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DRUMUL SPRE EUROPA, VIA STRASBOURG

Europa, humpa’ O fi departe? Da'cum 

o fi acolo ? Mâi, să fie...
Fie ce-o fi I Nu < dracu’-atit <le negru. Mai bine mergeam in Golf...

No, hai la Europa ! Fotoreportaj <lc Sorin OI’RF \

„Ordinul este: piuă la comisariat!
De pc la ora 10, oamenii se 

adună in stație. In așteptarea 
convenției care-i va duce la E.M. 
Petri la-Sud, discută. Cind le e 
frig, îți schimbă echilibrul de 
pe un picior pc altul. Un fel de 
tropa-tropa soldățesc pe loc. E 
un rrod verificat de a mai scăpa 
de gerul care te ia de la picioa
re In sus. Apare autobuzul. în
cepe asaltul. Unii, mai comozi, 
nu se înghesuie. Trag speranța 
la cursa următoare. N-aveau de 
unde să știe că, în 4 februarie, 
aceasta era singura convenție a- 
flată pe ruta respectivă...

Pe traseu apare și o surpriză. 
Fn dreptul incintei de pe Malela 
a minei Livezeni, la intersecția 
spre Voineasa, drumul e gheață 
goală. Roțile autobuzului, cu su
prafața pneurilor ca-n palmă, se 
fnvlrteac in gol. Ma|oritatea că
lătorilor se d,»« jos și o iau voi
nicește, ac Io;, mai dt-P*rte  Ma
șina coboară in mar ;r:«r. lși 
face avint și reușf-tc Ză treacă 
obstacolul de gheață Rind pe 
rind. sini luațl la bord și Spor
tivii- do pe m ruine i drumului.

La min i, primul pun t de a- 
ție pea-u toii afișierul.

Privirile sîqI pironite pe foile 
ictilografritc ?u Lrgc.i impczl- 

tejor. Nu iip • comentariile. 
Unii, mai puțin doi.iii în. ak- m.n- 

msticii, consultă pc <’>?i £»>rc- au
Pevn clase mal mult. Apoi, gro 
Ul se îndi .-ții.ț spre birouri. Bat 

1 • u-,i, .... p.- Hanțe du Jișilo 

rămin, majoritatea, închise. Unul 
dintre cei care a avut ne.ansa 
aceasta este Petru Bolunduț, me
canic RDM la sectorul transport. 
„Cum să nu te enervezi, cind nu 
dai de nimeni 7 Anexa cu redu
cerile de impozit s-a afișat în 
ultima zi. Sînt schimbul trei și 
nu mă pot plimba în fiecare di-

Despre mineri, 
altfel ca de 

obicei

mineață, de la Gonea". Are drep
tate omul, mai ales că nu era 
singurul.

fn „baia veche", construită 
odată cu mina, acum 4—5 ani, 
pătrunzi din sala de pontaj. Din 
baie, urci pe o scară metalică, ca 
un suitor, la vestiare. Din cauza 
întunericului atotsfăpînitor, ope
rațiunea trebuie făcută cu pre
cauție. înd co-obi de . ătre înce
pători. Paznicul Ion Crăeiunoiu 
reci moaște că nu-i prea curat 
prin încăpere Nu are deeft un 
ciot de mătură u care mai mult 
stîrncște praful, rleelt face cu
rat. Un cetățean mai în vîrstă, 
car« ’o schimba, mă clie'tionea- 
''1 d-- jc zi ,înt îi p’.in, dar 

tot suspicios rămîne. „Ce caută 
singur ? Trebuia să fie cu cineva 
de la conducere", îi spune unuia 
de lingă el. Ce să-i mai zic 7 Că 
a rămas pe tipicul vechi 7 N-are 
rost. în celălalt compartiment al 
vestiarului e mult mai rece de- 
cît în primul. Petre Dumitru, va
gonetar in sectorul II, tocmai sc 
îmbrăcase în hainele de șut. „Ce 
să vă zic 7 Că apă caldă sc dă 
doar două minute, că ne spulăm 
cu apă rece 7 Dm cauza asta doi 
băieți de la front s-au îmbolnă
vit. Hainele nu se usucă. Cind 
vii dc la baie, riști să aluneci pc 
trepte șl să-ți rupi coastele. De 
săpun și prosoape nu mai zic. 
S-au dat astă vară și de atunci 
nimic". Aceleași probleme — 
lipsa apei calde la baie, ilumi
natul, hainele de șut care se In- 
căpățînează să nu se usuce în 
vestiare și transportul — le-au 
relatat, mai apoi, vagonetarul 
Eugen Popclan și lăcătușul Ion 
Scularu.

Prin caloriferele din s.ila de 
mese nu circula picătură dc agent 
termic. Atingindu-le cu mina, 
constați că sînt c;1 sloiul de 
gheață Dacă pc cei care zăbo
vesc aici doar zece minute pen-

Ghcorglic OI TI INII

((.ontinuarr în pag. a ?-a) 
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Atestări pe post la primării
începind de ieri, la prefectura județului Hunedoa

ra au loc examenele de atestare pc post ale perso
nalului din administrația de stat. Examenele constau 
în probă scrisă și probă orală. Nota minimă d« promovare — 
șapte. Examenele au loc în baza legii nr. 30 din 1990, care pre
vede angajarea personalului potrivit competenței. Subiectele for
mulate au ca principală temă cunoașterea legislației în vigoare. 
Cum examenul ia sfirșit în ziua de 12 februarie, vom reveni după 
această dată cu amănunte. Facem precizarea că examinarea țin» 
cont dc compartimentul tn care lucrează salariatul respectiv, 
(Al.II.)

