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REGIA AUTONOMĂ A HUILEI PETROȘANI
' — Și o ultimă problemă mult 
„plimbată” și de data asta rezol
vată — s-a mai scris în ziarul 
dumneavoastră — de alocarea de 
către Ministerul Sănătății a ba
nilor pentru spitalele din Vulcan, 
Lupeni, Petroșani. Insă mi-e 
tare teamă, indiferent că va fi 
interpretat sau nu — viața ne 
va demonstra că ri'mul de lucru 
pe șantier nu e cel așteptat. Și 
ar fi o mare rușine să rămânem 
cu banii alocați după efortul 
Ministerului Sănătății și să nu-i 
putem cheltui în acest an. Și nu 
știu în ce măsură, dacă nu vom 
fac< acest lucru, vom mai găsi 
credibilitate pentru o nouă solici
tare. O altă acțiune, tot în dome
niul sănătății este vis a vis de 
dotarea dispensarelor unităților 
miniere. „Saivan.inul” nostru 
cu specialiștii, de la unități, cu 
banii alocați de Ministerul Sănă
tății se vor dota, cu instrumentar 
de la intern. In paralel, Departa
mentul minelor, implicit Minis
terul Industriilor, a demarat tra
tativele cu Banca „Hermes” din 
Germania pentru alocarea unei 
importante sume de mărci pen
tru dotarea dispensarelor medi
cale cu aparatură din import. 
Gele aproximativ 20 milioane de 
mărci, deocamdată nu ajung. 
Lucrăm împreună cu specialiș
tii de la Salvamin la întocmirea 
unui mic proiect, care trebuie 
să stea la baza argumentării ce

Noua conducere și strategia imediată (III)
— Interviu cu dl jug. ALEXANDRU BLAJ —

directorul general al Regiei

rerii adresate băncii „Hermes”. 
Celelalte probleme care sunt cu 
caracter social le-aș dori discu
tate cât mai repede posibil intr-o 
întâlnire cu reprezentanții pri
măriilor, pentru că nu trebuie 
acuma să ne delimităm foarte 

exact în activitatea de bază. Nici 
Regia, nici RAGCL-urile, nici 
primăriile. Interesul e comun. 
Eforturile sunt aceleași. Funcțio
năm în acest sistem cu necazurile 
lui. Oamenii s-au cam săturat de 
promisiuni și de amăgeli, de aș
teptări. Speranțele lor vor fi 
renăscute când se va vedea ceva 
demarat, ceva concret. Ca să re
venim la problemele deosebite ale 
Regiei, ele se referă la eforturile 
pentru procurarea valutei pentru 
capsele electrice, pentru cabluri 
electrice și de tracțiune, pentru 
tot ceea ce implică importuri. Și 
o situație deloc plăcută în măsu
ra in care noi nu facem încasări 
pe producția vândută, apărem 
ct] debite la furnizorii de utilaje. 
Se crează o permanentă deplasa
re a unora și a altora în difer’te 
direcții .și o alterare a relațiilor 
cu unii care au fost furnizorii 
noștri tradiționali. Sper ca, în 
urma contactelor cu RENELUL 
și la Hunedoara cu siderurgiștii 
chiar cu Oțelul Roșu și chiar 

Călanul, spunându-le deschis .și 
fără ocolișuri, să primim banii 
cei puțin pentru salarii la mo
mentul oportun și în valoarea ne
cesară. Ca să nu mă întrebați 
dumneavoastră despre relațiile 
cu sindicatele, dați-mi voie să 
abordez eu acest subiect. E o 
întrebare firească. Poate cu atât 
mai mult să mi se pună mie, a- 
cum, ca urmare a recentelor 
„nepotriviri”, și față de ceea ce 
prin presă s-a scris, cu care n-am 
luat contact nici telefonic, nici 
direct. Unii din simpatie, alții 
din dușmănie... Fiecare își face 
meseria cum crede. Deci: specu
lațiile pe această temă nu fac 
cir-ste în primul rând celui care 
le face, care încearcă să uziteze 
de ele, inAtf.. ent că e repre
zentant a| administrației, sindi
catelor sau presei. Gert e că a- 
ceste relații trebuie să fie așeza
te pe principii sănătoase, fără a 
ne vede nici unii cu un pas î- 
nar.-.hs -cel'uJalt. Ba mai mult, 
problematici *>ecifică a adminis
trației și a ligii nu ne îngăduie 
să ne încrcdem, care suntem mal 
tari, care suntem mai puternici, 
mai importanți în activitatea de 
aici. Un exemplu, chiar această 

griilă de salarizare în care apar 
categorii socio-profcsionale o- 
mise, în care apar neconcordanțe. 
Chiar în contractul colectiv de 
muncă sunt prevederi care nu 
răspund legislației actuale. La o 
primă discuție cu sindicatele, spre 
satisfacția noastră, mai puțin la 
două probleme, am propus ace
leași soluții. Iată un prim as
pect: se poate lucra. Valoarea 
ne-o facem prin medul in care 
ne rezolvăm problemele. Nici 
populiști nu trebuie să fim și 
nici să no facem capital politic 
prin niște măsuri care se iau și 
care vin ca niște obligații în spe
cificul administrației și in speci
ficul sindicatelor. Asta nu înseam
nă că au dispărut divergențele. 
Ar fi un non sens să se afirme 
așa ceva și ar însemna lipsă de 
activitate, ori de-o parte, ori de 
cealaltă. Timpul va demonstra 
ceea ce trebuie demonstrat. Cu 
siguranță avem fiecare de învă
țat. Să învățăm nu din experien
ța proprie, ci din experiența al
tora.

Glieorglie CIIIRV AS A 
Oarei NDAMTU 

Sorin OPRI,A

Cazul cu gazul
Când 1- i chemat Verdcț pe Ce;iușcscu la Lu- 

pem, in 1977 — să-l salveze de pe acoperișul 
unei cabine de pm tar și de ploaia de înjurături
— s-a 'întâmplat o chestie. Ceaușescu le-a pro
mis minerilor... «i pe mâ-sa. Printre altele, a 
promis că va introduce gazul metan in Valea 
Jiului. Multă lurne a crezut atunci că ne-a pus 
Dumnezeu mâna-n creștet. Ala a promis însă 
multe... Anii au trecut, ceaușeii au crescut și 
s-au înmulțit. Minerii — .și pe lângă ei șl noi
— uitaseră deja de gazul metan. Nc-ncălzcam 
cu o cuvân’are, cu o plenară, cu o adeziune și, 
eventual, cu o țuică.

Cum istoria se repetă, noua conducere de 
partid și de stat a pus aceeași placă Petre Ro
man a și semnat o hârtie (dar cate n-a semnat 
el *1. pentru introducerea gazului metan în 
Valea Jiului. Președintele liniștii noastre a pro- 
mi; și ol din balconul Casei de cultură că-l 
bagă (gazul, bineînțeles). In programele electo
rale ale tuturor partidelor (multe, neicușorule, 
Ca la iarmaroc 1) figura la loc de cinste... gazul. 
Dar curn In politică de regulă se arde gazul, 
toato promisiunile s-au evaporat (precum... ga
zele), după ce fiecare și-a încasat procentele (dc 
consilieri, de parlamentari, dc orice, în fine, 
numai să ajungă la os). Nu-ml aduc aminte 
vreun candidat (și am avut destui, slavă Domnu-
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și cu aragazul
lui) la scaunele dc primar care să nu fi promis 
că-1 bagă (gazul, desigur 1).

Trec zile, trec anii în zbor și — iată — peste 
Valea Jiului va mari veni o iarnă grea. Cazul cu 
gazul rămâne să ardă mocnit. Ceva proiecte 
există, ce.ui-ceva bănuți s-au alocat Dar se atde 
gazul. Mai grav e că la cazul cu gazul s-a a- 
daugat și aragazul. Trecem peste necazul celor 
de la I’ECO Vulcan că nu pot să asigure butelii 
pentru toată lumea. Intr-un fel. c firesc. In ul
timii ani dictatura sindicală a adus (uneori la 
preț redus) mai multe butelii decât se aduseseră 
>n Mi anii de dictatură. Nimic rău în asta, dar 
fiecare „celovec" are acum acasă 2—3—1—5 bu
telii. Și vrea să le aibă pc toate pline. Dc-aia 
vedem cozi la butelii, de-aia nu se mai prididește 
cu încărcatul. Și-atunci, cum să nu-1 parafrazezi 
pe Murphy că „tot binele c spre rău“.

Dincolo dc orice îndoială, Valea Jiului e bles
temată să rămână încă mult timp la periferia 
preocupărilor județului și guvernului. Așa ne-a 
fost dat nouă să fim „clamați” — ba dintr-un 
motiv, ba djn altul. Și dacă mai îndrăznim mult 
sâ cerem gaze, nu e exclus sii fim chiar gazați. 
Cine-a făcut și a participat la mineriade știe 
care e senzația. Brrr 1

Cu căldură,
Mircea BUJORI S< U

IMPOITANTI 
in ziarui nostru de 
marți, va apărea 

prima listă a 
depunătorilor ci vor 

primi plățile de ia 
punctul ce lucru al 

sistemului de 
întrajutorare 
„VITALI S“ 

Să ție intr-un ceas 
bun I

Catuă și efect
Zilele trecute, în cadrul unei 

conferințe de presă, dl. Gheorghe 
Funar l-a făcut minoritar pc Pre
ședintele Ion lliescu. Romii au 
ințeles câ-i de-al lor și, drept 
urmare, vin valliri-valuri la Pri
mărie. ln cazul că multiplele lor 
probleme nu sunt rezolvate pe 
loc, amenință că vor reclama 
la Minoritarul Numărul Unu. 
Când mi-a relatat acest caz dl. 
primai Glieorghc Berea am zâm
bit cu subînțeles. Ce-și face omul 
cu mana lui... Intorcându-mă la 
redacție am găsit o mare de mi
noritari. Reclamau ceva și voiau 
o rezolvare imediată. In fața 
neputinței noastre (deși suntem 
a patra putere...) și in perspecti
va unei jalbe urgente la Preșe
dinție am consultat imediat ca
lendarul politic. Am avut noroc. 
Madame Lalumierc plecase de-o 
săptămână. Ne-urrt luat o piatră 
de pe inimă. O piedică spre Con
siliul Europei fusese evitată. 
Vom putea intra, in sfârșit. în 
Casa Comuna. (Mihai BARIJU)

„Machiavelicul Miron Cosma, 
subingincr ca profesie, 1-a domi
nat pană la ridicol pe (Sectorul 
general al RAH, inginerul Bcnoni 
Costinaș”. Ce rușine I

Subinginerul M’ron Cosma a 
fost respins la tastarea ce a avut 
ioc în anii trecuți la Universita
tea Tehnică Petroșani, pentru a 
con'inua studiile de inginerie Ce 
rr-'.oli.it a fost a'unci liderul : 
„Cum dom'le, toți activiștii și-au 
luai diplomele aici și cu nu pot?“ 
(Cu precizări absolut necesare, 
nu toți, ci cei m ii mulți, acti
viști p.c.r, sau sin beate secii-
ri-.ti ;>i câțiva milițieni). .

„'ftiiba” s-a spart, puțin, Ia 
RĂII in zilele dc l| și 17 iulie 
1992 când Consiliul dc adminis
trație a destituit <liri funcțiile 
de conducere pe: ee. Făcea Con
stantin dr. ing Anpc] Franclsc, 
A ing Bacu Antonim

Patronul iese pe ușa din dos ?! (III)
sau „lui i-e

Raportul încheiat dc comisia 
din cadrul Departamentului dc 
control al Guvernului în 24 sep
tembrie 1 n92 urmare sesizării 
nr. 3/228/Th. S./26.08.191)2 adre
sată primului ministru Th. Sto- 
lojan, de subsemnatul (po baza 
documentelor prezentate de peste 
10 persoane din RAH și subu
nități) conchide chiar de la în
ceput: „în legătură cu afirmația 
căreia Regia autonomă a înche
iat contracte de aprovizionare cu 
firme străine pentru materiale .șl 
utilaje din Import în condiții de
zavantajoase, arătăm ca acest

frică ue Mir
aspect se confirmă. Astfel, con
ducerea JIA1I Petroșani a semnat 
in perionda seifl. II 1991 — sein. 
I 1991! un număr de 16 contracte 
de import pentru material, utila
je — echipamente și pice de 
schimb”.

