul 
Nelu. (0125417)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
soția și fiica îi urează iubitu
lui lor soț și tată Preduț Nicu, 
un călduros „La mulți anii" 
sănătate și împlinirea dorințe
lor. (0125449)

ANCA, Raluca și Doru urează 
„La mulți ani!" și sănătate, cu 
ocazia aniversării zilei de naște
re, scumpei lor Tuta. (0125455)

VÂNZ \Rl

DIVERSE
OCOLUL Silvic Lupeni scoate 

la licitație, in data de 7 septem
brie 1993, ora 11, parchete igienă. 
(0125453)

ÎNCHIRIERI

ÎNCHIRIEZ sau cumpăr urgent 
garaj zonele Hermes, Școala nr. 
1, Hotel Petroșani, Dimitrov. Te

lefon 545472 sau str. 22 Decembrie, 
bloc 2, ap. 17, etaj 3, Petroșani. 
(0125419)

OFERTK SERVICIU

ASOCIAȚIA Familială „Biter" 
din Petrila, str. Trandafirilor, nr. 
1, execută gratuit tunsori pentru 
copiii care vor păși pentru prima 
dată pragul scolii (clasa I). 
(0125406)

PIERDERI

PIERDUT cal roșu cu stea în 
frunte. Găsitorului recompensă. 
Adresați Vulcan, str. Zăvoiului, 
nr. 16, Cocotă Petru. (0125459)

PIERDUT cal sur, 5 ani, albeață 
la ochiul stâng. Găsitorului re
compensă. Iscroni, str. Costeni, 
nr. 285. Luculescu Nicolae.
(0125460)

PIERDUT contract închiriere pe 
numele Puiu Mihăiță — Alin, eli
berat de RAGCL Aninoasa. 11 de
clar nul. (0125437)

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Bârdea Gheorghe, eliberat 
de AGVPS Petroșani. II declar 
nul. (0125467)

DECESE

AMERICAN Soda Fontain 
vinde superconcentrate pentru 
băuturi răcoritoare import 
SUA, pompe pentru orice tip 
dozatoare, preț 129 000 și în
dulcitor, preț 10 700/kg. Telefon 
0941/21620, Craiova. 0125379)

VÂND convenabil Dacia 500 
(Lăstun), Vulcan, str. 'l’raian, bloc 
27/21. (0125423)

VÂND Skc da 120 L. Informații 
telefon 545224. (0125418)

VÂND 6au schimb apartament 
proprietate contra mașină. Petri- 
La 8 Martie, bloc 34/5. (0125414)

VÂND televizoare color și vi
deo recorder. Petroșani, Doinei, 
b (vizavi 1UMP). (0125369)

VÂND garsoniera confort I spo
rit Petroșani. Relații: Deva, tele
fon 616233. (0125405)

VÂND apartament cu 2 camere 
4*ctrf>sani, ultracentral, zona pie
ței Telefon 545801. (0125425)

VÂND urgent cuptor microunde 
Rowcnta, sigilat, avantajos. Tele
fon 543434. (0125442)

VÂND convenabil Volkswagen 
1300 pentru piese. Cimpa — Negoi, 
35 bis. (0125438)

VÂND Fiat 600, stare bună func
ționare. Petrila (lângă cimitir) 
Șofan. (0125443)

VÂND loc de casă 860 m.p. și 
materiale de construcții in Petro
șani, str. Lunca nr. 10. Preț 
3 000 000 negociabil. Informații: 
Deva, telefon 627006. (0125386)

VÂND ARO 243, stare perfectă. 
Lupeni, str. Tineretului, bloc L. 
3/36, între orele 16—20. (0125390)

VÂND garsonieră ultracentral, 
decomandat, etaj I, Petroșani. Te
lefon 545861; 542943. (0125444)

VÂND Skoda 1000 MB. Lupeni, 
•tr. Parângului, bloc A 8/48. 
(0125446)

VÂND chioșc metalic 3/4 m. 
Vulcan, Nicolae Titulcscu, bloc 
D 10/3. (0125447)

VÂND apartament 2 camere, 
600 000. Petroșani, Unirii, bloc 
11/1. Relații: Vulcan, Bulevardul 
Miliai Viteazul, bloc 17, sc. E, ap. 
5. (0125448)

VÂND Fist 1800 (italian) Die- 
■el. Lupeni, Pompierilor. 31, Cor- 
nea Ion. (0125150)

VÂND saltele Relaxa, pat du
blu, sculptat. Petrila, str. Alexan
dru Sabia bloc 3 ap. 10. (0125451)

VÂND apartament 1 camere, 
mobilier, televizor color, frigider, 
Arctic, mașină dc spălat, butelii. 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 64 
A/13. (0125451)

SOȚIA, fiul și fiica, împreună cu familia, anunță cu durere 
încetarea din viață a scumpului lor

CIIIRA VICTOR
Dumnezeu să-l odihnească in pace! înmormântarea are loc 

azi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă dc la domiciliul din Vulcan, 
B-dul Mihai Viteazul. (0125139)

SOȚUL, copiii și nepotul, cu adâncă durere anunță încetarea 
din viață, la 2 septembrie 1993, orele 17,35, după o lungă și chi
nuitoare suferință, a celei care a fost

GIIEORGIIE VICTORIA
cea mai iubitoare soție, mamă și bunică. Corpul neînsuflețit se 
află depus la Biserica Evanghelică. Nu o vom uita niciodată.

