
«22îxm»*::s;xi“:t3i;5Kt!HS»ere:::î!Wît

COTILIAIV LE CE ÎMI §1 1MFCRMAȚ1L APARE IN VALEA JIULUI

lAnul V, or. 988 (

și 989 
SÂMBĂ1 A

16 OCTOMBRIE 1993

8 pagini — 60 >ei

! Program de !
f audiențe ; 9—13 J

Mineritul
Ac apuIcoi a

ln celebra stațiune california- 
na Acapuico este organizată, in 
perioada 1^—23 oclombri. 1993, 
o reuniune a Comitetului inter
național minier, cu scopul defi
nitivării programului pentru al 
XVI lea Congres mondial mi
nier. La această întrunire la 
nivel de vârf în minerit vor lua 
parte prof. univ. dr. ing. Nicolae 
Iliaș, rectorul Universității Teh
nice din Petroșani, prof. univ. dr. 
ing. Dumitru Fodor, membri ac
tivi în organismul internațional, 
și prof. univ. dr. ing. Kovacs 
Ștefan, membru de onoare, care 
traversează Atlanticul și Statele

Ast^zî, gongul inaugural

CÂNTECUl ADÂNCULIII
Emoțiile au atins nivelul ma

xim. Ne mai despart puține ore 
de gongul inaugural al celei dc-a 
XXl-a ediții a Festivalului „Cân
tecul adâncului". Sărbătoare ar
tistică fiind, și-au anunțat parti
ciparea stele ale cântecului ro
mânesc : Cătălin Crișan. Daniel 
Iordăchioaie, Daniela Gyorffi, 
Aureli an Temișan, Carmen Tran
dafir, Silviu Sotca. Li se vor a- 
dâuga memtril grupului Acustic, 
care numără, cu această ediție, 
a 10-a participare la festival, Oc- 
tavian Ursulescu, Horațin Mâ- 
lăele, Gcorge Negraru, loan Ve- 
lica. președintele juriului, repu
tatul ziarist, Titus Andrei, re
dactor la Radio România. Concu- 
rențli sunt mulți și de valoare.

I) A G S TV
Sâmbătă, 16 octombrie 

ora 19: Eroii marții — supcrac- 
țiune, arte marțiale.

ora 20,30; Revista economică 
UIB '93;

20,40: Spargerea din Bevcrly 
Ifflls — superacțiune, polițist;

22,00: Ai mă mortală (III) — 
superacțiune cu Mei Gibson;

ora 21: Play-boiy '93 — diver
tisment sexy.

Duminică, 17 octombrie 
ora 19: Lovitura — superacțiune. 

polițist cu J.P. Belmondo. Oinar 
Sharlf;

ora 20,40 Foc, gheață și dina
mită — superacțiune, aventură,

Secretul succesului — sinceritatea
Aflam, prin amabilitatea d-nel 

ac. Mariana RopotA, de la Ca
mera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara că viitorii 

«genți eaonomic] vor trebui să-și 
codifice obiectul de activitate. 
Operația este unitară pe toată 
economia națională și costă 1590 
lei. Agenții economici interesați 
in perfecționarea contabililor pot 
să participe la un curs avund ca 
obiect noul plan de conturi și 
noul sistem de contabilitate. 
Gursu] se întinde pe durata a 
80 de ore și va costa 35 000 lei. 
Cei care fac operațiuni de import- 
export pot consulta un catalog 
cu prețurile care se practică pe

Unite către Acapuico. Cu acest 
prilej vor participa și la Congre
sul Internațional Minier din Me
xic din cântata stațiune.

Până acum Se știe, după întru
nirea grupei de lucru din septem
brie de la Sofia, că Universitatea 
Tehnică din Petroșani va parti
cipa cu 14 lucrări științifice la 
Congresul Mondial Minier. Româ
nia, care va susține 21 do lu
crări, se află pe locul trei, după 
Rusia și Bulgaria, în lumea știin
ței miniere. (T. SPATARU)

Sperăm să fie un succes total 
Este și dorința organizatorilor și 
a sponsorilor: Liga sindicatelor 
miniere. Confederația sindicate
lor miniere, Primăria municipiu
lui Petroșani, Inspectoratul ju
dețean pentru cultură, Casa de 
cultură din Petroșani, sindicatele 
salariaților de la EM Dalia șl 
Livezeni, SC Prietenia SRL, Pa
radis SRL, General Com Trust 
Inc. Petrila. ziarul „Zori noi", 
săotămânalul Curierul Văii Jiu
lui și SC UMIP.OM SA Petro
șani. Premiile <>e anunță deosebi
te : 75 de mii pentru locul I, 
60 de mii — locui II, 50 de mii 
— locul III, alte premii pentru 
tinerețe, ținută, miss...

umor cu Roger Moore;
ora 22: Disco Top 5 — Topul 

discotecilor realizat do Genu 
Tuțu;

ora 22,30: Deșertul alb — poli
țist;

ora 21: Catifea și dantelă: di
vertisment sexy.

Luni, 18 octombrie
ora 19: Factorul uman — po

lițist;
ora 20,30: Revista presei „Zori 

noi";
ora 20,35: Dansând cu lupii — 

acțiune, western cu Kevin Cost- 
ner.

piața internațională. Consultarea 
catalogului este gratuită. Recent 
Camera de Comerț a organizat 
la Hotel Petroșani o întâlnire in
tre agenții economici din zonă 
și reprezentanți ai prefecturii, 
ai primăriei (dl. pri
mar Ghcorghe Berea), ai admi
nistrației financiare și ai oficiu
lui pentru protecția consumatori
lor. Dl. primar a solicitat, încă 
do pe acum concursul agenților 
economici la organizarea orășe

lului copiilor. Doamna Ropotâ 
nc-a confirmat implicarea directă 
a Camerei de Comerț în această 
operație. Om trăi și om vedea.

Deși sună paradoxal 
LA FALIMENT —

CIVILIZAȚIE ȘI BUN GUST
Astăzi se deschide una dintre 

unitățile comerciale model pen
tru alimentație publică. Este vor
ba, despre noul complex comer
cial „FALIMENT", condus cu 

pricepere moștenită de la pă
rinți de domnul Virgil Dumitru.

Unitatea este amenajată „de 
la zero", în'r-o clădire care ajunse
se o ruină. Se dovedește, încă o 
dată, că omul poate sfinți locul. 
Pentru informarea dumneavoastră, 
unitatea cuprinde un minirestau- 
rant (într-un salon discret și a- 
menajat cu bun gust, cu doar 
28 de locuri la mese), un salon 
pentru mic dejun (și ceainări?). 
și o cochetă sală de jocuri me
canice. La ușă vă va întâmpina 
de-acum uitatul „general". Ce se 
va servi? Toate specialitățile de 
pește, delicioasa ciorbă de burtă, 
spaghete milaneze, pui Shanhai. 
etc. încercați și n-o să regretați I

Am scris aceste rânduri pentru 
că Festivalul „Cântecul adâncu
lui" este an de an evenimentjl 
artistic numărul unu în Valea 
Jiului, cu rezonanța națională. 
Publicul este așteptat să vină 
în număr cât maj mare. Vom 
aplauda spectacole de excepție. 
Melomanii vor fi salisfăcuți. 
Spectacolele se desfășoară ia 
Casa de cultuiă din Petroșani, 
astăzi și mâine, dc la orele 17 
și 20. (II. ALEXANDRESCU;

La garajul SC „Mar Traiis** SA Petroșani
se duce

O luptă de acuze
întâmplările de la SC „Star 

Trans1 .~>A Petroșani mi au fur- 
niiai, in uituncie lum, materie 
primă berechet pentru articole. 
Nemaiauzitul nimic din ucca 
direcție, nu-am zis că, in hne, 
s-o fi instaurat calmul si pe acolo. 
M-ain amăgit degeaba. Cu vreo 
săptămână in urmă, redactorul 
set ini-a pus pe birou o scrisoa
re. „Rog documentare și articol", 
a precizat el. Am citit cu atenție 
cele trei pagini. Nouă salariați 
ai garajului au așternut pe hârtie 
toate cute li sc trag de la fostul 
șef de secție, ing. Badea Ion; rc- 
clamații în stânga și-ndreapta, 
ponegriri, calomnii ctc.

Cu pixul și carnețelul in bu
zunar am ajuns la garajul socie
tății. linj propusesem — ața cum 
procedează unul care n-are trea
bă nici cu unul, nici cu altul — 
să ascult ce cuvântă ambele ta
bere. Ceea ce am șl făcut. Voi 
relata exact spusele domniilor 
lor, am însă, rugămintea de a fi 
scuzat, dinainte, de către cei ale 
căror organe de ascultare sunt 
mai sensibile. Aceasta deoarece, 
din fondul fundamental al voca
bularului limbii române, mi-a 
fost dat să notez și câteva cu
vinte — să le zic — mai dure.

Listele pentru plăti la 
Sistemul Vitalis, punctu: 

Hațeg
Luni, 18 octombrie 1993, ora 10, Ia camera 23, ILtir.ii 

Bucura Hațeg, se vor plăti deponenții ce posedă cilii înțeli 

cu numerele cuprinse între 1028—1102.

Menționăm faptul că chitanțele restante se vor plăti 

fără probleme. Decalajul apărut în această săptămâna in 

publicarea chitanțelor se datorește faptului că s-a introdus 

și ziua de sâmbătă ca zi de plată.

Următoarea listă in ziarul de marți.
-------------------------------------------------------------------------------------------—___________z

Programul lansării discuții lui Cătălin Crișan
Sâmbătă, 16 octombrie

Sâmbătă: — ora 12 — Lice ii 
Industrial Vulcan;

—ora 14 — Restaurantul „CAP" 
— unit. 141 Vulcan;

Duminică: — ora 13 — Disco-

Sărbătoare Ia Hărtăgani
Sătenii din Hărțagani, comuna 

DAița, sunt în prag de sărbătoare 
deoarece duminică se vor aniver
sa 550 de ani de atestare docu
mentară a localității și 200 de 
ani dc la sfințirea bisericii orto

PART ONE. Ce spun adversarii 
d-iui Badea. Dl. Diaconu Teo
dor, șofer: „Datorită lui am pier
dut comenzi, locuri de muncă. 
i)c la Cumpu lui Ncag la Lonca> 
când aude de Badea te trimite 
acasă. N-are nimeni nevoie de 
line. El, când discuta cu un be
neficiar, cu un director, 1.1 in- 
treoa, prima dală, cum stai cu 
ciocanul? N-avem nevoie de el 
să ne b.igc bețe-n roate. Merge 
pe ia contabila șefă și sc intere
sează de noi, cum lucrăm. De 
cund a plecat de la noi, avem 
nu știu câte milioane economie. 
Să vină cineva su se intereseze 
cum a mers când a fost el șef!... 
Totul a început de când n-a mai 
fost ales in fruntea sindicatului, 
in februarie anul ăsta. II râcâic 
funcția. Naiba știe, o li nc.lm cu 
Văcăroiu! Se laudă că ci a ju^rat 
cu o curea de ventilator zeco ani. 
Dar lucra doar pe locale, în Var- 
nița. C Dl. Ancchitei Miliai, 

șofer. „E cercetat de poliție. Au 
venit de la Consiliul Național al 
Sindicatelor să-l cerceteze pen
tru pagubele aduse sindicatului. 
CA și-a însușit banii în alte sco
puri". | Dl, Vasiloancă Nico- 
lae, șef dc garaj t „El nu inai are 
atribuții la garaj. A fost șef do 

eca „Cina" Lupeni;
— ora 16 — Foaiei ui Casei de 

cultură Petroșani;
Cu ocazia lansării discului „Dia

log", Cătălin CRIȘAN va acorda 
și autografe numeroșilor săi fani.

doxe din localitate Cu acest pri
lej, se vor înmâna și titlurile de 
proprietate pentru țărani.

Se prevăd spectacole artistice 
consacrate celor două evenimente 
memorabile. (T.S.)

secție. Vine, acum, cu diferite 
intrigi, nicidecum ci probleme 

de rezolvat. Eu, practic, nu vor
besc de două luni cu el. când 
nu e aici, e tiiu^lc in garaj. N-a 
avut o comportare buna". H Dl. 
Bourcanu Constantin, șofer: „Corn, 
portare destul o urâtă. Și câte 
șmecherii a făcut el! Când a fost 
cu schimbarea, a zis „I’c mine 
nu mă poate schimba pulimca" 
A zis că ne desființează dacă nit 
mai e el șef. Și la ora actuala da 
disjxiziții. Merge pe la dl. Dincă 
și spune să nu ne mai dea pie
se, că avem noi in magazie. Ce 
face el acum? Păi, c la servii iul 
tehnic. Au vrut să-l pună Șef la 
Câmpul lui Ncag, după ce a fost 
dat afara dc aici. Dar nu l-au 
primit nici acolo", Q Dl. Berianu 
Iulian, șofer: „Vine nii'i în garaj 
și dă dispoziții, Reclamă la po
liție. Umblă peste tot cu tot felul 
dc căcării. Când era Șef, făccj 
separatismo. Lucram în garaj și 
nu ne plătea. Ne-a jignit tare 
atunci când ne-a zis pulimca. Că 
el e inginer. Știm noi cum a 
ajuns inginer". Acestea sunt re. 
laturile celor care nu mal von 
să-l vadă pe dl. Badea foindu-se 

_______Gheorghe OI.TEANU

(Continuare in pag. a 7-a)
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' știm că printre simboluri.e primare ale creștinismului 
n l expresiv .și fundamenta] este simbolul peștelui.

In grecește, cuvântul pește se traduce „Ihtis", iar Ihtis 
s. m-iă iis s Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul : I = 
31 — Hristos ț T — Teu (Dumnezeu) ; I = Ios (Fiul) ; S = 
(Mântuitorul).

