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j 8 padini — 50 ei }

Program de | 

; 9—13 j' audiențe

Când spre Apus, listele pentru plăți la „Sistemul
spre Răsărit Vitalis ’ punctul Hațeg

Tot ce se petrece acum în lume. 
In Bosnia sau Somalia ori, mai 
de curând, în conflictul din Geor- 
g’a cu abhazii. deci toate conflic
tele mai mult ori mai puțin be
licoase. au o singură sursă, na
ționalismul, intoleranța etnică. 
In anumite limite este de înțeles. 
Doar două instanțe. Consiliul 
de Securitate al ONU și Consi
liul Europei, cântăresc, destul 
de imprecis și părtinitor, acest 
fenomen. Comportamentul a de
terminat șî atitudinea Consiliului 
Europei față de România, o pru
denți exagerată, deoarece infor- 
mesea onorabilului organism a 
fost imperfectă din punctul de 
vedere al realismidr.i. De unde 
șl marea circm- s >, trata
mentul de severitate fără prece
dent față de admiterea Româ
niei într-un spațiu în care de 
drept, prin origine, cultură șl 
civilizație, face parte.

După 28 septembrie, ziua fn 
care, prin votul Adunării Parla
mentare. România a fost admisă 
cu drepturi depline în Consiliul 
Europei, au stârnit multe valuri. 
Au început să se calmeze.

Este de așteptat ca luni, sau 
poate marți In orice caz înainte 
ds reuniunea președinților șt 
premierilor de la Vinna, de la 
sfârșitul săptămânii viitoare, 
conclavul miniștrilor celor 31 de 
țâri europene să valideze primi
țzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Arbitrul Danciu din nou in„cărți"
Arbitrul cel mai titrat, la fot

bal, din județul Hunedoara. Ion 
Dznciu din Petroșani, a fost „să
rit" din schema ultimelor etapo 
ale Diviziei Naționale, după o 
suspendare cam cu cânteo. după 
meciul din etapa a 3-a, Elcctro 
putere Craiova — F0 Brașov 
(0-1).

Iată că FRF-ul cu celebru-i 
computer mereu sărind in ajuto
rii „firmei* din Vasile Conta 
(sediul boierimii fotbalistice) 1-? 

rea țării noastre în Europa. Sun
tem in miezul unui paradox, vre
mea paradoxurilor nu a trecut, 
deoarece deși suntem aici de două 
mii de ani, am ajuns a fi jude
cați cu părtinitoare asprime de 
atâția care se consideră ecum 
mai europeni, strâmbă din nasuri, 
sunt mofturoși nevoie mare. De 
aceea validarea ministeriabililor 
trebuie privită nu doar ca forma
litate. ci ca o atitudine de bun 
simț, de recunoaștere a, vocației 
europene a României. Faptele au 
o claritate cristalină: recesiunea 
economică, șomajul și chiar insta
bilitatea monetară — următorul 
pas politico-financiar va fi, ne
îndoielnic, intrare?, noastră în 
spațiul monetar european, pentru 
a ne interesa mai aplicat de pră
bușirea monedei naționale — 
sunt caracteristici evidente ale 
întregii Europe. Cu puține ex
cepții fericite.

Următorii pași ai diplomației 
românești vizează nu doar obți
nerea mult râvnitei clauze a 
SUA, deci integrarea, ca sâ nu 
spun alinierea la alte criterii 
de performanță impuse șî cărora 
să le facem față rapid șl fără 
prea multe vorbe, ci .și orientarea, 
nu chiar neașteptată către spațiul 
rusesc. 11 redescoperim, cu falsă 
naivitate, după vizita premierului 
Văcăroiu în Fedcre.ția Rusă. Deși 
conflictul politio este de orgolii 
rănite, economia merge înainte

„scos" din nou pe Ion Danciu pe 
imprimanta de Joc. F.l va condu-> 
ce in prima decadă a lui octom
brie trei partide, după cum ur
mează: 2 octombrie, Ceahlăul P. 
Neamț — Inter Sibiu, 6 octombrie, 
Oțelul — Farul Constanța și 0 
octombrie, Gloria Reșița — Jiul 
IELIF Craiova, rpeasta din urmă 
în cadrul Diviziei A, seria a H-a. 
Să-i urăm... fluierat bun ]ui Dan
ciu și cât mai multe „căderi" din 
computerl (Genu TUȚU) 

deoarece recesiunea economică 
la ruși, nu este compatibilă cu 
nivelul conflictelor politice

Din punct de vedere politic ne 
integrăm în Europa, spre Vest. 
Dar economicește o luăm tot 
spre Răsărit, itre mai vechile 
noastre cunoștințe, care ne-au 
supt destul.

înțelesul acestei atitudini este 
că e.tunci când nu merg bine 
treburile în țară, îndeosebi a- 
cum, in prag de iarnă, virăm că
tre ruși, totdeauna capricioși. 
Deși nici ej nu știu cum vor e- 
volua și se vor încheia conflicte
le de putere. In care a intrat ca 
mediator, însuși patriarhul bise
ricii ruse.

Deocamdată reacțiile forului 
nostru legislativ, după eroarea 
pe care cât pe-aci s-o facă, este 
enigmatică.

Luni, 4 octombrie 1993, ora 10, Ia camera 23, Hanul 
Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă cliitarr 
țele cu numerele; 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,’ 303,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331. 332
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344’
345, 346, 347, 348, 349, 350-

Marți, 5 octombrie 1993, ora 10, la camera 23 Hanul 
Bucura, Hațeg, se vor plăti depunătorii ce posedă chitan
țele cu numerele: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370. 37L
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,’ 391, 392, 393, 394 395
396, 397, 398, 399, 400.

Reamintim că suma maximă admisă pentru rcînscrie- 
re se limitează la jumătate din suma primită.

Următoarea lista, în ziarul de marți.

Fără mama, 
fârâ tata, 

fârâ locuința* »

Din totalul celor 2118 membri 
ai Sindicatului liber de la EM 
Valea de Brazi, 400 (19 procente), 
au depuse cereri de locuință. 
Majoritatea dintre aceștia sunt 
familiști și locuiesc in condiții 
improprii, în gazdă sau 1?. cămin.

In orașul Uricam, chiria pe o 
lună se ridică la peste 10 000 de 
lei. Căminele de nefamiliști sunt 
arhipline. De Ia domnul Ion Vă
duvii secretarul Sindicatului liber 
de la Valea de Brazi, am aflat 
că în Iun?, aprilie a acestui an 
s-au purtat discuții cu domnul 
subprefect pe această temă. Pro
blema părea să se rezolve, dar 
greva care a venit, a anulat to
tul. Situația de acum este iden
tică cu cea de la început, poate 
chir.r mai rea, prin agravare 
(VaH COCOTĂ)_________________

LA CERȘIT

Cu piciorul sub el
Toamna 1lupeneană

Au 1iost șii „Cântecele toamnei44
Joi seara. Palatul cultural din Litpeni a găzduit

— In ciclul manifestărilor dedicate „Toamnei 
lupcncne" — cea de-?, doua ediție a festivalului 
de interpretare a muzicii ușoare „Cântecele 
toamnei". Pe lângă concursul de interpretare, 
amq acesta a avut loa și un concurs de dans 
modern. Participarea a fost deosebit de largă
— 13 participanți 1?, secțiunea muzică șl 8 la 
secțiunea dans — drept pentru care doamna 
Jana Pctrișor, directoarea clubului cultural, a 
fost supusă unui adevărat maraton scenio. pe 
durata e, peste 3 ore, în care onor Juriul a audiat 
intcrpreți de certă valoare, dar a fost supus șl 
unor adevărate chinuri acustice.

Per ansamblu însă, show-ul realizat de doam
na Jana a fost la înălțime. Din bejeon am ur
mărit șl noi evoluția concurenților, după care am 
Jurizat. @e-a Ieșit ? La secțiunea muzică: locul 
<H Dan Balog (Petrlla), locul II Nicky Curta 
(Pclrila) și Jocul I Micky Nuță (I upeni). Au mai

beneficiat de premii spccieje acordate de juriu 
Daniela Pctrișor (Premiul tinereții) și Oviditi 
U'udoran (Premiul de popularitate).

La secțiunea dans, „Panterele negre" din 
Petroșani au cucerit inimile publicului și premiul 
f, acordat de Juriu. Tot fetele, de astă dată cele 
din Lonea, au obțihitt și cel de-al doilea loc. 
Deh, necunoscute sunt „Misterele nopții"...

In fine, pe podium șl-au găsit loc și „Amicii 
’02“, formație de rapp n Clubului din Lupcnl.

Premiile — pentru că Ia acest festival s-nu 
acordat premii cu adevărat substanțiale — .s-au 
ridicat le, valoarea totală de peste 200 mii lei, 
bani pe care l-au oferit — cum se putea aii fol ? 
— sponsorii. Cine au fost aceștia 7 Ei bine, Con
siliul local Lupenî. .sindicatul EM Lapon; șl un 
sufletist al manifestărilor culturale, dl. Mila 
Pârâu. • n*<

Nu voi încheia înainte de a evidenția aportul 
deosebit le, reușita spectacolului al formației 
„(Sondor". Asta c. Fă șl ce? (Tibcrin VINTAN)

ț Ieri, Ia Petroșani, a avut 
| loc întâlnirea dintre F- 
j Țurnă și M. Cozina.

Un meci în
PRELUNGIRI
Amănunte, în ziarul de 

mărfi.

IN PAG- a 2-a 
PROGRAMUL TV 

SAPTAMANAL

Titularul sprijinit in cârje al 
vadului din calea pieței de vineri 
a avut, ieri dimineața, o.surpriză. 
In jurul orei opt, când s-a pie- 
zentat ca do obicei, la piogram, 
și-a găsit locul de muncă (sub 
copacul din fața Muzeului mine
ritului) ocupat. Concurența era 
reprezentată de un copil de cu
loare incertă, sănătos, eu un pi
cior îndoit ingenios sub el, simu
lând o infirmitate. Cum așa ce\a 
nu este permis nici măcar in e- 
conomia dc piață, scandalul ere, 
ca și făcut.

Brusc, ca din pământ, au apă
rut două țigănci, care, spre stu
pefacția generală a martorilor la 
eveniment, au oferit împricinați- 
lor bani, rtigândti-1 pe posesorul 
cârjelor să-l lase in pere pe „bă
iat". N-am observat dacă darul 
a fost egal. Cert este însă că în
cepătorul în ale cerșitului a fost 
nevoit să se refugieze, în minu
tele următoare, sub’ boschcții din 
apropiere, pentru a scăpa do 
gura „opoziției", care îl arăta me
reu cu degetul: „Uite-1, are picio
rul sub el l“. Mor?,Ia poate <1 
căutată în lipsa moralei. (Șt. 9.)
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TALXELE ORTODOXIEI

Occidentul a fost, mai ales în cel de-al doilea 
mileniu creștin, generatorul și dinamizatorul 
celor mai multe contradicții și deficiențe spiri
tuale.

După schisma oficială din 1054, Occidentul 
se îmbracă de la, secol la secol în diferite haine 
spirituale, nerămunând constant și autentio in 
spiritualitate și credință.

Luthtr observă lucrul acesta, neavând aseme
nea vocație, vrea să-i dea o altă formă, dar 
.semănând vânt culege furtună în întreaga lu
me", urmându-i ceilalți protestanți; Calvin, 
Zwinglj. Savonarola șl alte sute și mii până 
azi-, părăsind unitatea de credință creștină, au
tentică, existenta in Răsărit în Ortodoxie.