„Întîi sâ-i îmbrac pe-ai mei 
și după aceea sâ-i îmbrac pe alții"

NICOLĂE V L A D
directorul Societății comerciale ■

TESMA SA - Lupeni '
(Amănunte in |>agin;1 a IU a a ziarului nostru, reali? ită la 

cerere i firmei).

TESMAĂA
Lupeni-Județul Hunedoara
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Centenar Adrian
De i mai puțin cunoscut publi

cului larg, Adrian Maniu este 
una dintre personalitățile repre
zentative ale literaturii române 
interbelice Numele lui se asocia
ză revistei „Gindirea", înființată 
la Cluj în 1921, împreună cu 
Cezar Petrescu și Gib I. Mihă- 
escu Adrian Maniu este coautor 
al articolului-program din pri
mul număr, nesemnat, pe a că
rui primă pagină i se tipărește 
poezia „Regăsire"., în interior fi
ind poezia sa „Soldatul Cristea". 
în paginile „Gîndirii", cu unele 
excepții, va publica versuri, po
eme in proză, cronici plastice și 
dramatice, traduceri, pînă la în
treruperea din 1933.

Poezia lui Adrian Maniu por
nește de la avangardism, se an
corează în tradiționalism și, mai 
apoi, în mudernism, fiind, după 
opinia lui G. Călinescu „primul 
poet bizantinii, precursor cu 
un deceniu al lui Lucian lllaga" 
și cel m ii însemnat reprezentant 
al imaginismului din poezia ro
mânească

în sen' tr adiționalii. Adrian 
Maniu e nr. poet al peisajului 
români „un iconocar atras de 
• impuri i tniine și cirezi, cu 
„drumuri pierdute" și schituri. 
fermei.it de figuri și scene de 
basm, d-- i-toric și legendă" 
scria Dumitru Micu. in ton cu 
mărluri-rea puetuini făcuta în 
prcf da „Rev izind manuscrisul" 
la volumul ,.C mtece tăcute" 
(19<'.O. mărturi-.ire cu valoare 
testamentar;, „Pornind e-> uce
nic, din vechile cintccc • , mituri 
ale poeziei populare, prețuind 
deopotriv j «.iluzia m. reali
zările li'. 'urii alte, am stră

„Ordinul este: pînă In comisariat!"
(f'rm.ue din pag. I)

tru a mîn< 4, frigul nu-i afectea
ză prea mult, în schimb 11 simt 
femeile care lucrează la cantină. 
Cele mai in vîrstă îl au deja in 
oase, iar cele tinere urmează.

Intr-adevar" ziua de luni, 4 
februarie, n-a debutat cum tre
buie în privința transportului. 
Din biroul său, dl ing. Dumitru 
Oprea, directorul minei, vorbește 
la telefon c'i omologul său d<? la 
SUCT. Nici . o speranță să mai 
vină vreun autobuz. N-au moto
rină Soluția rămlne deviza li 
barai.! „Prin noi inși .o „Sini 
bâta, îmi -.pune dl. director, am 
avut o ,ingură ma-ina de inter 
venții A ptăzi. d->ar un autobuz 
Nici nu -Jiu unde â-| trimit mai 
intîi : la Aeroport .au la Lonca. 
Clina : <a -i cu apa caldă sînt 
probleme. A-t., dm cauză ca 
IAC'IM nu a te,mmat extinde
rea centralei termice. Ultimul 
Urnit n ir.i la I noiembrie. A

bătut prin țară și prin cărți, cu- 
legînd priveliști întocmai ca un 
zugrav".

Forța de plasticizare, virtuozi
tatea artistică, rigoarea prozodică 
sînt coordonate relevante ale 
versurilor: „Toamna a făcut
in-mi de aur din foi..." („Glas de 
toamnă") ; „Soarele scrie lumini 
pe frunze ce-n vînt au să plece.../ 
In pădurea înaltă, înaltă, neagră 
și rece,/ ierburi rouate și flori 
cresc printre tulpine/ Trece, aur 
și fum, un roi de albine" („Lu
poaica") ; „Altarul cerului de 
stele mici lucește,/ Potir de-ar- 
gint, acuma luna se pleacă/ și 
buzelc-i ating o tremurată 
cracă.../ în șoaptă, pomi.șorul alb 
se spovedește" („Taină de primă
vară") ; „Din trandafiri sălbatici 
și flori < ulesc-n lan,/ Mănun
chiul își resfiră lumina în 
pahar./ Sunt picături de 
sînge și ramuri de măr- 
gcan/In apa cu bobițe din ver
dele cleștar". („Natură moartă").

Picturală și ntelectualizată, u- 
ncori fabuloasă, alteori ancorată 
in lumea reală, statică sau dina-

OLTCIT-ul
Ultimele negocieri dintre agen

ții e< onomici și firma „Dacia" au 
stabilit prețul de vinzare al ma
șinii la 1GG 100 lei Prețul „OJt- 
cit' -alui Club e ridică la 200 000 
ici Mașinile -e pot ridica de la 
țoale IDMS-Urile din țară Deci. 
n-an> scăpat de posibilitatea de 

vem toate materialele necesare, 
dur n-a venit nimeni să lucreze".