Epoca Creștinismului s-a mai numit simbolic și Epoca peștelui. 
Dar aceas-ă organizație demonică New Age, condusă direct de 
diavo’, cate este urător de oameni și de Dumnezeu, găsind teren 
prielnic astăzi mai mult ca oricând, datorită slăbirii credinței în 
Dumnezeu, vrea să schimbe și denumirea epocii, nemainumindu-se 
a peștelui, cl Epoca Vărsătorului. Acest lucru îl explică el ca un 
corespondent în astrologie. Astfel, echinocțiul de primăvară la 
aproximativ 2000 ani trece intr-o nouă constelație și astronomii 
interpretează in mod superstițios și fictiv această trecere în zodiac, 
din constelația peștilor, în constelația lui Acvariu (a Vărsătorului).

RELIG1 i MIȘCĂRII NEW AGE.
Pe lângă scopurile politice, economice și religioase, New Agc-ul 

se socotește ca o religie in sine cu scrieri sfinte, cu preoți șl guru, 
0r< r< țl și oameni cu puteri supranaturale ce fac minuni.

Nu trebuie să ne mire lucrul acesta, deoarece se împlinește 
p i irc i M ntuitorului lisus llristos despre venirea proorocilor 
mincinoși, cu puteri supranaturale ce le vor avea de la diavol, 
spr înșelarea oamenilor și dezechilibrarea credinței adevărate.

ln contrast cu Biblia, care ne spune în Epistola Către Evrei, 
cap 9, vers 27 : „și după cum oamenilor le este rânduit să moară 
o .ingu-ă dată, iar după aceea vine judecata", ei neagă moartea 
în finalitatea ei, piopovuduind reincarnarea budistă și hinduistă, 
ueci împotriva Biblici, împotriva lui Dumnezeu.

D.i.-id Spanpler, un mare lider al mișcării New Age, care a 
fost timp de trei ani director adjunct al Fi ndațici Findhorn din 
Scoția, a scris in una din multele sale cărți în 1978 : „Lucifer 
luc -ază in fiecare din noi pentru a ne duce la plinătate. Indrcp- 
tăndu r spre o nouă eră. cra împlinirii omului, fiecare din noi 
ajunge in punctul pe care eu i) numesc inițiere (un act de consa- 
ci re lui I.v.cifer), usa specială prin care trebuie să treacă fiecare 
individ d - <vre.. să ajungă la adevărata plinătate și în prezența 
luminii lui*. (D. Spangler — Reflections on Christ, citată de Cum- 
t< Dug. 139).

„înfiere" ac. 4 cuvânt care este vehiculat pe buzele multor 
tineri <k ai noștri șî „iluminare" care, de asemenea, este o întune- 
c.u-e tot lă, dar diavolul ii dă înfățișare de lumină, pentru 
spune .Slăntul Apostol Pdvel : „diavolul se preface în îngeri 
lumină* ca să lr.șele de este posibil chiar și pe cei aleși.

Deci, in centrul religiei plănuite de New Age, stă „inițierea 
(un act dp consacrare), numit în mod deschis „luciferic" nu numai 
de către David Spangler, ci și de Hclene Blavaski și Alice IJailey 
In scrierile lor.

Mulțl lideri ni mișcării au încercat să zeifice pe 
Satana, atribuindu-1 dumnezeirea. După Alice Bailey, 
.conducătorul omenirii*. El este lumina călăuzitoare a 
New Ape de astăzi, în orice eveniment.

A>a ct.m am spus religia lor repune în practică păgânismul 
ifitalmcn'.c, pe lângă practicile oculte și reînvierea zeilor, închinare 
lu ido’.; șl la Budlia, de unde se trage concluzia că Noua Ordine și 
gn-.crn.re a lumii dorită de membrii mișcării New Age este în 
mod evlci-nt anticrejină, împotriva lui Hristos și a Iul Dumnezeu.

O altă lucrare satanică similară New Age-ulm este și Mișcaiea 
F> m ’ă cu nenumăratele i sacrilegii pe care nici urechile nu-ți 
ini duic le auzi, să ]>■ vezi sau să le spui.

Trolosinghcl loachiin PlRV LLESCU, 
Sfânta Mănăstire Lainici

T.ucifer, pe 
I.ucifer este 

mișcării

(Continuare în pag. a 7-a)

Astăzi: CHIRURGIA
Chirurgia este, fără îndoială, 

una dintre cele mai solicitate sec
ții ale spitalului. Având regim 
de urgență, secția acoperă apro
ximativ 1600 de cazuri anual. 
Dacă condițiile materiale ar fi 
cele adecvate unui act medical 
atât de complex poate că totul 
ar părea firesc. Dar lucrurile sunt 
departe de a fi atât de simple 
cum par.

Singura mulțumire a persona
lului medical din această secție 
este aparatura din blocul opera
tor. Aceasta se apropie de stan
dardele internaționale (o parte 
fiind primite din ajutoare). Deci, 
din punct de vedere tehnic, sec
ția e bine dotată.

Din discuția avută ca dl. doc
tor Kiss Lor-ant, șeful secției 
chirurgie, aflăm că necazurile 
sunt altele. Și anume lipsa 
a materialelor sanitare, a 
cației injectabile do toate 
rilc, dar în mod deosebit 
bioticele.

Salturi în aprovizionarea 
medicamente, fese, tifoano, cre
ează dificultăți deosebite in asi
gurarea asistenței de urgență a- 
tât ln policlinică, cât și în spi
tal, obligând personalul medical 
la improvizații neadecvate. Toate 
acestea în condițiile în care sec-

acută 
medi- 
tipu- 
anti-

cu

Ain

să facă 
«mpor-

ția din Petroșani trebuie 
față tuturor urgențelor 
tante din Valea Jiului.

In concluzie, necazurile încep 
și se termină cu banii. Pentru că, 
in depozite, medicamente sunt, 
însă fondurile acordate de Mi
nisterul Sănătății sunt grevate pe 
de o, parte de inflație (și deci de 
creșterea galopantă a prețurilor), 
iar pe de altă parte de acoperi
rea prețului la medicamentele 
compensate. Astfel încât, cu ce 
mai rămâne, este destul de greu 
să faci o aprovizionare corespun
zătoare.

Acestei situații i se mai adau
gă și lipsa apei, a apei calde și 
nu de puține ori a buteliilor de 
aragaz. Așa încât afirmația cj-lui 
șef de secție este sugestivă și 
reală: „plutim", cu alte cuvinte 
suntem la limita supraviețuirii".

întrebarea cate se impune este 
deci: „Ce e de făcut Răspuns: 
„O lege a medicilor și mai ales 
aprobarea de către forurile 
gislative a legii asigurărilor 
ciale" I Și asta cât mai repede, 
încât oamenii chemați să salveze 
vieți aflate în primejdie să nu 
mai fie nevoiți să poarte în con
tinuare o luptă dublă: una cu 
moartea si alta cu... nevoia 1 
(Adriana RADU)

le- 
so-

PROGRAMUL 
TV.

SAMBATA, 16 OCTOMBR’B j

8,00 Bună dimineața... do 
Iași.

9,00 Calendar.
9,10 Șapte note

10,00
10.30
11,00
11.30
12,15
13,00

la

lfermecate, 
pentru copii. ’ 
minții

știi nțific.

Univ. Craiovă

14.45
19,15
20,00
20,40
20.45

Film serial 
Gimnastica 
Documentar 
Ecranul. 
1001 audiții. 
FOTBAL:
— Steaua București. 
Ora 25. Tranzit TV. 
Teleenciclopedia. 
Actualități. 
Publicitate.
Editorialul săptămânii de 
Paul Everao.
Film serial. Dallas.20.55

21,50 Săptămâna sportivă.
22,10
23,00
23.55

0,05

De la egal la egal... amicaL 
Film serial. Midnight Callcr. 
Actualități.
Nopți la malul mării.

DUMINICA, 17 OCTOMBRIE

8,00
9,00
9,10

10,00
10.30
11.30

nui Iii,

22,45
23,43
23,55
0,30

L.i Hațeg, Sislcnuil Vitalis și-a inlrai in mână, pentru

* ii
Al’â’ \ * 13.20

13,30
11,00
14,10
14.20
18 00
18,25
19,00
20,00 Actualități.
20,40

4

Bună dimineața I 
Calendar.
Ping-pong.
Film serial pentru copii.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Din albumul celor mal 
frumoase melodii populare. 
Reflecții rutiere.
Atlas. 
Actualități. 
Poșta TV.

Vidco-magazin.
Gong | 
ROBINGO.
Film serial S.F. Star Trek,

j

i

i

is

LUNI, 18 OCTOMBRIE r.------------- - ------- ----------
13,00 Calendar.

1001 audiții.
Actualități.
TVR Iași.
TVR Cluj-Naimca.
Avanpremiera săptămânii.
Civilizația montana.
Actualități.
Emisiune ln limba m.ighia-
rfi.
Festivalul dc muzică ușoa
ră „Aurelian Andieescu*.
O viață pentru o idee.
Desene nnimate.
Actualități.
Public Hate.
De luni până Juni. 
Teatru TV. 
Actualități. 
Repriza a 
Includerea

MARȚI, 19 OCTOMBRIE
r.oo

Publicitate.
Film artistic. Dezaprobai 
în cor.

Duminica sportivă.
Maeștri ai cântului.
Actualități.
Pe ultima sută de metri. | 
închiderea programului,

in,30

«9,00 
99,30 
00,00
20.40
80,45 
ei ,15 
83,20
83.40
0,(0

treia, 
programului.

TVM. 
Actualități. 
Calendar. 
Desene animali 
Limbi stn.inc, 
Video- lexicon. 
Credo. 
1001 audiții. 
Actualități. 
TVR lași.
TVR CluJ-Nupo<u. 
Arte vizuale. 
Povestea vorbei. 
Actualități.
Conviețuiri magazin. 
Pari,iți pe campion f 
Avanpremieră 1« Sălbătici
rea muzicii de nur.
Oii tura In M>me.

19 3u De-ene animale. 
Actualități.

20.40 Publicitate.
20,45
31,13

23,05
23,25

Cei de făcut 7
Telcclm tnatcca. In v.ața 
noastră.
Actualități.
Dor de șl.igăr, șlagar de 
dor...

3OI, 21 OCTOMBRIE 
7,00 Tvm.

10,00 Actualități.
10,05 " ‘
10.30
11,00
11.30
12,00
13,00

Calendar.
Desene animate 
Limbi străine. 
Călătorii.
Film serial. 
1001 audiții.

«3,00 1001 audiții.
14,00 Actualități,
14,10 TVR Inși.
15,00 TVR Cluj-Napoca. 
16,00 Formula 3.
16,30 Toamna, mare hotar... 

„focul viu" Intre 
puri.

16,45 Actualități.

cu 
anotim-

14,00 Actualități.
14,10 Ora 25 Tranzit TV.
17,30 “

Programul TV. săptămânal

19,15
20,00
20,40
20,45
20,55
21,00
22,10

24,00 Insomniile
0,30 închiderea
MIERCURI, 20 

7,00 
10,00 
90,05
10.30 
91,01
11.30 
12,00 
13,00 
14,00 
94,10 
16,00 TVR Cluj-Napoca. 
16,00 -■ 
16,46 
1700 
47,50 
18,15 
19,00 Studioul economic.
19.30 
20,00

românului, 
programului. 
OCTOMBRIE

TVM. 
Actualități. 
Calendar. 
Desene animale. 
Limbi străine.
Bariera numeielor. 
Splendoarea mogulilor. 
1001 audiții.
Actualități, 
tV'R Iași.

Magazin sportiv. 
Actualități. 
Amfiteatru,
Medicina pentru toți. 
Tezaur.

14.00
94.10
35,00 
16.00
16,20
16.15
17,00
17.30
18,00
(10,00
99.30
20,00
20,40
20.45
21.16
22.10
212.15
23.15
23,35

Actualități. 
TVR lași.
TVR CltlJ-Napcxa 
Reportaj economic 
Crwjografi i. 
Actualități.
Repere transilvane. 
Repere moldave.
Față in față. 
Gong I
Desene animate 
Actualități. 
Publicitate.
Studioul economic. 
Film seria). Dallas. 
Publicitate.
Alfa șl Omega. 
Actualități, 
Seară de balet

VINERI, 22 OCTOMBRI 
0 TVM.
0 Actualități.
5 Calendar.
0 Desene animate. 
0 Limbi străine.
0 Qurcubeu.
0 Atacare^ Watergai*-.

17,00
111,00
19,00
20,00
20,40
20,45
21,ÎS
21,3(1

23,45
24,00

0,55

Emisiune in limba germană. 
Pic patria.
Film serial. Pasărea Spin.
Actualități.
Publicitate.
Viața parlamentara. 
Reflecții rutiere. 
Film artistic. Echilibru 
ffil.
Actualități.
Simpozion,
Întâlnii va de ia miezul 
nopții.
Jazz fan. 
închiderea programului.

Concertul de gală al 
reaților Festivalului 
zantema de aur *93“. 
Teleenciclopedia. 
Actualități. 
Publicitate.
Editorialul săptămânii. 
Film seria). Dallas. 
Săptămână 
Astă seară 
familie.
Film serial. 
Actualități.
Rivk *93.

sportivă, 
ne distrăm

fra-

21,46

33.30

Actualității, 
FOTBAL Paris St. 
mnin — Univ. Craiova. 
FOTBAK AS Monaco 
Steaua.
Film serial fioțul Amba- 
«adoarei.

Gcr-

E

1,40
2,90

SAMBATA, 23 OCTOMBRIE 
8,00 Bună dimineața... do

Iași I 
Galendui. 
Clubul lui Gulliver., 
Film serial pentru copii. 
Gimnastica minții. 
Documentar științififl. 
Văratcl* peliculei.
1001 aud iț iii. 
CKirat-murdar 1

9,00
0,10

10,00
10.30
11.00
11.30
12.30 
13,00

la

• i 
ln

Mldniffht C.illefc23,00
23,55

0,15

DUMINICA, 24 OCTOMBRIE 1
8,00 
9,00 
9,10 

10,00
10.30
11.30 
13,00

Bună dimineața 1
Calendar, 
Arlecbino.
Film serial pentru t
Lumină din luminii.
Viața satului.
Din albumul celor mai 
moașe melodii popularei , 
Pompierii vă informează j j13.20

13.30 
94,00 
14,10
16.20
««,30
19.30 Spectacolul lumii. 
20,00 
20,40
20,45

Atlas. 
Actualități. 
Poșta (TV. 
Video-magazin. 
Film seriei SF. Star

Actualități. 
Publicitate.
Film artistic. Doua 
lăți.
Duminica sportrvA.22,15

22.40 Maeștrii teatrului 
neso.

23,30 Actualități.
23.40 Pe ultima sută de

UYcK.

ideii ti.

roinR»

-J
«•eWi <

✓
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Târgul Internațional București

EXAMEN SEVEi’i PENII& ftl

l.