Tot din Occident ia naștere, datorită spiritua
lității sufocate și înăbușite existente, curentul 
Renașterii la păgânism, pe care-1 părăsiseră o- 
dată cu venirea creștinismului; ia naștere Uma
nismul, dându-1 pe Dumnezeu la o parte și pu
nând pe om în centrul preocupărilor, antropo
centrismul, apoi Iluminismul sau demonicul E- 
voluționism. Materialismul șl așa, încet, încet, 
până azi, dând naștere și adăpând diferiți șerpi 
veninoși, cere au supt adevărata spiritualitate.

Deci, diavoluj așa „bine" a lucrat, mai întâi 
l-a sustras de la adevărata credință, prln pseu- 
docredințe, apoi prin necredință (ateism), șl 
ajun ând astăzi, incredibil, la adorarea diavolu
lui. inchinându-'e satanei în locul lui Dumnezeu.

Iată cu câtă înșelăciune a lucrat diavolul prin
tre oameni, ca in câteva secole să întunece atflt 
de mult pc oameni încât nu mai deosebesc 
binele de rău și râul de bine.

A a cum am spus. Incredibil, s-a, ajuns In 
u imul secol al mileniului II ca unele secte să 
si închine diavolului, să blesteme și să batioc.o- 
ri a ă pe Dumnezeu, mai mult, vor să schimbe 
Intre'za înfățișare a pământului printr-o „nouă 
er * găsind era ere tină ca învechită. Această 
.«»e *ă. această mișe-re obscurantistă, oculta. 

se numește „New Age“ (Noua Eră), avându-și 
rădăcinile în teosofie și, respectiv, antroposofie.

Întemeietoarea este Ilelene Blavatsky (1875) 
>n New York. Această mișcare a stat sub umbră, 
în secret, până în 1975, când șl-a dat pe față 
planul pentru „Nour, Ordine a Lumii",

Următorul pas a fost promovarea unei „critici 
sceptice șl distructive față de religie, care sus
ține nemurirea omului" (II.G. Wells, The Open 
Conspiracy — Gumbey, pag. 123).

„în spatele unor teme neprimejdioase, cum ar 
fi alimentația sănătoasă șl ținute, fizică, sunt 
de obicei incluse următoarele practici care nu 
sunt altceva decât diferitele tehnici oculte o- 
ricntale: meditația, practici yoga, terapii de 
relaxare, hipnoze, vindecare psihică, vedenii și 
gândire pozitivă. Ultimele două au la bază pre
supunerea că prin sugestii mintea poate crea 
și realiza tot ce-și propune. Gândirea pozitivă 
este adesea folosită în combinație cu versete 
biblice și este considerată drept credință. în 
ciuda premisei nebiblice că „forța, primară" din 
fiecare persoană este bună".

In special, New Age-ul își are originea In 
antroposofia Iul Rudolf Steiner.

Astăzi, copiii, tinerii și foarte mulți oameni, 
sunt atrași și influențați de ideile mișcării New 
Agc piin diferite filme de ficțiune (E.T., Star 
Wars — Războiul Stelelor), desene animate, care 
dezumanizează și desacralizcază. literatura por
nografică care întinează și murdăreșto mintea 
curată a omului, cărți de ficțiune la ce,re autorii 
devin milionari, în acestea tratându-se, în spe
cial, ocultismul: comunicarea ct) spiritele mor 
ților, Jcvitația unor obiecte cu ajutorul concen
trării, tratate de parapsihologic, paranormal. ghi
cirea, telepatia ctc. (V.! urma)

ProtosiiigluA 
Ioachim PÎRV’ULESCU. 

Sfânta Mănăstire Lainici

I HORO
BALANȚA — CÂINELE

Din păcate, pentru acest final 
de săptămână trebuie să vă aș
teptați 1?, mici neplăceri In pro
bleme de partcnerlat.

SCORPION — MISTREȚ
Acum e cel mal propice mo

ment de a vă ocupa mai mult de 
familie. Astăzi copiii sunt mai 
susceptibil) și mai sensibili.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Nu vă bazați pe femei, dacă ă- 

veți nevoie de o... pilă, de un a- 
jutor. Și asta mai ales într-o 
acțiune de grup.

CATRICORN — BOU
Ea serviciu s-ar putea să fiți 

dușmănit(ă) de Un coleg la care 
nici măcar nu vă așteptați.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Pentru azi nu se exclud posi

bilele probleme sentimentale. 
Pentru artiști chiar o lipsă de 
inspirație. Totuși, prudența dv. 
vă poate fi de folos. Contați pe 
ea.

PEȘTI — IEPURE
Dacă veți sta în acest week-end 

acasă veți „beneficia" dc mici ne
plăceri cauzate de unul din pă
rinți sau frați.

SCOP
BERBEC — DRAGON

S-ar putea să fiți în raporturi 
nu tocmai amabile cu cineva a- 
propiat, poate chiar1 orudă sau 
un prieten. A .

TAUR — ȘARPE

Evitați, măcar acum, enervarea, 
reproșurile. încercați să comuni
cați cu zâmbetul pe buze.

GEMENI — CAL
Amânați un drum scurt pro

gramat pentru azi și oricntați-vS 
spre o preocupare ce frizează 
arta.

RAC — OAIB ~
De.și sunteți tcntat(ă) de a, fac® 

acest lucru, ntj cheltuiți azi în 
exces și nici în mod inutil.

LEU — MAIMUȚA
Cu toate că în familie relațiile 

sunt cam reci în acest sfârșit da 
săptămână, numai aici veți găsi 
sprijinul finacinar de care aveți 
nevoie. ,,

FECIOARA — COCOȘUL I

Fără îndoială azi veți trece prin 
„focurile" unei confruntări cu o 
persoană de sex opus.

PROGRAMUL T V.

? R O G R A M
R1L

7,00 Seriale și da
12 15 Țestoasele Ninja
13,15 Hariy & Ilcndersonii
13.15 O casă plină
16.45 A-Train
17.45 21, Jump Strec.
Jfl.45 The llcights
19.15 Știri
20.15 Beverly Hills, 0(1210
21.15 Teatru popular
23.00 Ore de groaz

1,00 Îngeri perverși
2.95 Serie Rose
2.35 Comando Ninja
4,25 90210, Beverly IIills

PRO 7
6,15 Lumea animalelor

SA
7,00 Seriale și da

10.15 Omul din Arizona
11.40 7 minute in ceruri
13.15 M.A.S.II.
13.40 A ir Force
14,36 Kung Fu
15.55 Un caz pt. Chase
16,50 O vară sălbatu
18,30 Max Munroe
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roscanne
21,00 Știri
21.15 Crocodile Dundcc 11
23,35 Boșul din San 1-rancisco

1,10 Special Squad
2,20 Răzbunarea faraonilor

TEII T
EUROSPORT

9.30 Aerobic
10,00 Mag. sporturilor cu motor
11,00 Magazinul motocicliștilor
11.30 Fotb il american
12,00 Juuo
13,00 Box-m.igazin
14.30 Fotbal galic 

Sâmbăta în iliiect
16,00 Tenis
10,00 Volei
21,'X) Golf
23,00 IJox

4,00 Judo
2.30 Eurofun

SAMBATA, 2 OCTOMBRIE
8,00 Bună dimineața... de Ja 

Iași I
9,00 Actualități.
9,10 13a da 1 Ba nu I

10,00 Film serial pentru copil.
10.30 Șahul de la A la Z.
10,40 Documentar științifie.
11.10 Pompierii vă informează I
11,20 Avanpremiera TV.
11.30 Tradiții.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Alfa șl Omega,
14,00 Ora 25. Tranzit TV.
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Editorialul săptămânii de 

Paul Everac.
20,35 Ora 25. Tranzit TV.
23.10 Film serial. Midnlght Caller.
0,10 Trei din zece pentru un 

show.
1,20 Sport
2,00 închiderea programului.

DUMINICA. 3 OCTOMBRIE ] 
8,00 Bună dimineața î I
9,00 Actualități.
9,10 Abracadabra I

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Lumină dln lumină,
11.30 Viața satului.
12,55 Pe la noi, duminica...
13.30 Reflecții rutiere.
13.45 Poșta TV.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazln.
16.45 Germania, azi. 4
17.10 Film serial SF. Star Treft’. 
18,00 ROBINGO.
19,00 Film serial. Dallas.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistia Răsfăț ați 6® 

zel.
22,05 Duminica sportivă.
22.30 Nopți la malul mării.
23,15 Actualități.
23.30 Pe ultima sută de metri. 

1,00 Închiderea programului.

| LUNI, 4 OCTOMBRIE

13,00 Calendar
13.30 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14,10 TVR lași.
15,05 TVR Cluj-Napoca.
16,00 Avanpremiera.
16,15 ABG fi nanei, r-ban car.
16.45 Actualități.
17,00 Emisiune în limba inaghiuiă.
18.30 S.udioul muzicii ușoare.
19,00 Clio.
19.30 Desene animale.
20,00 Actualităț
20.40 Publicitate
20.45 De luni până luni.
01,15 UNESC O — Programul Eu- 

ro- România.
01.35 Teatru liric. Opera în.„ foa

ier.
02,45 Germania văzută de Un 

est-european.
Ou,15 Actualități.
03,35 Repriza a treia.

0,30 Închiderea programului.

MARȚI 5 QCTOMBR1B

7,00 TVM.
10.00 Calendar.
10.30 Desene animate,
11,00 Limbi s'r<*in®.
11.30 Video-lexioon.
>2,00 Lumină din lumină,
13^00 1001 audiții
14,00 Actualităț
14,10 TVR lași.
n/n TVR Cluj-Napoca.
96,00 Arta vlruaM.
M^O Povestea vor bal
N,49 AMmUHMI. _

17,00 Convicțuiri-magazin.
18,00 Mari orchestre de Jazz.
18.30 Popas In Țara Moților.
19,00 „Cuiat — murdari",
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20,15 Gel dc făcut 7
21.10 Tclccincmateca. Era un ti

călos (SUA, 1970).

Programul TV. săptămânal
23.25 Actualități.
23,40 Portlitivul iubirii.
24,00 Insomniile românului 

MIERCURI, 6 OCTOMBRIE 
7,00 TVM.

10,00 Calcndur.
10.30 Desene animau..
11,00 Limbi străine.
11.30 Documentar ștlințiho.
12,00 Peștele pușcaș.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.
15,05 TVR GluJ-Napocn,
10,00 Magazin sportiv.
16,46 Actualități.
17,00 Medicină pentru toți.
17.26 Amfiteatru.
18,15 Tezaur.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene ajiîmat®
40.00 Actualități.
•0,40 Publicitate.
•0,48 O»4 de făcut »
M.M Pltm aerlel. Sotu! embeva- 

dpareg

22,10 Publicitate.
22.15 Intcrprcți îndrăgiți.
22.30 Noi frontiere.
23.15 Actualități.
23,35 Confluențe.
0,20 Poesis.

JOI, 7 OCTOMBRIE
7,00 TVM.

10,00 Calendar.
10.30 Desene animate.

IL00 Limbi străine.
11.30 Călătorii.
12,00 Film serial. Hoțomanii.
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR Ieși.
15,00 TVR eiuj-Napoca.
16,00 Civilizația montană.
16,20 Gronografil.
16.45 Actualități,
17,00 Repere traiul)vane.
17.30 Repere moldave.
18,00 Față in față.
19,00 Germania văzută de un 

cst-europcan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actului lăți.
20,40 Publicitate.
20.45 Studioul economie.
21,15 Film acria], Dallas.
22.10 Publicitate.
2215 Alfa șl Omega. 
03,15 Actualități.
03,30 Seară <le balet
•/» Povțl descidee.
0,30 închiderea programul'6, _

VINERI, 8 OCTOMBRIE
7,00 TVM.

10,00 Calendar.
10.30 Desene animate.
11,00 Limbi străine
11.30 Curcubeu.
12,00 Jolmny Ilollyday.
13,00 1001 tiUdițli.
14,00 Actualități.
14,10 TVR Iași.