Pe la unu fără un sfert, cel 
ieșiți din schimbul intîi erau cu 
toții pe platoul din fața porții. 
La autoduba Pctiila Sud — Ae
roport, șoferul, dl. Lică, tocmai 
terminase de făcut: o pană. Um
bla să ga<eascâ un confrate care 
„să i dea curant", cînd ghinionj.il 
taibii, mașina s-a lăsat moale 

de-o roată pe cealaltă parte. Sal
varea a fost tot unicul autobuz 
aflat pe rută in ziua aceea. înghe
suială mare Nimeni nu știa în
cotro va pleca mașinal spre Lo- 
nea sau la Aeroport? La volan, 
nea Andronache așteaptă decizia 
dispecerului „îi duci pină la co
misariat, apoi vii înapoi să-i ici 
pe cei de Lonca'' Autobuzul se 
urnește din loc. în interior, co
mentarii nu prea măgulitoare la 
adresa șoferilor. Numai nea An- 
dron.ichc bombânește liniștit : 
„Darii ordinu-i pină la < omisa- 
i ia'.. pină acolo m-rg“

Maniu
mică, proza lui Adrim» Maniu 
mustește de poezie : „A început 
să se scuture aurul toamnei în 
crîng („Drumul cu frunze") ; „...de 
pe căpițe mari de fin mirositor, 
s-au ridicat, bucăți de noapte, 
vulturii pleșuvi" („Pe Bărăgan") ; 
„De fiecare dată, în vîslire ver
de, coasa culcă un val de iarbă 
cu suspin, după ce șuierul de 
oțel a trecut șarpe întăritat" („Flă
căi la coasă").

A treia dimensiune a scrisului 
său este dramaturgia, mențio- 
nînd in acest sens piesele „Meș
terul" și „Lupii de aramă", ală
turi de traduceri, adaptări sau 
piese scrise în colaborare. Pri
ma se înscrie în seria lucrărilor 
dramatice construite pe mitul ba
ladei „Meșterul Manole", iar a 
doua, o tragedie expresionistă, 
descriind crincenul război dus de 
poporul dac împotriva romanilor.

Poet, prozator, dramaturg, pu
blicist, traducător, Adrian Ma
niu se impune în literatura ro
mână prin tematica operei, rafi
nament artistic.

I’rof. Mircea MI NTEAMT

și DACIA
a cumpai ) mașini liberalizate la 
prețuri ce convin doar firmelor 
producătoare. Efortul tuturor se 
parc că s-a oprit aici. Deocamda
tă, i u cei 40 litri li se poate face 
doar rodajul. Pe parcursul eta
pelor <le intrare în Europa vom 
mai auzi și de alte prețuri, Iar 
și de alte tipuri de mașini. Ro
mânul se va întrece de-acum cu 
multe mașini străine pe șoselele 
noastre și cele europene, va in
tra în Europa cu o viteză de 166,4 
(mii lei) km/li și Va accelera pî
nă la 200,0 (mii lei) km/h Aten
ție la pietoni I (DN).

Zaua.,, bumerang sau „ce-și face
omul cu mina lui../*

țea pe lîngă grupul celor trei 
copii, unuia dintre cei aflați în 
caroserie i-a venit o idee năstruș
nică. A luat o Za de lanț și a 
aruncat-o. Aceasta l-a lovit pe
1 lotca Ștcfan-D.inul, de 11 ani, 
exact în cap.

Șoferul n-a avut de unde să 
știe ce s-a intîmplat, așa că au
tovehiculul a mers mai departe. 
Copiii au alertat poliția din Ani- 
noasa. Sergentul major Florin 
Tat a chemat Salvarea ți copilul 
a fost dus la spital. Apoi au 
început cercetările. In privința 
culorii autovehiculului cei doi 
martori minori n-au fost în stare 

.1 dc i ainanuntc. Unul zicea c-a

O intimplare relativ > entă și 
care pune din nou in evidență 
zicala „Ce-și face omul cu mina 
iui...". ■

în dimineața zilei de 25 ianua
rie, trei cojiii se îndreptau, mor
unul jh‘ marginea șoselei, spre 
școală. Nici prin gind nil la tre
cea că unul dintre ei nu va mai 
ajunge acolo în ziua aceea, jjen- 
tru că... Un autocamion SAVIEM, 
aparținînd SUCT Petroșani, se 
deplasa, în aceeași dimineață, de 
la Vulcan spre Varnița. în caro
seria mașinii se aflau trei anga
jați ni minei, care urmau, 1;1 de
pozit, să încarce piesele de care 
exploatarea avea nevoie

Exact <ind autovehiculul tre-

*

»<

Forestieri în apartamente 
Spărgătorii de lemne

Iarna omul taie lemne pentru foc. Cel care are sobă, că cei
lalți dîrdîie lingă calorifere. Nu-i nimic rău în asta. Ba, dimpo
trivă 1 Dar ce te faci cînd stai la bloc și te mai procopsește Dum
nezeu și cu sobă în casă ? Fără curte, fără garai, fără boxă, așa 
cum sînt toate blocurile noastre. N-ai decît o singură soluție : să 
tai lemne în casă?l Indiferent de etaj. Cu cît mai sus, cu atît te 
aude omul și de la parter. Adică, așa cum fac locatarii din scara 
a Il-a a blocului 4 de pe strada Păcii, din Petroșani. Aproape toți 
au sobe și lemne și cum n-au unde să le taie, folosesc apartamen
tele. Indiferent de oră, indiferent de protestul justificat al celor 
care sînt deranjați, inclusiv la ore tîrzii de noapte. Problema pe 
care și-o pun locatarii fără sobe este de ce vecinii lor nu taie lem
nele ziua, afară ? într-adevăr I (G.C.).