I

II

In cifre șL>< 
citate

[nti-o zi calda, dc toamnă, 
luni. 11 octombrie, s-a deschis 
la București tradiționalul Târg 
Internațional. Este cea de-a 
KlX-a ediție. I a eveniment — 
Să recunoaștem, indiferent de 
^>lus;u i“ sau minusuri este eve
nimentul major al anului pentru 
viața noastră economică — a a- 
vut loc in prezența unor „feța" 
Înalte ale executivului, legislati
vului, corpului diplomatic. Au 
(ost dc (ață domnii Nicolae Vâ- 
cărom, prim ministru. Oliviu 
Gherman. președintele Senatului, 
Gcorge Cojocarii, directorul 
general al SC Romexpo SA. 
organizatorul târgului, Aurel 
Ghibuțiu, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie a Româ- 
niei, ambasadori, atașați corner- 
tiali. directori ai pavilioanelor 
țârilor prezx-nte și ai firmelor ca
re expun, reprezentanți ai cer
curilor de afaceri din toată lu
mea. Au venit atrași dl posibili
tate reală a unei colaborări e- 
conomice cu Ron.ânia și cu fir
mele românești, colaborare ce 
pare tot mai „* ronda tiric", acum, 
după <e am intrat in Consiliul 
Europei. Fondul monetar eș'c 
tot mai ten'at să-și deschidă ba- 
ierele pungi, iar americanii suni 
pe punctul de a acorda României 
clauza națiunii celei mai favori
zate. S-au rostit alocuțiuni, co
mentate apoi diferit de presă. 
Iată c. a declarat domnti| Geor- 
go Goj'.'.iru: „In acest an.
Cstc o mândrie pentru noi să 
afirm- -n că standurile celor pes
te 12ta dc firme provenind din 
26 do țări a-operă integral su- 
p uf 'a de care dispune ccntrir 
exț ■•'i'.’oi.ROMEX'l’O, res- 
|x . 100 ■ metri păți iți. Din-
P'.'fcp dc av ui cantitativ, anu
me c-'.-.e i i participării interne 
și exu?rne față de cele Inregi-. 
trate în anii anteriori, abundența 
de p. Sune expuse la TIU '93 are 
șl o semnificație calitativă de 
bun augur. E,ț demon e.iză că 
(P.ii.'iânia a rămas racordată la 
ci căitul mondial și câ prezinț i 
un mare inte.es pentru comer- 
ci.nții n Întreaga lume, ceea 
ce n li dr. ;>' ițește să sperăm 
C<. eforie ie -r.,-omit e alo proce
suali de tranziție — eh- te nedo
rite --- vor fi depășit' cât mai 
curând. . In sfârșit, afirm .ți.i 
noastră că TIB a dc.nit o ma- 
nife.t-ve dc prestigiu internațio
nal r .te confirmată și de faptul 
Că In luna o tombrie, pe 22, la 
ftriixHlc», vom (1 primiți ca 
membru al Uniunii Intcrnațio- 
hal« a 3 iu gurilor, ceea ce va 
Consfinți ridicarea Târgului dc 
la București la nivelul standar
delor mondiale". Ea rândul său, 
'domnul Aurel Ghibuțiu, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
industrie a României a subliniat 
că 1 „.. acr'.t succes se înscrie 
Intr-un context mai larg al In
tegrării iri'nrnaționale a Româ
niei. As aminti cu titlu de e- 
xemplu, nd.’rarea Camerei Româ
ne fientrii Comerț ți Industrie, 
la Gnmnra dc Comerț internațio
nală s| la F'irochambre44. La mi
crofon ,|U trecut apoj domnii 
Oliviu Gherman și Nicolae Vă
car ol ti, eu aceleași fraze festive. 
Se consi^k-ră Insă In cercurile e- 
conomice române-tl și străine că 
TIU '93 es’e pentru managerii 
români un EXAMEN EXTREM 
DE SEVER.

I’-igină realizată <IO
Horafiu Af.EX ANDRL SCU

I 
I

I

I

I
I
I

I 
I 
I 
I

Este o ediție a contrastelor. 
Primul dintre ele ; fvstivLmul 
discursurilor și prezența sămân- 
țarilor pe alei, cu diverse „oferte". 
Prezența masivă a Germaniei a 
fost remarcată de tontă lumea. 
Excepțională I Nemții au de
monstrat că oriunde ar fi, se 
respectă. Mercedesul, Siemens
ul, toate celelalte mari firme 
au onorat târgul cu produse de 
ultimă oră. Practic, pavilionul 
Germaniei excelent organizat, a 
fost „number oue" in târg. De- 
sign, calitate, amabilitate, publi
citate, coinpe itivilate. respect 
pentru fiecare om, de la simplu 
vizitator curios, la ziarist, om 
de afaceri, oftcialita' ■. Germanii 
au dat o lecție. La nivel foarte 
apropiat, japonezii. Tenacitate, 
produse de ultimă oră, electroni
că de vârf, inventivitate și mai 
ales, utilitate. Ii fel, suedezii. 
Bine și pentru italieni, care, deși 
s-au axat pe Industria anin ntura 
și pe bunurj de larg consum, in
clusiv prezentând utilaje pentru 
producerea acestor bunuri, au 
dovedit că știu să-și vândă mar
fa. Cu un mare pas in urma lor, 
francezii. .Surprinzător! Medio

I

I
I

I

• In premiera |a largul Lucureștean, VQLVO. 
Autotracloiul 3 11 12 este prezint pentru prima 
dată intr-un tâ:g din Europa răsăriteană și cen
tralii. La numai o lună dc la lansarea sa olicia- 
lă. Reținem : consumul de carburant al utilaju
lui este controlat de un computer aflat la bord!! 
Elocvent, nu ? • Americanii de la „Salicnt" au 
adus calculatoare. C>i din Republica Moldova 
au adus ir iuțe pentru școlari conlecțion.ite din 
lemn. Italienii și-au invitat tot timpul vizitit.au 
la îngheț. tă și pizza. Dar au adus și utilajele 
lor pentru preparai ea delicioasele! produse a- 
niintite. Numai fain, și laptele folosit in de
monstrații pa,- sa fi fost de la noi... • Lângă un 
„mastodont Niss.m". impunător, un „viteaz" Oll- 
cit in noua Ml mta dc „papuc". M.i.ina, fabri
cată la Ciaiova este botezată „Oltena". Și as’fel

OLTCIl-ului 1 s-au dat papuci • In pavilionul 
pakistanez — pavilion cu vânzare directă — 
mare înghesuială. Șe caută hainele de piele. 
Semn că vine iarna. Mai pică una de pe un 
umeraș, o mai calcă in picioare vreun „vizitator", 
ce contează I • Canicula — afară au fost mier
curi, 13 octombrie, când am vizitat Târgul, 31 
de grade Celsius la umbră, in București — face 
ca mari aglomerații să fie în jurul punctelor 
unde se vinde bere. O sticlă de 500 ml, intre 
9 și 11 ut? dc lei. Un „hamburg", 500. Târgul, 
c ca târgul. S urmăresc târguielile. așa că nu 
o■ ■■ c, slrecuriiți cinff știe pe unde, și negustorii 
tuciurii de semințe. „Managerii" noștri de tarabă 
sunt .și ci. Să nu se spună c;i am intrat în Euro
pa degeaba.

UMlROM printre

I
Și noi, cei din Valea Jiului, 
sunt' m prezenți la Târgti] Inter
național dc Iu București. Dm 
I păcate printr-o singură firmă,

UMlROM SA. Nici aceasta nu 
I expune direct, ci sub egida SC

INDUSTRIAL EXPORT Bucu- 
Irești. Oricum, bine că suntem.

Plasat chiar la intrare, defavora- 
Ibil, sub aspectul „vadului comer

cial", totuși standul arc căutare. 
I Partenerii tradiționali ai UM1-

ROM-uluj au venit cu pro-
I puneri dc colaborare. Ceea ce

înseamnă, după pcrfectarc;J con-
I trudelor, deci după negocierile

atât de minuțioase care preced 
■ o astfel de colaborate, comenzi, 
■ liviări de mărfuri, locuri de 
| muncă, bani. Vizitând șl noi 

| standul UMlROM caic cuprinde 
■ o ofertă largă, de la echipamen- 
■ te de automatizări miniere, hi- 
| draulică minieră și susțineri mi- 

| mere până li utilaje complexe

C O N T R A
cru polonezii. Oricum, sub aș
teptări. Lipsă totală statele CSI. 
Și asta spune ceva. Lipsă Coreea. 
Timid de tot, Pakistanul, în con
trast cu ceilalți. Despre noi, se 
văd totuși pași înainte. Socie
tățile comerciale cu capital mixt 
au fost foarte bine reprezentate 
având, în majoritatea lor, stan
durile incluse printre repre
zentanțele străinilor la târg. Ce

ea ce it fost o idee bună. S-au 
ridicat la nivelul occidental ca 
prezentare, oferta a fost bogată 
și, mai ales, aici a lest câștigul, 
bine prezentată. Nici marii a- 
genți economici nu s-au lăsat 
mai prejos. Oricum, cei din 
România care au expus, nu s-au 
făcut de râs. Dimpotrivă. Des
chiderea spre Occident, maj ales

I

|..ilru exploatarea cărbunelui 
m subteran sau la supralața, 
am slut d,> vorba cu doamna 
Li.i Goanț.i, 11‘prezentantâ a 
comp.ii tnm ntului morketing din 
U AII ROM la târg. Și ne-ain bu
curat când nc-a fost arătat un 
teanc de plicuri primite dc la 
alte firme, cu propuneri de co
laborare, cu oferte. Semn bun, 
zicem noi. înseamnă că suntem 
„în curți". Alături de români, 
ai noștri de 1;J UMlROM au fost 
cântați și curtați de reprezentan
ții altor țări. Cel mai serioși 
parteneri se anunță a fi tot ger
manii. Nu s-a uitat de colabora
re.! intre uzina pelroșăneanâ și 
Hemscheit. i?i când ai tradiție, 
ești nu numai acceptat printre 
„giganțil industriei", ci chiar 
căutat. Așa se face că sunt posi
bile colaborări economice cu 
„Tnkraf" din Leipzig, „BJago" — 
lot din Germania, „Tur Bayern", 
Iverco — Frankfurt pe Main, 
„Uos—technik", sau de firme aus
triece. Rămâne ca primele luări 
de contact să fie și finalizate. 
Altminteri rămân ca niște amin
tiri frumoase. Esle, oricum ono
rant pentru UMlROM să pătrun
dă din nou pe piața germană, 
adică într o lume unde tehnica 
c.tc la mare cinste și la un ni
vel de dezvoltare de. excepție. 

la acest nivel, al comerțului, este 
evidentă și benefică. Iar condiți
ile internaționale pentru ca a- 
ceastă deschidere să se materia
lizeze în relansare economică, 
sunt din ce în ce mai bune. Ne 
lipsește încă informatizarea pen
tru a organiza un astfei de târg. 
Poale la ediția 1994, pentru care 
deja au început înscrierile, mai 
ales că va fi jubiliară — lucru
rile vor sta altfel. Vremea a ținut 
cu organizatorii târgului. A fost 
cald, chiar caniculă. Serviciile 
din cadrul târgului, oferite vizi
tatorilor, mediocre. Și. mai ales, 
foarte scumpe, pentru buzunarul 
cetățeanului de rând, vizitator. 
De, obrazul subțire... Păcat că o 
serie de standuri au fost ampla
sate nefavorabil. Dar cum a fost 
aglomerație... Contraste și cu 
transportul în comun. A fost 
„cumplit" cu autobuzul. Capitala, 
sufocată la capitolul hoteluri, 
transport, restaurante, încă nu 
poate oferi prea multe bune pe 
perioada târgului. Ași.Jderea pe 
plan publicitar, unde iin astfel 
de eveniment trebuia tratat mult 
mai incisiv. Ediția XIX se în
chide mâine. Începe ediția a 
XX-,i.

„giganții industriali “
JJin pacate UMIROM-ul a fost 

singurul olertant petroșănean. 
Au lipsit și „TESMA" ȘA și „Tri
cotaje" Petroșani, și „Confecții" 
Vulcan, și mulți alții care puteau 
oferi mărfuri. Care să fie cauzele? 
Probabil două : cheltuielile mari 
cerute de un astfel de târg (a- 
xioma potrivit careia fac buni 
cei care au bani este pe deplin 
valabilă) sl izolarea relativă a

Participări 
oficiale

Africa de Sud, Austria, Cana
da, Cehia, Elveția, Franța, Ger
mania, Grecia. Italia, Japonia, 
RegatU| Unit al Marii Britanii, 
Olanda, Pakistan, Polonia, Sta
tele Unite, Spania, Suedia, Un
garia șl, bineînțeles, România.

Contrastele se manifestă șl 
aici. Lipseso în totalitate țările 
membre ale CSI. (?n titlu indivi
dual, ca simple firme, sunt pre
zente câteva „nume" cvasi-ano- 
nime din Republica Moldova. O 
participare modestă și a acestora, 
standurile lor fiind atașate celor 
românești și ungurești. Analizând 
participarea Moldovei la Târg 
— 3—4 firme din Ghișinău șf 2 
de prin Tiraspol — înțelegem mal 
bine cât de mari ar fi dificultă
țile ecou amice ale României dacă 
s-ar uni acum Moldova de peste 
Prut cu Țarn mamă. Ori noi nil 
suntem Germania ca să putem 
pompa capital acolo, așa cum 
s-a întâmplat cu fosta Germanie 
comunistă. Însăși faptul că Mol
dova nu a avut o participare ofi
cială, ca stat, dovedește că, în 
pofida greutăților, reîntregirea 
țârii este dorită mai mult de noi, 
cei de aici, și mai puțin de ofi
cialitățile de dincolo, încă legate 
prin fire mal mult sau mal puțin 
vizibile, de Moscova. Joc politic, 
joc de interese ?

