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Dizolvarea parlamentului rus

Atac fulgerător ia Moscova
De doi ani, câți au trecut de la 

puciul moscovit, in Rusia nu s-au 
petrecut evenimente spectaculoa
se. Până marți seara când Boris 
Elțîn a atacat fulgerător, dizol
vând .parlamentul și stabilind a- 
legeri pentru luna decembrie. 
Dintr-o dată Moscova, unde lup
ta pentru putere avea loc în cel 
mai desăvârșit secret, intră, iarăși, 
tn cea mai fierbinte actualitate 
politică. Faptul este surprinzător 
deoarece această mutare pregă
tită, în cea mai mare taină, de 
câtva timp, n-a fost sesizată de 
principalul adversar care-i Ruslan 
Hasbulatov. După toate regulile 
artei militare moderne, confirma
te și de războaiele din ultimii ani, 
cine atacă primul este cel învin
gător.

Tot ce s-a petrecut de peste un 
an la Moscova, toate contestările 
reciproce dintre Elțîn și Hasbu- 
latov, recenta suspendare a vice
președintelui Ruțkoi erau semna
le ce trebuiau percepute ca pre
gătind lovitura de forță care s-a 
petrecut atât de surprinzător.

Reacția parlamentului a fost 
imediată, cerându-se curții consti
tuționale să judece nccostituționa- 
litatea hotărârii politice a lui El- 
țin care și-ar fi depășit preroga
tivele. Toată noaptea de marți 
spre miercuri s-a tot analizat ges
tul politic făcut de Elțîn, avnsân- 
du-se chiar și demiterea lui,

Cel mai bătrân om din Banița

i\u se sperie decât de colectivizare
In Bănița, ki numărul 213. lo

cuiește cei mai bătrân om din 
sat. ^telan Ungur, de 97 de am. 
Nu stă singur, ci împreuna cu 
Lucreția, fiica lui, trecută și ea, 
la cei 71 de ani, de cea de-a doua 
tinerețe. Născut in 7 decembrie 
lB9o, moș Ungur nu a avut nicio
dată „acel obiceiu spurcatu 
pân-astadzi in pământul nostru11: 
băutură și tutunul, cum ar spune 
cronicarul.

Ca sa putem să vorbim cu 
bătrânul, a trebuit maj intâi să 
ne ințelegem cu fiica lui. Cu lele 
Lucreția, cam tare dc urechi, a 
fost greu să Înjghebăm un dialog. 
Totuși, chiar in momentul în 
car; eram pe punctul de a ră
guși de atâta strigat, am reușit 
să o facem să înțeleagă că vrem 
sâ-1 vedem pe moș Ungur.

Bătrânul, care dormea buștean, 
era bolnav de 10 luni, nemaipu- 
tând să se ridice rlin patul în 
care era țintuit. Sub șapte pri- 
coite (un fel dc cergă din lână), 
moș Ungur își hodinea mădula- 
îele bătrâne. Lele Lucreția l-a 
7 dțâit îndelung, strigându-i la 
ureche dc auzeau toți vecinii :

— Tată, vine cineva să vor
bească cu dumneata, nu te speria!

B..Iranul, totir i, s-a speriat 
chiar mai tare ca la colectivizare:

— Ce sâ-mi facă 7 Ce să-mi fa
că 7

Prin intermediul fiicei, l-am 
întrebat pe bătrân câți an] a 
fost în război. De sub o ciupilică 
largă, acesta a „vorovit1* cu greu:

— Cinol ani șl două luni I
Atât am reușit să vorbim cu 

moșul. Obosit, răsuflând din 
greu, bătrânul a tncepuO să cu- 

atribuțiile urmând a fi preluate 
de Ruțkoi.

Dincolo de toate reacțiile mos
covite este sigur că în Rusia, de
ținătoarea unui impresionat arse
nal nuclear, s-a redeschis o luptă 
politică înverșunată, de tipul con
temporan: care pe care.

Cel care va câștiga este Boris 
Elțîn. adică cel cu inițiativa. Iar 
rușii, «ei care aflau, de regulă în 
urma americanilor, de cererile 
misterioase, pe motiv de sănătate, 
ale liderilor politici de a se re
trage, sunt mari amatori de sen
zații, apreciindn-1 pe Elțîn că es
te curajos, neconformist. deci e 
mai direct și rapid în politică. Ve
chea și celebra rivalitate dintre 
Gorbaciov și Elțîn s-a transfor
mat intr-o alta, cea atât de cunos
cută până la banalizare dintre 
președinte și Ruslan Hasbulatov. 
De aceea rușii probabil că urmă
resc atenți. captivați chiar, poate 
și cu îngrijorat amuzament, pen
tru a intui încotro se înclină ba
lanța pentru a .ști cum să se 
adapteze, încotro s-o apuce, cu 
cine să țină. Aceeași prudență o 
au toate țările, mari sau mici, deși 
urmăresc totul așa cum o făcu
seră și acum mai bine de doi ani. 
Este și teamă de posibilitatea ci
nei derute politico-mililare.

Nu se hazarda Boris Elțîn în- 
tr-0 asemenea lovitură dacă nu 
ar fi fost consiliat că nu-și de
pășește prerogativele constituțio- 

caic. Numai dc la lele Lucreția 
am mai putut afla câte ceva din 
viața acestui om de aproape un 
secol. „Tata a avut o cârciumă 
aici, in sat. In viața lui nu a 
muncit mult !“. Pană acum trei 
ani. bătrânul mai putea cosi. A 
participat la alegerile din sep
tembrie 1992, dar nu știm cu cine 
a votat, pentru că votul este se
cret.

In 7 octombrie 196G, moș Ungur, 
pe atunci în vârstă de numai 
70 dc ani, i-a ieșit în cale lui 
Nicolae Ceaușescu, pe când ccl 
care avea să devină micul dicta
tor vizita Hațegul. Bătrânul ținea 
în mâna dreaptă un fel de sor
covă. iar între picioare avea ca- 
lu’ proprietate personală. Ci au- 
șescu a venit, a văzut, a fost îm
pușcat. Ștefan Ungur a rămas.