16,05 TVR Gluj N-poca,
16,00 Parlați pe campion I
16,30 Tradiții.
16.45 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Pro patria.
19,00 Film serial. Pasărea Spin. 
20,00 Actualități.
20,40 Publicitare.
20.45 Viața parlamentară.
21.15 Film artistic. Iarna vrajbei 

noastre.
23,00 Reflecții rutiere.
23.15 Actualități.
23,35 Simpozion. »

0,30 Întâlnirea de la miezul 
nopții.

1,30 Micro-recltal.
BAMBATA, 9 OCTOMBRIE

0,00 Bonă dimineața... de lr 
Gluj-Ncpoca,

4,06 Calendar.
MO Ala-Bala-Portoeala ) 

60,00 FMlm serial pentru copil. 
I0J30 Gimnastica minții.
>1,00 Deewucntar lUhsțiDA

11.30 Vârstele pelicule).
12.30 1001 audiții.
13.30 Itinerare spirituale.
14,00 Actualități.
14,10 Ora 25 — Tranzit TV.
19,15 Telecnciclopedia,
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Editorialul săptămânii.
20,55 Film serial. Dallas.
21,50 Săptămâna sportivă.
22.20 Film serial.
23.20 Actualități.
23,35 Un mesager La București l 

Michael Jackson.

DUMINICA, 10 OCTOMBRta

8,00 Bună dimlne/Ița I
9 00 Calendar.
0,10 Abracadabra I 1

10,00 Film serial pentru copil. |
00,30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
13,00 Din albumul celor mai fru« 

moașe melodii populare, ș
13.20 Pompierii vă informează. 1
13.30 Atlas. 5
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
14.20 Video-magazin.
18,00 Gong I -
16,25 Robingo.
19,00 Film serial 8F,
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
90.45 Film artiști®. Priromeiă u

ononrel. <
22.10 Duminica sportivă.
22.30 Maeștrii scenei românești
93.20 Actualități.
•3,39 P® iiltln* 9țd4 BitUL z
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PE TRIL A
Să recunoaștem:

Viitorul începe azi!

PRIMĂRIA
glasul și ecoul 

orașului
începuturile democrației au avut și la Tetxila momente de 

cumpănă, momente de suspiciune. Alegerile, deși libere, se voiau 
câștigate de toate partidele, cu majoritate de voturi, iar programele 
lor erau cele mrj complete, cele mai vaste și cele mai aplicabile. 
A nins cu neaua neîncrederii, a plouat cu ploaia săracului, a 
răsărit nu de puține ori soarele cu inulțl dinți.

încet-incet, lucrurile s-au mai așezat, nopțile s-au mai luminat, 
porțilo s-au mai deschis și problemele orezului au intrat pe rând 
spre rezolvare, multe dintre ele fiind de nivel local, altele de 
nive| județean și nu puține da interes... parlamentar.

De curând, s-au finalizat lucrările la blocul 70, după o lungă 
perioada de stagnare, acesta fiind dc,t în folosință spre marea 
bucurie a celor cete pun repartiție s-au aflat mult timp departe 
de casa visului lor.

Costul acestor lucrări s-a ridicat la suma de 66 miliocnc lei, 
ban: plătiți din bugetul local al Primăriei.

Ba;.inul de apă. Marca problemă a orașului socotită ca prio
ritară, mai bine de 10 ani încoace, este asigurarea cantității dc 
apă necesară desfășurării unei activități normale, atât ia domeniu] 
social, cât și In cel economic.

Demersurile făcute, contactarea lucrărilor de către COMPET 
Petro,.mi și finalizarea lor până la sfârșitul anului, vor elimine, 
zestrea dc nemulțumiri a populației și vor umple bazinul. 6iluat 
n partea de vest a orașului, până la cota de 25 000 mc do apă, 
i\und menirea, de a asigura stocul tampon șl mărirea debitului in
■ im ntare. Jiul de est va face deci, înainte de a ajunge in casele

ni niior, un popas intre pereții de bcton și pompele centrifuge
■ a , dațioi, principalele elemente ale acestui artificial lao de 
-nniulare.

J

Bazin olimpic pentru înot

Cimpa — Jieț — Răscoala — Tirici
z»

intr-un
Preocupările pentru menține

rea tradiției și dezvoltarea aces
tei activități cu ajutorul primă
riei încep să se materializeze. 
Până acum s-au pus în posesie 
in jur de 30 de familii, urmând 
a primi titlul de proprietate, pâ
nă la data de 15 octombrie. Pro
cesele verbale sunt înaintate 
Comisia județeană. In raza 
activitc.tc a primăriei, cele

la 
de

4

cuvânt - Agricultura
colibele 
lămpile

lor 
cu

cu 
la

o Pciiila este singurul oraș din 
, unde linia ferată taie drept 

,i iu oraș, pentru ca tre- 
poată

depărtare, prinlr-un 
iu caic jorica copiilor este 

oamenilor 
el 
dc 

un-

Poliția pe
ni
nume cu cărbune se 
pierde in 
tune',
interzis i. i ir hărnicia 
recunoscută. Jiul salută și 
glasuț roților de tren ce trec 
pe un taram pe altul, peste

fază
.Semnele intrării in legalitate a activităților economice, sociale 

și particulare sunt incurrjatoarc. .Stoparea infracțiuni.or cu vio
lență, tâlhării, omoruri, violuri, au scăzut in acest an laț.i de anul 
trecut de la 7 la unu, până in prezent, l'ară o lege a polițistului și 

din 
dc

îârâ o legislație completă, încă mai sunt articole in vigoare 
1972. eliminai ea și eradicarea infracțiunilor vor mai avea 
așteptat poate chiar o generație.

Dotare® insuficientă cu personal și cu mijloace de intervenție, 
denotă inca o dată slaieu de sărăcie in care se zbate țira.

Hartă
sentimentală

Bătrânii și 
sărăcii (•licoiglic ( il(|{\ AS A

dele sale, spălând din mers 
rosul de sudoare și praful 
căi bune.

mi-
de

sta-• 1*< 1 da a< 1 după . ........ .
ti.t.-ă 29 400 locuitori. Se întinde 
pe o suprafața de 308 kmp, d.nr 
care 299 km cupiind zona rurală.

• S Jpi a,fața 
ha; suprafața 
șutii 5800 ha, 
livezi 20 lia.

agricolă — 11 mii 
arabilă 122 ha; pă- 

fânețe 5200 ha i

• Orașul are in ocrotire, prin 
căminul de bătrâni din Lonc.i, 
circe, 100 de persoane, de a căror 
îngrijire se ocupă un personal 
calificat in primul rând sufleteș
te. Dotările de aici, climatul a 
decvat, vor sa aline cât de cât 
singuiătatea și deznădejdea. Pen
tru viitorul Pctrllei, crcso și în
vață în școlile de pe raza orașu
lui aproape 5000 de copii. Numă
rul școlilor primare și gimnaziile 
este de 6, al grădinițelor de 7. 
Ultimele cu 820 locuri. Mai func
ționează cu bune rezultate 
liceu industrial. Spitalul cu 
locuri, di-.pune de peste 100 
cadre calificate, specializate, 
completare, funcționează 6
pentare umane, din care 4 urba
ne șl două la, nivel de întreprin
deri. 75 de copil, Impărțiți In 
trei grupe, au ca părinți „adop
tivi1* cadrele de la creșă. Viață 
culturala se desfășoară ln două 
cămine culturale, Cimpa șl Jieț 
și in doua C iso de cultură aflate 
in Petrila și Lonca. Numărul 
locurilor depășești- cifra de 700. 
'lot în cele două așc/ari-surorl 
funcționează și două cinema,togra- 
fe

Dorel NEAM | U

sate componente au același statut 
de urgență și de interes ca și 
partea urbană a orașului.

Cimpa — Jieț — Răscoala — 
Ti,-ici. iată numele lor, de care 
se leagă in memoria timpului
frumoase și trainice amintiri.
Preocuparea tradițională — creș
terea animalelor. Se estimează 
că numărul oilor depășește 
mult cifra de 10 000 capete,
fel in creștere fiind și numărul 
vitelor. Cele 11 mii de ha, su
prafață agricolă, reprezintă 36 la 
sută din suprafața totajă a orașu
lui.

Pentru completarea hranei pe 
timp de iarnă, crescătorii de 
animale beneficiază de contracte 
cu statul, primăria facilitând li
vrarea de tărâțe pe bază de ta
bele, începând cu luna e.ugust. 
Cei din Dobrești, Popi. Lunca, au 
fost primii, urmând ca imediat 
să primească furajele și cej din 
Tuia și Burdești. întreaga canti
tate se va primi până la sfârșitul 
anului. Tot pentru săteni, primă
ria s-a îngrijit și a monte,t 
propria magazie un rezervor 
capacitatea de o tonă, care se 
umple cu petrol. Legătura 
l’ECO Vulcan s-a făcut, iar

e

sa ln- 
km 
km.

un
208 
de 
In 

dis-

■ Lungimea drumurilor 
tinde |>e n distanță de 12 
Străzile laterale mâsOirâ 5 
Lungimea lețelel de apă curentă
depășește distanța I’etrilr, — Bu
curești, fiind inrcgistiată în acte 
cu :>'H) Iun,

• Sanabzan-1 se Întinde pe O 
rază d» 40 km

în 
cu 
va 
< u 
in

cel mai scurt timp 
vor fi luminate de 
petrol.

Câteva nume cere recomandă 
satul și pe locuitorii săi: Gheor- 
ghe Stoica Jieț; Nicolae Trăilă — 
Cimpa; Marcu Popescu — Do- 
brești; Mcfea Cornel — Răscoala, 
llerțeg Dumitru — Tirici.

Realizări : Șoseaua principală. 
Se zice că pentru a cunoaște un 
bun gospodar al unui oraș
suficient să observi starea dru
murilor. Din acest punct de ve
dere Petrila a luat-o înaintea ce
lorlalte, iar conlucrarea primă
riei cu consiliul local și cu 
județean ii dă dreptul ia o 
plomă de merit.

Asfaltul întins de la intrarea 
în oraș până în localitatea Cimpa, 
betonarea acestei artere de circu
lație a costat nicj mai mult nioi 
mai puțin decât 133 milioane lei, 
iar plombarea străzilor laterale 
13 milioane lei, bani intre.ți 
bugetul RAGCL-ului.

Cineva spunea câ primăria 
rașului a inceput în acest an 
tivitatea sa cu dreptul, lucru 
nefic pentru populația care i 
adresează cu incredre, ca Ir, 
parlament... local.

cel 
dl

ia

o- 
ac- 
be-
sa 

un.
I
I
I
i

• Numărul gosp<> I u m<>, p,.-r-
>onale este de 1658. Fondul loca
tiv cuprinde 7600 apai tamente, 
din care 6600 sun» situ ite în blo
curi.

• l’entrli s’iraci Se pregătesc 
zilnio circa 75 de porții de mân
care, urmând ca anul viitor nu- 
mânii lor sâ crească Ia 100—150, 
ținânilu-se cont de ravagiile • 
conomici de piață.

■ Bazinul olimpic. Început cu mulți am in 
uiina, bazinul olimpic, al patrulea ca dimensiu
ne și investiție din România, este pe punctul de 
a-și găsi locul in peisajul natural și uman ul 
oidșului. Dcmersui ilc lâcule către Liga sindica
telor miniere, către M1T>, nu au adus pana acum 
nici o picătură de apâ, prima care ar fj trebuit 
să ajungă pe culoarele de mol, și se 
nici nu vor deschide repede robinetul... 
țarii. In aceste condiții se va apela la 
„Ion Țiriac", care cu siguranță nu ve, da 
răspuns care să înoate pe uscat, Se mai 
sa apară și legea sponsorizării, inca un 
pentru a umple bazinul cu apă și darea 
folosința cât mai curând.