Văii Jiului, în ultimii ani, de 
colaborarea cu firmele de co
merț exterior 'românești, care 
conduce la slaba cunoaștere a 
potențialului economic din Vale 
și la închiderea accesului spre 
informația economică de actuali
tate. O izolare care, ca fenomen, 
nu este străină dc mineriade. O- 
ricum, și „noi" am fost la T1B. 
Ceea ce ne dă o rază de speranță.

inte.es
vizitit.au
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DIVERTISMENT PENTRU
FOiLEION

BERBECUL PROFESIONALIST
r Toată viața a stat în târlă. Mânat clin când 
In când, de bâta vreunui cioban, conducător, 
arareori reușea să se Iacă remarcat. Deși a prins 
mai multe „rotiri de cadre", rândul la montă 
«iu ajuns niciodată. I-au luat-o mereu alții 
înainte și când a fost vorba despre vreo oaie și 
când a fost vorba de a trece în fruntea vreunei 
turme.

Unii s-au gândit că ar fi bun de pastrama în 
tinerețe șl câțiva ciobani chiar au vrut să-i vină 
de hac. Noroc cu șeful turmei, care într-un fel 
cau altul ținea la el, considerându-1 un berbec 
cuminte. Dar anii au trecut și zvonul că șeful 
turmei are părerea că e un berbec cuminte l-a 
făcut să și-o ia în cap. Tuturor, berbecilor mai 
tineri le-a povestit că el este cel mai profesio;

nalist berbec din câți au existat de la Noe în
coace. Cei mai mulți dintre ei însă s-au îndoit. 
Anii treceau și berbecul profesionalist nu-1 mai 
vedeau nici într-un an venindu-i rândul la montă. 
A trecut și vremea când mai era bun de pastra
ma. Șeful stânii a murit și berbecul nostru și-a 
pierdut orice speranță... Așa că într-o zi a pă
răsit turma, crezând în continuare în profesia 
de berbec. Nu mai poate nici să-i vină rândul 
la montă, nu mai este bun nici de pastrama... 
l-a mai rămas un singur lucru posibil: să be- 
hăie... Și de-atunci toamnă de toamnă berbecul 
nostru behăie neostenit, strigându-și spre cer 
profesia de care n-a avut parte, că n-a știut-o, 
dar visând mereu la o stână a sa în care C| și 
numai el să fie șeful, pentru a-i învăța pe toți 
profesia de berbec.

Crezând că vocația lor este alta,

De la festival... la spital 1
j ILa ediția de anul trecut a Fes

tivalului .Cântecul adâncului" 
printre concurentele care au 
evoluat în fața juriului și a pu
blicului s-au aflat două fete, 
n-am ce zice, fără talent Soarta 
n-a fost de partea lor, premiile 
»u plecat spre alte zări, fetele 
au revenit ja treburi mai pămân
tești.

Recent, In preajma înscrierilor 
ta preselecția pentru cea de-a 
KXI-a ediție Simona Manea și 
ță’iana Gicrea și-au prezentat 
din nou actele necesare. E ade

vărat, tot in incinta Casei de 
cultură din Petroșani — pe scena 
căreia se va desfășura Festivalul 
— dar în partea opusă a clădirii, 
pentru examenul de admitere la 
școala post-liceală sanitară ce 
funcționează aici. Dacă n-au reu
șit în fața microfonului, Simona 
și Liliana se vor „răzbuna" cu 
siringa!

Deci, dacă n-a mers la bal. e 
bine și la spital! Oricum, succes 
în noua meserie!

Genii ’J'UȚU

„CRVA FOME"
Nu, nu este o greșeală de ti

par. Grafia aparține celor 12 ex- 
mineri de la EM Lupeni, aflați 
luni, 11 octombrie, în greva 
foamei. Motivul pentru care au 
apelat la numita formă de pro
test îl constituie măsura luată 
de conducerea administrativă a 
Exploatării. Aceasta se rezumă 
la numai trei litere: D.C.M. Din 
datele obținute rezultă că pro
testatarii nu sunt tocmai „ușă 
de biserică", în dreptul numelui 
lor, pe fișele de pontaj, apărând 
un număr (variabil) de nemoti
vate. Cartonul afișat de ei dove
dește. intr-adevăr, că le e foame. 
Au mâncat, chiar și din litere.

Stresat de vec n

„NU SUNT
Domnul Hâncu Georgel din 

Petroșani, str. Avram Iancu, bl. 
5, ap. 21, ne-a vizitat la redacție 
pentru a jura cititorilor noștri că 
nu este criminal.

Domnia sa lucrează la EM 
Dâlja și ca un miner solidar ce 
este acum trei luni s-a aflat, îm
preună cu toți ortacii săi, în gre
vă. lntorcându-sc acasă, el a

Nou la REBUS nn REBUS H REBUS ■ REBUS
Cabana Rusii

i
i Pe Ladislau Schmidt, neobo
situl ți inspiratul artist plastic 
pctrilean, l-am întâlnit, după des
tulă vreme, acum două zile. Și, 
Intrebându-1 ce șl unde mai lu
crează, am aflat că de câteva 
luni realizează un basorelief ln- 
tr-una din sălile cabanei Rusu. 
Dumnealui s-a specializat în a- 
ceastâ tehnică artistică. Compo
ziția, în fază avansată, va armo
niza istoria mineritului, o legen
dă de circulație orală, care dau 
o explicație formării muntelui 
Parâng, și vechile preocupări păs
torești din ace,’, st .7 ■ ■e.ă. (T.S.)

I

Toamnă fără
mustării

. .i’ a Jiu-
lui nu s-o făcut In nici o toam
nă mu .’. Excepție nu fuco nici 

-l-t In C.ue SC pare Vum fl 
din nou lipsiți de pi-ic ea dd 
a bc i o car-â de must, nlâturi cu 
o bucată din •. ■ Tir ■ p ,lthă 
tl(j 03 ic.

Ti. ta COSi'itutiiH.' arc două mo
tivații precise: lipsa unei mus
tării amenajate în municipiu, deși 
a‘.em foarte mulți privatizați și 
prețul inacceptabil al struguillor 
pe piață din Valea Jiului. Am

bele — cu siguranță ne vor faco 
ca nici In ăccastă toamnă pașii 

lA nQ ne poarte, dincolo do pra- 

vreunii niti'iăiii tradițional».

ORIZONTAL : 1. Cea fără de prihană
— înaltă acuratețe morală ; 2. • Centrul
unei nave ! — Scaun înălțător — înche
gare lactată ; 3. Transportor de boabe
prin moară — Sus-pus ; 4. Camere I — O 
graminec rezistentă la secetă — Greu dc 
găsit ; 5. E o cumsecade — Teo ! 6. Astru 
cu sclipiri intermitente — Un ion în plus; 
7. Posed. — Soarele vechiului Egipt — 
Pământul nostru latin ; 8. Scăderea for
mei — Cuiu ! !). Fiting de ramificație — 
Cu adevărat ; lo. Popoare — Măsurile 
luate de englezi, 1! Protectoare dc capuri
— Mașină >b război.

VERTICAL. J. Zbuiătoare iu alaia
orcanului aerian ; 2 Marc adlinator —
Hominidul cel mai de soi — Enum rare
ce vria să urmeze ; 3. Bilingv margmali-
zat! — Vnl de no,i: 1. Catete' Cnnd
•-.-..-nalță face lumină -- Sunt ; 5. Gaz dc
lampă . electrică — Acidulat ; 6. Palton
țăran - Fele | 7. Secretoși ; 8. Vătâ-
mătura di p -a „nan i ; 9. Primul inâlțat la
cer in luir-, a antică — Peri 1 - Perioada
gr >I<>| i a ; 10. Umblători — C izne ' 12.
Tip c< -monautic.

*//////////// *//////////////f////////i/fttftf,f/jft

Dezlegarea careului MĂRIMI

EMARGINIRE. ETERNITATE, TELE, 
RIT. NI. ERE, A, TIRAN, R, AR.SI, O. ST, 
MAG, AMANAȚI, IN, PLA'i A, EN, NOD, 
TS, LORD, ANULA, Al. EE. TI. ETANȘA, 
R. AMIRALITATE

Cronică mondenă

Muzică, lume bună și
Așa emu spiiJni-jm inlr-um.il din numuJc Ir. cute u>< ziarului 

1)0:,ti’J, evenimentul monden numărul unu al acesta* Juni l-a 
^instituit recitalul de romanțe a| Tatianei Stepa Filipoiu, recital 
JUșțiiiUt in cadrul manifestărilor „Toamnei lupencnc".

In mka, dar atât dc cocheta sală dc festivități a Clubului cul- 
tmal, aianjatâ cu deos-juit bun gust de doamna directoare Jana 
l'etrișor, nu fost prezenți o mare parte clin „floarea cea vestită" 
u Lupeniului. Șl mi-aș permite să apreciez că a fost o scară intimă, 
o scară dc suflet. Adică exact așa cum și-a dorit-o dl. primar 
Ghcorghe Abălași, care nc-a făcut deosebita plăcere de a se așeza 
la masa pe care era ampla ,lt un mic bilețel cu textul: „Rezervat 
pentru piesă'. De unde am dedus că domnul primar se dă bine 
cu pJ,esa; . *

Dlipa cutcva ore bune in caic Tatiana 1 dipoiu nc-a încântat 
cu vocca-i atât dc caldă, întreaga asistență — care în tot acest 
timp a stat ca In transă — a intrat în activitate. S-a cântat la 
unison ,,T' i o cană cu vin". Gu toate că s-a consumai mal mult 
.vodcă . Rusească! Ofeiltă cu deosebită generozitate de organiza-

\ un om decHrâ :

CRIMINAL”
găsit un bilețel scris de mânuța 
neveste-si: „Sunt la film". De 
atunci au trecut câteva luni bune, 
dar nevasta și copilui nu s-au 
întors de la film.

Georgel dorește să-și limștes- 
că vecinii: nu și-a ucis nevasta, 
ea părăsindu-1, după cum se 
vede. Soția cinefila răspunde la 
numele de Rozalia, are 25 de 
ani și este o șatenă de 1,60 m. 
Cine o vede este rugat să nu o 
bage în seamă. Păcat de Cristian, 
băiețelul, care este nevoit să co
linde garsonierele împreună cu 
mămuca sa. (Vali LOCOTA)

Din ou 
la școa.â

Generații și generații dc elevi 
au început, an de an, cursurile, 
cu compunerea, devenită clasică, 
„Din nou la școală". Nici anul 
acesta n-a făcut excepție. Doar 
la Școala nr. 7 din Petroșani, un 
elev din clasa a treia a încercat 
o versiune originală: „Din ou la 
școala". Nu știm (n-a vrut să 
spună) da ă s a referit la origi
nea omului s ;u la vârsta elevu
lui dc clasa întâi, știm numai că 
a fost muștruluit ca la carte De 
unde ;im dedus că „originală" se 
potrives’c la noi. doar cu domo- 
rrațic Sau nj(.j atât (St C.)

covrigei
tjii. L’oamna consilier Estcra Eilip și-.i firul si ne această dată 
datoria, cu cin:.te, oferindu-ne cu arce iși gvu roz.itate rigizi,
care s-au consumat în cantități aproape... industriile.

Dar oonsumul forte a fost muzica Domnul viceprimar Bucur 
r.l-a adus aminte de vechile pasiuni nlc domniei sale. Astfel încât 
nc-a anr.nl.it că totuși mai există... „Imnul minerilor". Tar domnul 
vicc, arc, fără Îndoială, un talent deosebit in materie d- ,. canto. 
Fără exagerareI

In fir.al, nrtiz.ma acestei seri de neuitat — Tatiana Stepa 
1'iUpoiu — a fost răsplătită cu generozitate. Fiind premiată cu 
deosebită generozitate de Consiliuț local, sindicatul EM Lupeni, 
de dl. Milu Pârău (un patron iubitor dc cultură, așa cum a dove-* 
dit o întotdeauna când a fost nevoie) și de doamna Silvia, patroana 
singurel Case de mode din Vale, căre i poartă cu cinste numele.

Ilczumând, seara de romanțe a Tatiancl Filipoiu a fost o 
scară de caro am uvul parte cu toții, invitați și organizatori, de 
muzică bună, lume bună ș).„ covrigei. F,a fel dc buni Felicitării 
Și totodată mulțumiri’ (Tibcriu VIN'I'AN)

SI

iic’-ti rundul,

• ■ •

anr.nl.it


SÂMBAtA, 16 OCTOMBRIE 1993 ZORI BOI O

WEEK"ENfr-UL DUMNEAVOASTRĂ
A da sau a nu da din mână (în mână) Barul de ia cabina doi

din mâ- 
politru-

PRIMO TEMPO. Datul 
nă era înainte apanajul 
cilor care, având în vedere frec
vența ședințelor („multe și dese/ 
chei-a marilor succese”), a deve
nit chiar obișnuință. Gestica, cu 
cât era mai amplă si mai vânoa- 
sâ, avea darul de a sublinia și 
întări ideile călăuzitoare Bineîn
țeles cel mai tare la acest 
pitoj era și cel mai mare — 
ierarhie. In 23 decembrie 

în-scurt- 
balconul 
continue 

frumosului
I A fost

Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat 
dacă ar fi continuat ca datu’ din 
mână și cu „Tovarăși 1 Ceaușes- 
cu a întinat mărețele idealuri 
ale socialismului și comunismu
lui...” 7 Eu, unul, nu cred că ar 
mai fi prins 
puțin pentru

Cotroceniul. 
o perioadă.

Cel

ca- 
în 

’89,

TEMPO. ObiceiulSECUNDO 
de a da din mână în mână poate 
fi întâlnit, de regulă, în auto
buz. Când se deschid ușile, la 
cap de linie, e o goană după 
scaune, mai ceva ca în zilele alea 
bune din decembrie. Zile 
care se făceau și se
trei guverne pe oră. Odată ocu
pat locul — pentru a nu-1 pierde 
— banii de bilet se dau din 
mână în mână. Chestie ce stâr-

nește, nu de puține ori, discuții 
și chiar refuzuri din partea celor 
mai puțin norocoși. EPILOG (1N 
COADA DE PEȘTE). Să fie a- 
cest refuz o (firească) reacție de 
invidie 7 Să fie o reacție tot 
firească, împotriva celor ce dau 
din mână (în mână) pentru a-șl 
păstra scaunele? Iată o temă la 
care încă se mai poate medita.