Născut în Austro-Ungaria, el 
a trăit pe rând în România, Re
publica Populară Romînă, Repu
blica Socialistă România, și, în 
cele din urma, iarăși în România. 
Bătrânul ar puica depune mărtu
rie că evenimentele din decem
brie ’B9 au împins istoria înainte 
printr-o întoarcere a ei exact de 
unde a plecat.

Deși a participat activ la două 
războaie mondiale, moș Ungur 
nu beneficiază de pensie de ve
teran de război. In decembrie au 
venit după el „niște domni de la 
Vulcan11, care l-au dus în Valea 
.Țiului. Acolo, bătrânul a ținut o 
cuvântare. Privind la numeroa
sele femei aflate în sală, moșul 
a spus :

„Doamnele să facă bine să 
mai șază șl p-acasă când bărbații 
sunt la șui Să se pregătească 

nale și că nu ar fi învingător. Cei 
care-și ling rănile sunt deputății 
cărora le-a oferit, generos, șansa 
să candideze din nou la alegerile 
pentru un parlament mai acătări.

Lupta politică este deja câști
gată de cel cu inițiativă fulgeră
toare. Ce atitudine 
vor adopta toate sta
tele din C.S.I., armata și securi
tatea, care-s împărțite in interior 
pentru unul sau altul, e previzi
bil: vor fi in expectivă. Deocam
dată.

Necazul e altul: peste câteva 
zile premierul Nicolae Văcăroiu 
urma să plece la Moscova. Nu se 
va mai duce, vizita, mai mult ca 
sigur, fiind deja contramandată.

Tiberiu SrATARU

2000 metri cubi 
de ape în plus

In această toamnă, Vulcanul 
va beneficia de 2090 metri cubi 
de apă potabilă în plus.' Cum 7 
Prin redarea în folosință a unui 
bazin, pe lângă cel deja existent, 
cu capacitatea menționată. Deo
camdată, se lucrează la repune
rea în funcțiune a stației de 
pompe Brazi. Două mii de metri 
cubi de apă la o populație de a- 
proape patruzeci dc mii de lo
cuitori nu este foarte mult, dar 
totuși, e mai mult decât nimic. 
(P.N.) 

să-i primească când se întorc, 
nu numai să-și facă toată ziua 
unghiile 1".

Cu asemenea concepții sănă
toase, Ștofan Ungur s-.a apropiat 
de o suta de ani. Dcie Domnul 
ca să atingă șl să 
depășească ’ această frumoasă 
vârstă și să ne invite și pe noi la 
această sărbătoare. La mulți ani, 
moș Ungur 1

Vali I.OCOTA

Din greșeala, autoturismul 
din imagine n-a găsit altceva 
in față decât pompa I’KCO 
din stația Vulcan.

NATO va intra în România
In pcrioad i 12—15 s. p^iii..i 

a.c., o delegație format , din cinci 
parlamen.ari romani, din care a 
făcut parte și domnul senator 
Tiberiu Vkidiskiv (l’NȚ-Cl)), pre
cum și doi consilieri în Mini1 ie
rul Afacerilor Externe, a fost 
invitată să efectueze o vizită de 
documentare, informare ți dialog 
la sediul NATO din Bruxelles.

Această acțiune face parte din- 
tr-un program de lucru al NATO, 
bazat pe cooperare, dialog și con
lucrare și care a fost enunțat in 
iulie 1992 la Oslo, in cadrul Con
siliului de Cooperare Nord A- 
tlantic (NACC). Ca urmare a
noului context politic internațio
nal rezultat după prăbușirea re- 
gimurilar totalitare din Europa

Sistemul „Vitalis”
corn urnea:

In atenția parlicipanților la sistemul de întrajutorare 
„Vitalis". Plățile se fac începând cu data de 24 septembrie 
orele 10, la Hațeg, Hanul Bucura, camera 23. Sâmbăta și 
duminica nu se fac plăți- Pentru cei interesați să se re- 
înscrie, precizăm că suma limită admisă este de 50 la sută 
din suma încasată de participant.

Sistemul de întrajutorare „Vitalis” vă anunță că în 
data de 24 septembrie se fac plățile pentru chitanțele cu 
numerele : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, în Hațeg, Hanul Bucura, camera 23.
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»ut CAI ,
La recensământul din ianuarie 

1992, populația orașului Vulcan a 
fost de 34 897 de locuitori, dintre 
care 31271 sunt români, 3100 ~
maghiari, germani — 214 romi
— numai 225, 7 secui, 19 ceangăi, 
16 polonezi, 10 sârbi, 32 — alte 
naționalități. La cei 31 897 de lo- 

de Est, cele 16 țări membre ale 
NATO vizează rcorientarea a- 
ccstei organizații.

Vizitii a debutai cu întâlnirea 
unor personalități politice și mi
litare ale Cen'rului Politico-mi- 
litar de la Bruxelles, care au 
făcut prezentarea diferitelor do
menii de activitate ale NATO, 
Delegația română a ridicat pro
blema lărgirii cadrului acestei 
orga .izații politico-mililare, „nu 
neapărat în primul rând cu Ro
mânia. dar nici în ultimul rând".

Din câte se pare, includerea 
țării noastre în structurile NATO 
nu este o problemă simpla, fi
ind nevoie ca ca mai întâi să 
îndeplinească și unele condiții. 
In „noul context1*, admiterea li

Nu vor fi inscripții 
bilingvi

cuilori se adaugă flotanții (câteva 
mii), astfel că populația orașului 
Vulcan se apropie de 40 000. Pen
tru că nici o minoritate etnică nu 
depășește 10 procente, nici în o- 
rașul Vulcan nu se pune proble
ma inscripțiilor bilingve. (V. L.) 

nei țări, losta comunistă, înaintea 
alteia, ar li o discriminare care 
ar putea provoca confuzie, cu 
efecte negative asupra procese
lor de democratizare din țările 
respective, va genera neîncredere 
din partea electoratului in guver
nanți și va înrăutăți conlucrarea 
de natură etnică.