Și Gigei dinîr-a IV-a U c un (ip demodat. Are pretenția să 
fiu incă virgină !

Desen de Vali LOCOTA

fost verde, celalalt albastră. în 
fino, polițistul a luat legătura cu 
SUCT Petroșani și, după o oră 
și jumătate, SAVIEM-ul a fost 
găsit la depozitul din Varnița.

A fost identificat și „viteazul". 
Se numește Șuko Francisk, de 
17 ani. Nevinovat, el a replicat 
că a aruncat zaua după un cîine. 
Copiii au spus că nu era nici 
urmă de cîine pe lingă ei. Dar 
și dacă era unu), pripășit pc-aco- 
lo, cc-avca cu el ? Firește, i s-a 
întocmit dosar de cercetare pe
nală pentru cauzarea de vătămare 
corporală Și-a făcut-o cu pro
pria mînă.

Ghrorghc Ol TEA NI»

f -*  fi fl fi fi fi fi .țjfi f

BUNE...
< (ÎMI \l( \ I l jj.i sindic,itcloi 

minii-n- liberi- din V.ili-a Jiului 
anunță i ă simbătă vi avi a loc 
in sala marc a Casei d*  rultllr 
din l’t-lr-,sâni. cu inc<pcr<- de la 
ora 'i t-onfi- inț.i ordinară a Ligii, 
la cate Vor puliiipa cele 35 de 
sindicale afiliate. pr-ctim și alți 
faeluri .-i ■ di i. ic din \ al, a Jill 
Ini

/ !'i. II
II î H> si t('E- 
i'p i i:t <> \ -ii.

I!l l'-l.lU.u-i*
de Lrnrina'se eli-

t < 1-ihi il Viihar, intri
7. i u'an a'Hotui i me-
■■ S * i ‘ ( i I 1 C'O Vulcan.

■Lr'i a ie 1991 ti-
' 1 > * • n /; • a șe cliLoicază
PVC (J I.ivezml. intre

p- n‘ii a toți |.o' e oi ii

: n i ■ n i hlc i ont de ‘ta-
una o

După 2u Ici mărie tic-hctele se 
' ridira d< I i ILPP PECO De-
s a.

/. \I’AD \ I) o ,i pina Jelim am 
plin- pe u‘ at zăpada mult aș- 
’tepț.it.i ., Venit, in 'fîrșit De la 
S itia meteo d n Petro,ani, doam
na Marin Șei ban meteorolog d<

rvieiif, ne-a comuna al că stra
tul de zio ala dinzeii. în P.irin’. 
a 11 in lin 'il ii<-i Io, 1? d< - m 
l'ir'i r ■ ț

(HI /Ir. NT’.'ELt'L DE TRAI 
Zilele trecute un individ snapț-Țt 
s fo-t văzut pa'.rulind în aminti- 
Ic zon. intr-n- circulate, aparent 
■ i.i tr< îbă. Bănuit că ar putea 
fi un „culegător" de informații, 
a fost alertată o echipă de in- 
tru venție, care La luat lirn dint 
in colimator. După primele in- 
vr’-tigații a reieșit flar că tipul 
i alegea într-adevăr ceva și n- 
numo,. capete de țigări. Aceasta 
este explicația întrebării ’nlc, pe 
rai, o adresa, din cind în cînd, 
di-i ret, cîte unui trecător : „N-ați 

văzut un căpitan l| depling 
pe bietul om. După' ninsoarea 
asta, cred că t-'au ascuns și „ser
genții"...

BALCANISME .S-a statornicit 
obiceiul ca biletele de Maxi-Taxi

:,;î fie restituite șoferului la co- 
borirea din mașină, Nu toți că
lătorii prin i.'deazâ astfel, dar e- 
xi-tă destui care se mulțumr-m 
să dea doar banii și nu se mai 
încurcă cu o hirtie in plus prin 
buzunaie. l’cntru optimizarea 
transportului în comun, sugerăm 
conducerii AUTL-ului să insta
leze, în prima tază, niște coștt- 
lețe UnJ a ușa Taxibus-elor, iar 
apoi, după ,.i clehnologi/an", a- 

cind In vedere faptul că mașina 
tot nu pleacă dm stație pînă nu 
jdătesc toți, să instituie un sis
tem ca la Metrou : bagi moneda 
— urci, nu - nu I

DE M.E CER. Marți, 5 februa
rie a.c.„ cu cilcva minute ina
mic de sosirea in stație n tre
nului. ngenția d<> bilete a C.E ’î 
din Zona cartierului Aeroport — 
Petroșani avea un lacăt pe u.ă 
Abia cu un minut 'au cel mult 
două a apărut și casierița. Unii 
din călătorii aflați pe peron în 
așteptaia i trenului n au mai avut 
tini|j să-și cumperi bilete... Cin ! 
vim trenul la timp lipsc.te s*l-  
sicr.i. Să fie voii>.i " ne de o noaă 
comcpțic rb spre |■'inctnalit.da L' 
C.F.R., acum după c ."di-rca (a 
rifelor ? (V S).