Paul NICULESCU

Câta și mai câte îi sunt date omului să audă chiar și stand la 
coadă pentru un banal apel telefonic. Mă aflam deunăzi la oficiul 
poștal din Petroșani, unde așteptam un banal apel telefonic. La 
un moment dat telefonista a anunțat că : „Baru’ e pe linia doi”. 
L-am văzut imediat pe cetățeanul din dreapta mea sărind de pe 
scaun și îndreptându-se vioi, eu zâmbetuj pe buze, spre 
telefonistei. Unde, Cu un glas rugător a întrebat-o :
rați domnișoară, la ce cabină ați spus că aveți barul ? Nu 
alta, dar cât stau aici până-ml dați Clujul, mai trag și eu o dușcă 
la barul dv“. Of, câte îi sunt date omului să mai audă... (T, Vințan)

cabina 
„Nu vă supă- 

do

în
desfăceau

cel care l-a luat locul 
np-împușcatului la 

cC-ului a încercat să 
glorioasa tradiție a 
obicei. Obișnuința, de
urgent pus la pune» de mulțime 
cu istorica strigare : „Nu mai da 
din mââ-nă !“. Și nu (prea) a 
mai dat, pentru că s-a adaptat.

UJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiuinimmnniiiiii

Arioioore înotătoare
O companie caliiorniună a scos pe piață niște „aripioare îno

tătoare pentru mâini", numite „Streamliners”. Având o formă 
aerodinamică, acestea ușurează foarte mult mișcările înotătorilor, 
fund destinate în special celor care practică stilul craul. Ele 
aeiermină o peziție corectă a corpului în timpul înotului, asigurând 
o coordonare perfectă a mișcărilor efectuate de brațe și de pi
cioare. Pioducătorii susțin că aceste aripioare artificiale elimină 
nscui accidentării articulațiilor, deoarece reduc presiunea apei 
asupra umerilor.
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CĂRBUNE PESTE PLAN

Dezlegare: /CA—R—B/ —/ UN

HOTEL PENTRU FAMILIȘTI

tot a-

UMOR

— E — PESTE — P—LA—N/

cu redobândire 
(Monovcrb: 7—10)

ANECDOTE
INTRE EXCURSIONIȘTI

— Ați lost în munți, din câte 
am auzit. In Bucegi. A fost fru
mos ?

— Da. Extraordinar de frumos. 
Și chiar interesant I Am vizitat 
ți „Babele".

— Da’ mai tinere nu erau 7

către o actriță cam „trecută”...
— Vai dragă, nici nu-ți dai 

seama cum te înfrumusețează 
trei păhărele

— Dar eu 
păhărel I...

— Nu tu...

de coniac, 
n-am băut nici un

Eu I

SOLITARA

(Trivcrb: 6, 2, 4)

TRIO

CURIOZITATE.
r- Ia spune Ionelei tu ai văzut

Vreodată un cerb 7
— Da. La televizor.
— Eu te întreb dacă ai văzut 

vreunul in natuiâ.
— A, nu. Tata nu nc dă voie 

să scoatem televizorul afară.

r

MEDICALA
— Cum te simți ?
— Bine, dar de ce mă întrebi ?
— Fiindcă te-am văzut ieșind 

din farmacie. Am crezut că ești 
bolnav.

— Și dacă ai să mă vezi ieșind 
din cimitir ai să crezi că sunt... 
înger 71

spune colegului său :
— Sunt în mare încurcătură, 

îmi telefonează fiica mea că a 
născut, dar nu pomenește dacă 
este băiat sau fată. In concluzia 
nu știu dacă sunt bunic sau bu
nică.

— ?!...

Rubrică realizată de
Paul NICULESCT.

COMPLIMENT
La o agapă colegiala, un actor

• —

Soțul se întoarce foarte târziu 
acasă, ținând o sticlă goală în 
mână. Soția îl întâmpină autori
tară :

Ei, te-ai convins că 
este cel mai bine 7
Nu. Dar în schimb 
singurul loc deschis

casă

este 
asta.

acesta 
la ora

VESTIC-II — NEDORITE — ALE TRECUTULUI IN GERMANIA

O pisică 
tunsa scurt

Sonda de lângă
cârciuma

I.i piste p.itru decenii după 
•neierea războiului, pământul 

Germaniei continuă :ă ascundă 
vestigii nedorite de nimeni ale 
istoriei recente. Este vorba de 
rămășițele de tristă amintire ale 
conflictului care s-a purtat mult 
timp și cu înverșunare pe târâm 
german. Intr-un studiu al guver
nului de la Bonn, primul de acest 
gen realizat vreodată in Germa- 

pe L>-ritr>riU| țarii

Unde mergem?
S. > i-» \TA. H; f: :e, ora 

I
• Rugby Cup.i României : 

Știința l’eu c.'. jni — Minerul Ber
ii'ști. A lioja etapă în Cupa 
României la rugby oferă iubito
rilor ace lut sport posibilitatea 
urmăririi la fața locului a întâl
nirii dintre deținătoarea trofeu
lui, ș iința Petr ,.nni și Mineruj 
Bvibcșli; echipa din eșalonul 
A2. Victoria nu poate s. 'ipa 
iludenților, chiar dacă el vor a- 
linia ca șl la Laponi O e, bipa 
mult Întinerită.

Cealaltă reprezentantă a Văii 
Jiului, Minerul lupeni joacă 
tot astăzi, Ia .Sibiu, in compania 
redutabilei echipe C.SM

DUMINICA, 17 octombrie.
• Fotbal, divizia 13. Parângul 

au fost depistate nu mai puțin 
de 4 400 de Jacuri unde „deșeu- 
rile“ conflagrației se află și pre
zintă riscuri Printre acestea se 
află și unele locuri unde sunt 
depozit ite, fără să se știe pană 
acum, explozibil] sau substanțe 
chimice chiar și din primul răz
boi mondi;

Cint va suporta toate cheltu
ielile pentru eliminare» acestor

Lina — Mim ml Uricani Der
biul miei ;i al municipiului Pe
tro ini se desfășoară pe frumo
șii teren al A.S Parângul. Gaz.- 
dele cu 12 puncte acumulate, la 
num ij două de lider, pot face ce) 
mai mare salt in clasament, pu
tând prinde un loc I, după Pe
trolul Stoina. avantajată și ea 
tot de Jocul pe teren propriu. 
Minerul vine, însă cu rirel plus 
d" omogenizare și maturitate 
care i- iu adu . până acum su
premația, încercând să linișteas
că „șuvoaiele” Parângului, i-am 
numit P1' Ocolișan, Cristca, Mi- 
chimiș. la centrul terenului, a- 
col() unde ITorescu, B.iltaru și 
Orminișan aruncă mereu „mo
meala” Topor

„amintiri?” Autorii studiului nu 
iiu avansat o cifră exactă, însă 
s-au făcut estimări pe plan local. 
Astfel, in landul Ilessa, specia
liștii au calculat că este nevoie 
de aproximativ 70 milioane de 
mărci pentru a se curăța un re
zervor aflat în incinta unej foste 
fabrici ce a produs dinamită in 
anii 1911 — 191?

• Fotbal, divizia C lin alt 
derby, de data aceasta la Vul
can. Minerul, echipa cu cea mai 
puternică formație do juniori din 
județ, înfruntă un adversar pu
ternic, ambițios, cu o marc tra
diție in tolbai — Aurul Brad. 
Voicu et comp, știu că după 
un Joc bun, invariabil, urmează 
victoria.

• Jiul l’idri'a — Constructorii 
Hunedoara. După ce în etapa tre
cută Jiul a pierdut la 'fb'liue în- 
tei i indu și nu mal puțin de 3 
autogoluri și marcând prin Mi- 
ron golul dv onoare, acum va 
încerca reabilitarea și, implicit, 
victoria. Constructorul, ln»ă, 
o echipă bine legata. își va a- 
păra locul printr-un ioc ti ■ mare 
angajament.

Contrar aparențelor nu este 
un cățel, ci o pisică. Având la 
origine o blană deasă, anim ilul 
a fost pur și simplu ras cu lama 
unui brici. Stăpâna sa, o ameri
cancă puțin cam excentrică, a 
hotărât că fără blană ar fi mai 
frumoasă.

Statuia 
moliei

La sfârșitul secolului trecut, 
in Australia a fost aclimatizat 
cactusul brazilian. In anul 1925 
pc acest continent exist m atât 
de multe a'tf'l de plante, incăt 
acopereau'o suprafața de peste 
250 000 kmp. Cactușii ajunseseră 
o adevărata calamitate. Pentru 
stârpirea lor a fost adusă tot din 
Brazilia molia de cactus, care 
roade țepoasa plantă până la 
rădăcină. In câțiva ani, această 
molie a curățat imense terenuri 
stârpind definitiv cactușii Drept 
recunoștință, australienii i-au 
ridicat binefăcătoarei insecte n 
frumoasă și măreață 'titnio.

In t>U.\ și in Belgia sunt tot 
mai des întâlnite niște automate 
speciale. montate lângă cârciumi. 
Acestea sunt fie l ipt sonde, cu 
ajutorul cărora consumat >rul 
poate verifica dacă poate să-șî 
mai permită un pahar de bere 
sau și-a făcut deja „plinul” și 
nu este indicat să se urce la 
volan, fiind preferabil sa plece 
acasă pe jos sau cu taxiul. A- 
cesto sonde ' in in ajutoruj a- 
genților <k circulație, consti
tuind un veritabil autocontrol 
concret al c-niducătoi nor auto.
<*ZZZZZZZZZZZZZ»ZZZZZZZZZZZ/rZZZZZZZZZZZ/>

rântâna 
c,onshtf:riior

„1 autana Consulți i.ur”, con
struită în ornsiii Karlsruhe (Ger
mania) în anul 1905, este un mo- 
nunulnt urn iri tic. Acesta repre
zinți cape?, ie celor patru con
silii ri comunali inițiatori ai în- 
zestuiii orașului cu o fântână 
modernă. Din gurile consilieri
lor curge încontinuu apa care 
umple bazinul decorativ aj fân
tânii In mijlocul bazinului se 
iflâ o femeie goală 'are ține ța 
mâini două ulcele din care se 
t.irsa ipa neîncetat Doi dintre 
consiheii pai veseli, unul vrea 
să se arat,., demn, sei ios. inr al 
patrulea c te încruntat
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C A LE I DOS COP INTERNAȚIONAL
linindațiiie de pe Mississippi...

' Un amcriGan din cinci este de părere că Inundațiile dezas
truoase ale fluviului Mississippi reprezintă o răzbunare a lui 
Dumnezeu împotriva ticăloșilor, relevă un recent sondaj de opinie 
k0allup“.
ț, întrebarea, adresată unui eșantion de 1011 persoane era dacă 
.re.entele irundațu din Midwest sunt un indiciu cu privire la 
pedeapsa Iul Dumnezeu pentru comportamentul păcătos al oame- 
*iloi din SUA" Aproximativ 18 la sută au răspuns afirmativ, 78 
la eita au răspuns negativ, iar 4 la sută nu au avut nici o opinie. 
La intieb.re.i dacă guvernuj american a reacționat cât a putut 
dd prompt in cazul inundațiilor. 63 la sută au răspuns afirmativ, 
SO la sula ști răspuns negativ. Postul persoanelor chestionate nu 
*u avut n ci o opinie.

Ajutor pentru familiile cu copii... puțini
Premierul Republicii Smgu- 

pocv Goli GhoK Tong, a făcut 
ntkoscllt că guvernul sau va 

ini «ubstunția. perechne de 
l eu studii inferioare si cu

«acUturî mici dacă' se vor limita 
ța doi eopll. El a precizat că 
«oopul acestei măsuri este „de a 
încuraja familiile sarace să se 
Ajute singure dând naștere doar 
U doi copii*. Acest sprijin ce

se va acorda sub formă de alo
cații pentru învățământ și lo
cuință, ce trebuie îndeplinite 

spre a beneficia de acest ajutor, 
sunt următoarele: ambii părinți 
trebuie să aibă numai școala se
cundară, să câștige nu mai mult 
de 466 dolari pe lună fiecare, 
iar mama să nu depășească 35 
de ani.

Toto Cutuțrno Ia Solia
Cu J?>dScialc ini cântare" Culugno a ridicat întreaga sală în 

pioioare. friulți dintre admnatoni sai i-au impărtășit că au învățat 
Ui limba italiana acest cântec. La Solia a mai cântat și bitul „Eu
ropa 92", pe care i-a interpretat la Zagreb, fiind dedicat eveni
mentelor actuale din fost Iugoslavie. Mai ele cântăreț și-a încheiat 
concertul cu .Frumoasă ești pădurea mea", Un cântec patriotio 
bulgar, pe care l-a cântat intr-o limbă bulgară curată.

Va prinde oare lioris
Zicala „Cei mai inaiți copaci sunt scuturați 

de vânturile cele mui puternice" nu este dtloo 
îir.uinpidloare. Aceste cuvinte înțelepte i se 
poci ivesc foarte bine președintelui Elțin, in 
cup il căruia se spurg toate oalele.

,nca de la întâlnirea celor 7, unde a fost in- 
vi..ic potrivit formulei „7 + 1", el a înțeles ca 
esit vorba doar de o liaină diplomatică, pusă 
p- .lupul adevărului gol-goluț: „Șapte foarte 
baga i plus unul foarte sarac, în rolul cei șelo- 
ruiur. •; «

Lupă aceea s-au auzit lot felul de vorbe des
pre corupție în cadrul echipei sale, fund învi
nuite unele persoane care îi sunt foai te apro
piate.