O altă problemă, a cărei re
zolvare nu este la îndemâna Ro
mâniei, este faptul că NATO nu 
dorește ca orgolioasa Rusie să se 
simtă jzolată și părăsită de vechii 
aliați, pentru că ca rămâne „deși 
o țara slabă din punct de *edcre 
economic, foarte puternică prin 
forța militară de care dispune11.

Vali LOCOTA

(Continuare în pag, a 2-a)



2 iOBlSOI JOf, 23 SEPTEMBRIE 1993

SPORT SPORT
Popice Superligâ

Campionii, victorioși
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — MINERUL VULCAN 5352— 

5465 (1—5). A fost un util antrenament al campionilor, înaintea 
plecării în Germania, pentru a susține jocurile dln Cupa Mondială. 
Elevii antrenorului federal Vasile Piscoi au demonstrat încă o 
dată înalta lor clasă, învingând ca și anul trecut la o diferență 
apreciabilă.

Cei mai în formă jucători s-au dovedit a fi Grigorescu 917 
pd, Lupu 930 pd, Silivestru 929 pd, Popp 919 pd. De la gazde cel 
mai bun punctaj l-a realizat Vasile Pol 938 pd.

Așadar, cu două victorii după tot atâtea jocuri. campioana 
României pornește cu un tonus adecvat spre cea maj mare com
petiție a lumii : Cupa Mondială. Succes, băieți !

Jiul Petrila
FORESTA TALMACIU — JIUL 

PETRILA 4720—4764 (2—4). Ju
când toate partidele din acest 
tur de campionat afară, Jiul 
Petrila și-a propus să confirme 
locul cucerit în campionatul tre
cut, printr-un joc eficient ți 
prin victorii obținute în deplasa
re.

La Sibiu, pe un teren foarte 
greu, colegii antrenorului jucă
tor Constantin Dobrică au invins

FOTBAL, DIVIZIA C

Minerul Eărbatcni - Minerul Certei l-l (l-l)
Un joc disputat in limitele 

sportivității cu 4 goluri frumoa
se, cu mari ratări ale gazdelor ți 
cu toată conducerea județului 
în tribună. Ambele echipe au 
luptat pentru victorie, angajân- 
du-se total la efort. Oaspeții au 
deschis scorul in min. 9. după 
care, la numai două minute, D> 
ma a egalat. In min. 19 Gigei 
Bană a punctat pentru gazde 
dar în minutul următor oaspeții 
au egalat.

Jiul Petrila — Minerul Blidari
0-5

O toti'u neisii'iui a jiuliștilor, 
cure au prins o zi nc.igiă, pri
mind in repriza a doua, in in
terval de numai 25 de minute, 
4 goluri ca de începători. Oaspe
ții, după ce au fost presați ni.ij 
Line de 35 de minate, în piima 
parte a jocului, au reușit la un 
contraatac să deschidă scorul i 
min. 42. După pauză, golurile au

Minerul Vulca.i—Minerul Aninoesa 2-9 [2-9]
Noua echipă a antrenorilor Libardi și Frățilâ începe să sc 

exprime frumos in teren. După egalul obținut săptămâna trecută, 
ea a repurt.il o prețioasa victorie asupra unui adversar tenace ți 
ambițios, care ți-a vândut foarte scump pielea.

Primul gol a fost înscris din lovitura dc pedeapsă. Acordată 
In urma umij f.-.iilt a-upra lui Barbu. A executat ți a înscris în 
min. 12, rafinatul mijlocaș Voicu. Victoria gazdelor s-a consolidat 
in min. 30, prin punctul înscris de Vili k.isu, gol cu capul, in 
urma executării unui corner,

MINERUL VULCAN: Câinpeanu, Dumitru, Fagc, Rusu, Pos- 
telnlcu, Grigore. Voicu, Fark.iț, Barbu, Bej.an, Radu Banc. Au 
mai jucat Cocoși și Moldovan.

MINERUL ANINOASA : Bârsan, Ititesc, Pană, Fălii, Pater, 
Dinache L., Velciov, Vișan. Ungur, Colea, Barbu. Au m.<i jurat 
Chircă ți Dinache C

Suspendări
AS Minei ul Aninoasa, anali

zând abaterile jucătorilor de fot
bal Modreanu și Chifu, a hotărât 
fiusp adurca lor din activitatea 
sportivă pe timp nelimitat. Mă

DIN PARTEA AS MINERUL URICANI
întrucât jucătoiul Constantin 

Ccacusta nu s-a mai prezentat în 
Ultimul timp la echipă, lipsind 
nemotivat de la antrenamente, 
ccr.iducerea AS Minerul Uricani 
• hotărât suspendarea acestuia

confirmă
un partener bine pregătit, care 
ți-a dorit cu orice preț victoria. 
A lost o mobilizare generală, plă
tită cu o mare satisfacție: a doua 
victorie consecutix ă.

Au punctat pentru oaspeți în 
ordinea perechilor: Radu Gher- 
man 806 pd, Ion Hordilă 751 pd, 
Ion Scorțea 807 pd, Andrei Ma
rian 811 pd, Constantin Dobrică 
779 pd, Marcel Dobrică 810 pd.

A urinat o cursă de urmărire 
pentru cele două puncte puse în 
Joc, dar neșansa, a fost prezentă 
liind potrivnică gazdelor.

A arbitrat bine o brigadă din 
Deva, avundu-1 la centru pe Lagu, 
ajutat de Copolcscu și Pop.

MINERUL: Bobu, Puienaru,
Kremăr, Baraghiu. Dosan, Ciulă, 
Dima, G iman, Bană Gigei, Bejc- 
naru, Balănoanu. Au maț jucat 
Ambruș ți Ștefan Vulcntin.

(0-1)
curs ca apa Jiului in poarta ve
lei anului Banga. A lost una din 
nedoritcle isprăvi ale fotbalului 
.au dacă vreți adevărata lui față.

JIUL.: Banga, Gotfert, Miron, 
Vclici, Androne I-, Axcnte, Po- 
r.iv, .Stai u, Androne P._ louescu, 
Căprici.