Mulți au susținut atunci că dl. 
Bcnoni Costinaș, care nu semna
se aceste contracte, nu șl ia de 
existența lor.

Scrisesem la începutul anului 
1993 Intr-o scrisoare deschisă a- 
dresată domnului B.C.: „Chiar 
dv. nu ați știut nimic dc toate 
aciuite oontracte 7 Dacă rtispun-

;,i Cozma“ ?
deți că nu, eu mu sâ vii spun: 
să i-o spuneți luj „Mutu" (Mutu* 
dc la Manutanță, personaj cele
bru din umorul popular). Cine o 
să creadă c< KAll-ui este un sal 
fără câini, unde fiecare face ce
vrea

Cele scrise atunci, în afară de 
intuiție, au avut suport și în alte 
verificări ulterioare care au re
levat, diH nefericire, cu actul 
corpului de rontrol dezvelea nu
mai vârful aisbergului,

■Peste 30 milioane do doJarl 
(circa 4 miliarde lei) au fosk 
smulși din buzunarul societății 

românești de „corbii care au cre
zut ca ciugulesc din hoitul eco
nomiei noastre” (cum scriam in 
august 1992, in serialul „Cine 
sapă groapa mineritului din Va
lea Jiului ?“).

Etichetarea a fost blândă. La 
conducerea RAll-ului și cum s-a 
dovedit recent (și se m descoperi 
in viilor) și a unor unități subor
donate s-au aliat doar — hiene, 
șacalj (la figurat), antiromâni, 
care au Jefuit țara I

Acum, Jm nou, la obiect I
Ce l-a determinat oare, pe dl. 

B.C. să lupte „eroic” să-l păstre
ze pc dl. Făcea Constantin pe 
post de consilier economic (val 
ce retrogradare din funcțiu de 
director bugete I), după ce fusese 
destituit dc Gonsiliiil dc Adminis
trație ? (Va urma)

Ing. Dumitru Florin ȚVRNA ,
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TAINELE ORTODOXIEI

»»Cei șapte ani apocaliptici” 
(III)

O afirmație bombă ne face contele la pag. 57 când spune : 
.trebuie acordată o importanță crucială existenței spirituale, e- 
xistenței spiritelor benefice. Să nu uităm că spiritual România va 
fi focarul credinței unice pe această planetă". Jată, aici laudă Ro
mă nia cu spiritualitatea ei, adică crești n-ortodo.xă și că va fi fo
carul credinței și mai înainte, la pagina 48, ne spunea că numai 
jvginii pot biruj spiritele malefice, deci dețin spiritualitatea cea 
mai înaltă.

La capitolul „InțclcptU] și fața necunoscută a Tibetului", 
contele ne introduce intr o poveste nemuritoare, că ajunge la 
Shambala, intra în mănăstirea aceea, povestindu-ne întocmai ca 
(i cum ar fi citit ceva incomplet sau imaginar și ni le reda.

O altă afirmație de necunoaștere teologică este la pagina 70, 
câ acei călugări lamași se ocupau cq studiul unor cărți vechi care 
conțineau formule de magie.

Se știe foarte bine că toată Biblia și poruncile date de Dum
nezeu oamenilor sunt cu desăvârșire împotriva magiei, căci a- 
ceasta este de la Diavolul. Deci, acei inexistenți călugări ai conte
lui. dacă studiau și practicau magia, înseamnă că lucrau cu Dia- 
vuiul, deci nicidecum cu Dumnezeu.

La pagina 75, contele se dezvăluie foarte clar că este panteist.
Nu cred că mai este cazul să luăm fiecare păgina in parte 

căci ne-ar trebui mult timp și spațiu și este inutil.
La pagina 21, în chip paradoxal, de Ia voga la reîncarnare 

ajunge la F',''ioara Maria și sfinți.
Capitolul „Program planetar pentru acțiunea urgenta", penul

timul, face iarăși un amalgam de învățături, sincretism religios, 
spunând pe „Tatăl nostru" în practicile yogine și alte lucruri ce 
te indispun citindu-le.

După aceea. în legătura cu Shambala, se spune că este un 
tă .im sacru al Tibetului, zona intermediară intre Pământ și di
vinitate. Aceste lucruri puteau fi crezute înainte de Hristos, dar 
dună Hristos, după venirea Lui pe Pământ, nc-a spus unde este 
lt i ul și cum trebuie să-l căutăm. Noi, creștinii, știm unde este 
un.ca comoară, alta nu mai există.

Se face iarăși confuzie între fenomenele paranormale. para
psihologice. cu ideea de transcendență, de divinitate.

In legătură cu prezicerile celor 7 ani apocaliptici, așa cum 
am spus, acestea sunt speculații și plagicri, începând de la plagia
torul Nostradamus, la interpretarea arbitrară a Bibliei, până la 
viețile sfinților creștini, care au avut previziuni.

Nu putem noi, oamenii, să situăm, să identificăm, că anii 
•utare vor fi apocaliptici. Aceasta numai Dumnezeu știe. Dumne
zeu este stăpânul timpului. • '. ml

„O zi înaintea lui Dumnezeu sunt ca o mie de ani înaintea 
oamenilor", pune psalmidul. Deci, iată, dilatarea și contractarea 
timpului stă în mâna lui Dumnezeu. Cei șapte ani apocaliptici 
pe ite au început demult, noi nu știm în al câtelea an poate că 
tUDtem. Dar un an, așa cum am spus, poate să-l facă Dumnezeu 
cat vrea. Aceasta depinde de noi. oamenii, și de viața noastră. 
Cfântnț Apostol Pavel spunea de acum două mii de ani că anti
hristul a și venit. Ce înseamnă lucrul acesta, adică lucrarea Dia
volului împotriva lui Hristos, prin oameni, era de atunci.

Este o mare eroare să se identifice lin timp ca apocaliptic sau 
altceva și sâ-și atribuie revelații un om.

Noi, oamenii, suntem obligați sa așteptăm sfârșitul și sâ fim 
pregătiți or/ând pentru el. .Sfârșitul fiecăruia dintre noi poate să 
•e intămple in orice secundă.

Deci, nu trebuie să plecăm urechile la tot ce s' aude, și se va 
m-ii auzi si de acum încolo mai mult, căci și aceasta este tot lu
crarea vraimașulu; oamenilor, a Diavolului.

Ș . In încheiere, vreau sa sfătuiesc că indiferent de zvonul ce 
bc va auzi despre oricine, că este prooroc, ca face minuni, ca are 
previziuni, că vindeca, nu trebuie să ii d.iți crezare, atâta timp 
cât un om autorizat al Bisericii ortodoxe, mama neamului nostru 
românesc, care ne-a crescut, nn confirmă validitatea, autenticit i- 
to. ■ i obiect, . itatna celor zvonite.

Pi ofosinghcl 
loai -liirn 1*1 lt\ IJLFMI', 

Manaslirca Lainici

Primul st ah ano vist al țării n-a fost 
„Erou al Muncii Socialiste”(II)

A vvorking class liero is something to ho
Intre Dan Deșliu și John Lennon

Tovarășul Plan
Poetul Dan Deșliu a lansat, în 

cadrul larg oferit de literatura 
proletcultistă, o sintagmă care 
a făcut epocă: tovarășul Plan. 
Inspirat de muze, poetul se a- 
dresa acestuia ca unui semcn 
dc-al nostru, zlcându-i, cât se 
poale de firesc, atunci când îl în
tâlnea: „Hai, noroc, tovarășe

Plan ln. Zilele trecute l-am vizi
tat acasă pe primul slahanovist 
al țării noastre, dl. Ludovic Pop. 
Domnia-sa are 82 de ani și este, 
încă, în putere. Planul pe anul 
1949 a fost îndeplinit de brigada 
pe care o conducea exact la ora 
6 a zilei de 7 iulie. „Au fost pri
mii oameni din istoria României 
care îndeplineau ce] dintâi plan

după victoria revoluției noastre 
socialiste" au scris ziarele vremii 
despre ei. Nu vrern să facem, aici, 
apologia unei epoci apuse. Insa 
vorba unui alt clasic, celebrul 
John Lennon: „A woiking clasă 
her0 is something to be“. Sau, 
in dulcele nostru grai, „Erou al 
clasei muncitoare c ceva să fii". 
(Mihaj BARBU)

Deși a ajuns în CC al Partidului Muncitoresc Român

Potcovarul Vasile Luca a rămas „un fel de dobitoc”
H EI era nervos că primul stahanovist i-a* speriat peștii

In august 1929, când la Lupeni 
a izbucnit greva. Pop Ludovio 
mergea pe șaptesprezece ani. Mi
nerii de la Petrila îl foloseau ca 
șlafetar. Ducea vești și venea 
de-acolo cu informații despre 
modul în care decurgea conflic
tul. Atunci a auzit și despre Va
sile Luca. „El o fost tot din par
tidul comunist. Un fel de cuibă- 
tor, dc instigator, de provocator. 
Nu lucra nicăieri. De meserie e- 
ra potcovar. Era din Miercurea- 
Ciuc. Gâuta să iasă-n față și a 
provocat greva. El desemna oa
menii care să stea în față șl tot 
cl ii vindea la Jandarmerie. Și 
el o fost arestat — l-or arestat

primul, ca fiind cel care a pro
vocat greva —, dar el era omul 
jandarmeriei. L-or băgat în ca
meră pe de-o parte și pe dincolo 
i-or dat drumul".

Destinul a făcut că, după ani 
și ani, cei doj să se întâlnească. 
Era în vara lui ’49. Ludovio Pop 
și ai lui ortaci se aflau la băile 
Tușnad. Intr-o zl, brigadierul 
șl-a îngrămădit ortacii într-un 
„Zii" ruseso și hal la plimbare pe 
Căile Bicazulul. La Un moment 
dat, proaspătul stahanovist 11 
zărește pe Vasile Luca. Tovarășul 
respectiv — împreună cu un alt 
membru al CC al PMR, temuta 
Ana Paukcr — pescuia. „Mă. îi 
zice Pop ortacului său Marasi

Un „lanț“ rămas fără zalele din urmă

Cărbunele, cămara și porcul
„Dar cămara nu vreți s-o ve

deți 7 Sticle de palincă așezate 
pe grade și pe contingente. Bău
tură mai ușoară pentru muieri, 
adică vișinată, afinată, lichior 
de mere și caise și piersici... pe 
urmă borcane cu dulcețuri și 
compoturi de tot soiul, făcute de 
mâinile lor. Și atârna și niște sla
nă afumată și sc maj găseau și 
niște borcane cu carne sărată, 
că inlotdeaui^t era un porc pe 
carc-1 tuiau cam la prima zăpa
dă". Așa descriau articolele tim
pului cămara minerului. Pe vre
mea aceea Pop Ludovio câștiga 
20 000 lei pe lună, când salariul 
de bază al unui miner era 720

lei. O pereche de pantofi „Der
ulata", care erau cei mal buni, 
costa 525 Ici. Erau pantofi tip 
sport cu talpă dublă. Ceilalți 
pantofi ți-i procurai cu 280—350 
Jei. Făina era 4 Ici kilogramul. 
Un sac dc făină de la evrei (La 
mulți ani de Roș Hadana!) era 
380 lei. Un porc de peste 200 de 
kg era 3000 de Ici. Astăzi, pensia 
d-lui Pop Ludovic este de 45 000 
lei. Cu acești bani, primul staha
novist al țării ar putea să-și cum
pere, azi, o jumătate de mașină 
dc spălat. Deși, odinioară, eț dă
dea patriei 11 tone de cărbune 
de căciulă. (Mihai BARBU)

Dominic, eu mă duc la cl". „Nu 
te du, du-1 dracului I", l-a sfătuit 
acesta. „Ba eu merg", a replicai 
brigadierul. După care di. PojJ 
îmi relatează cum a decurs irit 
tâlnirea cu fruntașul partidului 
oamenilor muncii, „Ajung eu 18 
ei și mă recomand. Sunt Pop Lu
dovic. Și ce vrei7 m?-o râsputft 
Vasile Luca. Știți, am continuat 
eu, am fost trimis aici de partid, 
în concediu de odihnă. El, to» 
așa : Și ce vrei 7 Atunci, eu Sjfi 
zis nu vreu nimic, am dat nor®, 
bun și am plecat mai departe. 
Eu m-am dus la el cu gândul să-i 
fac o surpriză. El era prost d« 
tot. Un bădăran, un fel de dobi
toc". (Gheorghe OLTEANU)

Intr-unui din numerele 

ziarului nostru dc săptămâna 

viitoare vă invităm să citiți)

„Ilegaliștii - oile 
rătăcite ale sistemului?”