Apoi opoziția a răspândit zvonul cu CIA ar 
conduce deja in CEI și că americanii au un plan 
pentru slăbirea puterii Rusiei, lucru pe care 11

Actorii din 
MdillâS

1. Larry liagman: „Pescuitul 
este pasiunea mea".

2. Victoria Principal: „Suni
o femeie tare, dar in același timp 
plâng ușor și sunt sensibilă".

3. Linda Gray: „Când am iiv 
cepul filmările, fiica mea avea 
12 ani. astăzi ea este măritată 
|i are un copil".

4. Charlene Tilton: „Este binif 
•â știi cum să te bucuri in viață".

Consumul de alcool in top
Britanicii consumă cea mai 

scăzută cantitate de alcool dintre 
toți vecinii lor europeni — pu
țin peste jumătate din alcoolul 
consumat de francezi, se arată 
înti-un studiu. Grupul producă
torilor de cidru Gaymar a ob
servat că britanicii cheltuiesc a- 
nual 24 miliarde de lire sterline 
(36 miliarde de dolari) pe alcool, 
dar beau mai puțin decât orice 
alt popor din statele Comunității 
Europene.

Francezii, cei mai ntari băutori 
din CE, au consumat din 199(5

pe cap de locuitor băuturi cu un 
conținut de 12,6 litri de alcool 
pur, reprezentând cu 80 de prcA 
eente mal mult decât britanicii. 
Germanii au băut 70 fa sută mai 
mult, iar spaniolii mal mult de 
șapte litri față de cât beau bri
tanicii.

Studiul a :onturat schimbarea 
petrecută în obiceiurile alcoolice 
ale britan. iilor, pornind de la 
berea Iradiț’ >ală până la vin, 
cidru sau „răcoritoare" — un 
amestec de v ,i și suo de fructe 
— și alte băumri alcoolice ușoare.

Dar consumul de bere încă re
prezintă 54 de procente din con
sumul britanio de alcool, față 
de 73 la sută cât se ridica în 1971, 
situând Marea Britanie pe locui 
cinci în Liga băutorilor de bere 
din CE, in urma Germaniei, Da
nemarcei, Belgiei și Republicii Ir
landa. Vinul s-ar plasa pe locul 
cinci între băuturile alcoolice 
consumate, dar francezii consumă 
de cinci ori maj mult decât bri
tanicii a afirmat grupul Gaymar. 
S-a considerat că spaniolii ar fi 
cei mai mari băutori de spirtoase 
din (SE.

0 pisică 
pericuioasă

Potrivii oficialităților de la 
Dayrut — oraș din Egipt situat 
la 270 km sud de Gairo — o pi
sică sălbatică a atacat recent 18 
copii, unuia dintre aceștia sfâșl- 
indu-i aproape total o ureche. 
In cele din urmă pisica a fost 
împușcată. Ea nu era o pisică 
obișnuită. Avea blana roșcată și 
era ceva mai mare decât un 
câine. Nu se cunoaște încă spe
cia din care făcea parte. Timp 
de câteva zile orașul a răsunat 
de împușcături, dat fiind că lo
cuitorii iritați de această „leoai
ca" trăgeau în toi ce mișca în 

jurul lor.

hlțîn peștele de aur?
fac sub ochii aprobatori ui conducătorilor ei.

Și, colac peste pupăză, au venit și senzațio
nalele dezvăluiri că președintele are o amantă, 
Lidia Muranova, și că zilnic bea 1 kg de vodcă 
produsa special pentru el, care nu miroase, dar 
care, firește, este alcool curat.

„Bi.ie, bine, am ințeles, dar e prea de tot", 
a spus supărat președintele Boi is Nicolaevicl.

Nu s-a supărat însă prea laic. Ba chiar a 
hotărât ca trebuie să se relaxeze. Și-a luat un
dița, și-a pus pe cap cipilica și a plecat la 
pescuit; dar nu prea departe de Moscova, pen
tru că era luna august și el știa că aceasta este 
luna pudurilor.

„Băieții" ascunși în tufișuri strângeau pumnii 
și se rugau: „Dă, Doamnei ca Boris Nikolacvici 
sa prindă peștele de aur; numai acesta ne poate 
salva!"

Portretul robot 
Chelsea Ciinton

Fiica președintelui american 
Chelsea Ciinton, se află foarte 
des in vizorul ziarelor și reviste
lor americane. Nu puține sunt 
glumele care se fac pe seama ei 
Astfel, că pentru a inspira cu
raj tinerei locuitoare a Casei 
Albe, cât și pentru a-1 bucura pc 
tăticu’, recent, revista „Național 
Inquirer" a publicat un portrcl-

robot al fetei. Cu ajutorul unoi 
experți in ale frumuseții și a, 
unor metode comparative, revista 
anticipează cum va arăta fiica 
lui Bill Ciinton la 19 ani. 1‘are- 
rca unanimă este că peste șas< 
ani Celsea va fi foarte frumoasă. 
Dă Doamne să aibă dreptate 
computerul I

hm»tul... amendat!
Poliția, paznicii parcurilor și 

ofițerii Imbrăcați in haine civile 
eu prins sute de adolescenți in 
timpul unei razii impotnva fu
ma orilor printre tinerii vaga
bonzi din Smgapore, a afirmai 
o oficialitate a Ministerului Sa
ri i ații. Oficialitățile Ministerului, 
aju ite de ofițerii însărcinați cu 
aplicarea legii, au oprit. 355 de 
fumători sub limita vârstei in 
locuri publice, în timp ce profe- 
som au prins asuprtt faptului 
2«7 de studențl, ln cadmj școli- 
loi, de când Singapore u interzis 
l'i i> tn.ii tineriloi • sub 18 ani

»u și aprindă in public țigările.
„Le-am dat o perioadă de gra

ție de trei luni și cei care au fost 
prinși au fost avertizați, iar pu- 
linții și profesorii au luat notă 
de infi acțiunea lor", a adaugat 
oficihlita'ca. „Dar fumătorii sub 
limita vârstei vor fi amendați 
de luna viitoare". Adolescenții 
care voi fi g.isiți pen ru prima 
oaia inC/ilcând legea vor plăti 

o nmenda de 50 dolji i slngapo- 
rc/i (30 dolari americani) și, în 
cazul n ii multor infracțiuni, a- 
nn-nd.i va ridica la 100 dolari

singaporezi (60 dolari americani), 
l’o 31 mai, Singapore a mai 

interzis de asemenea vânzarea de 
țigăii celor sub 18 ani, astfel că 
doi dctailiști au fost amendați 
conform legii cu 750 dolari sin- 
gaporezi (150 dolai i americani), 
s-a afirmat intr-o declarație a 
ministerului. Alți 12 proprietari 
de tutungerii nu fost amendați 
fieemc cu 500 dolari singaporez! 
(300 dolari americani) pentru ca 
nu au etalat in magazin emuli 
țiile pentru vânzaiea de țigări, 
prohibita pentru cei sub vârsta 
de 18 .ml.

Controversa asupra lui George Busn
„Un document al arhiveloj marine americane sugerează puternic 

că loslui președinte George Bușii a comis ț> crimă de război, ca 
tânăr pilot al unuui bombardier în Pacificul de Sud în timpul 
celui Jc-aj doilea război mondial", scrie săptămânalul „Observer". 
Potrivit pu iicației britanice documentul notează că o escadrilă 
caro il cup.mdea pe George Bush și un al doilea pilot de bom
bardier VT 51 a mitraliat „două bărci de salvare care transportau 
supraviețuitorii unui trauler japonez pe care Bush îl scufundase". 
„Traulerul s a scufundat în cinci minute și echipajul său s-a îm
barcat in două bărci pe care VT le-a mitraliat", spune un pasaj 
al documentului citat de „Observer". Săptămânalul subliniază că 
„VT facea parte din escadrila lui Bush", caie îi cuprindea și pe 
locotenentul R.R. Houlc, dar nu se precizează dacă „VT este fo
losit la singular sau la plural". Săptămânalul citează un respon
sabil al arhivelor marine americane potrivit căruia „folosirea la 
plural era cea mai obișnuită" și arata că „trei fraze mai sus VT 
este folosit la plural, relatându-se cum Bush și lloule au atacat 
in același timp traulerul".

Săptămânalul afirmă de asemenea că „mai multe mijloace de 
comunicare americane de prim-plan" au luat cunoștință de acest 
raport anui trecut „în ultimele săptămâni ale campaniei preziden
țiale americane", dar au decis să nu îl dea publicității. Săptămâ- 
miul „Ncwsv/eek" a estimat — potrivit directorului biroului său 
de la Lathirglon, Evan Thomas, citat de „Observer" — că „erau 
prea multe explicații posibile". Publicația citează și părerea unui 
responsabil al US News and World Report, care a afirmat: „Noi 
nu am puiuț confirma că avionul lui George Bush a fost implicat 
în acțiune și nu a existat un consens cu privire la faptul dacă 
autorii lui pot fi urmăriți pentru aceasta". Cu toate acestea, do
cumentul urmează să fie publicat în ediția din septembrie a pu
blicației „IJaaper’s Magazine", arată aceeași sursă?

Amuletă periculoasă
Recent, în apropierea localității 

Revadin din Israel a fost desco
perita o statuetă reprezentând o 
figurina unicat. In opinia specia
liștilor, descoperirea datează din 
secolul al XlII-lea î.e.n.

Figura reprezintă o femeie pe 
pântecele căreia se afla embrioni 
dc gemeni. I’c pulpele ei se pot 
vedea imagini înfățișând capre 
sălbatice în apropierea unor co
paci cu ramurile aplecate. Mo

tivele ornamentului simbolizează 
izvorul vieții și fertilității, caro 
vorbesc despre o măiestrie artis
tică excepțională a civilizațiilor 
antice.

■Specialiștii susțin că această 
figură avea și o destinație prac
tică. Este probabil ca ea să fî 
servit femeilor gravide drept a« 
mulctă împotriva magiilor și 

forțelor răului.

Noi documente ale CIA privind asasinarea 
lui John Kenneiiy

Arhivele naționale americane au deschis pentru public accesul 
la 800 )0c d<> pagini de documente privind asasinarea, în 1963, a 
președintelui John Kennedy, din care 90 000 provin din arhivele 
secreta al GIA.

Documentele CIA, ca și cele ale Congresului și ale comisiei 
V/airen. însărcinată cu ancheta, au fost renii.se Arhivelor Naționale 
in vn'utca unei legi din 1992.

Gonim rn unui document U1 serviciilor de informații ameri
cane, un fost expert al agenției, Peter Dcryabin, lansase la cinci 
zile după asasinarea președintelui Kennedy, la 22 noiembrie 1963, 
la Dallas (t exas), ipoteza unei acțiuni 'a serviciilor secrete sovie
tice, KGB, pentru a reduce prin această acțiune presiunea internă 
exercitata asupra liderului .sovietic Nikita JIrusciov,

„Moartea pi cșcdintclui nostru distrage intr-adevăr atenția 
sovieticilor de la problemele naționale. Ea are un efect direct asu
pra longevității lui llrusciov", sublinia un raport, clasat confi
dențial, de opt pagini, redactat de P. Dcrșabin, fost agent KGB, 
refugiat in Vest 111 1951 și decedat in 1992.

Raportul avansat și posibilitatea ca Lee Hai vey Osvvakl, asa
sinul prezumtiv al președintelui, să fi comis asasinatul din proprie 
inițiativă după ce fusese trimis in SUA de către KGB cu o altă 
misiune.

După predarea celor 90 000 de pagini de arhivă, 37 000 da 
do> umc.nte se mai află incă la CIA. Dintre acestea, 27000 ar putea 
fi publicate in viitori dar 10 000 sunt documente pe care ®1A do
rește șâ le țină secrete, deoarece ele c<>nțin elemente pe care o 
agenție de infoi niațij nu lc publică niciodată, șt, mai ales, nu 
divulga sursele informațiilor sale, a subliniat unul din purtătorii 
ci .ic cuiânt, David 1-Tcnch.

renii.se
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Speranța'*

lp „Mersul trenurilor de călă
tori" există multe curse de per
soane, însă nieiuna nu poartă a- 
tâtea persoane cu bani precum 
trenul accelerat 337 „Speranța", 
de pe ruta Craiova — Gluj-Napo- 
ca. Seară de seară, peste 100 de 
persoane, așa după cum ani a- 
Ilat de la șeful stației, așteaptă 
acest tren numit dorință pe pe
roanele gării din Petroșani.

Oamenii strâng la piept saco
șele cu bani munciți șl speră că, 
peste trei luni, se vor întoarce 
oameni bogați. Zona gărilor a 
fost de când lumea locul în care 
și-au făcut veacul vagabonzii, 
cerșetorii, oamenii de la periferia 
societății, infractorii. Mai ales 
aceștia din urmă, care profită 
de busculada ce se produce la 
urcarea șl coborârea din tren.

Poliția feroviară din localitate, 
ne-a asigurat însă că nu au e- 
xistat niciodată evenimente le
gate de acest tren. Nu pentru

Despre Părintele Ioan Păcătoșii

Mai
Marți noaptea, Televiziunea 

Română a transmis după filmul 
„Sabotaj" regizat de Alfi d Ilit- 
chock, un jurnal de călătorie la 
Locurile Sfinte. Cel care dădea 
explicațiile necesare era un doc
torand român trimis la Ierusalim 
le Biserica Ortodoxă Română. 

Am ascultat cu atenție dizei tații 
docte și pasionante despre ma
nuscrisele de la Marea Moailă, 
despre Via Dolorosa, despre Sfân
tul Mormânt și despre Țara 
Sfântă. Numele mirean al docto
randului este loan Sălâgcan. Pe 
micul ecran a apărut doar acest 
nume, rărintclc Ioan Sălăgean 
este starețul mănăstirii Lainici 
Iar credincioșii din Valea Jiului 
iu cunosc sub numele de Ioan

România - Belgia 
în cifre absolute
Până la data meciului de fot

bal România — Belgia in Pctio- 
țuni s-au înregistrat 1210 nasteii 
ți 4 ’7 d -cesc. Sjxirul natural al 
populației Petroșaniului a fost 
pană la data amintită de 783
suflete. Nu excludem faptii] ca 
in urma răsunătoarei victorii, 
avântul românilor să se mani
feste și maj pregnant. Tot până 
la 13 octombrie 1993 s-au înregis
trat exact 333 căsătorii. Fericiți! 
Ciiri au fost d-ra Paolina L.cnnța 
■Majcri din Prtmdu Bârgaului și 
dl. Ionel Bujorcanu din Murgcni 
—Vaslui. Ei s-au prezentat în 
fața d-lui primar Gheorghe Ber
ea pentru că s-au cunoscut în 
Petroșani și tot aici au și domi
ciliul stabil. Doamna Bujorcanu 
este casnică iar dl. Bujorcanu 
este vagonetar ia EM Dâlja. Noi 
|e urăm să aibă parte dc tradi
ționala casă de piatră. (M B.)