Atl mai jucat Lăcătuș și An- 
gliei.

surile sunt luate in concordanță 
cu litera regulamentului aflat în 
vigoare, după care se conduce 
ți se desfășoară întreaga activi
tate competițională.

din activitatea sportivă pe o pe
rioadă nedeterminată. Măsura 
a fost huita în conformitate cu 
statutul și regulamentul de func
ționare aflat în vigoare in cadrul 
asociației sportive.

Ceva concret despre gazul 
metan în Vulcan

Despre introducerea gazului 
metan în Valea Jiului s-a tot 
vorbit și scris, mai ales în ulti
mul timp. Fără însă a se aduce 
argumente concrete. Iată că dom
nul O. Avramescu, primarul 
Vulcanului, ne declară fără e- 
chivoc: „până la sfârșitul anului 
vom demara efectiv lucrările pe 
teritoriul orașului". Această lu
crare comportă două componen
te esențiale — în afara magis
tralei principale — șl anume; 1.

Continuă 
finanțarea 
policlinicii 
din Vulcan

Lucrările la policlinica nouă 
din Vulcan vor continua. Până 
la sfârșitul anului, Ministerul să
nătății va aloca 328 milioane lei 
pentru aceasta. Deja, o primă 
tranșă dc aproximativ 100 mi
lioane lei a fost recepționată, 
fapt ce va „stimula" constructo
rul să se rcapuce de treabă. Ața 
e frumos și sănătos, ca o treabă 
începută să fie dusă la bun sfâr-
șit. (P.N.)

■. ■' ■".'fu,fir/f rrutrr

NATO — în România
(Urmare din pag. 1)

Pe lângă acești factori externi, 
România va trebui să îndepli
nească o scrie de condiții inter
ne, dintre care s-au amintit ;

• Societatea să funcționeze 
după aceleași principii demo
cratice care guvernează toate 
cele 16 țări memJre ale NATO.

o Situația economică trebuie 
să tic suiicient de stabilă și de 
prospera încât sâ permită susți
nerea financiară a tuturor ac
țiunilor NATO.

• Forțele sale militare (inclu
siv Poliția) să se afle sub control 
civil.

Dintre toata țările foste comu
niste ți meniuri.1 ale Tratatului 
de la Varșovia, Polonia ți Unga- 
i ia au cele mai mari șanse de a 
se integra în structurile euroa- 
tlantice, datorită faptului că ele 
și-au manifestat în clar încă de 
pe acutn douăzeci de ani intenția 
de apropiere ți deschidere spre 
democrațiile occidentale.

Deși astăzi România respec
tă și un embargou, suportând 
pierderi care se ridică la aproape 
6 miliarde de dolari, deșr a tri
mis 236 dc persoane in Somalia, 
e greu să consingă de bunele 
sale intenții. Unui din obiective-

H O R O
BALANl A — CÂINELE

Înclinația dv. spre sfera lite
raturii filozofice este deosebit de 
pregnantă azi,

SCORPION — MISTREȚ
Oboseala acumulată in ultima 

perioadă iți spune cuvântul.

SAGETAIOR - ȘOBOLAN
Vă așteaptă o zj deosebit dc 

dificilă, mai ales in plan profe
sional. E bine sa vă mențineți pe 
poziție.

CAPRICORN - BOU
Azi este o zi cu... bani I

VĂRSĂTOR — 1IGRU
Rcintrați în febra activităților 

cotidiene. Atenție să nu vă plafo
nați prea devreme 1

PEȘTI — IEPURE
Orice eșec are și părțile lui 

bune. Azi c momentul să va con
vingeți de acest lucru. 

o stafie de medie presiune 
(SRM); 2. rețeaua de distribuție 
în oraș. Proiectul, care se află 
în execuția IPII Brașov, are ter
men de finalizare data de 15 
octombrie.

Acesta a costat 105 milioane, 
din care 90 de milioane de la 
Guvern ți 15 milioane ale Primă
riei. Să ne ajute Dumnezeu să 
trăim șl să vedem și noi minunea 
de a avea gaz metan în bucătă
riile apartamentelor I (P.N.)

O claie de bani 
contra 

o claie de fân
Un momurlan din Banița, pe 

nume Cornel Pușca, jubilează 
pentru că a aflat că prețul unui 
kilogram de fân in Oltenia este 
mult mai mare decât în Ardeal. 
Astfel, o claie de fân cos4ă peste 
120 000 de Iei. Puți unii peste 
alții, acești bani formează ei 
înșiși o claie. (Valj LOCOTA) 

le fundamentale ale NATO fiind 
lupta împotriva comunismului, 
mă întreb cum vor putea majo- 
ritatea politicienilor noștri să 
convingă că nu mai sunt comu
niști.

Concluzia care s-a desprins în 
urma discuțiilor purtate la Bru
xelles a fost aceea că, deocamda
tă România nu poate spera decât 
cel mult la o asociere și colabo
rare, integrarea în NATO fiind 
un obiectiv ceva maj îndepărtat. 
S-a subiliniat că atingerea lui 
nu depinde decât de țara noas
tră și de modul în care ea va 
reuși să satisfacă condițiile im
puse de comunitatea europeană.

Până una-alta, dacă nu putem 
intra ața de repede pe cât dorim 
în NATO, putem aduce NATO in 
România. A: fel, domnul Tiberiu 
Vladislav a tăcut propunerea ca 
pe lungă centrul din București 
să deschidă în orașul Petroșani 
un Birou de informare ți docu
mentare, probabil in cadrul Bi
roului senatorial. Domnul Vla
dislav crede că acesta va fi un 
pas de deschidere a Văii Jiului 
spic Europa, cu consecințele de 
rigoare. Acest birou va face po
sibila acordarea de burse de stu
dii în străinătate. Dar despre 
aceasta la momentuț potrivit.

SCOP
BERBEC — DRAGON

Nu neglijați problemele per
sonale, rezolvându-le mai mult 
pe ale altora I

1AUU- ȘARPB
Încercați să evilați un conflict 

cu... Berbecul.

GEMENI — CAL
Dacă veți pune azi pe prim 

plan afacerile c posibil sâ dați 
lovitura.

RAO — OAIE
Jn fața propunerii pe care o 

veți primi astăzi c bine să nu 
dați înapoi.