U O nouă piața. Dc.și există o piața in Petrila, 
necesitatea funcționării a inca uneia este bene
fica și opoitună. Amplasarea ei în zona „Că
prioara11 a și prins contur, uimând ca devizul 
sâ se materializeze cu câteva mese, cu asfallejca 
terenului, cu construcția unui acopei iș și cu 
cât mai multă mai fa. Tot aici se va scoale la 
licitație și un teren pentru amplasarea unui 
important număr dc chioșcuri.

■ Construire?, unui gi up sanitar public In 
zona 8 Martie este dincolo de dorință, o necesi
tate. Găsirea spațiului adecvat și licitarea lui 
este doar o pioblemă de formă, fondul având 
susținere din partea tuturor factorilor de decizie, 
loculi și Județeni.

■ Finalizarea lucrai ilor la blocurile 33 șl 31 
de pe vlrivla Minei au ca termen de dara In 
folosință primul semestru al anului 1991.

pare ca 
linan- 
lirma 

un 
speră 

ajutor 
lui in

a

O

H Schimbarea conductelor de sub carosabilul 
aliat iulie porțiunea restaurant Transilvania, 
— cap de linie Petriia și amplasarea lor in zona 
verde (alaiuri cu șoseaua) pentru a se elimina 
intervențiile in caz de avarii in structura de 
beton a șoselei, este un obiectiv imediat. Devie
rea lor și amplasarea in această zonă are 
ltAGCL muna de lucru libera și 
pentru a duce lucrarea la bun sfârșit, cluar 
acest

in 
specializată 

in 
an.
Comerț. Numărul societăților privatizata 

activităților economice independente depă- 
cu bine cifra de 100. Ele funcționează con- 
Decrelului-Lege 54/90.

și a 
șește 
lorin

Dintre eptivitațile productive amintim în pri- 
mu| rând brutăria de la Cimpa, patron dl. 
Văduva, aceasta fund o liuaia a unei societăți 
din Slobozia, țara grâului și a fainii trei zerouri.

Predomina insă numărul mare al boutiq-iirilor, 
in detrimentul altor activități productive.

■ Darea, in folosință a căminului din Cimpa, 
prin reamenajarca sălii, a fost și este un dezi
derat ai locuitorilor din localitate. In ctuând 
aici se vor organiza nunți, boteze, mese festive, 
capacitatea sălii putând primi circa 1000 de 
persoane.

ltAGCL Petrii?, 
livrarea agentului termic — apa caldă — Intre-., 
ținerea in condiții prevăzute de lege a blocuri* 
lor și instalațiilor 
primăria se faco 
fiind cel care poate accelera rezolvarea proble* y 
melor comune, diu teritoriu. j

li
?, Salubrizarea orașului,

prevăzute de lege a blocuri* 
aferente, conlucrare® cu 

In condițiile legii, bugetul
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CALEIDOSCOP INTERNAȚIONAL
Acuzație de omucidere

Doamna Marine Laine, 
unui adolescent de 17 ani 
rnadn) a dat în judecată canalul 
francez de televiziune „France — 
fi" acuzat de omucidere pentru 
că a transmis un serial american 
tn care eroul a fabricat o bombă 
artizanală, tnspirându-1 pe nefe
ricitul ei fiu. Romain a introdus

mama
(Ro

in meneta bicicletei o substanță 
compusă din zahăr și ierbicid 
care a făcut explozie, omorându-1 
instantaneu pe Romain și rănin- 
du-1 grav pe prietenul acestuia.

Doamna Marine Laine se va 
folosi de proces pentru a face 
cempanie împotriva violenței din 
filmele programate la televiziune.

Naștere miraculoasă
s-a 
104 
de- 
de

in Oakland, California, 
născut un băiețel viguros la 
zile după ce mama sa a fost 
clarată decede.tă din punct 
vedere clinic.

Copilul s-a născut cu patru 
săptămâni înainte de termen șl a 
prezentat unele probleme respi
ratorii, dar doctorii au afirmat 
că se așteaptă să se refacă. „Este 
un miracol", a declerat unul din

Amnezie
i»

0 pisică

ciudată
Un bărbat făcut knock-out 

ii-c încăierare nu-și 
tește decât de viața lui de-acum 
(apte cni. El nu și-a mai recunos
cut soția și crede că Margaret 
•Thatcher este încă la putere, a 
declarat soția lui.

John Bowe, proprietarul unui 
bar din Postsmouth, sudul Angliei, 
B fost făcut knock-out într-o în
căierare cu trei bărbați. S-a trezit 
B doue, zi, dar se credea în 1986. 
^)c când a fost atacat, are am
nezie", a afirmat soția sa Mary. 
«John nu-și mai amintește nimic 
fi'm 1986 încoace. La început nici 
pe mine nu m-a recunoscut și 
uuntem căsătoriți din 1978". Pro
babil că ca l-a convins pe John 
că ci doi ar fi o familie.

în- 
mai amin-

O pisică a stat Îngropată timp 
de șase zile sub un loc de parca
re. Ea a fost închisă aici în mod 
accidental de către o echipă de 
lucrători care pave.u zona. Doi 
pietoni care au trecut prin apro
piere, auzind miorlăielile dispe
rate ale pisicii, au salvat-o înde
părtând asfaltul ou ciocanele. Pl

îngropată
sica a fost adoptată întrucât stă
pâna ei, Helen Klein, era plecată. 
Ea căutase pisica fără nici un 
rezultat, după ce aceasta dispăru
se. Persoana care a adoptat pisi
ca l-a restituit-o cu amabilitate 
lui Helen, după ce aceasta a aflat 
despre dramatica salvare a piși 
cuței sale.

medici despre bebelușul cu 
greutate de două kilograme. „Co
pilul este un băiețel viguros, dră
guț, complet dezvoltat".

Mama copilului, Trisha 
shall, în vârstă de 28 de ani 
aflată în a 17-a săptămână 
sarcină, a fost internată în spital 
la 19 aprilie după ce a fost îm
pușcată în cap în urma unei 
tentative de jaf. Ea a fost decla
rată decedată clinic la 21 aprilie, 
dej membrii familiei es și un 
bărbat care afirmă că este tatăl 
copilului au cerut doctorilor să 
încerce să mențină fătul în viață.

Nașterea a e.v ut loc după ce a 
intervenit o serioasă creștere a 
tensiunii, doctorii temându-se 
că aceasta ar putea afecta copilul. 
Ulterior, sistemele care men
țineau în funcțiune organismul 
mame; au fost deconectate.

carciumoara

Mar
Șl 
de

d i n 
Ir ansa

• 
proprietar de cârciumioa- 

ră din comuna Ballyferritet din 
vestul Irlandei i-a indignat pe 
unii locejmci plătind unor temei 
să vină în barul său goale de la 
brâu in sus... Locuitorii comunei 
au organizat demonstrații de pro
test, se planuiește să se formeze 
un pichet în jurul cârciumioarei 
și unii dintre săteni au făcut o 
plângere la Ministerul de Justiție 
din Dublin.

Proprietarul Dermot O’Connor, 
o 

pe

0

Mașină
L

I
Un Înalt ofițer al Națiunilor 

Pm te a fost condamnat de către 
O Gurte Marțială din Phnom Penh 
pentru că și-a pierdut pistolul, 
lăsându-| intr-un vehicul al ONU 
.«are a fost furat din fațe, unui 
Ibar.

txxotencnt-colonelului austra
lian Russell Stuart I s-a ordonat 
eâ plătească câte 1000 dolari prn- 
Ini fiecare mașină-pistol.

CK
V IN

ELEFANȚII I 
k 
f Peste 20 de elefanți sălbatici 
wn năvălit în Kampung Sukrl, 
«fctrugând bananierii și alte re- 
•olte în valoare de mai multe 
•>■1 de dolari.

* în zonă au fost trimiși pădu
rari pentru a > soni pe elefanți 
înapoi în Junglă. Nu se știe dacă 
elefanții aparțin aceleiași turme.

în Malayezia, elefanții 
tuni mal o protejate șl nu pot 
Impușcațl sau vânați.

șu nt 
fi

Atenție la sutiene:
New Yorkul, deja cunoscut 

pentru deosebita varietate in
fracțională își mai poate efiăuga 
încă una: furtul a 46 800 de su
tiene de pe aeroportul interna
țional Kennedy.

Potrivit documentelor de 
Tribunalul districtual din 
oklyn, furtul de lenjerie a•••••»••<

la 
Bro- 
avut

Mâncători 
de guma

Autoritățile sanitare din Tal- 
yuan, provincia chineză Shanxi, 
au descoperit o femeie căreia îi 
place gustul gumej atât de mult 
încât a mâncat peste 800 suzete 
de gumă din 1990.

Oficiosul „Economic Evening 
News" c, anunțat că femeia, în 
vârstă de 30 de ani. a prezentat 
această înclinație pentru gumă a- 
cum trei ani. „Intr-o zi a mestecat 
o suzetă de gumă până a rupt-o 
în bucăți și a înghițit-o", arata 
ziarul. Și fratelui ei îi place să 
mănânce gumă, a adăugat ziarul.

se îură !

care lipește in fiecare 6eară 
bancnotă de 100 de ponturi 
oglindă drept premiu, a afirmat: 
„Mi-am dat seama că orice fel de 
dansuri în care femeile vor lua 
parte topless vor atrage cu sigu
ranță clientela".

Tată la 78 de
loc la sfârșitul lunii iulie 1992. 
Hoții l-au înjunghiat pe șoferul 
unui camion și au luat cele 390 
de cutii cu sutiene.

Lenjeria a fost adusă din Fili- 
plne pentru a fi vândută exclusiv 
în magazinele „K-Mart". In loo 
să se întâmple așa, ea a apărut 
în magazine din Brooklyn, Queens,

Manhattan și Bronx, unde egen- 
ți,l FBI au depistat sutienele fu
rate. ln consecință, s-a eliberat 
un mandat de percheziție și au
toritățile au reținut din 
magazine aproximativ 2700 
tiene furate.

FBI-ul a refuzat să facă
comentariu pe această temă.

am
două

su-

orice

Tatăl lui Bill Clinton?
Președintele Clinton l-a văzut 

pentru prima oară pe Henry 
Lcon Ritzenthaler la televiziune. 
Și tot de atunci a aflat pentru 
prima oară că el și Ritzenthaler, 
în vâr6tă de 55 de a1*», au același 
te.tă: W.J. Blythe.

In „Tho Washington Post" 
fost publicat Un profiț
Blythe, primul soț al mamei pre
ședintelui, Virglnla Kelly, dece
dat înainte de nașterea lui Bill 
Clinton. In articol era citat un 
certificat de căsătorie ec indică

in
13

a 
lui

Nasul și...
Nu întâmplător, specialiștii pri

vind frumusețea umană stabilesc 
nasui ca printre părțile cele mai 
importante cjc feței umane. Do 
el depinde dacă trăsăturile sunt 
corecte sau nu. In pofide, acestui 
lucru s-a dovedit că o serie dc 
stele de film, personalități ale 
lumii, eu un nas departe de a 
fi perfect, care le oferă însă o 
atracție specială. Ga de pildă’ 
Jean Gabin, Pola Negri. Gliailcs

I
Boj cr.

Istoria nasului continuă și in 
zilele noastre, l’ot pretinde oare 
că ar avea un nas frumos perso
nalități cum sunt Cari Maldcn, 
Jean-Paul Belmondo, Meryll 
Strcap, »Stefi Graff, Dustin Hof- 
man, Gerald Depardicti, Barbara 
Streissand ?