înhumarea va avea loc duminică, 5 septembrie 1993, ora l-l. 
Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească! (0125461)
FAMILIA Vasian regretă dispariția bunei cuscre

GHEORGHE VICTORIA
Dumnezeu s-o odihnească Jn pace! (01254G2)
FAMILIA Mariș aduce un ultim omagiu celei ce a fost 

GHEORGHE VICTORIA
Condoleanțe familiilor îndoliate. (0125462)

FOȘTII colegi de serviciu din cadrul „CONPET" SA Petroșani, 
sunt alături de dl. Gheorghe Alexandru, în greaua încercare pri
cinuită de dispariția dragei și bunei sale soții. Sincere condolean
țe. (0125457)

FAMILIA Militam Ion este alături dc Gheorghe Alexandru 
în greaua încercare pricinuită de decesul scumpei sale soții. 
(0125158)

ALATURI de familia îndoliată, profund îndurerați, foștii co
legi de serviciu din cadrul oficiilor PTTR din municipiul Petro
șani, aduc un Ultim omagiu celei ce a fost o bună și dragă colegă, 
doamna

GHEORGHE VICTORIA (VIKI) (0125468)

COMEMORARE

UN PIOS omagiu la împlinirea unui an de când nc-a părăsit 
stimatul nostru coleg

prof. dr. ing. ISAC VASILE
Cadrele didactice ale U.T.P. (0125452)

Școala sanitară postliceală 
„Carol Davila"

FILIALA PETROȘANI
ORGANIZEAZĂ în data de 30 septembrie 1993, ora 15 

CONCURS DE ADMITERE PENTRU
— 80 locuri — asistent medicină generală

— 10 locuri — asistent tehnică dentară 
înscrierile și relații suplimentare la Casa dc cultură 

Petroșani, intre orele 10—16, in perioada 1—28 septem
brie

Absolvenții anului I sunt obligați să sc înscrie în 
anul II in perioada 1—1 1 septembrie. (0125115)

VÂND urg-nt izotermă 10 
tone. Telefon 555082. (0125170)

VÂND prunc — 10 000 kg (2 
livezi). Calan — Dineu Mare, 167. 
(0125466)1

VÂND câbtînuții dc lemn și ma
șina înghețată. Informații; Uri- 
cani, telefon 142. (012-466®)

VÂND garsonieră confort I mo
bilată, in Petroșani. Telefon 
560356, familia Cordea. (0125463)

VÂND garsonieră confort I, e- 
U| I, zona colonie Petroșani. Te
lefon 541500. (0125161)

S.C. „Diamant” SA Petroșani
ANUNȚA

scoaterea la conctirs a unui post dc
■ JURISCONSULT.

in ziua dc 20.09- 1993.

Informații: la sediul Societății din str- 1 Decembrie 
1918, nr. 100. Telefon 515311. (0125156)

Societatea Comercială 
„TIM” SA Cluj - Napoca

cu sediul in Petroșani str- Aviatorilor bloc 56, 
ANGAJEAZA |

pe perioadă determinată
—• muncitori necalificați, inclusiv pensionari.

Relații suplimentare la sediul firmei, zilnic între orele 
8—18.

S.C. Portase Comex SRL
DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL FIRMEI GENERAL 

ELECTRIC-TUNGSRAM ȘI ELECTROFAR S A. 
oferă din stoc, următoarele produse 1

— Tuburi fluorescente albe și colorate de 6, 8, 14, 20 
și 40 W, precum și startere;

— Un bogat sortiment de becuri pentru iluminat cas
nic și public, marca Tungsram;

— Termen de garanție 6 luni.
Pentru relații, str. A. Iancu, nr- 12, sau telefon 

515201, fax 545302- (0125435)

In atenția patronilor l
DE VANZARE

in \ ulcan, sat Dealul Babii, nr. 106, Ciucurescu Ioan

M una casă mare — 4 camere, baie, 3 beciuri; --un 
grajd pentru 10 vaci; o bucătărie de vară; un șopron, un 
teren împrejurul casei de 10 hectare, din care și arabil; 
un număr de 400 pruni, 8 nuci, 15 peri, 30 meri, pădure 
de fag — 300 arbori și un grajd pentru vaci pentru vară. 
(0125440)

S.C. „Roxa - Prest” SRL Petroșani
reia vânzările cn-gros

■ l’RIN DEPOZITUL DIN STRADA 6 AUt _ST NR. 11 

Relații: telefon 515098. (0125441)

Sistemul „Vitalis” 
anunță:

începând din a doua jumătate a lunii septembrie, 
încep plățile pentru deponenții înscriși la punctul de lucru 
Hațeg,

Tot atunci sc \a cfeclua și prima tragere la sorți 
pentru premierile cq constau in televizoare color și sub
stanțiale sume de bani.

Listele cu deponenți ce primesc plăți, dar caro nu 
sunt din Hațeg, sc vor publica în cotidianul „Zori noi"

.Daca vreți sa vă numărați printre fericiții câștigători, 
punctul de lucru Petroșani (Hotelul Central), vă așteaptă' 
zilnic între orele 8 — 17.

Depunerile sq fac pe baza bonurilor de ordine, cO 
se eliberează zilnic, înainte de începerea programului de 
lucru-

La Petroșani, plățile vor începe in luna octombrie.

Menționam faptul că sistemul de întrajutorare „Vi- 
lulis prezintă garanții juridice pentru fiecare deponent.

— ' > ■