LEU — MAIMUȚA
Sentimentalismul dv. cuceritor 

face azj ravagii în rundul se
xului opus.

FECIOARA — COCOȘUL
Impasul în care vă aflați după 

.divorțul" de... Bachus poate 11 
aplanat numai cu ajutorul prie
tenilor. Apelați cu încredere la 
ei.

PROGRAM 
SATELIT

RTb

7,00 Știrile dimineții
8,00 Magazin matinal •

10,00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 227
13.30 Șpringfield Story
14,20 California C13n
15,10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Ghristen
17,00 Ilans Meler )
18,00 Cine e șeful aici ? j
18.30 O familie foarte drăguță !
19,00 Elf 99
20.15 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rel«
21.15 Acțiunj de salvare
22.15 Soarta lui Lilian H.
0,15 Angel ITeart ,

PRO 7

5,55 Seriale, da șî filme
10.35 Cântecul cazacilor
12.30 Reluări
13.35 Vegas
14.30 Atacul de la Hi® Marte
15.55 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă •
20.25 Roșea n ne
21,00 Știri
21.15 Triunghiul Bcrmudclor
23.30 Durii din Houston j
0,30 Să-i lași să moară
2,10 Jake și grăsanul
3,05 Câinii infernului

EUROSPORT

9,30 Aerobio
10,00 Golf-magazin
11,00 Triatlon
12,00 Atletism
13,00 Mag. sporturilor cu motor ,
14,00 Karting
15,00 Biliard , j
17,00 Schi nautic
18,00 Ecliitație |
19,00 Ciclism montan *
20,00 Activitatea Comitetului O- 

limpic Iniei național
21.30 Știri sportive |
22,00 Box
23,00 Fotbal (

0,30 Tenis
1,00 Orașe candidate la organi

zarea JO din anul 2000
2,00 Știri sportive 2

PROGRAMUL
TV.

JOI, 23 SEPTEMBRIE f 
7,00 TVM. I

10,00 TVR Iași.
ll,(J0 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Filin artistic.
13.45 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
15.45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazm cinematografic.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Telc-discul muzicii popu

lare.
19,00 Corespondențe spirituale.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. Daîlas.
21.45 Reflecții ruticie.
22,00 Studioul economia.
22.45 Melodii de Marcel Drago- 

tnir.
23,00 Confluențe.
23.45 Actualități.
24,00 închiderea

repurt.il
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Ștefan Cl.Ml’OI

Iară să fi urmat Liceul sanitar-veterinar

Dacă e joi,
radină realizată <le

Miliții IMRIJU

Vali LOCOTA

Paul NICULESCU

Gheorghe Ol TEANC

Sorin OPRE V

De la Ana la Katounis
Dl. deputat Gheorglie zâna, inti-un interviu recent, spune că 

dl. armator Katounis a invitat la cină pe membrii comisiei parla
mentare care avea in sarcină anchetarea cazului Petromin — Fo
rum Maritime. „Și noi și reprezentantul Ministerului Transportu
rilor am considerat că nu se cuvine să fim nepoliticos!". Prin 
urmare, oamenii răspund invitației dar rămân foarte dezamăgiți 
de serviciile oferite. „Grădina fostului restaurant Minerul era 
mal curată .și maj distinsă decât cea in care am fo>t la Pireu. La 
grădina Minerul nu mi-a trecut peste picioare tot soiul de pisici 
și de câini. Meniul a fost mai 
ce omite dl. deputat Gheorghe Ana să spună este faptul că 
membrj ai comisiei nu au luat parte la această masă. Ei 
parte din opoziție și cineva i-a informat, în prealabil, că < 
tounis a comandat tot soiul de pisici și câini cu misiunea 
de a trece, mereu, parlamentarilor români peste picioare, 
pentru care au declinat propunerea. Concluzie: 1n general 
interviu este dat nu pentru a-1 informa pe cititor. Ci pentru 
proteja pe cel ■ are îl dă.

irăcăcios decât în alte ocazii". Ceea 
i unii 
făceau 

dl. Ra
clară 

Drept

RASIINA LALEAo

•la

...de pocnesc urechile!

Ion Vasile Neștian a montat o „ 
pompa de motorină

61 Manevra i a reușit de minune

»♦
CU

I

Isprava a putut fi admirată, în toată splendoa- 
ca ei, in dimineața -zilei dc vineri, 17 septembrie, 

motorl- 
Vulcan. 

ținea

a mai rămas 
patru după

11-

altă 
omul 

Nu 
dau

O „Dacie" se „odihnea" peste pompa dc 
na (pusă la pământ) din stația PECO 
Pentru ca să nu-j scape, autoturismul 
pompa „montată", intre roțile din față.

Pc autorul recordului l-am cunoscut în 
mașină. Cea a poliției. In câteva vorbe 
mi-.a povestit cum i-a reușit operațiunea, 
l-a deranjat def’l când i-.nm zis c-o să
chestia la ziar. „Așa e democratic. Și mie-mi 
place să citesc despre alții". Ion Vasile Neștian 
arc 38 de ani și a fost — cum se mândrește el 
— om de ordine la ȘC „Capitol". Din viața lut, 
două cincinale și un an și le-a petrecut în în
chisorile comuniste, fată întregul story, așa cum 
l-a grăit Vasile: „In 1G septembrie, l-am visat 
pe Bachus. Și am băut. Eram cu doi prieteni.

locului
DuptJ 
vreo 
alt-

Am băut până când numai B.icnus 
înscris la cuvânt. Am ținut-o de la 
amiază până la un.ș'pe noaptea. Cu vodcă, 
chior și bere. După aia am umblat cu patron»*
să luăm banii de la clienții datornici. Când 
patronu’ s-a dus la unu’, miram zis: Eu nu pot 
fi șofer 7 Mașina n-a știut de glumă și a plecat. 
Pe 200 de metri am luat containere, niște de-alea 
dc pus rufele la uscat, două garduri după care 
am ajuns în PECO. Plecasem din parcarea din
tre „B"-uri. N-am condus mașină In viața mea", 

Vasile știe ce-1 paște. Asupra sa plutesc patru 
capete de acuzare : conducere fără permis, con
ducere in stare de ebrietate, părăsirra 
in care s-a petrecut monta și pagubele, 
socoteala lui se așteaptă să ia până La 
patru-cinci ani. Pe moment îl deranjează
ceva. Anume că, în arestul poliției, nu a primit 
lenjerie de pat curată.