In concluzie, mărimea sau 
nla strâmbă a nasului nu 
deloc o piedică pentru glorie

Când bărbații sunt Ia închisoare, 
femeile fac politică

tkirbara .Stici.; md și Hona «Sta- 
le. (CiociolinrJ, două femei am- 
ibițioase care s-au folosit din plin 
fie avantajele sexului frumos, au 
/crrr^cat și ou uimit, au provocat 
fi au scandalizat.
i în ultimul timp, viața, fiecăreia 

ele a dobândit o întorsătu
ră neașteptată. Barbara Strehand 
•e aruncase ou toate forțele In 
Wampanlă electorală a Iul Clinton. 
B a mers din stat in stat șl ■ 
flfc'.d propagandă pențrH o-| eiș-

tiga pe democrat!. Ea 50 de ani' 
al băi, ea a simțit gustuj plăcut; 
al politicii și a hotărât că politica 
este un domeniu în care merită 
să încerce și ca. Nu șl-a ascuns 
nioi intenția: „In 1994 voj candi
da cr, senator In Congres. Gred 
«ă New Yorkul mă va sprijini".

Gtooiolina, în schimb, ca fost 
deputat în Parlamentul Italian, 
a făcut un copil șl susține »â nu 
mai este Ciociollna-stca-porno, ei 
Cioriolina-mamă Iubitoare. Șl In

Marele actor de teatru și film 
Antnony Quinn este le, vârsta de 
78 de ani, tatăl copilului secreta
rei sale, determinându-și soția 
să-l părăsească, se afirmă în zia
rul „The New York Post". Potri
vit ziarului, Quinn, câștigător al 
unui Oscar pentru cel mai bun 
rol principal, în filmul „Lusttor 
life" (Dorință de viață), unde a 
jucat rolul lui Paul Gauguin, a 

oară pe

faptul că Blythe se căsătorise în 
secret în 1935 cu o femeie numită 
Adele Gesh. Ei au divorțat 
1936. dar au rămas prieteni, 
luni mai târziu fosta soție a lui
Blythe a dat naștere lui Ritzen- 
thaler (care, ca și Glinton, a luat 
apoi numele tatălui sau vitreg), 
ier ea l-a indicat pe Blythe drept 
tată pe certificatul de naștere 
al fiului său.

Doar în cursul campaniei pre
zidențiale a aflat Ritzenthaler că 
și Clinton era fiul lui Blythe. El 
l-a scris candidatului, dar nu e, 
primit nlcj un răspuns. Recent, 
președintele Glinton l-a telefonat 
lui Ritzenthaler și după o con
vorbire de 15 minute, au conve
nit să se întâlnească în 
Dar unele 
din partea 
tzenthaler 
milia lor

viitor, 
rude ale lui Glinton 
tatăluj rfirmă că Ri- 

nu face parte din fa-

••••••• ‘•••••MM

Pagină realizată de:

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

care 
armâsas

devenit tată pentru a il 
22 iulie.

ln subsolul paginii pe 
tronează titlul — „Zorba 
de prăsilă", ziarU] de scandal îl
citează pe Quinn, vedeta filmu
lui „Zorba grecul", efirmând 
despre fetița nou-născută: „E fru
moasă. îmi seamănă... Simt c-o 
iubesc". Născut în Mexic, Quinn 
este căsătorit cu soția sa Iolanda .... - - - - 3 

o 
dată cu Katharine De Miile, de 
care e, divorțat după ce nu avut 
îmgfeună patru copii. Ziarul a- 
firmă că Anthony Quinn a mai 
făcut încă al ți trei copii cu alte 
femei.

de 29 de ani. Cuplul a avut 
copii. El a maț fost căsătorit

Milionar răpit

Ghcorglie CIIIRVASA

llarvey Weinstcin, în vârstă de 
68 de ani. proprietarul celei mai 
mari companii producătoare de 
smochinguri din America, a fost 
eliberat după ce a fost ținut pri
zonier timp de 12 zile de răpitorii 
sai care au cerut trei miliocna 
de dolari de la familia sa. El a 
arătat că cel mai dificil moment 
a survenit de fapt după ce a 
fost salvat și poliția l-a anunțat 
că tot acest complot a fost gândit 
de unul din angajați; lui. „A fost 
distrugător", a adăugat el.

Trai în corp de femeie
timp ce Barbcra inii a puțin în 
• olul Giociolinci pentru a-și (ace 
reclamă politică, Gioclolina. tn 
același scop, împrumută din ro
lurile celeilalte șl Joacă piesa 
„Sfânta familie". Scopul ei este 
întoarcerea In parlament, dar cu 
o e.ltă Imagine. Ea aro temei 
pentru aceasta: „Toți bărbații 
caro m-.nu înjurat cât am (ost 
deputată se află acum în închi
soare pentru corupție. Astfel că 
0 femeie poHticiană ea mine arc 
șansele ei Vo) candid,", Roma".

Femeia este „Lc, Mona'! (eslo 
vorba despro Mona Lăsa P) țî 
este creația sculptorului mexican 
Armando Munoz. Ea însă nu este 
o fentele obișnuită, cl... este „lo
cuința sa" I

„La Mona" reprezintă o figura 
de fentele avfhid o înălțime d< 
15 m șl este construită din vată 
de sticlă șl din ciment.

Capul el servește drept atelier 
prnți’H fuiorul ei, t.-w -ânll «unt

dormitorul âflu. Mal Jos se afla 
bucătăria. Următorul proiect al 
sculptorului mcxlcan va fi „Eva“, 
care va fi de două ori mal înaltă 
și va oferj mai mult confort pen
tru locatari. Pentru a o face însă 
Munoz .v<’ nevoie do bani șl de 
nccca a dat un anunț de vânzare 
pentru prima sa operă de acest 
gen. Prețul exorbitant de 90 mii 
dolari Ii respinge deocamdată p« 
•umpărătorf
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Ln bilet pentru... oriunde!

îâ.im in turneu in țară cu so
listul dc muzică ușoară Dan Spa- 
tnru. Pasiunea noastră comună in 
turneu erau tablele. Cine câștiga 
10 partide se considera câștigător 
al meciului.

Mi-aduc aminte că la Mediaș, 
la un moment dat «coiul era de 
9—3. Deci aveam șansa ca să fiu 
pedepsie Ce era să fac? Atât l-am 
testai pe Spâtaru până când mt-a 
zis:

— Ioane, o să te trimit iu noap
te la ora 2, »A cumperi un bijet 
de 15 Ici din gară de la Mediaș.

Cum aveam spectacolul de la
z.z».»..-..----

ora 20, m-.am dus la Agenția CFH 
din oraș și am luat un bilet de 
J5 lei. Casiera de serviciu in-a 
întrebat in ce direcție.

— Oriunde doamnă, că ți-așu 
pierd pariul la table.

In perioada aceea un bilet cla
sa a ll-a Mediaș — Sibiu era 15 
lei. Bineînțeles am luat bătaie cu 
10—6 la partide, dar i-am dat 
autograf lui Dan Spătaru pe bi
letul ncperlorat, care este cpl mai 
prețios trofeu obținut in nenumă
ratele turnee prin țară-

j [ loan VELICzl
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ANECDOTE
Soția către soț :
— Dragă, miroase a ars. Nu 

cumva ai uiat pasărea ta cuptor?
— Ba da. ace soțul. Norocul 

meu câ este o paaure l’hocnlx.
4»

— Pepenele reprezentat In ta
bloul acesta este nefnvsc dc
mare, nefiresc de verde și ab
stract, zise criticul dc arta și mal 
luă o felie din acel jxpene care 
nai era .și nefiresc de dulce.

*

— Nu drag* Al '
— drag*, nu-ți fă griji,

câ nici el nu știe nimic despre 
viața noastră-

— Tăticule, 
castelul llran

— Astăzi cu
— Am
— Ești
— Nu.

ce tc-,d «xupal 
câteva poezii.
7

scris 
portă 
dactilografa.

a
— ȘUI 

Paganini
Jui

4»
astâzi o sa vizităm 
?

— Da puișor I
— Dar castelul Stan, când U 

vizităm ?
— Nu există

Stan.
— înseamnă 

era niaj sărac

nici un castel
câ Stan Laurcl 
decât llran !

☆

— Tataie, malale știi că para. 
!«. l.i de 40 de grade trece prin 
ț.u.i noastră ?

— Nu știu bre. La ce orâ 7

Cco LU( 1NESCU

E p igrame
Vinurile — zice moșu' 

Sunt atuui i ale puterii: 
Vinul alb sau vinul 
Vin n<'gru sau. Vin

roșu, 
iTunrrn!

S-au unit și-au făcut casă 
Un deștept șl o frumoasă 
Și au uri copil cuminte:
Ca el la chip, <o c.i la minte.

I

☆

G*nd<*sc 
Dr-ocum 

mai 
i din

adine 
încolo 
ales, 
i sau â din a?

i din i(cu
cum voi seri 

ce voi mun<

☆

Când încerc lu telefon
Constat că nu are ton
Când Încerc la Telefoane, 
Centralista arc toane.

Gco J-l.’< IM-.NI IJ

PASTORALE
IAku 
Tu

paie porcu-n gură, o sâ fie vreme rea ! 
oe-ai vrea să poarte? Kcnt-uii, și să bea cafea

îți 
Vâ

tăiem lemnele toate I 
dau bani. Capra-i cu

Doar o capi ă să 
lapte șl n-o tai.

ne d.i)

— Dc 
—- îl țin <

cc ții H-icuț in s... spate 
a să nu Ic fie gr

dacă In căruță st 
CU la Caii.

I

lie c»1 crezi că vacii noastre 
Fimdcă-i găsii do.tr pielea, 
Atelajul din dotare are corni 
Ii lipsești- nuin.il jugul, boii 

râu prin casă. 
Chiar astăzi

N-arunc 
Bine <1

ați ce-i 
«mniile

vrc4 \ii 
Să b'K

brie apă vaca,
I/’ AllISnj

U>41t ?
corn..

cu viața I s-a 
trei e»ipitc-un 
plot inventarul ?
și cu carul I 
Aduceți la DC A, 

v o aduc pe «oacrâ-ni
bade, ce nâ-i fac 7 
iu coniac 1

lâl I

(•*•»» I I ( IMM |

•dotă cu venirea toamnei, vin 
și meciurile grele. La rugby, 
lupta pentru Întâietate ca și cea 
pentru supraviețuire a intrat in 
linie dreapta La fotbal, divizio
nara A Jiul se zbate intre „a fi 
sau a nu fi" In grația clasamen
tului, încercând in cele două 
etape programate acasă să înlă
ture vălul do pe ochii jucătorilor 

Așadar, astazi ora 10.
RUGBY, grupa I—IV
Minerul Lupeni — Farul, 

lidă „incitantă" pentru cele 
combatante, în care fosta 
pioană Farul visează să 
pe malurile mării, in lumina sa, 
trofeul ce înnobilează titlul de 
campioană. Minerul încearcă sa 
liniștească apele, luându-și drept 
aliat propria-i valoare.

Grupa VII—XII Știința Pe
troșani — Gloria. Formațiile se 
întâlnesc pentru prima dată in 
această ediție de campionat, Iu

M v?’ <
> K □ .s? •;

•“i ’2 
c/> £
i -0

3 E

I

O

Par- 
două 
cam- 

poarte

lindu-și pulsul pe terenul de joc. 
Fără Îndoială, Știința este favo
rită și lupta pentru puncte va fi 
acerbă.

FOTBAL. Jiul — CF Drobcla.
Graba pentru puncte va fi 

motivul unei încleștări ce se vrea 
finalizată cu un unu solist la 
pronosport. Gazdele au părăsit 
puțin linia de mijloc și vor rea
bilitarea in fața suporterilor, tot 
mai supurați gi tot mai sensibili 
la nereușite.