■ Reportaje, note și ima
gini cu tovarășa C'siki Z.irtr 

fira, cea mai în vârstă ilega

listă din România.
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H LUNI, 20 SEPTEMBRIE
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Cursuri de limbi străine.
15.45 O samă de cuvinte.
86 *30 Actualități.
16,05 Magazin IV.
16.35 Civilizația montană.
17,05 Magazin In limba maghiară.
18.35 Tezaur folcloric.
10,00 ABC-ul privatizării.
J9.30 Desene anima*e.
80,00 Actualități.

. 80,35 Sport.
00,45 Deschiderea stagiunii 

Teatru TV.
B" 45 Studioul economic.

i 83,30 Actualități.
03,45 Germania văzută ud

est-europc.in (II).
0,30 Închiderea programului.

I | MARȚI, 21 SEPTEMBRIE
7.00 TVM.

10,00 TVR las!.
i 11,00 TVR Cluj-Napoca.

12.00 Lumină din lumina
f 13,00 Ploaia acidă,
|, 13 30 Desene animate

fi *,00 Actualități.
• 74,15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
46 no Actualități.
16.05 Conviețiih i-magazln.

JU.05 Mngtziniij pasiunilor.
•0,00 Dosar, Ic istoi iei.
|8 30 De lume adunate

'1*0*1 C«-i fle Wcm 7
r 19,30 D< -,ene oDimat*.

20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20.40 Sport,
20.50 Film serial. Cealaltă fața 

a Paradisului.
21.50 Universul cunoașterii,
22.35 Muzică la castel.
23.05 Actualități.
23.20 Intrarea în labirint.
21,00 Includerea programului.

20,10 Tclecinem itcca. Jcrcmiah 
Jolmson. (SUA; 1972)

22.15 Recurs la morală.
23,30 Actualități.
23,45 Simpozion.

0,30 închiderea programului. 
JOI, 23 SEPTEMBRIE 

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cin) Napoca.
12,00 Film artistic.

23,00 Confluențe.
23,45 Actualități.
24,00 închiderea programului.

VINERI, 24 SEPTEMBRIE
7,00 TVM.

10,00 TVR lași.
41,00 TVR Cluj-Napoca.
42,00 l'i'lm serial. Hoțomanii.
13,00 TENIS: România — Maroc.
17,05 Magazin în limba germană.

Programul TV, săptămânal
MIERCURI, 22 SEPTEMBRIE

7,00 TVM.
10,00 TVR las1.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Destinația : Lumea.
>13,30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
<5,00 Magazin TV.
15 30 Cursuri de limbi străine,
15,45 O samă de cuvinte,
46,00 Actualități.
16,05 Colacul de salvare.
16,35 Panoramic muzical.
17,05 Sport club.
18,05 Documentar nrtisHc.
48,J0 Festivalul de folclor păsto

resc,
19,00 Gc ] dc făcut 7
40,30 Dexme animate
20,00 Actualități,
*),33 Sport ,

13.15 Desene animate.
11,00 Actualități.
11.15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
15.45 Cursuri dc limbi ‘haine.
16,00 Actualități.
46,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
<7,05 Magazin cinematogi ufic.
48,05 Povestea vorbei.
18.35 Tele-di.scul muzicii popu

lare.
19,00 Corespondențe spirituale.
49,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
<20,40 Sport,
30.45 Film serial. Dallas.
21.45 Reflecții rutiere,
22,00 Studioul economic.
22.46 Melodii de Mnrc«l Drago- 

mir.

18,05 Pro patria.
19,00 Cultura ln lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial. Pasărea Spin.
21.40 Viața parlamentară.
22.10 5 pentru un CEC.
22.40 Gong I
23.10 Actualități.
23,25 Film artistic. Ecoul.
I, 00 TENIS: România — Maroc.
4,30 Întâlnirea de la miezul 

nopții.
2,16 închiderea programului.

SÂMBĂTĂ, 25 SEPTEMBRIE

II, 00 Dună dbnineața... de la
Cluj-Napoca I

9,00 Actualități.

9,10 Tip-top, mini-top.
10,00 Film seria) pentru copil.
10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Documentar științific.
11.10 Pompierii vă informează.
11.20 Avanpremiera TV,
11.30 Tradiții.
12,0) Ora de muzică.
13,00 Alfa și Omega.
14,00 ORA 25. TRANZIT TV.
19,f5 Telcenciclcpcdia.
20,00 Actualități.
20.30 Editorialul săptămânii.
20.35 ORA 25. TRANZIT TV.
23.10 Film serial. Midnight Colier.
0,10 Sport-magazin.
i,00 închiderea programului.
DUMINICA, 26 SEPTEMBRIE 

8,00 Bună dimineața l 
9,00 Actualități.
9,10 Clubul lui Gulliver,

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Lumină d n lumină.
11.30 Viața satului.
12,50 Reflecții rutiere.
13,00 Actualități.
13.10 Posta TV.
13.20 Viaeo haz magazin.
17.30 Film serial S.F. Star Trek.
48.25 Codrule, Măria Ta I
19,00 Film serial. Dallas.
20,00 Actualități.
20.10 Film artistic. Hăsfățațl de 

zel.
22,00 Duminica sportivă.
22.25 Festivalul Internațional 

„Cerbul de aur".
23.20 Actualități.
83.35 Pe ultima «ută dc metri.

1,00 Închiderea programnivi
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ARC 
PESTE 
T I M P

„Dacă a fost vreodată un prin
cipe demn de glorie pentru ac
țiuni eroice, acesta e domnul Mi
hai, principele Valahiei". Astfel 
11 caracteriza un „Aviso", apărut 
la Roma, in anul 1600. Este nu- 
msl una dintre numeroasele măr- 
turî păstrate care reflectă ceea 
ce a însemnat In conștiința con
temporanilor săi MIHAI. Eost-au 
dat luminatului principe să se 
contopească, la vremea aceea cu 
aspirațiile majore ale unul neam 
mult obidit de marile imperii care 
11 înconjurau, să se ridice cu sabla 
In mână pentru independența ro
mânilor din cele trei principate, 
pentru unitatea lor intru granițe
le aceluiași stat, pentru afirmarea 
demnității naționale intr-o Euro
pă sfâșiată de războaiele duse 
peni ni reîmpărțirea ei. Portretul 
fizic șl moral — așa cum il scrie 
Cronicarul silezian Balthazar Wal- 
ter — ne infățișează pe Mihai 
Vodă ca un „bărbat energic, ves
tit tuturor prin frumusețea armo- 
nio.iă a trupului, prin statura 
mândr,. drag tuturor celor buni

I I I

I I I I I I I I I I I I

Pe Vodă-1 zărește călare trecând
Prin șiruri, cu fulgeru-n mână,
In lături sc-azvârle oștirea păgână
Căci vodă o-mparte, cărare făcând 
Și-n urmâ-i sc-ndcasâ, cu vuiet curgând

Oștirea română.

Dar lată-l I E vodă, ghiaurul Mihai I
Aleargă năvală nebună 
împrăștie singur pe câți îl adună
Cutreieră câmpul, tăind de pe cal
F! vine spre pașă : e groază și vai

Că vine furtună.
— „Stal, pașă, o vorbă de-aproape să-ți spun
Că nu le-am găsit nicăirea
Dar pașa-.și pierduse șl capul, șl firea
Cu frâul pe coamă, el fuge nebun,
Că-n ghiară de fiară șl-n gură de tun

Maj dulce-1 pieirea.
Sălbatecul vodă e-n zale șl-n fier
Și zalele-1 zuruie crunte,
Gigantică poartă-o cupolă pe frunte
Și vorba-4 e tunet, răsufletul ger
Iar barda-1 din stânga ajunge la cer

Și voda-i un munte.

Și-n ceasul acela Ilassan a jurat
Să zacă de spaimă o lună
Văzuta-au șl beii că fuga e bună
Și bietului pașă dreptate t-au dat 
Căci vodă, ghiaurul, în toți a băgat

O groază nebună.

(„Pașa Ilassan", George Coșbuo, 
București, 1893, la împlinirea a 
300 de ani de la înscăunarea vo
ievodului).

Patru veacuri 
sub semnul 

întâiului 
voievodal unirii 
neamului
p'-nliii dorințele înalte aie sufle
tului său, nobil cu adevărat, croit 
chiar din fire a săvârși isprăvi 
deosebite și grele".

încă din prima zi de domnie, 
din septembrie 15f|3, când a urcat 
pe tronul Țării Românești esen
țiala grija a domnitoiului a fost 
olibcrarca țării de sub dominația 
ștomanâ, împovărătoare economio 
până la robie, pentru a realiza 
apoi marele vis, unirea țării. Bo
bind, ndu-și cu mari saciificil de 
sânge independența, voievodul a 
trecut la înfăptuirea unirii, de
săvârșite La 1600. In pofida vre
melniciei acesteia, unirea de la 
1600 a trezit CONȘTIINȚA A- 
(’AIlTENENȚEI TUTUROR RO
MÂNILOR, AFLATI LA SUD ȘI 
NORD DE CARPAȚI, LA ACE- 
(SAȘI NEAM. A fost făurită in 
HCOj an O NOUA IMAGINE A 
POPORULUI ROMAN in ochii 
Săi proprii. A triumfat conștiința 
forței po care o avem, dacă sun
tem uniți, dacă sunt puse, mal 
prc*u« de orice, interesele națio
nale majore. Lumina care a ful- 
Jfei'at-o pentru o clipă în istoria 
hoasti a milenară nu s-a mai pu
tut stingo niciodată. Șl nici nu 
Șe va putea stinge. Fără acel 
(593, când a ridicat sabia pentru 
libertate, fără acel 1690 când a 
înfăptuit UNIREA, nu s-ar fi de
clanșat procesul de veacuri caro 
• dus la convergența de interese 
locia le, politice, economico ji 
culturale, premisa sine qua non 
U unirii. Vivu] lu| Mihai. „prin- 
♦eps Valacliiae* s-a înfăptuit la 
(9ÎS. Nu este Lnsâ nici o exage
rare <lacă afirmăm ca l decem- 
bri 1918 n-ar fi avut niciodată 
loc dacă nu exista 1600, dacă na 
ar fl existat un Câlugăreni. Arcul 
peste timp dăinuiește. Iar dorin
ța fierbinte de unitate națională 
șl de libertate ne pătrunde și 
astuzi, chiar dacă forțe străine 
âu vrut să ne împartă iar, pentru 
a ne stăpâni din ”0’1, au vrut 
sâ ne învrăjbească pentru a ne 
împila. Semnul lui Mihai este 
nepieriior, Transilvania. Moldo
va, Oltenia, Dobrogea, Bucovina, 
Banatul, Muntenia sunt și vor fi 
un. trup. Un stejar de latinitate 
printre fino-unguri și slavi. Dar 
♦opacul cel viguros mi poate fi 
doborât, oricât de „pe față" sau 
„po ascuns" ar acționa „cozile do 
topor".

i DOMNULUI Ml HA I
I 
I 
I 
II
I
I 

a

I 
I
I

I 
I 
I 
I

7T O-ht rj -nr^y

Pagină realizată de 
Horațiu ALEXANDRESCUI.---------------—-------------------------

i In conștiința contemporanilor și a urmașilor I „figura lui Mihai Viteazul u Ieșit uzi din legendă pe măsură
| m mărturiile din vremea lui ui-| arata în adevărata lumina. ElI devin» tot mai mult, pentru cine vrea să vadă, o realitate via.