FAMILIA MONTA-GUE 
iiiiiim, • - -

Ce vremuri...
5 cazuri dc dizenterie fi 55 

de diaree acută
«Se tot zvoni i de-o vreme, cum 

că in Vale ar bântui o epidemia 
de dizenterie. Realitatea nu o 
chiar așa cruda. E drept că In 
perioada cuprinsă între 1 august 
și 4 septembrie, prin speția de 
boli contagioase a Spitalului Vul
can au tierul 60 de cetățeni ce 
acuzau serioase deranjamente 
stomacale. Numai cinci au fost 
confirmați ca suferind de dizen
terie. Dintre aceștia, doi sunt 
angajați ai EM Aninoasa. De la 
a •ccn.și exploatare au primit diag
nosticul „diaree acută" alți 
dj angajați, 11 dintre C| 
spitalizați. Cauza, in speță 
sursa proprie de apă, nccorespmi- 
zătoarc, a celor de ta m«na Ani
noasa. Se pare că La ora actu.ală 
problema acea la ar fi rezolvată. 
Concluzia ce se poate trage esto 
una singură: la asa vremuri, așa 
boli. ,

Revenit pentru câteva /Uc in țară

O dată vede nașu...

CAT, DOG & HOT-DOG

4 *

PINTENOGU’

.nasul finei

VCClllNA DU1CAoA NOVA

Căsătoria d ini Dăi cu cu d-ra Mai ia Bu- 
a fost oficiată de dl. primar oneorghe 

bună 
devenit 

d-ra

n-am aflit: dacă 
ritm cu suratele 
adoptat.

GOGU

Șleian iirușcă a păcălit 
„tinerelul Liber * ain hOMânia 

Ziare tul Gigi Nicolau dc 'a cotidianul „Tineretul liber" a 
vorbit luni, la telefon. cu dl. Ștefan Hrușcă pentru a fixa ora și 
d •’a unui interviu. Au ramas înțeleși p-.ntru m.u ți la ora 9 și 30 
de minute, in holul Hotelului Petroșani T a ora anunțată dl. Gigi 
N colan, împi euna cu mai inulți ziariști de la presa locală, s-au 
prezentat la locul întâlnirii. Pe drum, jurnaliștii s-au întâlnit cu 
Tatiana Filipoiu care, bucuroasă că-] va reverie.i pe fostul coleg 
de cenaclu, li se alătură. La Hotel Petroșani, di. director Gigi Tu
lit i și recepțion rn confirmi faptul că artistul a plecat cu o scară 
înainte. După marile succes dc la Vulcan unde a reușit să adune 
2 (doi) spectatori, starul rornano-canadian a plecat spic următoarea 
Întâlnire cu publicul din țară. (TOliONTEZU 1EUD)

Cu vreo două ltmi in urmă, 
Adrian fzsak, din Vulcan, a găsit 
in balcon, un porumbel. Acesta 
era lovit sub una din aripi. Bă
iatul l-a luat și l-a îngrijit până 
când s-a făcut bine. Apoi l-a dus 
jos, la cotețul de lângă bloc, 
unde ai lui țin câteva găini.

Atașat profund de rudele sale 
nezburălc ire, simbolul mondialul 
păcii, n-a mai părăsit locul. Poa-

te fi văzul in preajma acestora. 
Mănâncă împreună, stau la soare 
împreună. .Seara, când găinile se 
îndreaptă spre cuibar pentru a-și 
fac datoria, porumbelul le ur- 
me-.ză. Pe Jos sau zburând la un 
metru, doi. O singură treabă 

ouă in același 
sale care l-au

26 
f ii nd 
ar fi

BAC1U ROCII

„Mai a. o
tulă’’

Imaginea dc mai sus, cu cei doi ortaci împietriți în 
căutarea burii, nu este o plăsmuit e redat toricească. 
Ea se poate contempla in orașul Urit ani. Ortacul 
din stânga și a întins antenele, iar cel din dreapta 
explică, negru pe alb, cec«i ce dorește.

In Petroșani, dc la inccptihil .inului au avut loc 1,17 casă lorii pe zi

Sâmbătă, 18 icptembric 1993, a avut loc la 
Casa Căsătoriilor din Petroșani celebrarea căsă
toriei cu nr. 309. In fața d-iui primar Gheorghe 
Berea s-au prezentat studenții Zoic-Nicole-Cris- 
tina Roșu și Pompilius Dumitrașcu care, la 
întrebările puse de oi iței ul stării civile, au spus 
un DA hoJirut. Tot sâmbătă, d-na Ana Prcdn 
— șefa biroului dc stare civilă din cadrul Ad
ministrației Publice Ix>cale Petroșani — a ob
servat un fapt inedit. Certificai ui de naștere al 
mirelui Măritiș Petru Dâescu, eliberat la 30 
martie 1970, a fost Întocmit de d-ra Aneln Co-

drea. 
descu
Berea, tpi ce-i cu «asta, veți zice dvs. pe 
dreptate. El, bine, este. O ra Codi ea a 
Intre timp, d-na Berea. Ași cum sâmbătă 
Bădescu a devenit d-na Daescu. Deci dl. Daescu 
a avut onoarea să fie înregistrat, la naștere, de 
fcoția d-lul primar iar la căsătorie de 'ii. primar. 
In orice sistem câțiva inși mai abili il vor bate 
[>e toți ceilalți. Români, numele acelui ins c 
Mnrius Petru Dâescu.

„Să vedeau 
dacii are 

bila simț i”
Un polițist pe trecerea de pic 

toni. lJe șosea, o mașina se apro
pie in mare viteză. Freca irit se 
opresc îngroziți. Polițistul s< m 
toarce cil spaleie la mașii.a șl cu 
fat i la oameni ; „«Sa vedem d«aa 
arc bun 'im; I". A «avut: șoferul 
a oprit, iar polițistul a scapat cu 
viață. Noroc că mai exist î băieți 
f.ni, altminteri rămâneam f. ă 
organ.