DIN NOU rl -pre Llo-ma d 
locuințe uitate și oameni rop 
siți. O adi.'ă jae care o l<■.lmm- 
tim lGCLnlui: blocul 46 de pc 
•Ir.ida Aviatorilor din I’eti '*'mi.  
Probleme : căldura, npi ddâ. 
ip.-i iepe Și nu numai In a ■ vi* 1’- 

t.i perioadă dificila, ci de vreo 
2—3 ani. Ce vină au oamenii ? 
Nici una. 1GCI iștii m i bere
chet (Al.II)

DAC \ VREȚI a s<- d iblezC 
debitul de apă p litru Petroșani, 
projjunem să se f.ica un referen
dum pentru a alege : ori pă-tră- 
v trie la Jieț, ori apă pentru con- 
uniul orașului. (P.N )
'HAIDEȚI LA EOI'OGRAI I In 

fine, magazinele eu articole foto 
s-au timplut- Este hirtie alb-ne- 
gru. :-int și filniUr ;-cvelatoare și 
fi-salor. Sint ambalate ca inain- 
tix Numai prețul diferă. S-n li
beralizat. Un film înmi-t . par 
egznmplu",' cAstă f>2 de lei Vă 
invităm ta reștul prețurilor i 
Ic vs-deți chiar tlumn ■ iv oa ti ă. 
'cțl rnmiiu- t i la . tot' jraf I 
(Gli ( i)

Rlih:iiulizaiă ile
ȘL (an < IMI’OI

fermei.it
ghinionj.il
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FIRMĂ
FIMIA RENTABILĂ i

Replici. Intervievat - directorul societății 
„Pretindem intel gență 
și muncă de calitate44
• O întreprindere care funcționa tiriș-grăpiș este astăzi 

o societate înfloritoare. Secretul ? Munca, inteligența, competența. 
I,i TI SM I. S.A. I.upcni oamenii nu fug de greu.

• I iberalizarea prețurilor nu s-a făcut haotic, ci pe baze 
reale. Ca urmare, prețurile sortimentelor fabricate in prezent silit 
accesibile.

0 Rentabilizarea nu s-a făcut artificial, din prețuri, ci pe 
baza creșterii productivității muncii. In ianuarie 1990 producti
vitatea muncii era de 7 8(1 lei pe persoană, iar in ianuarie 1991 
c,i este dc II 728 lei.

• Parteneri de afaceri? Marea și mica industrie, cooperati
vele, întreprinzătorii particulari. Și dumneavoastră puteți deveni 
un partener de afaceri al Societății TEȘIM A. S. A.!

— tine este dc fapt, TES.M A 
S A., d-le director Nicolac ' Iad ?

— Țefătoria de mătase din 
Lupeni, care mult timp s-a con
fruntat cu fel de fel de lipsuri, 
a devenit o puternică societate 
comercială pe acțiuni, TESMzA. 
S'A. Numele firmei a fost ales 
pentru a-i sugera profilul.

— Materia primă, contractele 
pentru 1991 ?

— Nu ne plîngem. Avem ma
terie primă, producția «te con
tractată. Dn lipsă de personal 
muncitor bărbătesc — ne-ar mai 
trebui vreo 20—30 pentru a-i 
califica In meseria dc reglor — 
nu putem lucra in trei schimburi. 
Am fi și mai rentabili. Și in 
plus, ar mai avcn dc lucru și 
vreo 100 de fete.

— Poate r.A citind aceste rin- 
duri...

— Acordăm avantaje impor
tante .Variaților. Rețineți, noi 
angajăm oameni intr-o perioadă 
rlnd .șomajul preocupă toată țara 
Pe noi ne va ocoli, sperăm Sa- 
lariațilcr lo cerem doar să dea 
dov, <l.i sie inteligență ți ilisci-

riV ■ ,i o f-■ i-■ i ;av

1“ ■' ă ’• vgin oferte și din străi-
nătatc p ■ Arii producția noastră.
dar linsai de forță de muncă ne
impic 1. ; i < ; le acceptăm. I’er-
'■ mml'i condu.' după un prin-
. ipi'i intn :i îmbrac pe a;
l’-c, : 'li s: i .: e,; pe a|l|j

— Per |. *ive  do dezvoltare?

— A-... m i' ■ ■ ■ e i energii
’i j i ni c In o .. V’l:

\ |?»i î n nf’-r.i ngeni.ll

1 < •' ' ; • i r > • • : I’ ■' îl' V-ipl ‘CU

— Investiții interesante. deci 
noi locuri «le muncă.

— Nu numai atit. Bun. stare 
pentru salariații noștri. Ne per
mitem. Începînd din a doua ju
mătate a anului 1990 ne înscriem 
pe un drum ascendent. Jn această 
perioadă cheltuielile materiale la 
1 000 1 e i producție marfă
sînt de 675 de lei. Am 
casat utilajele vechi. în prezent 
lucrăm cu peste 100 de mașini, 
folosite doar în proporție de 80 
la sută, datorită lipsei de forță 
dc muncă.

— Parteneri ?
— întreprinderea do covoare 

Sibiu. Scop, fabricarea mochete
lor. Parteneri ne sînt dc aseme
nea industria republicană, co
operativele meșteșugărești din 
județ ți județele limitrofe, mica 
industrie și așteptam în continu
are alți colaboratori, inclusiv fir
me particulare. Sintcm la rîn- 
du-ne lin partener serios. Argu
ment ? Productivitatea muncii pe 
persoană a crescut dc la 7 843 
ici în ianuarie 1990 la 11 728 lei 
in ianuarie 1991.