CINEVA POATE TRAI AZI l»U MINTEA, VREMEA MARELUI 
| EROU ROMAN, ascultând glasul celor de atunci. Documente au-
. tentice de prima mână au ieșit la iveala de pretutindeni",I (P.P. Panailescu)
I „Mihai a fost uu barbut Sti ulucii și iu norocire. și in nenoro
• circ, după cinai judecata inamicilor săi".
I (Jacques Augustin de TlioU, isto
1 cio francez).
| „Mihai a fost aiul de lăudat pentru vitejia sa in toate țările
I Europei, el a devenit mai târziu și un puternic îndrumător al

neamului romanesc, utat prin domnia scurtă dar glorioasa care a 
dovedit lumii cu unirea tuturor românilor sub o singură câi muire 

' a cu putință, cui și piin moartea sa tragică... Acest omor politic 
Inu putea să rămână nerăsplătit, Singura dreaptă răsplătire, demnă

de numele eroului tragic nu putea fi decât înfăptuirea din nou și 
I pentru totdeauna a unirii... 'fot oe s-a lucrat de la 1601 șl până

ia 1918 de o laluru șl de alta a earpaților, fie pentru, fie contra 
I acestei uniri, a contribuit să pregntcască terenul pentru dorita ei

înfăptuire pe veci".

I(Ioan I.upaș. istoric român, stu
diul „Stăpânirea lui Mihai Vitea-

■ zul", Institutul Teologic Român
• din Sibiu, 1910).

Independență, 
unitate

Prin dobândirea independen
ței, năzuință unirii — idee comu
nă in toate principatele române 
— devenea ușor de realizat; după 
cum unirea, odată înfăptuită ar 
fi făcut ca sLatul român să-și 
poata consolida mai ușor inde
pendența. Așadar, independen
ța și unirea au constituit dintru 
inceput factori complementari, 
realizarea lor devenind principa
lul obiectiv urmărit de Mihai 
Vodă. Iar evidenta solidaritate 
dovedită de românii transilvă
neni și moldoveni cîi Mihai in 
anii pe toată durata domniei sale 
dovedește că ideea unității nea
mului funcționa ca un factor deo
sebit de activ, încă din acele 
vremuri de sfârșit de veac XVI 
și început de veac XVII.

Dumitru ALMAȘ

HRONIC
• Septembrie 1593. Mihai este 

Domn al Țării Românești. • 1591. 
începe marea luptă a Țârii Ro
mânești împotriva imperiului O- 
toman. Mihai, viteazul coman
dant de oști Înfrângă succesiv 
oștile turcești in sudul Dunării, 
cucerește cetăți, eliberează robii 
creștini. Au rămas in filele 
hronicului victoriile de ia Puti
nei, Slâneștl, Șerpâtcști, când 
turcii și tătarii au fost „ameste
cați cu pulberea". • 13/23 au
gust. 1595. Câlugăreni. Izbândă. 
Sinan, marele vizir este înfrânt.
• Giurgiu 1595. Istoria se repetă.
• 1599. Șelimbăr. Andrei B.ifhori 
este înfrânt. Transilvania, stră
vechi pământ românesc se u- 
nește, prin sabia neînfricatului 
voievod, cu Țara Românească.
• Mai 1600. Moldova. Se Înfăp
tuiește marea unire. Mihai este 
domnul de necontestat al stră
vechii țări stăpânite încă din ve
chime, de români. • 1600 sep

tembrie. Mirăslău. Cu ajutor im
perial și polon, nobilimea ma
ghiară biruie vremelnic, a 1601. 
Gură.slău. Cel ce avea să fie nu
mit de contemporani și viitorime 
ca fiind ,unu[ dintre cei mai vi
teji, puternici, valoroși și Ințo- 
lepți principi ai vremii fnving» 
din nou, in lupta cu nobilii ma
ghiari, ajutat de generalul Basta. 
• August 1601. Trădarea lucra. 
Mihai este asasinat. Străinii n# 
puteau tolera domn pământean. 
Lucrarea lui Mihai insă. expri
mând voința tuturor românilor 
a rămas in hronic ca un simbol. 
Al dreptății naționale. Mihai Vi
teazul, domnul, tntâiui domn al 
unirii neamului românesc intr-un 
singur stat, pe pământul acesta, 
pe care s-a format ca seminție, 
și de unde nici un „vifor* nu l-a 
putut clinti. Mihai a fost șl ră
mâne in conștiința noastră ea
înainte mergătorul statului nar
țlonal unitar român, indivizibil, 
liber, suveran. . ,
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DIVER TISMENT PENTRU
Minerul Ichim Toader și dl. Petrică Generosu'

„Subsemnatul Ichim Toader, fiul lui 
V ■•„.*. și Elena, din comuna Comofna, 
X-d. Iași. cu domiciliul stabil in Uricani, 
județul Hunedoara, bloc 66, ap. 32 Aleea 
Brazilor lucrez ia min.. ?a miner având 
probleme familiare. Având probleme fa
miliare mam despărțit de nevasta mia în 
mod legal. Am apelat de mai multe ori !a 
consiliul popular să îmi dea și mie o 
butelie pentru că nu am pe ce face mân
care. Că pe celelalte ]ia luat nevasta. Mia 
luat și cojocul, ma dezbrăcat, dar primarul 
nu îmi dă butelie. Vă rog să dispuneți

dumneavoastră sămi dea întrucât lucrez 
subteran, stau singur și nu am pe cc face 
mâncare.

Vreau să menționez, fără ca dumnea
voastră să vă supurați, că am fost de 2 
ori la București, cu minerii mei.

Rog domnule prim ministru Petrică R> 
man să dispuneți să primesc și eu răspuns 
ca orice cetățean.

P.S. In urma verificărilor efectuate a 
rezultat că dl. Ichim a beneficiat de două 
butelii Una i-a rămas soției și celor trei 
copii. A doua a înstrăinat-o. f

De la Costinești adunate, in 
Valea Jiului date

Pentru că a început ploaia, s-a scandat 
„JOS ILIESCU !“

Tot la Costinești, în cea de-a doua zi a „Serbărilor mării 
ale tinereții11, era programat concertul ro-'k (în aer liber, lângă 

„Kripton**, „Direcția a V-a“ șl

Cum este supusa presa
presiuni**

Adevărul

Și 
obelisc) al formațiilor „Holograf1*, 
cele ale lui Mircea Baniciu și Mircea Vintilă.

Din cauza vremii nefavorabile nu s-au putut produce decât 
Baniciu și Vintilă. Holograf-ul nu o reușit să cânte decât o singură 
melodie, fiind întrerupt de o adevărată furtună, cu tot tacâmul de 
fulgere și trăznete.

Tinerii iubitori de muzică rock s-au refugiat 
unde a putut. S-a scandat îndelung „Jos Iliescu 
cotroceanul au fi fost, vinovat dd starea vremii, 
vremurilor.

rapid, care 
!“, de parcă 
ca și de cea

MINEROCK

unor „
Ace; 11 este pățania unui confrate dc-al nostru „ue ia 

..ățanie d;ji care se pot trage unele concluzii. Zic „de la 
întrucât iși desfășoară activitatea la o publicație cu sediul 
„satul cu miniștri"*. Care va să zică, într-o bună zl este 
la o conferință de presă, undeva pe la-al-nu-știu-câtelea-etaj 
Intercontinentalului. Lume bună, fețe simandicoase, 
arzătoare la ordinea zilei**. Dar. vorba ceea : „nu contează mortul, 
nâf înmormântarea1*. După conferință, cei prezenți sunt invitați 
,a un co-k-i„tI Bunătățuii fel de fel, stropite la discreție cu o 
sumedenie de licori: coniac, vodcă, whisky, vinuri de toate culo
rile, bere Lichioruri, șampanie. Atmosferă degajată, nu se uita 
nimenj în gura omului. „Și dăi și luptă, ncicusorulc I1*. La un 
momer.t dat, se acumiTlaseră cam multe lichide și făceau o presiune 
constant crescătoare asupra unei anumite bășici din componența 
corpului uman. Drept pentru care, confratele dă fuguța la locul 
cu pricina, gândind, plin de speranță la momentele de fericire 
de după... Dar... la intrare, un cerber, carc-i cere, nici mai mult, 
nici mai puțin, de 150 lei taxă. Scotocind prin buzunare — în timp 
ce presiunea creștea, creștea — nu găsește decât una bucată sută 
lei. După tratative scurte, dar bine argumentate și văzându-1 pe 
„al nostru** cum se schimbă la față, cerberul i-a dat „undă verde*, 
râzând în barba. In timp ce se ușura, oftând din rărunchi, con
fratele medita: „Au cheltuit aici cu sutele de mii pentru îmbuibare 
și n-au prevăzut ceva mărunțiș pentru golire. Dacă nu mă înțele
geam cu omul, ce mâ făceam ?“

țara". 
țară1*, 

in 
invitat

a) 
„cestiuni

N.Y.C.

Microldbulc Dacă n-aveți drojdie

ROATA Șl BĂȚUL.
I "
•— Așa ceva nu 6e mai poate : 

face Învârteli nenumărate.
Dar vă promit c-am s-o dezvăț,
Se angajează hotărât... un băț.

A

ZAV<?OUE $1 CODHUrs

A fost Întrebat ză vadul 
Dacă tul îi place codrul 
©i-a răspuns sărmanul câine

X p’.i . codru) de pâine.

PORCUL ȘJ COTEȚUL

rc*i| , fiind mutat Intr-un grajd
nouț

Se a-1 ii mai-maroJui (un L<rt*:
Eu protrV.cz așa, ca ă se știe

Ci Au > nu o grajd: n-o porcărie'

t EAtil'l

O clep-.idră durdulie 
Kiev"
Spre a-i fi
i «UI f ’» t <lf* CIR .

I

r» Ui pHr;i

Ci (•

f.ift poiiijta
<M« al . politico; ) L

Ei i n! j

se spune râzând
De mai multe ori am scris des

pre Ion Velica, George Negraru 
și Ion Cimpoeru. Am scris vrute 
și nevrute, n-am ascuns nimic 
despre acest trio, dar niciodată 
n-am spus tot adevărul despre ei.

Ei bine, nu maj rezistăm, tre
buie să-l spunem, căci sfârșitul 
lumii nu pare a fi orea departe 
și nu se știe sigur dacă 
avea timp să-1 spunem: 
râsul lumii, nimeni din 
Jiului nu-i ia în serios 
oameni în toată firea. Ei se 
mără printre puținii cetățeni 
României libere care au 
curajul să recunoască că 
lacul carieră din a stârni 
concetățenilor.

Cel inaj frumos compliment, 
cea mai nimerită apreciere 
care o putem aduce acestor 
neri, este formată din numai trei 
cuvinte: Ha! llal Ha!

Scuipați aici!

I

Echipament <le... protecție sexuală

pe 
tot

a

«• < ■

Un zâmbet pentru lin <ș cea noastră

vom mai 
sunt de 

Valea 
pe acești 

nu- 
ai 

avut 
și-au 
râsul

pe 
ti-

I

Ce faceți eund găsiți un păr în pâine? Scuipatul este un g^st 
reflex, pe care cu greu și-ț pot reprima, într-un asemenea caz, 
chiar și oameni cu educație aleasa. Câți dintre dv. știu însă eă, 
la începuturi, scuipatul contribuia din plin la facerea pâlnii ?

Până la descoperirea efectului drojdiei de berc asupra amido
nului, aluatul destinat coacerii era pus Intr-un vas larg la gură, 
asupra cârtita erau chemați să-și slobozească secreția bucală toți 
sătenii care n-aveau altă treaba. Enzimele și fermenții din salivă 
făceau să crească aluatul, iar pâinea, pufoasă șl rumenă, ora 
mâncată cu mal multă poftă de cei care știau că mi contribuit la 
măreața operă, prin nobilul gest al scuipatului.

Prm urmare, dacă uneori nu vă place pâinea de Valea Jiului, 
umintiți-vâ de Începuturi .și scuipați I. Poate vă trece...

I 2 A 4 5 t c/)

Pe plajă la Costinești, Asocia
ția Română Anti-Sida (ARAS), 
reprezentată întrun cort falnic 
distribuia în mod gratuit mate
riale despre pericolul de conta
minare cu virusul HIV. Pentru 
că orice propagandă serioasă 
trebuie susținută material, ARAS- 
ul a distribuit (tot gratuit) pre-
fZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

zervative. Acestea au iost însoți
te de un frumos prospect care 
arăta modul de întrebuințare a 
acestor mijloace de protecție.

Rămâne ca dumneavoastră să 
apreciați oportunitatea acestui 
gest, în condițiile în care în școli 
începând cu acest an, s-au intro
dus orele de educație sexuală.