Aceasta expresie .cai auzit-o 
rostita de o voce dogită, într-o 
noapte de smoală, dintr an bos
chet nu prea atragăior, bănuind 
ca, acolo, la adăpostul întuneri
cului, se petrece un act oribil de 
viol colectiv, cu o frecvența icșitâ 
cnn comun, mî-ain ascuțit simțo 
rile și, cu pumnii strângi, gata 
s-o iau la iugăt m-ant apropiat... 
Vii ascurile trosne 1 sub picioare, 
inima-mi batea sa r.parga coșul 
pieptului, dar nu mă mai puteam 
opri... La un moment dat, 
i und tensiunea depășise limitele 
suportabilului, din tufe au țâșnit 
trei umbre. Una era mai lungă, 
celelalte doua m u mici. Cea moi 
mică păre î să (ie fata... Ccrce- 
'ân l, ru luare iminte, locul, am 
descoperit și corpul de’ict: 0
punga de nvlon. cn rniT«« carac
ter istic. Am d ins, rc îtiv ușor, 
ca minorii făceau tir ■. «•□ punga 
de aurolac. „Tuli" vi.n un alt 
cilMuit pentru tură Î!> engleza 
dc tulă.

1 AN-FAN LA 1'ULi’i;
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Exces de viteza P U B L / G / 7 a TE

Marți, 21 septembrie, în jurul 
orei 20,30 în cartierul Sterminos 
din Uricani, s-a produs un grav 
accident de circulație. Autotu
rismul marca Audi 80 cu număr 
de înmatriculare 4 1ID 7541, con
dus de Raiu Constantin, 19 ani, 
din Vulcan, Republicii 69/43 a 
accidentat grav pe Petrov Oana 
Gristina din Uricani, str. Bulz
uuiiuiimiiiiummmiumHumnuumiimmmmamiiiiiiimuiMmiumumiumi miiiniiiniiiiiiuiti

ȘP° R L" s PORT - SPORT
Box

CUPA 
METALURGISTUL

La Cluj, în organizarea De
partamentului Sportului județean, 
t-a disputat în zilele de 11 și 12 
septembrie Cupa „Metalurgistul" 
|a box, competiție înscrisă în ca
lendarul sportiv al Federației de 
specialitate.

Din Valea Jiului au participat 
7 boxeri, toți de la AS Minerul 
Dâlja, conduși de antrenorul Teo

li rai accident de circulație
118, elevă a Liceului de Informa
tică Petroșani. Era în vârstă de 
15 ani. Conducând cu viteză ex
cesivă, Raiu Constantin a pierdut 
controlul mașinii, urcând pe tro
tuar și lovind-o pe Cristina. In 
urma impactului, minora a sufe
rit multiple traumatisme: poli- 
traumatism cranio-cerebral acut 
închis, amputație traumatică 

dor Berințan, care s-au întors a- 
casă cu o salbă de diplome și cu 
ceva bani de buzunar, toate cele 
trej locuri pe podium fiind pre
miate.

Turneul a avut un caracter de 
verificare a pugiliștilor, înaintea 
începerii noului campionat.

Doi sportivi, Daniel Pop, cate
goria 51 kg, și Marius Buleac, 
cat. 81 kg, au câștigat locul I, 
învingând fără drept de apel toți 
adversarii, fiind încununați în 
final cu titlul de cei mai buni 
boxeri ai turneului.

Pe locurile II s-au clasat alți 
patru sportivi de la Minerul. 

PUBLICITATE

gamba stângă, multiple fracturi 
picior drept. Se află internată, 
în stare gravă, la Spitalul Petro
șani. Din probele de sânge re
coltate șoferului a rezultat că 
acesta nu consumase băuturi al
coolice. Cazul se află în cerceta
rea organelor de poliție Uricani, 
secția Circulație.

P. nicllescu

Hunyadi Florin, cat, 54 kg, Dan 
Mihai cat. 60 kg, Matei Milian cat. 
63,500 kg s1 Sergiu Roman cat.
75 kg. Dorin Iacob a ocupat lo
cul III, la cat. 57 kg împlinind 
astfel o mare dorință a secției 
de box, susținută tot mai intens 
de noul președinte de sindicat, 

dl. ing. Viorel Căprar. Matei Milian 
a făcut cel mai frumos meci al 
galei, în disputa cu câștigătorul 
locului I al categoriei.

Sportivii de pe locul I au fost 
premiați cu suma de 5000 lei, 
cei de pe locul II cu 3000 lei, 
iar cei de pe locul III cu suma 
de 1500 Iei.

S C. Foxa - Lrest SRL Petro? ani
unic distribuitor suc Rio și Olympia

DESFACE EN GROS

— SUC RIO — 579 lei — 1 1/2 1
— SUC OLYMPIA — 832 Iei — 1 1/2 I
Prețuri fără TVA.

Relații: depozit — str. 6 August nr. 11 sau telefon
545098, orele 10—18. (0125795)

Societatea Comerciala 
Roirans iscroni S. A.

încadrează direct sau prin transfer următorul personal :

— Conducători auto pentru autotransportor beton, 
automacarale și autobasculante de 16 to, de preferință cu 
domiciliul în Câmpu lui Ncag, Uricani sau Lupeni;

— Ingineri profil auto sau electromecanic pentru func

ția de șef coloană, de preferință absolvenți promoția 1993;

— Economiști pentru activitate financiar — contabilă, 

de preferință promoția 1993.
Informații suplimentare la sediul societății, str- V âna 

Neagră nr. 123, Iscroni sau telefon 570991.