Mâine, fotbal, divizia B.

Minei ui tricani — Metalurgis
tul Cugir. Scria înfrângerilor oas. 
pcților va continua sigur șl la 
Uricani, unde elevii lui Mariă și 
Marian vor fi la înălțime. Mi
nerul Lupeni — Petrolul Videle. 
Credem că se pune doar proble
ma scorului.

Fotbal, divizia (?.
Minerul Vulcan — Minerul Te- 

liuc. Jiul Pclrila — Victoria Că. 
lan. Succes tuturor echipelor noa»- 
tre, aflate în lupta pentru punc
te. (Dorel NEAMȚU)

MICROFABULE
»A< I I, Șl BROSCOIUL

Un rac fu întrebat de un 
De ce mergi tot înapoi?
— Mersul înapoi arc un 
înseamnă câ înainte ani

rost: 
fost.

INTRE SOJI
Dacă din noi doi
Unul va muri
Eu te voi jeli
Cât te voi Jeli
Și apoi mă voi... 
Recăsători.
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A-cs’ n ota, 20 dc kg a 
descopej it lângă stăpânul său mor 
în locuința, sa din lîamburg- An
gajați ai sei viciilor sociale dări 
Jîambiiri: l-au gă-.it pe podea lân
gă stăpânul • - î. Motanul nu s-a 
putut m.-,ca fără un ajutor stră
in din caugg greutății sale, da» 
in pofida acestui lucru, el a gu'.i» 
forțe pentru a se dcplr.sa lungii 
stăpânul său iubit. In prezent, 
ui lașul motan este adăpostit în1 
tr-o locuință confortabilă
înghite cu lăcomie hrana oferită 
și miaună cu tristețe.

a-și reveni la greutate, suprave
ghetorii l-au supus unui regim

undit

l’cntro

UMOR
— sJe ce taci iu. mai ioane, 

grajdul eu etaj?
— Eu vreau su < icm in •-> ' ite 

de oraș.

vino

i un

A
MAi, decât șomci. mm bine 
sus cioban la oi.
Dară sus în 
și discoteci,

Jț)

Ți-ncui Ujj.i, 
intre vreun 
Incui-o, cu 

a intrjl

nu-ți

— Urșii 
N-au lăsat 

B.i M 
măgar.

munți suitI ba- 
vin cu vp).

S-l

*
.c.iput de lupi tuima. 
nu ți-c rușine!

— N-nve.iin cum s-o «c.ip bădi- 
iu, fimdcn iii-ain scApat pe mine. 

Gco I I < IM St (I

- N-oi 
Mn mir cu
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Definiții ciudate
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Scurt interi iii despre situația din Româniți «u .-
VICTOR HUGO

— Domnule llugo ați fost 
mit de Baudelaire „geniu 
frontiere". Do ce oare?

— îmi c foarte greu sa 
dcsconspir. d ir cred că prin 
veraalitaUta și diversitate,! 
tării romantice, am 
pi intr-o nouă sinteză 
proprio 
care a schimbat in 
concepția despre om 
sale cu lumea.

— hi politica știu câ ați fost 
nui; intui regalist. Ba chiar .iți de
venii viconte Și ați intrat In Ca
mera pairilor in 1815. S-au scurs 
astfej 9 ani, 
llugo șă mai 
De ce oare?

— Politica 
c .i e trebuie 
mult. >■ utăți de iiilrunt.it d n 
tot cu .iiutoml ,.[>. iici" |c-,mi re
zolvai. Chiar mai niult; exilul 
t) fost un adevărat laborator care 
mi-a permis sa public alte mari 
c.ipoJupcrc populare . Legenda Se. 
colclor" In Rlâtl și „Mizerabilii" In 
1862.

- Temperamentul d-voastiă 
culc.mic nu și-a lăsat ampicnla 
osupra J’i i .oiujclor din si rierilc 
«1-vo.isti.i.’

— Ba da. Am suî 
odată cu personajele 
muncit foarte 
mult chiar.
ori întreaga 
jxipiil irâ" ș

— Dumnulu llugo est 
nosiiit 
cmc vii predispune spre 
Iu epocii cenți cunoscut șl ca om 
<le afai cei m ii mult decât om 
politic. Cuj datorați acest fapt?

V it.lle, 
n i in >i

nu
făr*

ma 
uni- 
mi ș- 

contribuit 
spirituală 

acestei epoi i înnoitoare, 
profunzime 
și relațiile

fură ca „scriitorul" 
pun,i niunu pe pana

melc. Am 
mult, excesiv de 

De aceea ponte tine- 
mea operă este 

>i lipsită de finețe.
biiici n-

'imțul d-vo.-stră practic 
afaceri

— Ce iu aduce aminte >i<- Ro
mânia?

- o româncă!
— Cum așa?!
— M-a salvat InU-o gai.» la 

1851 când a trebuii tfi ma . cea 
i i Hilixelles. Ș| de altlHCl prin 
tu.itc mi ile.n ele am -.nsținut tot 
ce era românesc. Pot să spun că 
.mi d.'ieiiit unul din admiratorii 
cej mai sinceri ai lupte| de imir” 
.i Principatelor.

— Domnule Victor Jlugo suni 
năucit de personalitatea d-voastră 
l’utețl s;i ne spuneți caic este 
destinul omului, ce Joc ocupă in 
cosmos?

— Răul este sinonim - u mize
ria, nedreptatea, durerea și nmwr- 
le.i. I.l po.i'.c dispărea prin iuiji- 
rc, cu omenirea nu este definitiv 
..ondamnală pentru un p.icat ori- 
înn.i . imn -usțin dogmele reli
giei, < i liebuie s.i spere în triuin- 
(iij binelui, in eliberarea

_ Ce puteți gti spuneți m 
top \ -ui Jiului, care prin inunra 
'"i se confi mia ru 
„binele", cu

„Espei ezl, 
iniserables

Pas de ilcui 
incurublcs.

Pas d’eilfei 
(„Sperați I, 

f« Hoților
Nu exista 

< xistă rele d
Nu există
Inlr-adcvar 

monsul" 
al Im Victor llugo. î.a

zat fum' alii naționale, 
hum.it l.i l'authcon
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IrTa d
înființata în anul 1919

L-W': Număr actual de secții:

I

IȚIE!

I

pestn 150
Personal; aproximativ 700 

specialiști in arta meșteșuga 
rilor

Profil: producție, servit.ii, 
comerț

Președinte: ing. Ioan Rus

SOCOM

F

The year of fondalion’- 1919
Sections numbersi 160
700 spccialisls in manufac

turi ng
Specialily: production, scr- 

vices, marketing
Presidcnt: eng. Ioan Rus.

CEI-, MAI ELEGANT RESTAU
RANT DIN VALEA JIULUI 1

„Glubul patronilor" — adminis
trator delegat, domnul 
POTROCA — vă oferă

IOSID’ 
zilnic

• Pește șl preparate djn pește 
(borș, saramură, plachie, rasol, 
icre...) j

59 UNIREA”

I T!

specialități culinare; 
ciorbă 
pizza;
Clătite
Se.lată
Vinuri

de burtă d- licioasă; ,

flambate;
de fructe;
alese din renumitele 

podgorii Murfatlar și Târnave;
o Băuturi alcoolice și bere nu

mai din import.

REȚINEȚI I

CLUBUL PATRONILOR !

Servire impecabilă, 
occidentală 1 Prețuri

Inegalabil în Valea

ambianță
accesibile l

Jiului 1

PatronilorAdresa Clubului
este : Complex Me.șteșugăreso 
„Parângul", la ctej. Telefon pen
tru rezervarea meselor și pentru 
organizarea meselor festive, 
093/545321.

C1UBUL
ComTex Magazin 

vă oferă
l'iin unitatea 13/A „ComTex Magazin" Pelrila — adm nistra- 

tor delegat domnul ing. Mihai Prisăcariu — aveți posibilitate?, de 
a cumpăra la cele mai avantajoase prețuri.

Servicii către populație :
— instalații 

și montări, la 
iui;

— reparațu 
uz casnic.

Magazin in 
ție cu bântui

Raion de alimentație
unde veți găsi produse specifice.

Adresa : Petrila» Bulevardul 
Republicii, bloc 31 — parter. Pa- 
tion, VAS1LE VLADU.

sanitare — revizii 
domiciliul clientu-

aparatură de
Calculatoare HG 2000 ;
Calculatoare IIG 91 cu UDF, monitor re, joystick ;
Consumabile „Mila" (toner, hârtie) ;
Hârtie fax;
Aparatură de radio-comunicații „Molorola" (P 1 io 

Jiului I

regim de consigna- 
de larg consum.

publică
Trecerea la economia de piață a pus meșteșugarii în fața unei 

singure soluții pentru a răspunde cererii oamenilor: — lărgirea 
protilurilor de activitate. Un exemplu. Unitatea nr. 87 (Bulevardul 
Republicii, nr. 96) — administrata de Gonstanlin Nița. Oferta este 
deosebi' de vastă : carne și specialități din carne de porc și de vită 
livi.lă de abatoarele din Timișoara, Sibiu, Hațeg, Deva ș.a. Dul
ciuri, băuturi alcoolice și răcoritoare, în majoritate din import, 
bere din import (7 sortimente), cafea, alte produse alimentare 
precum .și „industriale1* (încălțăminte, delergenți). La comandă, se 
livrează pentru mese festive carne și preparate din carne, la care 
prețul ste negocierii. In asociere, unitatea a’’e un depozit „en gros", 
de unde se poate procura o largă gama de mărfuri alimentare 
industriale, l’rețuri avantajoase, comanda fermă are prioritate.

•

< I 300, R 208). Acoperă toată Valea,
• Centrale telefonice ]
• Faxuri, copiatoare, mașini de scris ;
• Calculatoare 386, 486.

COMTEX MAGAZIN PETRI LA

1» 211),

miiMiin iiaiiiiiiciiiiniiii

Artă și lemnOFFICE : 31. Republicii strcet, J’etriki — zip 
Hunedoara ROMANIA. Phonc: 001093 550391. 
001093 550391-

2681, 
Fax.

OFFICE;

nr. 43 — tâinpiă-
UN1REA Petro-

,, Armonia

;-,r
unitatea nr. 138 (t urățâloric chimic.*) din Pelrila domnește 

ordini a IJfilrj'.' ultr.i moderne mânuite cu pricepere fac ca hainele 
■.uiar.c procesului de curățare sa trate ca noi. Ceea ce este, să 
ie.-ui.oaștcm, un gir pentru eleganța noast ,< vestimentară. Se pol 
clienta costume, t lioai.c, cojoace .și haine de blana, pani.iloni.