— Despre condițiile sociale aii 
oamenilor ?

— Noutate dc ultimi ori l'n 
magazin — casă de - omenzi — 
pentru p’r-onalul f rinei. Nu vor 
mai duce oamenii grija piinii, a 
Laptelui, a unei bucăți dc carne 
f„i intrare.' în i vii iu o simplii 
comanda • i ; A doua zi
pachetul • mi ionul pi '.■•■.ut
r te nunGT fui je ccfii’l tjmpu-
l'ii p o d d 1 a ( < ‘Z j cum I.-, :’■?
'n . iz.i in m ii’) dt f. mei .. £?*
di;'< 1 ,ii vir i i i ș'-is ai:« c f’i
1 t.SÎ.I A S A ••■îitu 1 vad.:

— ( e le c< 1 ‘li salm i.iț il■>> ?

Industria țării se confruntă cu șomajul 
„T E S M A S. A.“ - nu 

Dimpotrivă, oferă locuri de munca

TESMA SA 
dngajedzd 

lăcătuși — bărbați — avind categoriile 
III și I' in vederea specializării in mese
ria de ItlGl.OR și iii perspectivă pentru 

promovarea ca ajutor de maistru.

Se primesc, de asemenea, absolvenți ai 
școlilor profesionale in profilul mecanica 
— bărbați — in vederea calificării in a- 
ceeași meserie, precum și absolvenți ele 
licee industriale pentru sp< ializarea in 
întreținerea si repararea mașinilor de 
țesut automate ȘTII Angajarea se face 
după o Ic st are prealabilă, Pe baza legilor 
in vigo ire.

TESMA SA 
d n d j C d Z d

1 . onomisl cil studii superioare in dome
niul finanțe-contabilitate pentru industrie.

Angajarea se face iii baza legilor in 
s ignare.

IESMA SA 
d n <*  d i e d z d

Ingineri tcxlilișli speciali.ti iii țcsăloric și 
finisaj textil. Angajare.I se face in condi
țiile legilor in vigoare. Amănunte la se

diul firmei TESMA. SA I.upcni.

Uitați pentru
.r. >.• |i‘i'tl I ip (V â <lu <. o-

. ’I .fi: mui UMi tn I zilnic? n
• ■ > jbu iuț(lor i -u

♦ ntiru pi O:v-• :<’!e
; t | « i 11 • 1 ini;'1 <1 l.i

ț ’ ■ ■ n;i 
\l'l 1 nu

■. I i 1 1ftl1-’l,

nou angajați
‘.’00 <li’ Kr.înv’ Vi ‘ e <»•!«• finețe 
și iniei ir.onpi, Venirii a’t nuarea 
zgomotului — mințim ul impedi- 
m ii, inerent in uluMh i texti
li ,nilifihin'le ’■ i protejează.

® N u r/ iii i rrsAi SA.
fj-m.’ti 1 dui.i, v..■roiul <Ju în
ii i p V» s • cerc

i ii i i, , 111 i * • • V ! j •>. e.di-

J ! '« 1 • i î1 ■ il d ll.’ii Vi rn'.do

c-.m.i-. a •» i in ‘ i e< : Vț. ii

h .11 11 nu *i
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Actualitatea internațională
Războiul din

IR ISÎ S URȘII III
■Problema numărul unu a lu

mii contemporane o constituie fă
ră îndoială războiul din Golf. 
Omenirii i-a fost dat să trăiască 
[n Sfîrșitul mileniului doi, cele 
mai tensionate perioade. Nu este 
prima dată In istoria mondială 
eind sfîrșitul unui secol sau al 
mileniului aduce asemenea con
vulsii și stări tensionate Dacă ne 
amintim, așa s-a întîmplat și in 
mileniul trecut, așa au fost mai 
toate sfirș-turile de secol. Răz
boaie care au decimat populația, 
transformări structurale în esen
ță politică sau geografică și mul
te altele, care au creat în lume 
stări conffictuale ce încă se mai 
mențin și astăzi. Excepție nu 
face nici sfîrșitul acestui mileniu 
ai cărui contemporani slntem. 
Starea conflictuală există deja, 
încă de după al doilea război 
mondial. In 1967 se rupe liniștea 
mondială. Războiul din Orient, 
al Canalului de Suez, mai bine- 
zis, opune Israelul țărilor arabe, 
fn goana după spațiul vital. Este 
Începutul. Un început care, iată, 
au trecut peste 20 de ani și nu 
mal are final. Convulsiile din 
această parte a lumii n-au înce
tat de-at'incl niciodată. Șl chiar 
dacă atenția a fost atrasă de alte 
«Venimente : invadarea Cehoslo
vaciei. războiul dintre Iran și 
Irak, destrămarea comunismului 
In Europa de Est sau multe alte 
confl’rie în zona Amcricii Cen- 
*-<c. problema Orientului a stat 
*ot t -np'il ca o amenințare asu- 
ri umenirii. Și amenințarea nu 

înilrziat să se transforme In 
pericol. In 2 august 1990 Irakul 
a invadat Kuweitul. Motivația o- 
ferită de Saddam Hussein e sim
plă. Restabilirea adevărului Isto

Pentru timpul dumneavoastră liber
Joi,

7 februarie 1591r
9,00 Video-»atelit.
9,50 Horoscopul zilei.