mvi.ți Mim

' SAVA VASILE, angajat al EM 
Vulcan, mulțumește doamnei 
doctor PĂPĂDIE și întregului 
personal de la Dispensarul minei, 
domnului LASCAR GEORGEL, 
patronul SC LAI-ARO Vulcan 
(care mi-a asigurat transportul 
urgent la Spitalul Vulcan) și nu 
4n ultimul rând domnului Jr 
PĂPĂDIE, director al spitalului, 
dr. BLAJ, dr. SICOE, dr. PETRE 
NICOLAE, asistentelor PANZA- 
RU DIDINA, KOC1O GYONGYI 
și infirmierei IACOB CLAUDIA, 
care au dat dovadă de o înaltă 
competență și pYofesionalitate în 
cumplitele momente care m-au 
plasat între viață și moarte (șoc 
anafilactic cu edem subglotic). 
Dumnezeu să le dea sănătate și 
putere de muncă 1 (0125797)

ANIVERSARI

la Împlinirea minunatei 
vârste de 18 ani. dragă Marina- 
Marinela Vlaicu, îți dorim din 
toată inima sănătate, fericire și 
succes în viață. „La mulți ani l“. 
Cu toată dragostea, mama Regiii- 
na și tata Andrei. (0125786)

CU OCAZIA aniversării a 58 
de ani iți dorim multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani I", dragă 
Vesa Ileglicna. Familia Izvorau. 
(0125779)

VANZAKI- ( IMl’ARARI

VÂND spațiu comercial. I’ctri- 
la, SC Ariei. Telefon 550568, 
Intre orele 8—20, (0125794)

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 5 (vizavi IUMP). 
(0125669)

CUMPĂR urgent camionetă 
ARO Diesel, stare de funcționare 
înmatriculată. Petroșani, Enă- 
chiță Văcărcscu, 1. (0125766)

VÂND apartament 2 camere, 
îmbunătățit. Petroșani, Aviato
rilor, bloc 54, sc. 3 et. 3, ap. 37, 
zilnic. (0125774)

VÂND televizor color nou, în 
garanție. Informații, Petroșani, 
str. Aviatorilor, nr. 25 A/3 (lân
gă Alimentara din Șerpărie), du
pă ora 19. (0125791)

VÂND microbuz Mercedes 
Diesel, înmatriculat ; microbuz 
Ford — 1 200 000 și Dacia Break 
— 1 100 000, neînmatriculate. Pe
troșani, Pomilor, 5 (vizavi IUMP). 
Telefon 544739. (0125788)

VÂND garsonieră, zona cen
trală, bloc 10 C, ap. 30, sc. 2, 
et. 2, 6tr. General Dragalina, Pe
troșani (zona Hermes), acasă după 
ora 15. (0125758)

VÂND teren conslruibil Lunca 
Florii și apartament 2 camere, 
Petroșani, zona Independenței. 
Telefon 543129. (0125780)

VÂND Dacia 1310. nouă, culoa
re Alb 13. Relații, Ia telefon 
542755, între orele 19—21, (0125782)

VÂND spațiu comercial cen
tral, Uricani, și camioneta. A- 
dresați: Primăria Vulcan (Xerox). 
(0125785)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comei rială lin- 
PEX PARADIS SRL angajează 

în condiții avantajoase, Un brutar 
cu vechime în domeniu minim 
5 ani. Se asigură specializare în 
străinătate cu salariu în țară; un 
bucătar-gestionar cu vechime 
minimă 10 ani; un măcelar-meze- 
lar cu vechime minimă 10 ani. 
Salariul este negociabil. Infor
mații, la telefon 544521 sau 545381. 
(0125776)

FIRMA particulară angajează 
fete tinere pentru meseria de 
ospătar. Informații: Stadion cen
tral Vulcan, după ora 16. 
(0125796)

ANGAJEZ mecanic auto, pose
sor de carnet de conducere cate
goria B. Relații : telefcn „545923. 
(0125793)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

SCHIMB apartament proprie
tate, 2 camere, Petroșani, Indc-> 
pendenței, bl. 28, sc. I. ap. 2, cu 
apartament 3—4 camere, proprie
tate sau stat (exclus Șerpărie). 
(0125798)

SCHIMB garsonieră, Aleea
Trandafirilor, bloc 5/47, Petro
șani, cu apartament. Informații, 
zilnic, după ora 17. (0125783)

PIERDERI

PIERDUT chitanța nr. 644, eli
berată de Sistemul de întrajuto
rare „Vitali*". O declar nulă 
(0125789)

PIERDUT borsclă cu acte. A- 
dresați Bărbăteni, nr. 16/51. Ofer 
recompensă. (0125777)

PIERDUT acte mașină (Bur
ghiu). Sunați la telefon 515462. 
Ofer recompensă. (0125792)

S.C. COMTtH SRL I
vinde, montează, garantează : r

INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT

gamă variată, calitate ridicată, preț scăzut
OFERTA SPECIALA: antene 1,8 m, Al — import.
Adresa: Magazin S.C. Pamin SRL Petroșani, str. 1 

Decembrie, nr. 74, telefon 093/545391 sau 541271- (0125781)

SC Faur - impex SRL 
Petroșani

str. Ojtuz nr. 2/31, telefon 545940

ANGAJEAZĂ

■ TINERE PREZENTABILE (18—30 ani), calificate 
in meseria de barman-ospătar

■ LUCRATORI COMERCIALI (vânzătoare,
Relații suplimentare, la sediul firmei sau la telefon 

545940- (0125787)

S.C. Comiți SA Petroșani
Str. M. Emincscu nr. 22

ANGAJEAZĂ URGENT
CONDUCĂTORI AUTO cu categoriile B, C, E.

Relații suplimentare sc primesc Ia sediul societății, te •
Icfon 513992, 543213. i

Cotidianul de opinii și informații „'/.ORI NOI" aparo sub egida 
SOCIETARII COMERCIALE „ZORI NOI" ș.

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — ll( R 
IroșanL

Director: MIRCI A HUJORESC I
Director executiv; ing. AJesandiU 

BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr 2. 
Telefoane: 541662 (director-rcdaclor șef); 

515972 (director cxcculiv-administraliv 
difuzare), 512161 (secții), l ax: 093/545972.

THRUICL: 'Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bălccscu nr. 2. Telefon 541365.

Materialele necomandate și 
ncpublicăto nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală sl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse in articolo aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU s 

Responsabil dc număr i
Vait LOCOTA

Corectura :
Emilia ACUIRE1

Viorica FIRȚULESCU