Boschcții răsună de I

tec, joc și voie buna!
Dacă dimineața, pe plajă la Costinești, nu se auzea. decât 

„Radio Vacanța**, seara se cântau cu totul și ou totul alte cântece. 
Dintre acestea, cele mai de succes au fost cele interpretate din... 
fermoare. ' -

Zumzetul acestora venea de peste tot: din boschetul de Ia 
marginea drumului, din căsuța vecinului..din aer și de pe pământ. 
După cele văzute acolo, avem toate motivele să sperăm că ziua 
în care vom ajunge China (ca număr de locuitori), nu poate fi 
prea' departe.

b rj

Pagină realizată de

Horațiu ALEXANDRESCU 
Paul NICULESCU, 

Vali LOCOTA 
Ștefan CIMPOI 
Miliai BARBU
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ORIZONTAL: i. Arbore ca leinnU] alb 
și rezistent. — învechit acuma; 2. Nume 
scump iubit. —- Neamul de la centrul — 
Punct marcat din prima la fileul mic; 3. 
Normă sportivă și nu numai; 4 Sclavul 
filozofiei antice — Combinată; 5. Cinstitul 
și viteazul trac — Hăis I I Suprafață 
mare cp o anumită cultură proprie — Ui
tați; 7. Apariție intempestivă; 8. Cară! — 
Ireproșabile; 9. Proprietar d- fabrici; 10 
Niște boroboațe - Steagul turcului.

VERTICAL: I. .Supranumii"! satirice ; 
2. Un fe| de mai multe ori — Retribuție 
anticipată; 3. Pumnibulurile căsniciei 
Prima notă luată de muzicanți; 4 Colectiv 
artistic — înalta ascuțime mu/lcală (tnnsc.); 
f>. Impresionau prin volum; 6. Rubedenie 
— .Secundarul de luni; 7. Prieteni venlți 
din Franța — Pere I (I. Cel ce.a fost odată

Un intor infr-o parte; 9. Paltoane eă- 
lu.i’.arești — hac de npâ, 10. (jlroat, fost 
combătură fascist antebelic Pansamente.
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tic lașa iar timpul a vară trecută 
E*4e mai harnică vâra acum, 
Ploi rod pe glie plâng în val M ă 
Tâniind anotimpul postum. 
E iiriina zvâcnire i toamnei 

la crariiâ
M ' i1 a m I v.ibcle \ I ,ilui ii

Autumnală
( \< rostili)

u«l ushii.d E ■< ri ni< ,i . I. l

1IU
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Toamna 
înfloresc 

crizantemele
T

Iată un adevăr de care ține să 
no convingă și ’Tatiana Filipoiu. 
La ora Când citiți aceste rânduri, 
binecunoscuta solistă de muzieă 
ușoară, folk, romanțe și cântece 
dc petrecere din Lupeni, laurea
tă a mai multor ediții ale Fc3ti- 
vululuii „Cântecul adâncului**, o 
prezentă vju aplaudată pe sce
nele Văii Jiului se află în „focu
rile1* selecției muzicale pentru 
concursul național dc interpreta
re a romanțelor și canțonetelor 
organizat sub egida Uniunii 
Compozitorilor din România, la 
Târgoviște. Tatiana Filipoiu va 
concura la secțiunea. romanțe. 
Concursul se anunță deosebit do 
dificil pentru că vor fi prezenți 
în fața Juriului soliști din toată 
țara, unii dintre el consacrațl 
deja. Oricum. Tatiana Filipoiu 
arc apreciabile șanse dc reușită 
date fiind calitățile sale interpre
tative pe caro nu o dată le-am re
marcat ascultând-o în spectaco
le sau audiind înregistrări mal 
rol sau mai vechi ale solistei, 
la Radio București. Așadar, suc
ces și ținem pumnii Tatianci.

Baca <• w eck en<l, e Hrușcă
•Ștefan Hrușcă răspunde cu 

amabilitate unei invitați] cc i-a 
fost adresai.) de Casa de cultură 
din Petroșani. El va concerta în 
Valea Jiului, mâine și luni. Du- 
m.nle;i sunt programate spectaco
le la Pet.rila (ora 17) și Petro
șani (ora 20), Iar luni spectacole 
în localitățile din vestul Văii 
Jiului Alături de Ștefan Hrușcă, 
trioul umoristio „Veselia** din 
Petroșani și poetul George Țăr- 
nca Ljpeelacolch ..u ea ;■■■ n^rio 
..în'->.ii «’ei <.,i , flori-1.

A

protrV.cz
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WEEK - END- UL DUMIMEA70A STfc A
Spectacolul

concurs Cea mai frumoasă cMoare

LU

hn cuoiu vesel.
Inul dintre 
cuiburile ee 

mare succes ale 
Văii Jiului: 

ioan Veiica si 
George hicgraru
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfmnriiiiii/ii

0 voce de aur 
a Văii Jiului

Tatiana Stepa Filipoiu este o 
tânără care și-a cultivat sistema
tic un talent forte al feijncilor : 
vocea. Este, poate, singură feme
ie din orașul Lupcni car • Iși în- 
trebuințează glasul pentru' a cân
ta și nu pentru a boscorodi.

In ce măsura a reușit aceasta, 
vom afla atunci când ea se va în
toarce de la festivalul "de roman
țe „Crizantema de aur".
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Pagină realizată de

Sorin OPREA 
Paul N1CULESCU 
Vali LOCOTA, 

Dorel NEAMȚ’

Unde mergem?
.SAMBATA, IUJGDY. Minerul 

Eupeni — Steaua. Partida ‘a că
pătat o importanță deosebită pen- 
t ambele echipe. Eșecul bucu- 
e ’niJor Ja Doriad a făcut ca 
șansele Stelei pentru cucerirea 
iocvlun I în grupă să nu mai ră
mână intacte, obligând-o ’ să-și 
vândă scump pieica in acest 
meci. Mincrui are numai va
rianta victoriei, de fapt singurul 
lucru pe care și l-a propus, pen
tru a se menține In grupul celor 
șase.

Știința — Rulmentul Bfrv.ad. 
Un minim 3—0 sau orice alt 
scor — care să Însemne victorie 
— pot obține studenții, pentru 
a se Îndepărta de „pericolul" caro 
ii poate arunca în a doua grupă 
valorică. Pronostic exact 1.

FOTBAJi. Jiul Petroșani — 
Gloria Rcjița, Ocupanta locului 
I in scrie vine )a Petroșani pen
tru un meci de X, 2. Jiul nu 
poate spera decât la victorie. Din 
această dispută spectatorii pot 
-A vadă adevărata față a celor 
două echipe. Orice jiul ist nu poa
te cere „Cezarului decât ce e al 
Cezarului" : Victori.i.

DUMINICA. Fotbal, divizia D. 
Alin ti>1 Enpo-ii — Met dur i-tul 
Cugir. Fo ta divizioiri i A ‘ 
. î cei din Vale i .fiului nil trl- 
<nis-c> la „galere". In comuGnță, 

rbun.-irca" poate fi i>n motiv 
u, ,b'd.aeri-’r i! i, d >r tn

• 'c d r j;>J dm ;<• ■ i >/di
I a ul I.l ri- ini — < ‘in ’ ii'.'tl

I i.?:,i l>, na'.- ca !o ului I V’i 
i >ij p li 'i.t'il sicton>-« in- 

cer. ând ?.â desprindă de prin- 
’. ■! « i|o iu i: .rif..aro, ’it

, in mm.'li ul < I- • puncle cât ,1 
Pfinlr-'i son«;bMf dijm n',.1 Jv 
/'•lavei ii

SI *• mu • •! i ■ .. ‘ i • «■
m- .■ 1 n in 1

FECIOARA — COCOȘUL
Dacă mu vreți să vă pierdeți 

zfiha în meditați} sterile asijp*a 
Zădărniciei existenței, faceți, la 

prima o Fă. o vizită celui mai bun 
prieten.

BALANȚA — CÂINELE
Carto și fibn — două leacuri 

împotriva plictir-clii, pentru în
ceput; a) treilea vine nepoftit șl 
ar vrea să rămână...

SCORPION — MISTREȚ
O oarecare inerție a gândirii 

-,'ă la originea unui start ratat.

(. astigatorii concursului tic dans de la ’’Vox Monîis” au 
f<>St

MIHAELA și FOAIE

HOROSCOP
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Performanțele acestei zile eo 
pot exprima, cel mai bine, tn 
trilometri.

CAPRICORN — BOU

Nn dațl ascultare imboldului 
lăuntric spre nesupunere I Vă 
paște un maro pericol.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Drumurile dv. sunt scurte, dar 
cu amply răsunet, crcându-vu, 

din păcate, 0 imagine, caic, iju vă 
face cinste.

PEȘTI — IEPURE
O ușoară undă de regret v* 

întunecă zorii, dar amiaza v» • 
mai luminoasă ca oricând.

BERBEC - DRAGON
Farmecul dv. irezistibil este 

astăzi aproape »hi blestem pe ca 
pul unei vechi cunoștințe.

TAUR — ȘARPE
Entuziasmul dv. se dezumflă 

până la urmă, dar alergarea nu 
va fi fără rezultat.

Organizat sâmbătă scara,. in 
cadrul discotecii „Vox Montis” 
din Petroșani, concursul de dans 
a fost unul dintre momentele deo
sebite ale serii, l'lhtzrx *d care 
au concurat a fost un *wt’ prilej 
de emoții și de etalare a virtuți
lor artistice Pentru spectatori li
nul do delectare și, nu in ultimul 
rând, de participare ictivă ca 
membri ai juriului.

„M lestrnl do ceremonie", a- 
«'lași Iz’oniid Miron. invitatul 
;pc i.d al lunii septembrie la 
Petroșani, prezentalorul emisiu
nilor TV „Top 3, 2. 1', a condu
rii mult i pric pers -,i umor a-
• ■o.istă competiție. I ilâ și care 
unt poicelnlo că,Imâloare: locul

III a fost ocupat do perechea 
)!•■'",a Usontos (1G ani) și Câtâ- 
'in I ’.i ândușcsru (bă am), locul 
II a revenit p.-ieohii Daniela 
tlocora (18 ani) și G.ibrb I lloșii 
(1H ani), |ai mau '<• pr.-iniu, Io ul 
l. a l’o-il căști.;.il de perechea 
ATIhaclji Bodcscn (19 mi) și An- 
doi Adinn .lurivca, upa nu
mele ■ au do v<:<l .,j I < >A 11< l ri-
• iți» i a 1 i ;ălori ur part i pa,

GEMENI — CAL “
- >

• Invidia vă poate s’rica oij/siia. 
Pimeți-vă orlmlarii de ea, to
* - fî O f< ■

RtC-OAlE

Gândiți mai icpr.lo dccăp •în
teți acționa. Exiită pericolul d* 
.i ri Tu.i razna...

LEU — MMM» I A

Faceți tot ce es'o omenește po
sibil, pontau a nil llîsa impresie 
că așteptați pomana cuiva I

— U ăticule, de ce au rugini» 
copacii ?

— Toamna așa ruginesc toți 
copacii, cu excepția coniferelor.

— Dar coniferele de ce nu ru
ginesc? Sunt inoxidabile ?

IXE( BOTE

Nu ' iii im Ic i ,bmirm'i I"r- i?
II.l d.i. S'.i 1.1 < adă.
N-am in.ii s.iziit urs t>a 

Ia coada I
— Dar < o.id.i ,i m.i, ■ ii â

sl«M I.i ur-- ’

Iu mu 1 < > l > i ■ t ilt fi it I i. , • II 
tachinează pc mie; obla! ui eUd- 
pci adverse :

Portarul vostru mt arc mi- 
țul umorului.

A'.i este, dar nici al \ • a
nu arc init.ul pev’ții.
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
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Deși lumea face cură de slăbire 
unii participă la „Concursul rotofeilor411

Ia seninul 200 kg. Potrivit tradi-G isc 11 a Nicolini, în vârstă de 
87 de ani, a cucerit titlul de „Miss 
soqxilenta" in cadrul unui con- 
eurs neobișnuit, care se desfășoa
ră deja de cinci ani consecutiv in 
orășelul italian Forcoli. Durdulia 
liucâlâreaM din Rimini — in 
greutate dc 187 kg i-a încântat pe 
S|»ec la lorii venit! aici din întrea
ga Ii ilie pentru a participa ia 
■legr rea celor mal simpatici

S^riteie aiungate 
cu afișe ?