(Urmare din pagina 1)

prin ganaj. Pentru cele spuse tr
iat cu ocazia discuției, cat și in 
scrisoare dumnealor Iși asumă 
întreaga responsabilitate. In plus, 
Îmi dau de înțeles că dedesub
turile sunt mult mai consistente,

PART TWO. Ce mi a răspuns 
dl. Badea când i-jm comunicat 
ceea ce auzisem de la cei cu care 
stătusem de vorbă. „Nu am nici 
un dialog cu nimeni in afară când 
vin cu prooleme de serviciu. Cui 
i-am dat eu dispoziție? In cc 
sens? Eu n-am treabă cu nimenil 
Eu sunt trimis iu probleme la 
autobază. Dacă vin c’> probleme, 
nu înseamnă că zic unui șofer să 
plece în cursă sau nu. Vino la 
Serviciu când vrea, pleacă de la 
■erviciu când vrea. Că Anechntei 
și Beldie nu vin )a serviciu din

!renui de la miezul
că el trece prea repede prin 
gară și infractorii nu au timpul 
necesar pentru a se lega de el, 
ci din alte motive. Oamenii îm
preună cu speranțele lor cu tot 
călătoresc în condiții de deplină 
securitate. Trenul beneficiază 
de un regim special, paza viito
rilor milionari fiind asigurată 
de o patrulă interjudețeană de 
poliție, condusă de un subofițer 
oltean. E știut că este bine să te 
lași pe mâna oltenilor. Istoria 
ne-a dovedit-o. Deci, liniște.

Singurul chioșc cu program non 
stop se află pe peronul gării. Am 
fost curioși să aflăm care este 
volumul tranzacțiilor care se 
încheie la miez de noapte. Din 
păcate, chioșcul era Închis (chiar 
dacă era non stop), pentru ca 
a.șa cum ne-a spus o vecină de 
baracă — „a funcționat azi-noap- 
te".

Fenomenul Cajitas, jocul, cir
cuitul — cum doriți să-i spuneți

sau

puțin este mai
Păcătosul. Puțini dintre dumnea
voastră știu că, în vacanța de 
vara, părintele a avut propuneri 
pentru o călătorie de studii în 
Statele Unite. A renunțat pentru 
un motiv foai te simplu. Avea 
de terminat pridvorul catedralei 
pe care a proiectat-o și ridicat-o 
in curtea mănăstirii. Tot în a- 
ceastă vară fierbinte capii Bise
ricii noastre au vrut să-l instale
ze intr-o funcție foarte în.iltă, 
propunându-i să păstorească pes
te toate bisericile românești din 
afara țării. La mănăstire s-au 
perindat, cu misie de lămurire, 
oameni importanți din ierarhia 
bisericii,

— Părinte de cc n-ați acceptat 
funcția ? Șlin 0 mulțime de oa-

V ideo film

Madonna se dezbracă de dragai ariei
FILM TOP (pe baza cererilor.’ 

la studiourile video din Petro
șani) : 1. Ținta dificilă (supcrac- 
țiune cq Ji-.m CI. Van Dainme)* 
2. Ultimul erou dc acțiune (su- 
peracțiune, ficțiune cu Arnolu 
Schwarzzenegger); 3. Alpinistul 
(superacțiune. suspans cu Sylvcs- 
ter .Stallone); 4. Dracula (acțiune, 
thriller, dramă cu Gary Oldmnn, 
Anthony Hopkins); 5. Corp de
lict (psihothriller, erotic cu Mu- 
donna, William Dafoe).

Eutopa cinematografică a fost 
scandalizată la apariția peliculei 
„Body Of Evidence" („Coip de
lict" sau „Prețul trupului") Nes
tăvilita Madonna îți aduce amin
te de anii tinereții, când aparea 
în filmele porno. Acum, in peli
cula iui Uli Edcl, nudul Madon- 
nci Loui.se Ciecione (numele com
plet), poate fi admirat șl contem

0 luptă
martie, asta nu rnâ interesează. 
Dimpotrival Le-am adus la șoferi 
cauciucuri, acumulatori, piese 
fără buni. Ei sunt jraducbroși. 
Uite, acum, aranjamentul meu! 
Am făcut rost dc kavcchiii fără 
bani (ii spune urnii lucrător caro 
tocmui a intrat in camera în care 
purtăm discuția: „Cu un bidon de 
30 litri să meargă acolo!"). Ei 
trăiesc datorită relațolor lui Ba. 
dea. Vă rog să luați o persoană 
Căreia i am zis cu mută sau nu 
mașina. Un exemplu de om de 
aicea. Pe mine nu mă interesea- 
zal Unitatea e In comă. In pro. 
porție dc 90 la sulă. Toți așteaptă 
Mlarii fără muncă. Te rog nu 
nota asta! Să-ți dau dale ilare 
desprc Benanu, cure-i cei mai 
mare escroc. Sunt documente c-a 
produs în cursul lunii august — 
in iulie n-a lucrat — un preju-

nopții
— a i._ it. ca efect secundar O 
microindustrie. care aduce a 
turism original. Sine a fost la 
Cluj a văzut mn infima se afa
cerile celor care pun la dispozi
ția „turiștiloi “ diferite civicii 
Nu cine știe ce : un hamburger, 
un hot-dog un suc. Forțând pu
țin. putem afirma câ orașul Cluj 
a devenit cea mai Importantă 
stațiune turistică din România. 
Poate ce s-a spus cândva, cum că 
turismul e o șansă pentru țara 
noastră, începe să se adevereas
că, cel puțin in cazul Clujului.

Ce șansă arc Valea Jiului de a 
devenj și ca o zonă turistică, sta
tut la care este îndreptățită sâ 
aspire '! înființarea unui Caritas 
la Petroșani ? Dacă răspunsul 
dumneavoastră este da, domnuș 
ing. Bei ca, primarul orașului, 
arc dreptate. Dați-ne punctul 
șapte din platfoima electorală ș! 
atunci' țin’te trai, nencacă I

Văii I.OCOTA

mult
meni care ar fi dat orice să a- 
jungă la o asemenea înălțime...

— Știu, îmi zice părintele Ioan. 
Dar nu vreau să mă simt un om 
făi i țaiă. Un desțărat... (M B.)

Scăpați de sută șî 5 !eî!
La noi, „Când se ia cate-o mă- 

sura/Lumea-njură..." vorba poe
tului. Uneori, pc bună dreptate. 
Alteori, chiar degeaba. Pentru 
ca respectiva e receptată ana
poda. Astfel, zilele trecute, pe 
geamul unui autobuz particular 
am citit următorul anunț: „Banc
notele de 100 lei și monedele de 
5 lei din aluminiu nu se mai 
primesc, fiind retrase din circu
lație. Așa cum s-a anunțat in

plat, in jurul unei povești porni
te dL la o crimă. Cel mai bun 
avocat apărător din oraș preia 
cazul (actorul X^illiain Dafoe), 
dar senzuala Rcbccca (Madonna) 
11 va corupe și iniția sexuaj pe 
ace ta. In fine, dupu o suita de 
răsturnări și controverse, dcr.ba- 
teii în fața unui procuror abil 
(actorul Joc Mantcgna) apar și 
alte indicii... dar mai Line să 
vedeți filmul I Alte sugestii in 
afara topului de mai sus: „Ne
meșii" (superacțiune i>F cu Oii- 
ver Gruner), „Dansul scorpioni
lor" (acțiune, polițist cu Kim 
Coates), „Time Trux" (superacțiu
ne SF gen „Tei minator" cu Dale 
Midkiff), „Legea răzbunării" (su
peracțiune cu Dolph Lundgrccn), 
.Încăperea inimii" (dramă cu 
îlclcn Shaver, Pcter Firth).

1NFO FILM. • In curând vor

cu acuze
diciu dc 200 000 lei pi'in tran
sporturi în favoarea unui privati
zat în detrimentul unității, ^’ot 
du rula, kilometrii, valoarea ta
xării. Sunt legat de 32 de am de 
muncii dc unitatea asta. Am ju. 
ci al în mod exemplar. Nu sunt 
la dispoziția lui Berianu sau Dia
conii. Ei iot la mine vor veni. 
Pc alții nu-i doare de mașini, di
rectorul întreprinderii nu se in
teresează de situația parcului Am 
pierdut locuri de numi â, d,n- nu 
s-a făcut nimic pentru clc. Ai 
riojjtn au pierdut la licitație, la 
cărbune. Din 515 mașini cate are 
societatea, In martie s-au anga
jai 70 pe întreaga societate. Cel 
curo fac Și spun să vorbească 
ce an lucrat ei. In ultimele 7 
lunj n-au lucrat o zi Să nu dis
cuți cu trântoriil Ei n-au venit 
odată cu mine în unitate și n ou

Apotțeui satanismului...
(Continuare in pag. a 7 a)

Orice om care mai gândește rațional și judecă logic iși dă 
seama că această mișcare este apogeul satanei pe pământ.

Așa cum am spus, diavolul, ca să-.și împlinească scopul său 
distructiv, o dată cu venirea Mântuitorului lisus Ilristos pe pă
mânt și o dată cu venirea cred.nței în Hristos, puterea Iui a fost 
zdiobitâ. Toți care deveneau creștini și făceau cele ala credinței 
creștine erau privilegiați, erau favorizați și apărați de puterea 
crucii lui Hristos, cea care l-a biruit pe diavol.

BIRUINȚELE cele mai mari ale diavolului, în creștinism, a- 
supra oamenilor, au fost și sunt acestea :

a) Bnuința de a distruge unitatea credinței de a faco pe 
oameni in chip viclean, specific Iul, să părăsească credința ade
vărată, ortodoxa de la origini șl să adere la alta pe care a îmbră
cat-o și i-a dat o formă ispititoare și ușor accesibilă pentru mo
meală. deci. PSEUDOCREDINȚA (Falsa credință).

b' Bituința prin diferite curente filozofice, literare șl istorice, 
de a sustrage omului și elementara idee de Dumnezeu, născută 
in el, în om, devenind ateu, deci ATEISMUL.

c) O altă biruință este asupra multor oameni care au încheiat
cu diavolul, de aici, de pe pământ, un pact, un fel de alianța, 
intrând în cooperare și într-ajutorare, prin practicile oculte :
vrăjitoria, necromanția, hiromanțin, telechinezia, teosofia, antio- 
posofia, spiritismul și altele. Toate acestea nu se dau pe față eă 
au o conlucrare cu diavolul, ci că posedă niște puteri paranormale, 
nu-i dau numele direct al diavolului demascându-1 ca nu cumva 
să sperie oamenii, ci chiar uzitează de cuvinte sau obiecte sfinte. 
Aici cad în cursă mulțl oameni, deoarece puterea este viabila. 
Acesta este, deci, OCULTISMUL

d) Apogeul birunței este, prin nenumăratele mișcări și seefe 
devenite, deja, pc față, ca satanice, adorând și inchinându i se 
diavolului, folosind fără nici o suspiciune, chiar și cifra de 566 
a lui Antihrist, așa cum se descrie in Apocalipsă, cap. 13, pe care 
vi-1 recomand tuturor să-l citiți.

Aceste fiind apogeul diavolului, este ce, mai periculos pontrij 
oameni, așa pericol și așa durere mai mare cred că nu poate avea 
Biserica și capul ei, care este lisus Ilristos.

Acestea auzindu-le și văzându-lc, fraților, să tragem concluzia 
fiecare, știind ce avem dc făcut, fiă ne ferească Bonul Dumnezeii 
de toate aceste urâciuni înaintea scump- i și strălucitoarei Sale Fețe.

mass-media, începând cu 15 oc
tombrie băncile, nu vor mal re 
pune în circulație banii respec 
tivi, dar aceștia vor fi primiți ca 
mijloc de plată, până în 31 de
cembrie 1993, inclusiv. După 1
ianuarie 1991, banii vor fi pri
miți numai de unitățile bancare, 
CEC sau Poșta. Deci până la
sfârșitul anului, bancnotele de
100 și monedele dc 5 lei din a- 
luminiu circula. (P N.) 

fi terminate filmările la o nouă 
peliculă cinematografică româ
ne.. că, purtând semnătură lui 
Sergiu Nicolaescu. Titlul filmu
lui, „Oglinda", având ca temă 
o evocare a perioadei 1944—1954. 
Printre momentele surprinse în 
film, evenimentele de la 23 au-, 
gust 1914, aducerea guvernului 
Dr. Petru Groza la putere în 1945, 
executarea mareșalului Ion An- 
toncscu in 1946. Actori de marcă 
fac parte din distribuție: Adrian 
Valeu (în rolul regelui Mihai), 
Ion Siminie (mareșal Ion Anto- 
nescu), Dorel Vișan (Dr. Petru 
Groza), Șcrban lonescu (Lucrețiu 
Pătrâșcanu), Virgii Andricscu 
(Gh, Ghe.-DeJ), Gheorghe Dinicâ 
(Mihai Antonescu). Se pare că va 
fi cel mai mare eveniment cine
matografic românesc din 1994. 
(Genu TUȚU)

aceeași atitudine față dc ea, D 
interesează doar interesele, și nu 
degradarea unității. Să iy exem
plul meu față de aceasta uni la
tei Să aibă o atitudine cinstită! 
Pc Di.iconu l-ii refulai mina Dul- 
ja și nlțn peniru că nu respectă 
programul. Lui Rvreanu îi place 
să dea cu jula. Ej sunt dineurile 
garajului. Dacă s-ar fi nngajat 
odaia cu mine, nici măcar nu in
trau în curte"

Am prezentai depozițiile ambe
lor ttioerc: reclainanți și pârât. 
Cui ii poți da dreptate? Închei 
cu o mențiune. La vreo două 
ceasuri după convorbiri, ni-a su
nat, la n dai țic, dl. Badea. Dorea 
„nr,te retușuri" la cele spuse d«> 
dumnealui. L am rctuzat politicos. 
Din cate știu, în redat ții se re
tușau uoar fotog-afiile unuia a- 
cuui ing <>p.it la Ghencc.i.