10.00 Actualități.
10.10 Viata spirituală
»l,00 Roman foileton (reluare' 

Păstrează visul I 
Episodul I.

12,00 Ora de muzică.
Integrala capodoperelor 
(XXI)

13,00 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale
i 1.00 Actualități.
11.10 Audio-vizual studio 

Trucaje cinematografic^ 
(VI)

11.30 Mondo-muzica
J 1,50 Preuniversitaria

Vorbiți, scrieți româneștel
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.

Dialog ci| iubitorii muzicii 
de cameră.

10,20 SOS. natura 1
16.50 Studioul șlagărelor.
17.10 în obiectiv: Societatea
18.10 Piața și banii. 

Impozitele: un rău nece
sar

l'i,l5 Tele-discu) muzicii popu 
lare.

13 M Puncte de vedere. 

ric. Kuweitul a fost clndva gu- 
vernorat al Irakului, oferindu-i 
acestuia ieșirea spre Golf, adică 
ieșirea spre mare șl spre lume- 
Calculele lui Saddam Hussein, 
care s-a considerat și se conside
ră dintotdeauna liderul de ne
contestat al lumii arabe, au fost 
cit se poate de simple șl de eco
nomicoase. Dintr-o singură lovi
tură a pus mina pe 7 la sută din 
producția mondială de țiței și și-a 
asigurat Ieșirea la mare. Invada
rea Kuweitului fost unul din 
planurile cele mai intens slujite 
de conducerea Irakului. Ani de 
zile Irakul a cheltuit miliarde de 
dolari pe armament, tehnică de 
luptă șl Înarmare. A cumpărat șl 
de la sovietici și de ln francezi 
și de la englezi șl de la nemți 
și de la americani și de Ia toți 
cel care l-au putut oferi ar ne. 
Ba mai mult de atît, indu ria 
irakiană și-a făcut un adevărat 
cult pentru producerea armelor 
chimice și de altă factură. Potri
vit aprecierilor existente Irakul 
ar avea a patra armată din lu
me, atît ca număr, dotare, cit și 
ca industrie. Nici nu-i de mirare 
faptul că Irakul rezistă de atîta 
vreme asalturilor forțelor aliate, 
fără a suferi pierderi prea mari.

Căci dacă am lua In conside
rare numai faptul că de la de
clanșarea ostilităților în Golf 
forțele aliate nti bombardat fără 
încetare Irakul și pozițiile sale 
din Kuweit ar fi fost normal ca 
acesta să cedeze. Dar lucrurile 
nu stau deloc așa. Irakul dispune 
incă de o mare capacitate de 
luptă, iar planurile secrete 
ale lui Saddam Hussein pot crea 
mari surprize aliaților. Recent 
a fost desconspirat un astfel de

Astăzi: Guvernul.
19,40 Desene animate
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Telecincmateca.

Lunganul blond cu un 
Pantof negru.
(Franța. 1972. înregistrare 
de pe Canal France Inter
național).
Premieră pe țară

22.50 Televiziunea vă ascultă '
23.20 Cultura in lume.
23.50 Actualități.
0,00 Romanța amintirilor

Vineri,
8 februarie 1991

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități,
10,10 Horoscopul zilei
10.20 Avanpremieră,
10.30 Oi ișe și civilizații (re 

luare).
11,05 Film serial, (reluare) 

Viata lui llcilioz 
Episodul 3.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Hobby-club.
13.30 Trurli. trurli. Mib.i' Con 

stăntine'cu.

Golf

MILENIU
plan secret: acordul cu Iranul 
pentru primirea avioanelor de 
luptă irakiene In scopul de a fi 
folosite împotriva aliaților. Acor
dul semnat înainte de invadarea 
Kuweitului, In anul trecut, a fost 
făcut public de o înaltă oficiali
tate irakiană, care nu și-a dez
văluit identitatea. Execuțiile dic
tate de Hussein împotriva celor 
care nu tac și nu ascultă se pare 
că au trezit teamă și In cele mai 
tari caractere. Justificarea lui 
Saddam față de aceste execuții 
care s-au ținut lanț, încă din 
prima zi a venirii sale la putere 
este simplă și face aluzie la spi
ritul de datorie, considerînd de 
datoria sa să-i pedepsească pe 
cei care nu-I ascultă.

In ultimele zile războiul a con
tinuat fără evenimente spectacu
loase. Singurul element de nou 
tate II constituie fără îndoială fo
losirea pentru prima dată de că
tre forțele americane a tunului 
de peste 400 de mm, montat pe 
un crucișător al cărui bombar
dament devastator a lovit fără 
milă localități, obiective strate
gice șl alte poziții irakiene. Pier
derile suferite de Irak de la în
ceputul războiului se cifrează la 
peste 400 de morți, iar cele în 
armament și tehnică de luptă 
sînt deosebit de mari. Evaluarea 
acestora l-a determinat pe Tariq 
Aziz. vfeepremier și ministru de 
externe irakian să-l acuze pentru 
a doua oară pe secretarul general 
al ONU de crimele săvîrșite îm
potriva Irakului sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite. Dincolo 
de acestea însă, zilnic, în războ
iul din Golf mor oameni, iar du
rerea și neputința populației ci
vile și nevinovate n-o b.gă ni
meni în seamă. Trist sfirșit de 
mileniu.