FenLru a îndepărta spiritele bă
nuite că „tură" bătrânii, locuito
rii unui sal din nordul Thailan- 
dei șl-au Împodobit casele cu a- 
(ix1 pe care scrie: „In această ca
să nu sunt bătrâni !“. Afișele 
sun* scrise in dialectul local 
lan na, precum și in thailandeză, 
se arată Intr-o știre difuzată de 
televiziune.

t> icnii din districtul Long al 
provinciei Phrae, aflată la 490 
km nord de Bangkok, auainceput 
să se îngrijoreze când peste 20 de 
ce'ațeoi in vârstă au decedat in- 
tt-o scurtă perioadă de timp. 
Îngrijorarea s-a transformat în 
alarmă după răspândirea unor 
știri potrivit cărora o autocamio- 
netâ fără șofer și-ar fi făcut apa
riția in localitate, a anunțat Ca
nalul 9 al televiziunii. „Era un 
camion venit de departe cu bă
trâni și tineri și cineva a coborât 
din el pe aleea satului pentru a 
întreba dacă In zonă există oa
meni tn vârstă", a declarat o fe
meie In vârstă postului de tele
viziune. „Cineva a spus că sunt 
mulți oameni in vârstă aici și nu 
mult după aceea aceștia au în
cepu’ sa moară".

Thailanda este oficial și in 
rnaioritate o țară budistă, dar 
eei mai mulți thailandezi impar- 
ta^eac credința in lumea spirite- 
k»i

O bombă...
Un medic caic a terorizat un 

om de afaceri spunându-i că i-a 
implantat o bombă tn stomac a 
losl judecat sub acuzația de ră
piri- și extorcare. Acuzarea a re
latat că medicul, de 58 de ani, 
eăruia nu i-a fost dezvăluită i- 
dentitatea, a conspirat cu o tână
ră femeie care a atras victima 
Intr-o viLă retrasă din apropiere 
de Augsburg, In Bavaria. unde

50 milioane —
3 dolari!

Copleșita de o inflație galopan
tă, iugoslavia a emis o bancnota 
cu valoarea de 50 milioane di
nari. La actualul curs de schimb 
de pe ptața neagră, aceasta in 
•eamna cu puțin peste 3 dolari 
4>UA. Directorul liezoreriei Bun* 
CM Naționale a iugoslaviei, Vojis- 
lav lomici, a spus ca in tezau
rul băncii nu mai exista lichidi
tăți din cauză că, in condițiile 
In rare rata inflației este de 15 
1a su'.a pe zi și zilnic se enbeiea- 
ză 12 trilioane dinari, majoritatea 
bancnotelor nu mai au nici o 
valoare „Dacă dorești să cum
peri un Mercedes nou, iți trebuie 
Inca o mașina numai ca su cari 
banii", a spus un rezident ai Bel
gradului. .*>• estimează că rata 
anuala a inflației este de o me
de miliarde la sula

„grei". Este de remarcat faptul, 
că Gisella câștigă deja pentru a 
doua oară această competiție.

Colegul ei de slăbiciune față 
de'arta culinară. Mario Ghlrillo, 
a participat pentru prima dată la 
concursul bărbaților, șl a cucerit 
primul loc. Acestui încântător 
rotofei, în vârstă de 32 do ani, 
i-a lipsit numai un singur kilo
gram pcnlrj a stabiliza cântarul

Muzeu al lui Rorhaciov?
Mama lui Mihail Gorbaciov 

și-a vândult casa, locul de naș
tere al celebrului său fiu, unui 
fost star rock rus.

Maria Panteleimonova Gorba
ciov și-a vândut casa din orașul 
sudic ruseso l’rivolnoic pentru 
23 000 de ruble (mai 
puțin de 28 dolari la actuala rată 
de schimb a rublei), a anunțat 
„Komsomolskaia Pravda". Con
tractul stipulează că noul pro
prietar, Andrei Razin, fost star 
rock, acum om de afaceri, va 
transforma „în viitor" casa în- 
tr-un muzeu Gorbaciov.

l'oslul președinte sovietic s-a 
născut în această casă, cu 62 ani 
în urmă, la 2 martie 1931, și și-a 
petrecut aici primii 19 ani' de

Parlamentul britanic
Membrii Parlamentului brita

nic au cerut condiții sporite de 
igienă, după ce s-au văzut ame
nințați ca șoarecii să le furo 
sandvișurile într-un restaurant 
al Camerei Comunelor. Deputatul 
laburist Ken Purchase a relatat 
că doi șoareci — unul mare și 
altul mai mic — au invadat res
taurantul aflat pe terasa clădirii 
parlamentului, veche de 140 do 
ani, de lângă fluviul Tamisa.

în stomac ?!
cu ajutorul a încă patru complici 
omul a fost imobilizat și drogat. 
Medicul i-a spus apoi victimei, de 
19 de ani, că in timp cât a fost 
inconștient, i-a implantat tn sto
mac o bombă cu control de la 
distanța, iar acesta, speriat, *-a 
lăsat convins să-i dea agresorului 
suma de 300 000 mărci (176 000 
dolari). In numerar și cecuri, au 
arătat judecătorii.

Comunitatea 
și vinul

Până 1h sfârșitul secolului, Co
rn unitatea Europeana va dispune 
de peste la butelii de viq in plus 
pentru fiecare bărbat, femeie și 
copil dm țările membre. Comisa
rul CE pentru agricultură, Rene 
Steichen, a afirmat că este mo
mentul să *e pună capăt acestei 
niuații.

GE rculizeazu W la suta din 
pioducți.i mondiala de vin, dar 
cetățenii săi consumă mm puțin 
vin. importurile sunt in creștere, 
iar exporturile in stagnare

Planurile vizând reducerea pro
ducției de vin prin desființarea 
podgoriilor sunt anihilate de pro
ducțiile tot mai mai i rezultate 
din practicai ea unor metode noi. 
C omisi.i dorește ca ferinici ii su 
11 i mai mult in ce privește des 
ființoi.i podgoriilor. „CE produ
ce pi■ i mult vin", a conchis 
i: ic Sti-ichen. 

ției, la Forcoli au fost atribuite 
și premii speciale. Titlul de „Mân
dra" a fost câștigat de Tatiana 
Pari ini (116 kg), iar titlul hazliu 
de „Cel puțin acum să apari pe 
copertă", pentru o fotogenie deo
sebită. a fost cucerit de Angola 
Mazini, in vârstă de 55 de ani 
(167 kg).

viața, părăsind-o în 1950 pentru 
a se înscrie ja secția de drept a 
Universității de stat din Moscova. 
Nu s-a' întors niciodată să locu
iască permanent în Privolnoie, 
ci numai pentru scurte vizite. 
Aici a locuit câteva zile după 
demisia sa, după dizolvarea U- 
niunii .Sovietice la sfârșitul anu
lui 1991.

In baza contractului, Maria 
Gorbaciov poate locui în casă 
„cât timp va dori", arată ziarul. 
Doamna Gorbaciov trăia confor
tabil, „separată de lumea de-afară 
de o barieră șl de gărzi. Acum 
din mica ei pensie de-abla iși 
poate asigura [raiul", se mențio
nează în ziar.

atacat de... șoareci!*

„Ținta lor era sandvișurile. Erau 
dc o îndrăzneala nemaipomenită. 
La început am crezut că vor să 
se repeadă la ochii mci“, a spus 
el. Împreună cu încă un deputat 
laburist, el a prezentat o moțiune 
cu titlul „Un șoarece în Gameră", 
exprimându-și îngrijorarea față 
de lipsa unor proceduri de con
trol adecvat pentru menținerea 
igienei.

Spargere... 
originala !

Niște spărgători care au intrat 
cu forța într-o galerie de artă din 
vestul Poloniei au decis că ta
blourile nu le sunt pe plao, dar 
s-au cinstit cu băutura furată de 
ia barul galeriei dc altă. Agenția 
PAP a redat declarațiile poliției 
din localitatea Zielona Gora, con
form cărora spărgătorii au fugit 
după ce au consumat băuturile 
alcoolice și câteva dulciuri pe 
care le-au găsit la bar. Picturile 
artiștilor locali au rămas neatin
se.
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Pagină coordonată de 
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Ucigașul Joel Rifkin
Poliția il bănuiește pa ucigașul 

in serie arestat la Long Island 
(periferia New Yorkului) de a fi 
autorul a cel puțin 13 omoruri 
de femei, dai cercetările continuă 
și cifra este provizorie, a arătat 
un anchetator.

Joci llifkin, 34 de ani, pictor 
șomer, a afirmat după arestarea 
sa că a omorât 17 prostituate 
Începând cu 1991, strangulundti-le 
.au sufocândille. El a indicat și 
lor mile in care s-a debarasat du 
cadavic, din care două au fost 
ili'ja găsite. A fost arestat fn timp 
<•■■ li nisporta un cadavru.

Poliția a arătat i ă la inferog i- 
torii ucigașul s a arătat loailu

Sărbătoare cu... 
morti si răniți!

T T T

Nouă persoane au fost ucise și 
120 rănite la Bagdad când irakie
nii au tras salve de mitralieră în 
aer pentru a sărbători victoria 
Irakului in fața Chinei, cu 1—0, 
într-un meci de calificare în Cu
pa Mondială, a anunțat un ziar 
guvernamental.

„Bucuria s-a transformat în 
tristețe. Gopii au fost uciși și fe
mei — rănite", a anunțat „Al- 
Jumhouriya". Șeful poliției din 
Bagdad, Suryan Tawfiq, a cerut 
irakienilor să-și exprime bucuria 
într-un „mod mal civilizat și mal 
logic".

Hoț de mașini 
la 13 ani!

Potrivit unor surse ale poliției, 
un băiat în vârstă de 13 ani, care 
de-abia putea vedea peste volan, 
a fost prins în timp ce încerca să 
treacă cu o mașină furată în Aus
tria.

Băiatul este un cunoscut hoț 
de mașini în orașul său natal din 
estul Germaniei, Frankfurt pe 
Oder. Poliția din acest oraș a 
arătat cu recent a fost prins con
ducând cu 170 km/orâ o mașină 
furată. Fiind prea mic pentru a 
fi închis, părinții l-au „arestat la 
domiciliu", dar a reușit să fugă 
șl a furat mașina Cj care a fost 
oprit la granița austriacă, la 800 
km dc orașul său.

.............. ..............a...H

Naștere... în anchetă!
O tânără australiancă însărci

nată, suspectată că fură din ma
gazine și chestionată timp de
cinci ore la sediul poliției din
Sidney, a născut cu ajutorul ofi
țerilor, a relatat un purtător do
cuvânt al poliției. Polițiști» au
spus cu ei uu reținut-o peste 
noapte pe femeia în vârstă de 30 
de ani deoarece considerau că dă
f/////z7//////z//zzzzzz//zzzzzzzzzzzzzzwzzzzzzrzjrzzzzzzvz/zjfzzjiwzzjraiMmwiMMi

Record de
Un sirian care a avut primul 

sau fiu de la o femeie Cu «are 
s-a cusutorit când era in vârstă 
de 80 de ani a (ncetal din viață 
Ia vârsta de 133 de ani, în Urma 
unui atac dc cord, a anunțat a- 
genția siriană de presă SANA.

Potrivit agenției SANA. ’Ha- 

cooperant, Încercând să-și amin
tească mereu noi detalii. Dar 
informațiile sala nu au permis 
descoperirea altor cadavre. Ba- 
zându-se pe indicațiile dale de 
ucigaș și pe lista cadavrelor de 
femei descoperite din 1991 în
coace, polițiștii au confirmat un 
total provizoriu de 13 victime.

Poliția a descoperit o listă cu 
17 nume la domiciliu) lui llifkin. 
Trei dintre acestea, printre care 
șl cel al unui bărbat, aparțin 
unor persoane in viața. Alte trei 
nume sunt ale unor femei ucise 
de llifkin.

ltilkin a afirmat mereu că o- 
niora prostituate fără a putea 
explica motiv ul. '1 ol uși, mu din

Nașterea copiilor: 
„6 industrie ?!“

O chinezoaică și cele trei fete 
ale sale au fost arestate pentru & 
fi „produs" 17 copii pentru vân
zare unor persoane care i-at» 
comandat în avans, a anunțat un 
ziar local.