P uliu icnim de urgență, termenul de efectul,h: a .icialui serviciu 
de 18 ore. NU SE PERCEPE TARII'’ MAJORAT. Tot aici, 

p -ut n , a locuința dumneavoastră sa fio frumoasă, se curata 
cav i.ue de orice fel. Administratorul unității, duamna l).in Anița 

1 p i on.lhll cu inaltâ calific,uc <lin unitate t ,i asteapta. Unit; tea 
'ritiiatii in Petrila, curți -i 8 Martie, in cadrul complexului

; - Important pentru dumneavoas- 
ț tră I
t.JfiC „Armonia" SRL din Petro- 
| țam — administrator delegat 

d imnul ION MIHAI — vă oferă 
L.'fitn magazinul propriu situat la 

parterul blocului 96 de pe Bule- 
. «raidul „1 Decembrie 1918"; 
r ■ • tricotaje fabricate 
bțl Iunie" Timi.șociia;
. '• ARTICOLE D1N PIELE 
.CONFECȚII produse de cunoscu
ta faină OLEG Baia Mare;

-» "RODUSE DE LARG CON- 
SU M,

f o l'-t.EfTRONICE :
- • HANORACE, PALTOANE

,.i alto confecții produse din 
msier, ,le din import. pentru 
■.'•zoniji ift toiimnă-iarnâ;

o I iCALȚAMINTE PIELE fă
liri, i i" ITALIA;

ABMONJ \ SRL execută:
C' it'II' IU DE A< TE PE FOR- 

MAT Al, \J, C'a|ii,il<', >.ervirc 
I ai" ) > , ]

AR JNJA SRL (I nilalca 
nr. 2 a S0C (HI I ’NIRFA)

1. Nicolae Băkcscu strcet, 
PETROȘANI — zip 2675, IIu 
nedoara, ROMANIA, Phonc 
1)0 1093'512763 (PRESIDENT) 
and 001093/513251

La unitatea 
rie a SOCOM 
șani, situa,tă în Petroșani, 
strada Grivița Roșie (colonie) pu
teți comanda mobilă de bucătă
rie, potrivit dimensiunilor do
care aveți nevoie. Calitate Ire
proșabilă, eleganță, funcționali
tate. Tot aici se execută, la co
mandă uși parchetate și ORICE 
FEL DE LUGRARl DIN LEMN 
PENTRU INTERIOARE.

Locuri (le munca
SOCOM UNIREA PETROȘANI oferă tinerilor și celor care, 

neavand o calificare, doresc un LOG DE MUNGA și specializarea 
lnir-o meserie utila, posibilitatea de a o face prin UNITĂȚILE 
SALE DIN PETROȘANI, PETR1LA, ANINOÂSA.

Se primesc Înscrieri pentru angajare in vederea calificării la 
locul de muncă in meseriile :

• Construcții : reparații .și întreținere de instrjații sanitare 
și electrice ; zugrăvit, vopsitorii, tapetări;

• Prelucrarea lemnului: (tâmplar pentru mobilă și dulgherie);
• Reparați] de aparatură electrică și electrocasnică;
• Croitorie — execuție la comandă a confecțiilor pentru 

bărbați, femei, copii ;
• Confecții din pieJc și blană și pr< lucrai ea pieilor și e, blănu

rilor i
• Aria fotografică.
Califi'-.irea la locul de muncii se face cu respectarea tuturor 

pi i \ ud-i dor legale și a contractelor încheiate cu beneficiarul.

Pagina realizată de :

Hora|iu ALEXAN DKL* s€U
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Poștaș tâlhărit In legătură eu scandalul buteliilor de la V ulcan

Pa data de 20 decembrie a anului trecut, factorul poștal P. E. 
se Îndrepta spre casă. In dreptul Ocolului silvio Lupeni a fost 
ataetil, lovit in cap pe la spate șl deposedat de geanta în care se 
afla suma de 481 788 lei. Bani destinați plății pensiilor. Tâlhăria 
a fost comisă de doi indivizi. Aceștia au fost identificați pe data 
de 23 august a.o. Ei sunt Juchi Iosif, din Vulcan și Bora, Vasile, 
din Isupenl. Ambii recldiviștl. Primul fusese condamnat — minor 
fiind — pentru tâlhărie cu omor, al doilea, pentru omor. Arestarea 
iul Jtțchi n-a fost lipsită de unele „mici evenimente". A durat 
vreo 20 de minute până a fost deposedat de un cuțit de vânătoare 
și <in lanț. Adus la Procuratură, a, încercat să fugă surind pe geam. 
Dar nu i-a ținut figura de cascadorie, fiind recuperat Imediat. 
Acum primește corespondența, împreună cu amicul Bora, pe a- 
dresa Penitenciarului Bârcea.

Puni ii u9 face, capii9 trage
Gumboczj Imre n-c.vej servici. Asta nu-j împiedica să „semneze 

condica" pe la diverse cârciumi și restaurante de pe raza orașului 
■I.upeni, unde locuia. In data de 16 august a.c. se afla în Complexul 
de alimentație publică (CAP). După ce „s-a t,nlrcnat“ ridicând mai 
multe halbo cu bere, ajuns deja în stare de ebrietate, tabără asu
pra cetățeanului I.N. Ii aplică un pumn teribil în stomac cu care 
îl trimite la podea. Urmeeză apoț alte lovituri cu picioarele. In 
urma agresiunii I.N. decedează pe loc. Gumboczi așteaptă verdictul. 
Atticolul 183 din Codul Penal prevede O pedeapsă cu privare de 
libertate pe o perioadă cuprinsă intre 3 și 10 ani. (P.N.)

•ZZZZZZZZZZ/ZZZZZrZZZZZZ/ZZZZZZZ//ZZZZZ/ZZZ/ZZZZ/Z//Z/ZZZ//ZZ///ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ

REBUS^REBUS
Mărimi deocheate

i

Cele 7 minuni
Cnm do mai trăiește sau, mai 

bine sp'ja, cum de supraviețuiește 
poporul sârb sub povara sancțiu. 
nilor din exterior șl a presiunilor 
din interior? Răspunsul este ur
mătorul: trăiește pentru că există 
șapte rninunj actuale ale sârbilor.

1. Nu există șomaj, dhr nimeni 
bu muncește

2. Nimeni nu muncește, dar 
toți primesc salarii;

3. Toți primesc salarii, dar nu 
pot cumpăra nimic cu ele;

Dl. consilier Stoinescu
completează

Referitor la scandalul buteliilor 
din Vulcan, care a izbucnit de 
câteva săptămâni, in urma dispa
riției din localitate a fostului 
gestionar Carp Sergiu, dl. Iustin 
Stoincscu, consilier al orașului 
Vulcan ne roagă să aducem la

cunoștința opiniei publice din a- 
cest oraș că domnia sa, împreună 
cu alți consilieri, au sesizat con
ducerea primăriei despre escro
cheriile comise de acest pseudo- 
gesl’onar la centrul de preschim
bare a buteliilor din Vulcan, încă

din iarna anului trecut Că '•fi
surile efective s-au luat nuinaf 
acum nu este vina consiliului 
local. Oricum zicem noi, mal 
bine mai târziu decât niciodată.

iberiu VINȚAM

La Hcrțcg, 
depunătorii 

așteaptă „Jozul 
câștigător^, dat 

de Vitalîs
rzzzzzzzzzzz/zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzz/f

și nu numai...
ORIZONTAL: 1. Întindere nelimitată ;

2. Marea veșnicie; 3. Prefix tehnic — Obi
cei. — Când terminăm de făcut nani! 4. Mari 
vârste geologice — Un mare despot; 5. 
Mai mult ca fripți — Cast! 6. Marc preot 
antic — Duși cu vOrba o mure perioadă de 
timp; 7. începe infinitul! — Contravaloare 
cehitată — Antene 1 8. Marele gordian — 
Tunse! — Marc rang nobiliar în Marea 
Britanic; 9. Un fel de a desființa — Bă
trânul nostru usturoi — Mărie ! 10. Stih 
central ! — Închisă ermetic; 11. Maie în 
port <pl.).

VERTICAL: I. Nu și-a aflat sfârșitul : 
2. Marele ocean acriivi — Marele necunos
cut; 3. Mare întindere — Întors ud din 
pădure 1 4. Cineva, deține ceva — Refren 
de colind popular; 5. Carne! — Copleșită 
de asediatori; 6. Mijloc de garantare — 
Mare cu verdeață pentru obște. — Apel I 
7. Apărut cu intermitențe — Acâț I — Mai 
marii lunilor; 8. M.'xe patriot și mare 
extremist; 9. Câit! — Maria! 10. Marc 
curent antic de trezire artistică; 11. Ne
mărginiri. (Gco LUCINE.SCU)

ale sârbilor!
4. Nimeni nu cumpără nimic, 

d <r toți au de toate;

5. Toți au de toate, dar nimeni 
nu e mulțumit;

C. Toți Sunt nemulțumiți, dar 
sunt în continiMie pentru Miloșe- 
vici1

Și cea de-a 7-a minune? Ea este 
cea mai tare: Iată efi, In pofida 
tuturor vicisitudinilor, sârbii mai 
trăiesc încf

Statistica sexuala indiana
In India, țara care a det lumii 

Kama Sutra, majoritatea loțijor 
ic sunt credincioase soților lor, 
însă un sfert din cete caro nu 
fost interogate Intr-un sondaj do 
Opinie au recunoscut că nu nu 
fost virgine în ziua nunții.

Sondajul, organizat de revista 
.Femina", a stabilit că doar 7 la 
suta dintre femei consideră nor
mal să aibă relații sexuale cu alte 
persoane în afara piopriilor soți.

23 la sută din femeile intervie
vate nu avut însă raporturi se
xuale înainte de căsătorie.

„Având în vedere influența pro
miscuității vestice din zilele nous. 
tre, sexul este important chiar 
și înainte de căsătmie", conchide 
„Femina'*,

Oricum, doar 11 ia sută consi
deră, o rclațlo sexuală satis
făcătoare este de maximă lmjx»- 
tonță Intr-o căsătorie

Tagină coordonată dc

Gheorghe CHIBVASA

PRECI
Ieri dimineață ne-a sunat la 

redacție dl. Gheorghe Jurca, di
rectorul Liceului Industrial Vul
can care ne-a adus la cunoștință 
că aceasta unitate de învățământ 
nu a primit nici Un fel de aju
toare pentru copii orfani, de la 
cetățeanul american Țavoc Cor
nel, așa cum reieșea dintr-un ar-

ZARE
ticol al nostru. Ne-am interesa* 
și am aflat că într adevăr ojuto» 
rele materiale și bănești nu aq 
fost distribuite prin intermediul 
liceului, ci în mod personal c0* 
piilor aflați în această tristă 
tuație. Copii care sunt insă el«M 
ai Liceului din Vulcan

£■ a.*. &

TAXIl
In China n.ifl lost niciodată mai ușor de găsit, taxîuil ca 

acum, avund în vedere că numărul lor de înregistrare sa triplat 
față da ultimii cinei ani, ajungând la 250 000, a declarat p< 3 ftugust 
Agenția de știri Xinhua,

Chca 50 000 de taxiuri preiau acum 13 la suta din volumul dc 
trafic z.flnie al capitalei, a mei adfrugat agenția oficiala.

China obișnuia să controleze drastic licențela de taxi, lumlan- 
du-le numărul șl făcându-le accesibile numai străinilor. Dar «șa 
cum reformele economice irtr pus stăpânire aproape pe orice și In 
orașele principale cju K>c zilnic tri.tțe blocaje de trafic, șoferii de 
taxi aleargă disperați după pasageri.

Scorpionii 
magicianul lui 

t 
Trei scorpioni deosebit de ve

ninoși au scăpat din furgonela u. 
nui magician în timpul unui Jaf 
nereușit, ceea ce a condus la în
chiderea renumitei plaje El l’uig 
din Spania.

Săptămână trecută, aițte hoți 
au intrat în furgonela magicia
nului scoțian Kali Kalini, dar au 
fugit îngroziți când au descoperii 
că înăuntru era plin dc 
păianjeni și de scorpioni africii 
a căror mușcătură est* mortar 

Poliția crede că scorpionii, ai. 
căror mediu natural este nisipul, 
s-au îndreptat către plaja E3 Pui* 
din Costa Brava, aflată în apro
piere. Un scorpion a fes* -"*■ 
capturat, dar ceilalți doi M* wxal 
află încă în libertate, și plaja • 
rămas închisă.