Noi gândim, nu dărn ca 
pat ul, sportul ne-alungă >mv 

rul!

Cil o craii

II
Elapd a 12 a a diviziei B 3 na 

va țintui mâine pe micuțul 
rlion din Lonea, acolo unde an* 
bitiile liniei Calup — Floresc^
— Baltai u — Topor vot fi prj# 
mite cu biațele descl.iso (I) 
altă... aripă a fotbaluMii autoh
ton — aripa dc est —, unde altQ 
ambiții stau Ia cotitură: Uătoțj
— Ric0 Cristca — Staira — Ocoh 
|ișan. Am luat câteva nume lâ 
întâmplare din derby-ul matinal 
Parângul Lonea — Minerul Urli 
câni, derby arbitrat de o brig.idj 
din Oradea, pe nuumele dc B- 
Iacob, I. Putea, S. Lucuțâ.

Bănuim că va Li lnghcsui.iîS 
ca la România — Belgia, că vo«ri 
vedea fotbal, că nu vo» fi bătut* 
cu strigături și alte gratulațll 
de-astea. Ce spun ucri!': Consla*j» 
tin Căluți (antrenor Parângul) 1 
„Sper într-un joc frumos, sporit* 
ți spcctatoi i mulțumiți. Asta Mi 
seanmă că ne gândim nunr.. 1* 
victorie !“. Dorel Marfa (anlienoi 
Minenil Uricani) : „O ecbîpA <1| 
locul 1 trebuie să se respecți 
printr-un joc exemplar. Vom faea 
ce ne slu în putință, la jwnhoM 
fotbalului, să nu pierOem, H

• Cimentul Ficnj — AS Pwțțt 
șeni Vulcan. Un Joc a| necăji|Uof^ 
adică locul 14 cu locul IN... Oorr*
pot scăpa Bnzduga ți ai hii ti* 
minus 2 ? )M

• Pi tl-olul Sloina — Minei uL 
Lupeni. Gorjcnn lui Bătuță mi 
șansa de a urca pe locul J. feu* 
i-ar putea scăpa ocazia 7

• Unirea Alba Iuiia — JhiJ 
Petroșani. Unii spun-’ui că sofî* 
iele vine <lc la răsâiit. Dar dacă 
minunea îu divizia A 2 vine dlu 
Apuseni ? Antrenorii jiuhst Du
mitrii Marcu spunea câ Unirea 
jxiate fi... dezmembrară a< .«s.i la 
c.i .'-iii nu uităm însă că j'atu.u 
ți arbitrul OctavLiu .șuvng simț 
de o teapa... (Genu ȚUȚU)

Loui.se
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fi culebru mnrmănt va
ANIVERSARI

PĂRINȚII, bunicii și sora, u- 
rează dragei lor Maria Ignat, cu 
ocazia zilei de naștere, numai 
succese, sănăUite și „La mulți 
ani!* (0126240)

FAMILIA Saroși urează finilor 
Liliana și Victor Nucă, eu ocazia 
căsătoriei, „La mulți ani! ș> 
.Casă de piatră". (0126235)

PENTRU Marius și Daniela, 
ani mulți și fericiți in continuare! 
Din partea familiei Cucăilâ.

(0126195)

TOATE florile din lume pen
tru scumpa noastra fiică Mihaela 
Adriana Vlădău, cu ocazia împli
nirii celor 17 ani. Cu multă dra
goste părinții. „La mulți ani!"

(0126210)

SCUMPEI noastre soție și mamă 
Isaszlo Maria, la aniversarea zi
lei dc naștere, ii dorim ca drumui 
vieții sale să-i fie presărat cu 
flori și bucurie, fericire și sănă
tate și un sincer, călduros „La 
mulți ani!" Cu multă dragoste și 
respect, soțui Erno și fiica Da- 
lida fiul Daritis și nepoțica Bobo. 

(0126215)

PENTRU Nicu Nicolescu, la 
aniversarea celor 19 ani, sănătate, 
fericire și un călduros „La mulți 
ani!* Cu dragoste, mama și fra
tele Sorin. (0126206)

LA MULȚI ANI! cu ocazia zi
lei dc naștere lui Loghin Petrov 
din partea Iui Nuși. (0126214)

FIICA Magdalena urează scum
pei sale mame Humer Raveca, 
eti ocazia zilei de naștere, multă 
sănătate, fericire si căldurosul 
.La mulți ani!" (0126234)

VANZARI

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
bl. 97, sc. I. ap 39, intre orele 
14—19. (0126243)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșani, Independenței, bl. 12A. 
Relații, telefon 544906. (0126239)

•SOCIETATEA Comercială Nl- 
ROS LD Impe.x SRL. Petroșani 
oferă spre vânzare en gros ur
mătoarele produse: vodka ita
liană, signore Italia — 4 sorti
mente, vodkâ indigenă, rom. bere 
Baia Marc. Informații, zilnic, In
tre orele 9—17, magazin Presto- 
Torentes, str. 22 Decembrie nr. 
I, telefon 545905. (0126213)

VÂND miciobuz Diesel, înma
triculat, și Rcnault 14. n«inmatri- 
culat—900 mărci. Petroșani, Pa
triilor, 5 (vizavi IUMP). (0126163)

VÂND apartament 2 camere. 
Deva, Minei ului, etaj 1, gaze, te
lefon, balcon închis. Relații te
lefon 617161 (Deva). 511265 (Pe
troșani). Pieț negociabil. (0126093)

VÂND Ford Fiesta, neinmatri- 
culat. Petrili, 8 Martie. -19/9. 

(0126233)
I

VÂND televizor color. Relații 
«ămbătă-duminicâ, până la ora 

15. Petroșani, Aviatorilor, bloo 
64 A, ap. 13. (0126190)

VÂND vilă Pctroșqnl, str. 11 
Iunie, nr. 13 și ca .ă — Calea Dl- 
rânești, nr. 17. Relații telefon 
515951. (0126191)

VÂND televizoare color, str. 
Doinei nr. 5 (vizavi IUM Petro
șani). (0126138)

VÂND apartament 2 camere, 
str. Independenței, bloc 15/40, se. 
2, Petroșani, preț 1 800 000 lei. 
Informații între orele 12—15.

(0126224)

VÂND caroserie Mercedes și 
piese schimb motor. Petroșani, 
Independenței 1/10. (0126200)

VÂND congelator 5 sertare. 
Infoi mâții telefon 570836. (0126225)

VÂND microbuz Valkswagen 
Diesel. 9 locuri. Relații Petroșani 
(Aeroport), str. Aviatorilor, 26/4, 
între orele 16—21. (0126220)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATE angajează, con
venabil, barmani și ospătari. In
formații la telefon 545373. (0126177)

CAUT femeie îngrijire copii 
9 luni și 2 ani. Relații Petroșani,

Independenței bloc 18, ap, 30. 
Telefon 542676. (0126212)

SOCOM UNIREA — Unitatea 
132 Petroșani angajează bucătari. 
Informații, după ora 12, etaj Com
plex Parângul (fosta croitorie).

(0126226)

ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți cu copil cău
tăm gazdă în Petrila — Petro
șani, exclus Aeroport. Telefon 
555261. (0126222)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCIIIMB garsonieră confort I, 
Lupeni, str. Parângului, E 6/33, 
cu apartament 2 sau 3 camere, 
Lupeni. (0126231)

PIERDERI

PIERDUT 5 x 10 000 lei chi
tanțe pe numele Rusu Gheorghe, 
eliberate de Sistemul Vitalis Pe
troșani. Le declar nule. (0126228)

'Ip/văhii
Arheologii chinezi vor relua în 

curând acțiunea de deschidere a 
mormântului celebrului împărat 

unificator al Chinei (la sfârșitul 
secolului al 11-lea î.e.n.), Qin 
Shihuang. Potrivit relatărilor din 
presa de la Beijing, specialiștii 
chinezi — care au realizat săpă
turile, până în 1976, la volta (în
căperea) No. 1 și No. 3 din fas
tuoasa construcție funerară, con
siderată drept unul dintre cele 
mai spațioase și bogate morminte 
imperiale din lume, punându-se 
în evidență, pe lângă un număr 
imens de obiecte de artă din 
aur, jad și porțelan, și o adevă
rata „armată" de sute de război
nici din ceramică — trec acum 
la deschiderea voltei No. 2.

Lucrările, reluate după 0 pau-

nui taine
ză de 17 ani, vor fi efectuate cu 
multă grijă, necesitând, probabil, 
câțiva ani. Se așteaptă descope
rirea unor noi mărturii despre 
organizarea socială, militară, eco
nomică și, cu certitudine despre 
nivelul ridicat al culturii 
artei, toate încurajate fără d. 
criminare de Qin Shihuang uni
ficatorul, între anii 221 șl 296 
î.e.n. Se apreciază că excavărilc 
vor ajunge până aproape de 
zona centrală a orașului Xian, 
dar acesta va deveni, fără îndo
ială, un punct central de atrac- 
ffe pentru turiștii autohtoni si 
străini, doritori să vadă crea
țiile oamenilor de acum peste 
două milenii din această zonă 
a planetei noastre.

Pu b I ici t a te
DECESE

FAMILIILE Olivcr și Mărza anunță, cu profundă durere, 
încetarea din viață a scumpului lor

OLIVER CAROL

Dumnezeu să-l odihnească !
înmormântarea, duminică, 17 octombrie, Ora 14. in Iscroni.
Slujba de pomenire va avea loc luni. 18 octombrie, la Capela 

Catolică din Iscroni.

COLECTIVUL de cadre al Companiei dc pompieri Petroșani 
este alături de familia Mărza Constantin în marea durere prici
nuită de pierderea celui ce a fost Un bun tată si socru

OLIVER CAROI.
Sincere condoleanțe ! (0126230)

R AGCL 
Petroșani - Anînoasa

ANUNȚA

Conform Hotărârii Guvernului nr. 206 din 7 mai 1993, 
notifică intenția de majorare a prețului pentru activitatea 

Termoficare Petroșani.
Majorarea se va face începând cu data de 15 noiembrie 

1993.

COLEGII dc serviciu împărtășesc durere,» familiei Olivcr 
pricinuită de încetarea din viață a celui care a fost

OLIVER CAROI,
Sincere condoleanțe ! (0126232)

COLEGELE de Ia SC Tricotaje Petroșani sunt alături dc 
colega lor Murza Silvia în marea durere pricinuită de pierderea 
tatălui său.

Sincere condoleanțe. (0126241)

CONDUCEREA EM Câmpu lui Neag este alături de <11. di
rector ing. Vucan Nicolae, în marea siiferință pricinuită dc 
dispariția fulgerătoare a tatălui.

COLECTIVUL LAI Câmpu lui Neag transmite sincere condo
leanțe familiei dL director Vucan Nicolae. (0126227)

FAMILIA Tocaci Vasiic aduce, pc această oale, sincere 
mulțumiri celor care i-au fost alături, in greaua pierdere a ecloi 
care a fost o bună mamă, soacră și bunică

ROVSNIK ILEANA

Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică ! (0126237)

COMEMORĂRI

SOITA și copiii, cu aceeași durere, anunță că s-au scurs 3 
nni de când nc-a părăsit, pentru totdeauna, iubitul nostru 

sing. MIHALY GIIEORGIIE

Vei rămâne mereu în inimile noastre. (0126207)

AU TRECUT 2 ani și Jumătate de când a plecat dintre noi 
cel care a fost un soț și un tatu iubitor

COROP1ȚA STANCU
Soția, film ț] ginerele li vor păstra o amintire veșnică,
Odihnească-sc in pace I (0126183)

Cotidianul de opinii ț| informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S-A

înregistrată l,i Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.
f ont 307060201 — in l> i _ IJ( R Petro-ani 
472171630 _ in dolari I S — BCR Petroșani 

Director: MIRCEA HUJORESCU
Director executiv; ing. Alexandru 

HOGI» 4N

RAGCL Urir.ani
scoate la licitație de chirie a următoarelor spații cu 

profil industrial:
— parter bl. 20, str. Republicii — suprau*p bd,16 mp.
— parter bl. 18, str. Republicii — suprafață 37,67 mp. 
Licitația se va ține in data de 1 noiembrie 1993, ora

8, Ia sediul regiei.
Taxa dc participare la licitație este de 25 000 lei, 60 

lei documentația și licitația spațiilor va începe dc la 1000 
lei/mp.

S-AU SCURS 6 săptămâni de la îulgcrătoarca dispariție a 
dragului nostru prieten

MUNTEAN MARIAN (MARKO)
Va rămâne veșnic viu în sufLclelo noastre : Vidock, Sudi.

Gigi, Soșo, Iliuțâ, Bijou și Lorena.
Odihnească-sc în pace I (0126229)

GÂNDURI triste, lacrimi și durere la împlinirea a 6 săptă
mâni dc când m-a părăsit iubitul meu

MARKO
Iți voj păstra veșnic vie amintirea. Mary. (0126242)

SOȚIA Ana anunța rudelor șj celor care l-au cunoscut că, 
mâine, 17 octombrie, se împlinește un an dc singurătate și tristețe 
de când inima soțului meu drag

LUKAGS W1LI1EM (VILMOS)

a încetat să mai bată.
Dragă Vilmos,
Fii foriclt acolo sus, căci
Cei ce te-au iubit aici
Nu te vor uita niciodată.
Soția Ana, fiica Monica, fiul Tibl, ginerele Cornel, nora 

Sorina și nepoții. (0126221)
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TIPARUL: Tipografia Petroșani. str
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Materialele necotnandale ți 
nepublicale uu se restituie. Res
ponsabilitatea morală $i juridică 
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exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil de număr l
Glieorglic OLTEANU

Corectura 1

Emilio AClIIREl 

Viorica FlIlȚULESGț