14,00 Actualități.
14,10 Muzica pentru toți.

Dialog cu iubitorii muzici’ 
populare.

14,25 Preuniversitaria.
15,05 Tragerea Loto.
15.15 Patrimoniu.
15.35 Vlrstele peliculei (reluare).
16.35 Emisiune în limba germa

nă.
18.35 Eimba noastră.
19,00 Puncte de vedere.

Astăzi : Opoziția.
19,40 Desene animate
20,00 Actualități.
21,00 Roman foileton

Păstrează visul '
Episodul 2.

21,50 Studioul „E 1
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22,30 Simpozion.
23.15 Gaudeamus.

Emisiune <u șl despre «tu- 
denți.

0,00 Actualități
0,05 Jrizz lan

fon ert Ia ala Radir>|c|c 
viziunii.
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REDACȚIA ZIARULUI „ZORI NOI”
informează pe cci interesați că anunțurile de mică publicitato so 
primesc la administrația ziarului, ia zilele de luni, marți, miercuri. 
Joi ți vineri, între orele * ți 13. pe baza buletinului de identitate.

Audiențele se desfășoară In fiecare zi. între orele 10 ți 11 In 
afara acestui program, nu este permis accesul persoanelor străine 
in redacție. Este preferabil ca problemele, a căror rezolvare M 
solicită, să fie expuse, succint. în scris.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Alungați în primul rînd singu

rătatea din sufletul dumneavoas
tră. Chiar și între patru pereți 
există o întreagă lume.

PEȘTI
(19 februarie — 20 marile)

Amintirile pot fi confortabile, 
dar nu țin de foame. Căuta.I un 
suport real, altfel căderea din 
vis va fi dureroasă.

BERHEO
(21 martie — 20 auriile)

Acționați cu prudență — din 
clipă în clipă se poate declanșa 
un conflict violent, cu urmări 
imprevizibile.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Nu credeți în omul care rîde.
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Dacă vi se pare că totul mer

ge din ce in ce mai prost, aban
donați ideea de a merge cu ori
ce preț înainte.

RAO
(22 iunie — 22 Iulie)

O zi petrecută Intr-un anturaj

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VIND televizor color. Petroșani, 
Strada Ilie Pintilie bloc 6/78.

(3460)

DIVERSE
FIRMA „HYPERION”, din Un

garia, vă oferă posibilitatea de a 
lucra în Africa de Sud. Alte in
formații (și formularele) se pot 
procura poștal : Hyperion, 1373 
Budapest, Pf. 602, Ungaria. (3433)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două ca
mere (zona Dacia), cu garsonieră 
Telefon 44493.

SCHIMB apartament, patru ca
mere, Petroșani Nord, cu apar
tament, două camere și garsonie
ră, zonă centrală (exclus Aero
port). Telefon 43516. (3461).

SCHIMB djuă apartamente, n 
cîte două camere. Petroșani, stra
da Independenței, cu apartament, 

DECESE

COLECTIVUL Școlii generale nr. 4. Petroșani este alături 
do colega lor, invățătoarea Giăvan Maria, in pierderea grea pri
cinuită de trecerea in eternitate a celui care n fost lin minunat 
fiu ți elev

GLÂVAN MARIAN,
clasa a Vl-a.

Sincere condoleanțe.

Dl l’A o îndelungată boală și grea suferință in suflet, anun
țăm dispariția celui ce a fost pentru noi

MARIAN GUAt \N
Morinintul tău va fi veșnic plin de flori și lacrimi. Manii, 

tati și Andreea.
Inmorininiarca va avea lor la Ilarii Marc, vineri, 8 (ebrua 

i ic, ora 1 1. (3161)

I AMI.III.E Mălăcștcan și Nichifor sînt alături 'de f mil> • 
Giăvan greu încercată prin pierderea fiului lor iuhit

M ARIAN
după o -<c.i și nedreaptă suferință.

l acrimi și (lori ne tristul lui rnorrrrint. (3163)

nou are totdeauna efecte bine
făcătoare.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Un sfat : nu țineți cont de 
promisiunile ce vi se fac astăzi 

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Amintiți-vă că aveți o datorie, 

de care nu puteți scăpa decît ca 
un preț greu de achitat

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)
Cîștigă numai cine joacă. Veți 

regreta nehotărîrea.
SCORPION

(23 octombrie — 21 nolemhr ie
Veți avea mici neplăceri din 

cauza unui aparat.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Pierzi ceva sigur, alerglnd du

pă lucruri nesigure.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianunrie)
Nu contează că ați făcut bine 

de 99 de ori, dacă a suta oară 
ați refuzat..

patru camere, zonă centrală. Te
lefon 42947. (3459)

PIERDERI

PIERDUT contract de închirie
re pe numele Berii Katalina, eli
berat de EGCL Petrila. I) declar 
nul. (3456)

PIERDUT diplomă 8 clase, pe 
numele Paraschiv Mihai, elibe
rată de Școala generală nr. 6 Pe
trila. O declar nulă. (3434).

. PIERDUT ochelari de vedere 
cu toc maro, în zona centru —- 
Carpațl. Găsitorul este rugat să-t 
predea la cinematograful ..Uni
rea". Recompensă. (3441).

PIERDUT legitimație serviciu, 
pe numele Graure Ion, eliberată 
de IUM Petroșani. O declar 
nulă. (3431).

R«'<lnc(lA ț|