Femeile care locuieso in Yang- 
jiao, un sat îndepărtat de munte 
de la granița dintre Hebei șl 
Shanxi, au strâns 10 000 dolarii 
în șapte ani dln această ocupație. 
Primul client a fost un om carc-șl 
dorea cu disperare un fiu și care 
a plătit 700 dolari ca una din 
femei să-i poarte copilul, Doam
na Qin. mama celor trei femei, 
încurajată de soțul ei, a născut 
un băiat.

„Bețivanul 
dm Samara“

Un ziar apărut de curând tn 
Rusia ofeTă informații despre 
cum pot evita buclucul oamenii 
care nu pot gămâne sobri.

„Bețivanul din Samara", lansat 
în orașul rus Samara, de pe Vol
ga, 6e referă la Interesele, gustu
rile și modul de viață ale cetățe
nilor care beau mult. In primul 
său număr, ziarul oferă sfaturi 
in legătură cu modul în caro 
trebuie să se comporte cineva 
când se află în custodia poliției 
șl cum-să evite otrăvirea cu dife
ritele băuturi alcoolice pregătite 
în casă cu care se face contra
bandă în întregul oraș.

răspunsuri false la întrebările ps 
care 1 le-au pus. Când, în timpul 
cercetării, ea a început să « 
plângă de dureri de spate, a fos, 
dusă la cabinetul medical din 
clădirea poliției, unde o soră și 
ofițeri de poliție au ajutat la naș
terea unui băiețel. Poliția a mai 
spus că intenționa să o acuze pe 
femeie de furt din magazine.

virilitate
moudi Al-Abdullah, din Orașul 
Qamishli, s-a căsătorit pentru ■ 
patra oara la vârsta da 80 de ani, 
din această căsătorie având â 
fiH ți 6 fiice.

Potrivii „Guinness Book of Re
cord»", cea mai In vârsti persoa
nă din lume care se află in viață 
are 118 ani.

cele 13 victime, descoperită la 
Soulhamplon, pe insula Long Is- 
land, nu făcea parte din acest 
mediu, a arătat un inspector de 
poliție.

Victimele lui llifkin, prezentau 
mai multe puncte comune: moi 
una nu era de rasă neagră și 
erau minione, având înălțimea 
intre 1,57 și 1,62 m.

Joel llifkin nu le omora siste
matic pe toate prostituatele pe 
care le frecventa. Una dintre a- 
cestea, contactată de cotidianul 
„New York Newsday", a afirmat 
că a avut de două ori relații eu 
ucigașul. Ea a declarat ziarului 
că va renunța imediat la această 
profesie.
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Mărfi, la retroșaui, vefi 
putea fi fafă-n față cu

Tehnologiile de vârî
Un eveniment Inedit va avea 

loc, la Petroșani, în a doua zi a 
•ăptămânll viitoare: deschiderea 
fcInfotech-EXPO“ în incinta cor
pului nou al Universității Tehni
ce Petroșani.

Manifestarea, care se va deru
la în intervalul 21—23 septembrie, 
vă propune o interesantă întâlni
re cu tehnologii informaționale șt 
birotică, tehnologii educaționale 
țl Informatică aplicată. Ora la 
tare este programata deschiderea 
oficială este 11 dimineața. (Gh. 
OLTEAN U)

Cu reportofonul printre elevi

Liceenii Vulcanului
încă de la primele ore ale dimineții de miercuri I.» septembrie, 

ourtea Liceului Industrial din Vulcan era plină de elevi. începea 
un nou an școlar. Pe dl. director Gheorghe Jurcă l-am găsit in 
birou, alături de colegii domniei 6ale, așteptând cu emoții ora... H. 
Emoții mult mai mari avea dl. prof. Mircea I’oenaru care a pășit 
iată in cel dc-al 31-lea an de eând profesează la același liceu. 
Fără indoială aceleași emoții le trăiau bobocii deveniți din 
acest an liceeni. Așa cum emoțiile puseseră stăpânire pe toți cei 
1314 elevi ai acestui liceu, care au pornit pe cărările 
cunoașterii și ale meseriei, îndrum.iți de același inimos și compe
tent corp profesoral al liceului din Vulcan.

La Vulcan, ziua de 15 septembrie a fost realmente o sărbătoa
re. O sărbătoare, din păcate, umbrită de lipsa oficialităților care 
nu și-au mai trimis, ca in alți ani, emisari la deschidere. Din lip*ă 
de timp ? Aș crede că mai degrabă din dezinteres ! Păcat...

Mi-am continuat | eriplul reportericesc însoțindu I pe dl. df- 
rector la clase. Cu acest priie.j am consemnat și câteva gânduri d« 
început ale elevilor liceului, grinduri la care v.-T fac părtași șl p» 
.Curm cavoustrâ. Așadar... RALUCA AVRAM : „Am pornit încrczJU 
>oareș in prima zi de liceu și întotdeauna am gândit câ așa trebui® 
să procedeze un om care cere ceva de Ia viață'1. MA I’EI 1OAH I 
„6 ed că acest început înseamnă momentul-cheie pentru viitoaHV 
me.i carieră". 1LIE AURELIA : „Mă bucur deosebit că am re enfi 
pe băncile acestui liceu. Am făcut-o pentru părinți, prletcrrf, da** 
căli dar in primul rând pentru mine". CURESCU MARIAN; „Sjyw 
ca tot ce mi-am imaginat despre acest liceu să so împlinească*. 
SECELEANU LORENA: „Odată cu sosirea toamnei a începui 
școala. Un nou pas, decisiv, spre labirintul misterios al vieUI. 
Fiecare dintre noi pășește cu speranță, cu timiditate șl totuși ru 
un drum de încredere". Ge mai rămâne de adăugat ? Poate doar 
atât: Mult succes I (Tibcriu VINȚAN)

Escrocherie
Firma „ASCOM" SRL a încheiat un contract ferm, cu aproape 

un an in urmă, cu mina Dâlja, prin caic se obligă să livreze 100 
tone plasă de sârmă. Mai mult, a încasat anticipat banii. A livrat 
cu puțin peste 20 dc tone după care a „uitat". Mina are nevoie de 
plasă. Consiliul de administrație i-a expediat vreo 3—4 adrese, 
cerând fie livrarea mărfii, fie restituirea banilor încasați nCcuvcnlt. 
A-SCOM se face că „plouă". Escrocheria este evidentă. S-a apelat, 
In ultimă instanță, la instanța de judecată, ASCOM fiind acum 
obligată să răspundă în justiție. Așa că dorind plasă, cum EM 
Dâlja a „luat plasă", acum aleargă prin tribunale să-și recupereze 
paguba. Plus cheltuielile de judecată. Nu mai vorbim că milioanele 
•— multe la număr — între timp s-au devalorizat vertiginos.'Ceea 
ce se putea face cu 21 de milioane acum un an, astăzi se poate 
face cu 50. Pentru asta cine mai răspunde ? Oricum, am intrat în 
Europa, Avem și noi „oameni de afaceri" cu „idei" năstrușnice. 
Că tot are statul bani. încă o precizare. Adresa dc trimitere în 
instanță a SC ASCOM SRL arc numărul 5696 șl este datată 21 
iunie. Să vedem cât durează procesul. (II. ALEXANDRESCU)

-■< • • • a a • • « • o • a • « • *» «» « a » « o • <<• • * a e • • ••

începând din această săptămână, zestrea de 
magazine a orașului Lupenj s-a îmbogățit cu o 
nouă uniiate. Este vorba despre noul „Magazin 
universal", aparținând Societății Comerciale 
„SERV COM TRANS" SRL, deschis in spațiul 
comerciaj al fostului restaurant „Floarea <lc colț".

Patronii, soții Mariana și Gheorghe Tofan, au 
reușit ca în timp record (două luni) să transfor
me fostul local intr-un cochet magazin, în care,

după co n arata și fuma, se pot g.isl produse 
Intr-o gama cât mai variata. Atât mărfuri in
dustriale cât și produse alimentare, toate la 
prețui] deosebit de avantajoase.

Intr-o scurtă discuție, pe care am purtat-o la 
deschiderea magazinului, domnul Tofan a spus: 
„Vom vinde doar ceea ce ne vor cere clienții". 
Am reținut din aceasta că legea cererii și a o- 
fertei funcționează corect pentru patronii de

aici. Iar lecția economiei do pi.it i <•?’»» InMișîd» 
pe deplin. în această situație câștiguț nu poată 
fi decât de ambele părți. I

Dorim familiei Tofan, alături de personalul 
noului magazin, d-na Ilie Ileana (gestionar) țl 
d-na Rolh Maria, acele frumoase gânduii 
care domniile lor vin în întâmpinarea cliențilu# 
la acest început de drum. (Sorin OPREA) <l

Vești de la Școala sanitară postliceală
La Petroșani, in incinta Casei ele ■ tuiiră fi

ințează cu rezultate bune, de un an, filiala Școlii 
postliceale sanitare „Carol Davila". Este în curs 
de pregătire noul an școlar. Cursurile vor fi re
luate în ziua de 1 octombrie, dar examenui de 
admitere pentru cursanfii anului 1 va avea loo 
tn ziua de 6 octombrie și nu 30 septembrr, cum 
t-a anunțat inițial, după cum ne-a informat dom
ni': Ion Dulămiță, directorul Casei de cultură. 
■De altfel, în sprijinul candidaților, domnia sa a 
făcut ,i ai le precizări, pe care, credem că este 
Util sa le curm. ă și cititorii. „Penii u acest an

școlar .sunt prevăzute 120 de locuri. Numărul 
inserrșilor crește de la o zi la alta, cifra de .șco- 
lărizare va fi depășită. Ca urmare, concursul se 
anunță sever. în marea lor majoritate candida- 
ții sunt tineri care lucrează deja în domeniul a- 
sistenței medicale și doresc să-și lărgească pre
gătirea profesională. Cum zilele rămase până la 
concurs sunt puține, avem rugămintea ca în cel 
mai scurt timp și cindidații care s-au înscris 
deja, sa treacă pe la Casa dă cultură, unde vor 
primi noi amănunte privind concursul". (Iî. A- 
LEXANDRESCU)

Cei mai mici elevi ai Școlii generale nr. 4 
Petroșani pășesc cu emoție în primul an

Programul turului 
campionatului național 

de volei, divizia B
T I APA I, 21 CA TOM HUI E

C'SS Unirea Sluj — C.SM Sibiu 
CSS Tg. Mureș — Armatura Za Iau 
Jiul Pelioșani — CSS Baia Mare 
Olimpia R.'ipid Oradea — U. Fim.

Comprest Bv.— AS PRESCPMBv.

ETAPA A II-A. 31 OCTOMBRIE

C.SM Sibiu — AS Prcscom Bv.
U. Tini. — Comprest Brașov 
CSS B.M, O. Rapid Oradea
Armătura Zalati — Jiul Petro:.mi 
C.SS U. li. Cluj — < SS Tg. M.

ETAPA A III A, 7 NOIEMBRIJ

CSS Tg. M. — CSM Sibiu
Jiul l’etr. — CSS U. R. Cluj 
O. Rapid Oradea — Arm. Zalău 
Compi-' at Brașov — C.SS B M. 
Prcseon Brașov — U. Timișoari

ETAPA A 1V-A, II NOIEMBRIE

CSM Sibiu — U. Timișoara
CSS B.M. — l’i' -on Brașov 
Armai iii a Zalău — l'oinprei. B" 
CSS II. R. Cluj - O. Rapid Or 
CSS Tg. M. — Jiul Petroșani

ETAPA A VA, 21 NOIEMBRIE

Jiul Petroșani ■ - CSM Siliiu 
O. R. Oradea — CSS Tg. M

Astăzi se deschid iii.th i testările 
cuprinse în „M •iiiiirialiil Gie.i

Din inițiativa ji sub egid.l Co 
misiei de cultura a Consiliului 
local Pcliila, a Primăriei, a clu
bului Lonea ți a Partidului Oe- 
mocr.il. toate eu t.eduil în ora; il 
Pelrlla, începând de astăzi, 11 
septembrie, până In <1 ila de 2t> 
‘leptcmbrle, rh'stiLșuaiâ tu’țumi 

i .u tivirăți sor.te-culluvale. • In-

Comprest Bv. — U. R. Cluj
U. Timișoara — CSS Baia Mar? 
Prereon Bv. — Armatura Zalău

ETAPA A VI-A, 2â NOIEMBRIE

CSM Sibiu — C.SS Baia Mare 
Armătura Zalau — IJ Timișixira
CSS li. R. Cluj — Prer.con Bv. , 
CS-> Tg. M. — Comprest Bv.
Jiul Pelro.-,anj — O. R Oradea

5
ETAPA A V1I-A, 5 DECEMBRIE

O. R. Oradea — CSM Sibiu 
Comprest Bv. — Jiul INtroșanl
Prc con Bv. — CSS Tg. M.
U. Tini. — CSS U. R. Cluj i 
CSS B M. — Ai mătura Z-alîKi

ETAPA A VIII-A, 12 DECEMBRIE

CSM Sibiu — Armătura Zalău
CSS IJ. R. (lui — CSS B. M, 
C.sS Tg. M. — U. Timișoara 
Jiul Petroșani — Proscon Bv, 
O. R. Oradea — Comprest Bv,

ETAPA A IX-A, 19 DECEMBRJa

Comprest Bv. — CSM Sibiu 
J’reseon Bv. — O. R Oiadea
11. Tim. — Jhil Petroșani
C.SS B. M. — CSS Tg Mureș 
Arm. Zalău — CSS U. R. Glii)

■.tiiul niomo' ia marelui om d« 
i ullură. ctitorul concursurilor de 
mare frumusețe in ale fol< hnm- 
hii i mudcă populară prol.
GICl! POPA.