..Copilul 
șansei”

După nașterea celui d«’-al trei
lea copil, ex-premierului Pakista
nului, B. nazir Bhutto, i-a revenit 
zâmbetul. Micuța Azlfa este, dll- 
pa mama ei, „copiiirt șansei" pen
tru că ea a fost concepută într^ 
un concediu extraordinar de trei 
săptămâni al tatălui ci, Azif Ha- 
dara aflat în închisoare. r

In prezent întreaga familie •>- 
te împreună, și Benazir este con
vinsă că cel dc al treilea copil al 
lor este aducător de fericire. Es- 

Ite cel care l-a rod it [orțj să lup
te, din nou, pentru postul da 
piemier al Pakistanului
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ANIVERSARI

SCUMPULUI nostru Boyte Le
vente, la împlinirea celor 16 ani, 
toată dragostea noastra, împlini
rea tuturor dorințelor și Un cal* 
miros „La mul i ani!" Mam<. tata, 
>un.ca, (012

DRAGA și buna noastra co-, 
' legă Rava, Cristina e, atins) 
l vârsta pensionarii. Cu această ț 
, ocazie ii dorm ani mulți cu . 
i bucurii si sănătate. Brigada de ’ 
( sudori — UMIROM SA Petro-) 
■ Ș.1W (0123898)___ \

FIII CLAUDIU și I.aurențiu ) 
urează mamei lor Clara Băr-. 
buță, cu ocazia zilei de ncș-1 
tere și a 20 ani de căsnicie, ' 
multă sănătate, fericire, „La l 
mulți ani!" (0125925)

ATENȚIE! Procur mașini 
din Occident la comandă, in
diferent de marcă și preț; In 
stoc VW, Opel Diesel și Nissan 
preturi informative: 2—7 mi
lioane lei. Informații: telefon 
717982, după ora 20. (0125863>

OFERTE SERVICIU

ANGzKJAM tinere (până la 25 
ani) în meseria de ospâtare. Re
lații: telefon 543282, după ora 16 
(0125919)

SOCIETATEA Comercială Bur- 
lec — Nistor SNC angajează bar- 
mană. Relații : Ve.lea Ungurului 
nr. 2, Vulcan. (0125956)

SCHIMBURI —ÎNCHIRIERI
SCHIMB apartament 2 camere

incaizire cu cărbune, oraș Vulcan, 
cu apartament 3 cernere, încălzi
re centrală, Petroșani, exclus Șer
părie. Informații: zilnic în strada 
Saturn, 10/15, Petroșani, după o- 
ra 16. (0125980)

SCHIMB garsonieră confort 1 
sporit Vulcan, str. Pinului, bloc 
P,. 1, sc. 2, nr. 38. cu apartament 
2 camere (exclus Dalles). Ofer re
compensă 300 000 lei (mărci). 
0125958)

PIERDERI
PIERDUT diplomă absolvire 10 

clase pe numele Bold ura Floren
tina. eliberată de Grunui școlar 
Lupeni. O declar nulă. (01259S1)

PIERDUT legitimație bibliotecă 
și periodice nr. 2609, eliberată 
de UT Petroșani. Le declar nule. 
(0125963)

DECESE

CIPRIAN și cu Elena 
Astăzi vă căsătoriți 
Ce frumoasă-î tinerețea 
Vă rog mult s-o prețuiți. 
Bucurii și sănătate 
Mulți copii eu vă doresc 
Fericire cât încape 
In cuvântul vă iubesc.

Colectivul secției grăsimi al 
S.G. „Retezatul" Petroșani. 
(0125973)

DRAGEI noastre soră și cum
nată Dăneasă Lențica, la aniver
sare;, zilei de naștere, multă să
nătate și fericire. Sanda șl Vasile. 
(0125894)

PENTRU cea mai bună soție șl 
mamă, Torok Ella, cu ocazia 
prinderii celui de-al 40-lea tran
dafir în buchetul vieții, soțul 
Pruncise, fiicele Ildiko și Manyi- 
ka urergă multă sănătate, ferici
re și un sincer „La mulți ani!" 
(0125952)

MULTA sănătate, fericire și un 
călduros „La mulți ani!" pentru 
Marius și Mihaela Tudora din 
Lupeni. cu ocazia aniversării zi
le. de naștere. Mămica și tăticul. 
(0125959)

SCUMPEI noastre Mariana 
Moisă, la aniversarea zilei de 
naștere, multă sănătate, fericire 
șl un călduros „La mulți ani!" 
Cu dragoste, soțul Mădălin și 
fiica Mâdalina. (0125975)

VANZARI

VÂND urgent apartament 3 
camere, dulapuri frigorifice, vi
trină frigorifică, agregate cameră 
frig, case de martat, cântare e- 
lectronice, cântar 500 kg, 2 te
levizoare alb-negru, mașină pre
parat suc sifon, concentrat Cola 
șl Orange prețuri rcceptabile. 
Relații: Vulcan, telefon 570853. 
(0125960)

VÂND convenabil rulotă nouă 
șl cuptor cu microunde sigilat. 
Telefon 543282, după ora 16. 
(0125918)

VÂND Dacia 1310. Telefon 
570486, după ora 17. (0125914)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj 1, încălzire cu teracotă, Vul
can. Relații: telefon 570259, du
pă ora 20. (0125947)

VÂND rpartament 4 camere șl 
mobilă dormitor. Relații: Petro
șani. Aviatorilor, bloc 64 A/13, 
după ora 16. (0125971)

VÂND garsonieră confort î, 
etaj 1. (colonie) Petroșani. Tele
fon 541500. (0125972)

VÂND Moskvici 408, preț con
venabil. Vulcan, Mihai Viteazul, 
D 2/63 (0125974)

VÂND convenabil Ronault 12 
originală (Dacia' stare funcțio
nare deosebită. Tclcfon 513310 
(0125976)

VÂND Dacia 1300. Vulcan, te
lefon 570676 tntr orele 16—17. 
(01 '>'■978)

VÂND mașină înghețată 20 
kg/l>. vjrlco recorder Akai, 545009 
(0125977)

DIVERS»
IN BAZA Autorizației 8111/20 

septembrie 1993, ființează Asocia- 
•i.i familială „Nerlina" Petrila 
N-rui, 26/35, profil comerț ali
ni' ti. ■ și industriale. (0125964]

1
 COLECTIVUL Ocolului Silvic Petrila aduce un ultim omagiu 

celui care a fost un bun coleg și prieten, pădurar

MOIAN bUMITIlU (14 ani)

plecat prematur pe drumul fără întoarcere. Condoleanțe familiei 
îndurerate. (01259G5)

COPIII, impreună cu familiile, anunță eu durere încetarea din 
viață a dragei lor

MATEI MARIA

Dragă mamă și bunică, când dor de liric ne o fi / la mormânt 
noi toți vom veni / rând pe rând o floare-ți vom presăra / in semn 
că nu te vom uita. (0125966)

Exploatarea oe
Preparare Petroșar,

ANUNȚA

organizarea licitației în vederea executării lucrării de r

I
parații capitale — Consolidarea culoar banda 320 Pr< ■ 
rația Petrila- I 1

Licitația va avea Ioc în data de 20 octombrie 1993, oi • * 
10, la sediul din strada Câmpului nr. 12, de unde se poci, 
procura documentația licitației. (

hploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZA |

direct sau prin transfer

— jurisconsult (consilier juridic)

< I

!rr
r>

I

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC 2 ani de când ne-a părăsit cel care a fost 
VIRTOP AVRAM

Amintirea lui vie v?, rămâne în sufletele noastre. Soția Elena, 
fiul Sorin, fiica Doina, ginerele Nicu și nepoțica Anca. (0125920)

SOȚUL Mircea, copiii, nepoții anunță împlinirea a 6 ani de 
când a plecat de lângă ei

LEHACI FELICIA
Dumnezeu s-o Iertel Nu te vom uita niciodată. (0125870)

S-AU SCURS 2 ani de când nc-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru soț șl tc,tă

ANTONIE GARAMETE (TONI)
Amintirea lui vie va rămâne veșnic în sufletele șl inimile 

noastre. (0125967)

S.C. TRANSUTIL S.A. PETROȘANI
ANGAJEAZA

■ Șef serviciu financiar
(studii superioare economice)
cu o vechime în câmpul muncii minim 5 ani
■ Revizor contabil CFI
(studii superioare sau medii)
cu o vechime în câmpul muncii minim 5 ani 
Condiții de salarizare deosebit de avantajoase. 
Gratuități conform HCM 1683 (curent electric, încăl

zire termică).
Concursul va avea Ioc pc data de 1-1.10. 1993, ora 10, 

sediul unității SC Transutil SA, str .țiului nr- 11. (Cămin 
ncfamiliști EM Dâlja)

RAGCL Lupeni
Anunță scoaterea la licitație public ii pentru vânzare 

a unui număr de 3 apartamente situate in str. T. Vliidi- 
mirescu, bloc E3, Lupeni.

Licitația va avea Ioc în data de 08.IO. I993 ora 12, la 
sediul RAGCL Lupeni, str- Bărbătcni, nr. 163.

Taxa dc participare este de 10 000 lei, iar garanția de 
10°/p din prețul de pornire a licitației, sumo care sc pot 
depune Ia casieria unității până Ia data de 07.10. 1993,
ora 14.

Relații la telefon 560912 — compartimentul tehnic.

uoil dc opinii și informații „ZORI NO1“ aparo sub 
SOf II TAȚII COMERCIALE „ZORI N(H“ S-A.

■ lisfi ală la Registrul Comerțului sub
i 621 /1991.

> Viiamciif: 307060201 — BCR I’c-
1

egida

lor; MIRCt 1 BU.JORESCU
I lorilor execufiv; tng. Alexandru 

IKH.D 3N

S.C. A.C.I. Valea Jiului
$.1 Petroșani i

ANGAJEAZA :
i — zidari |(

— fierari-betonijdi ’
— betoniști ii
— dulgheri
— pensionari ’
Relații la sediul nostru din str. Avram Ian cu nr. 12/13 1

O sau telefon 544770; 542721, (0125855)

S.C. VEST SERVICII SRL 
Petroșani

str. Independenței, nr. 5 (lângă ștrand)

! il VINDE, cn gros și cu amănuntul sodă caustică

II ANGAJEAZA 4 operatoare produse clorosodice

Relații : la sediu sau telefon 545611-

0 A G S IV prezintă:
Sâmbătă 2 octombrie 1993, ora 18,30 — Trenul dc foc — le

gendă — lupta dintre bine și rău;
ora 20 — I’ugi — acțiune, comedie cu Patrick Dcmsey
ora 21,30 — Revista evenimentelor po.liticc și economice ale 

săptămânii
ora 21,40 — Vânătoarea — western — Veșnicul IriungTîȚ, soț, 

soție, iubit — dragoste și ură cu Gene Ilackman
ora 23 — Biroul de căsătorie — comedie sexy
Duminică, 3 octombrie 1993
ora 18 — Colorado — western cu Clark Gabie
ora 20 — Harem — acțiune, dragoste, dramă cu Naslasia Kinski 
cra 21,30 — Schimbând rolurile — acțiune, comedie cu Buri i 

Reynukl
ora 23 — Plasturi fierbinți — comedie sexy
■Luni, 4 octombrie 1993 .
ora 19 — Doctorul — acțiune, aventură cu Scan Conncry 1
ora 20,30 — Revista presei — Zori noi 1
ora 20,40 — Trei gâște puturoase — comedie
ora 22 — Sindromul focului — ficțiune, groază.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr 2. 
Telefoane: 5-11662 (dircctor-rcdactor șef); 

515972 (director execuliv-iidniinislrativ 
difuzare), 542161 (secRi). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bălccscu ur. 2. Telefon 5413G5.

Materialele nccomandale |i 
ocpublicalo nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală gl Juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse tn articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU : 

Responsabil de număr I

Paul N1CULESCU

Corectară I

Emilia ACHIREJ

Viorica FIRȚULESBU