Până la această date m kJT 
meuza acordarea unor prime în 
bani, ce depășesc suma o }u- 
m.Male de milion.

mocr.il
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SA-Ț1 FIE viața o imensă 
câmpie presărată cu florile ' 
pure ale iubirii, peste care să 
nu se abată niciodată norii 
grej ai suierinței și durerii. 
Este tot ce-ți pot dori acum, 
draga mea fiică llemina Dra
gei, când în buchetul vieții 

Itale prinzi cel de-al 17-lea 
trandafir. Un sincer „La mulți ț 

« ani l“, alături de cele mai . 
1 frumoase gânduri. Cu dragos- 
ț te, mami. (0125662) I

S-AU SCURS 2 ani de tristețe de la dureroasa despărțire ' de 
dragul nostru

STROIA ȘTEFAN (PISTA)
Nu-1 vom uita niciodată. Fiica, ginerele și nepoții. (0125709)

ginerele 
că se 

scumpul

DRAGILOR noștri Rodica și 
Florin Iovănescu, multă fericire, 
noroc și „Casă de piatră". Mama 
Aurelia Covali, sora Liliana și 
cumnatul Dănuț. (0125715)

HUREZ PARASCH1VA urează 
familiei Iovănescu Florin și Ro
dica, cu ocazia nunții lor, „Casă 
de piatră* 1*, mult noroc și multă 
fericire. (0125694)
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Col libanul de opinii ți informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991.
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Director; MIRC1A BUJORESCU*
Director executiv; ing. Alexandru 

BOGDAN

DRAGEI lor Dobrean Marieta 
cu ocazia zilei de naștere, pă
rinții și bunica îi urează „La 
mulți ani 1“ și succes la învăță
tură. (0125729)

SA-ȚI FIE viața o imensă câm
pie presărată cu florile pure ale 
iubirii, peste care să nu se a- 
bată niciodată norii grei ai sufe
rinței și durerii I Este tor ce-ți 
pot dori acum, draga mea fiică, 
Monica Morar, când in buchetul 
vieții tale prinzi cel de-al 18-lea 
trandafir. Un sincer „La mulți 
ani l“, alături de cele mai fru- 
nsevre gânduri. Cu dragoste, tata, 
mama și fratele lonuț. (0125688)

MONICA Morar, te iubim. „La 
mulți ani l“, fericire. Familia 
Kurta. (0125689)

„LA MULȚI ANI !“ și fericire 
pentru Carmen Morar, la aniver
sarei! celor 20 de ani, din partea 
«•lor care o iubesc. (0125643)

DRAGA Simona Tiberia L, 
Ixițu și Ioli îți doresc multă, 
multă sănătate și „La mulți 
ani !“. (0125705)

ACUM, când scumpa noastră 
Kardoș Aurelia Gabriela (Gabi), 
împlinește 1 an, mama, tata și 
frații, h dăruiesc toate florile 
din lume, însoțite de un călduros 
JLa mulți ani !“. (0125709)

VANZAR1
VÂND medicamente Histodil 

— ulcer, Kctazon — antireumatic, 
Tireotom — glanda tiroidă.’ Te
lefon 570510. (0125714)

„EMA RADAR PRODEXIM" 
▼Înde en-gros vodcă — 767 
lei/0,5 1, palincă caise — 818 
Lei/0,5 1 prin depozitul din Pe
troșani, Slătinioara, 1, zilnic orele 
9—17. (0125723)

VÂND Skoda 120 L. Vulcan, 
B-dul M. Viteazul, bloc D2. 
(0125722)

VÂND cărucior ortopedic nc- 
k.losit. Petrila, 8 Martie, 13/49.

VÂND laborator înghețata. 26 
litri. Telefon 545321, după ora 

(0125708)
VÂND televizoare color. Petro

șani, Doinei, 5 (vizavi IUMP). 
(0125669)

VÂND garsoniera Petroșani, 
«onâ centrală, bl. 10C, str. Gene
ral Dragalina, sc. 2, et. 2, ap. 30 
(zona Ilermes). (0125684)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani Nord. Telefon 544872. 
după ora 20. (0125690)

VÂND ușă cu ramă — garaj. 
Petroșani, Aleea Trandafirilor, 
b’ 2/86. (0125693)

VÂND cai tineri și vaci fătate, 
Vulcan, Brazilor, 6. (0125696) 

SCHIMBURI —INC IIIRII-RI
CAUT in vederea închirierii, 

garsonieră sau apartament (mo
bilat sau nr-mobilat), în Petro
șani. Te’efon 511012 (0125667)

SCHIMB apartament 3 came
re și garsonieră, Petroșani, zonă 
centrală, cu apartament 3—4 ca
mere, îmbunătățit. Telefon 
515930. (0125686)

OI KR I I- DF SERV IC IU

SOȚIA Elena, copiu Constantin, Valentin, Florina, 
Noel și nepoțelele Ana-Maria și Raluca-Elena anunțăm 
împlinesc 4 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
nostru soț, tata, socru și bunic

DRAGOI MARIN
Vei rămâne mereu în inimile și sufletele noastre. (0125683)

SOȚIA, copiii și socrii amintesc celor ce l-au cunoscut că s-au 
scurs 4 ani de la tragica dispariție a iubitului lor

ȘIPOȘ NICOLAE
Nu te vom uita niciodată ! (0125642)
GÂNDURI triste, lacrimi și durere la împlinirea a trei ani de 

când ne-a părăsit cea care a fost o soție și mamă de excepție, 
suflet distins și inimă caldă

ANGHEL IRINA
Nu o vom uita niciodată. Soțul Viorel și fiica Dorina. (0125663)

SE ÎMPLINESC 6 luni de când S-a stins din viață cea mal 
bună prietenă

MARGARETA (MEDI) 
să înflorești, 
mai trăiești I

Când trebuia
Ai încetat să
A ta prietenă, care nu te va uita niciodată. Liliana. (0125703)

SE ÎMPLINEȘTE un an de când ne-a părăsit singura ființă 
buna care ne-a iubit

BUTOIERU VERGILIU
11 vom plânge toată viața. Fiica Virginia și nepoatele Adela, 

Carmela. (0125716)

FIICA Nela, ginerele și nepoata anunță împlinirea unui an 
de când i-a părăsit pentru totdeauna scumpul lor tată, socru și 
bunic

BUTOIERU VERGILIU
Lacrimile noastre nu vor seca niciodată I (0125725)

SOȚUL Nelu, fiicele Rodica și Marinela, nepoții 
Fericuț, amintesc cu durere fără margini, împlinirea 
la trecerea în neființă a scumpei noastre

MUNTEAN MARIA
Ne-a rămas în suflet chipul tău minunat și dorul 

(0125719)

Marius și 
unui an de

mistuitor.

FAMILIA șl colegii anunță că s-a împlinit un an de când l-am 
condus pe ultimul drum pe cel care a fost un bun unchi, cumnat 
și coleg

TARPAI N1COLAE (I AE)
Nu-1 vom uita niciodată. (0125726)

A TRECUT un an de la trecerea în eternitate a celui care 
a fost un inegalabil tată si socru

ec. FURNEA IOS1F
Amintirea lui va rămâne veșnică în sufletele noastre. (0125730)

DECES

COLF.CIIVUI, clasei XII B, Liceul economic este alături de 
doamna dirigintă Paslernak Margareta în greaua încercare prici
nuită de trecerea în eternitate a bunicii

I’ARJOL G1IIZELA
Sincere condoleanțe. (0125727)

Policlinica cu plată
polimed Petroșani

Of ERA:

zilnic intre orele 10—18, consultații medicale de=
— ginecologie;
— stomatologie;
— O.R.L-;
— Oftalmologie;
— Dcrmato-vcncrice;
— Pediatrie;
— Interne,
la cabinetele medicale din Aeroport, str. Independenței, 

nr- 2, telefon, 511927.

CAU T femeie îngrijire copil 
sub 5 am. Relații; telefon 
544606. (0125700)

DIVERSE
LOCATARII blocurilor 31 șl 

33 din str. Independenței mul
țumesc pe acea'tă calc ofițerului 
de serviciu și patrulei din noap
tea de 9/10 septembrie care, la 
apelul nostru, a răspuns prin 
redarea liniștii la garajul 218 
(transformat în atelier de tocilă- 
rie), provocată de câinii numitu
lui Ștef Petrii clin blocul 25. 
(0125724)

BANCA COMERCIALA ROMÂNA S. A.
Filiala Petroșani

oferă spre vânzare persoanelor fizice și agenților eco
nomici, în număr nelimitat CERTIFICATE DE DEPOZIT 
<u valoare nominală de 25 000 lei, 50 000 lei, 100 000 lei, 
300 000 lei, 500 000 lei.

C umparătorii ccrtificnte&r de depozit au posibilitatea 
a opta pentru durata depozitului, astfel:

— pentru 6 luni cu dobânda de 00 la sută pe an;
— pentru 1 an cu dobânda de G5 la sută pe an

In condițiile răscumpărării înainte de scadență, cum
părătorul primește drept dobândă o suină de bani egală 
cu jumătate din dobânda înscrisă pe certificat, calculată 
pentru durata efectivă a depozitului.

I r

PUBLICITATE

Primăria municipiului Petroșani
ORGANIZEAZĂ

în data de 20 octombrie 1993, ora 9,

licitație publică în vederea concesionării de terenuri 
pentru construcția de:

— garaje pe str- Viitorului

— atelier prestări servicii pe str. Lunca.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
municipiului Petroșani, de luni până joi între orele 
13—15,30.

S. C. General Trans S.A.
Petroșani
Str. Livezeni, nr- 12.

Organizează în fiecare zi de luni la sediul societății, 
licitație pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe:

I IIII
III

— Autocamioane R 8—135 FBD 7 2 buc.
— Autocamion R 8—135 cu macara IIIAB 1 buc.
— Autocamion R 8—135 cu oblon ridicător 2 buc.
— Autocamion R 12—215 DFS 2 buc-
— Autocamion R 10—215 FS 2 buc.
— Semiremorcă ATM 2 2 buc.
— Autoturism Dacia 1310 1 buc.

Documentația licitației sc poate consulta la sediul 
societății. (Factura 6876-18)

EURO-EAST INVESTMENTS I
unic distribuitor autorizat

COC A-COLA
in județul Hunedoara 

mulțumește tuturor clienților pentru colaborare- 
Vă așteptăm în continuare la DEPOZITUL I L.F- IS* 

CRONI. Telefon 514324.
Prețurile noastre;
■ COCA COLA: 250 ml — 118 lei
■ COCA COLA: l 1 — 424,80 lei
■ COCA COLA: 2 1 — 1003 lei
■ BERE HOPFEN KONIG (Pils — Baia Marc): 380 

lei
Prețurile includ și TVA. (0125706)

COMTEX MAGAZIN PETRI A
Str. Republicii, nr. 31; Tel. Fax 093/550391

VA OFERĂ:

— Calculatoare IIC—91;
— Joy Siick;
— Monitoare;
Sc asigură garanție și post garanție la cerere- (0125713)
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