
AII TRECUT BABELE. i NICOLAE TlTULESCU
Abia după 110 ani de la naștere, 17 martie 

1882, Nicolae Titulescu, marele patriot, om po
litic, strălucit diplomat și orator, iși va regăsi 
odihna, la Brașov, chiar in mijlocul țării, potri
vit dorinței testamentare.

Era unul dintre cei mai mari diplomați eu
ropeni din perioada interbelică și a muncit cu 
energie pentru stabilirea unui climat de secu
ritate și cooperare internațională. Timp de 16 
ani a fost delegat permanent (1920—1936) al 
României la Liga Națiunilor, al cărora pre
ședinte a fost in 1930 și 1931.

Diplomat de mare clasă, Nicolae Titulescu era 
preocupat, încă din 1920. de stabilirea unui cli
mat nou. regional și european. „Mica înțcle- 
gere“ sau „Mica Antantă" constituie fructul in
teligenței sale nolitice : din ln21 și pină in 1938, 
a fost o organizație de securitate, prin conven-

își regăssșîe odhna
ții bilaterale intre România, Jugo.davia și Ce- 
hosiovaeia, av;nd ca obiect.v pruiupui 
tarea preve lorilor trata.Aor de pace ar la st.r- 
șitul primuiui război mondial și meu mei ea 
stata-quo-ului teritorial.

Întreaga pontică externa a Rom nici uin ul
tima jumătate de veac nu este altceva decit 
reluarea ăau continuarea unor cai deschise de 
Nicolae Titulescu, cel care a fost ministru de 
externe in două rînduri (1927—1 2.1 1932— 
1936). îndepărtat din guvern în august 1936 a 
emigrat în Franța, după moarto, în 1911, fiind 
înmormintat la Cannes

Acum rămășițele pâmîntești se vor odihni 
veșnic aici, in țara în care s-a născut și pe 
care atît de mult a iubit-o.

T. SPATARU

Ofensivi contra SID4

IRĂ1ASCĂ BAI» LE!

Combaterea și prevenirea cum- 
' plitei boli SIDA și a virusului 

II.LV. care o generează — iată 
o preocupare permanentă a me
dianei românești. Contactele 

■ internaționale pe această temă, 
schimburile de informații intre 

specialiștii implicați în lupta îm
potriva flagelului sint perma
nente și deosebit de fructuoase. 
Un exemplu concret. In aceste 
zile, la Petroșani s-au desfășurat 

i lucrările simpozionului organizat 
j de Spitalul municipal Petroșani 
| și Direcția sanitară județeană. 
, cu sprijinul Societății de Cruce 
! Roșie, pe margir a subiectului, 
I urmărindu-se atît cunoașterea a- 
j tentă a bolii cit și a măsurilor 
ice trebuie luate pentru împiedi

carea transmiterii ei. De aseme- 
* nea, s-au făcut importante pre

cizări cu privire la îngrijirea 
bolnavilor suferinzi de SIDA. Au 
participat biologi, medici, cadre 
medicale medii și cadre didac
tice, precum și lucrători din alte 
sfere ale vieții sociale, îndeosebi 
juriști și cadre ale Poliției de 
moravuri. Invitați, doamna dr 
Lucia Balașescu, medic primar, 
reprezentant al UNICEF pentru 
județul nostru, inspector la Di
recția sanitară a județului, asist, 
med. Elisabeta Gaură de la Cen
trul de medicină preventivă, bio
log Lia Marcu și asist, med. E- 
lcna Dumitrescu. Li s-au alăturat 
dr. Adelhaide Maschek, șeful 
secției pentru copii distrofici și 
abandonați în Spitalul munici
pal, precum și alte cadre din 
municipiu. Programul a cuprins 
expuneri detaliate cu privire la 
fenomenul medical și social gene
rat de SIDA, dezbateri pe aces- 

. te teme, proiecții de filme docu- 
j montare. Manifestarea, găzduită 

de Casa de cultură din Petroșani 
a avut loc sub egida Comitetului 
român pentru UNICEF. cu spri
jinul nemijlocit al organizației 
creștine de caritate ACET, care 
are sediul in Marea Britanie.
(Ioan ȘTEFAN).

j VOX MO..Tis 
vă in vită

Astăzi și mîine, între orele 
19—24, discoteca Vox Montis de 
la Casa d ■ ulturl i< Pșuoșani 
vă invită să paili-'.p'.p la un 
atractiv program de divertisment 

Ciganizatir., vă as'guiă of rm 
veți regreta nimic participînd 
Vi se oferă pe lingă posibilitatea 
dansului, și numeroase surprize 
plăcute.

După cum se știe. discoteca 
Vox Montis funcționează în mo
mentul de față intr-un cadru 
deosebit de modern, cu dotări de 
ultimul răcnet în materie. Puteți 
fi oaspeții acestei discoteci. Nu 
veți regreta !

i----------------------
Citiți in pag. 2-4
• Programul TV săptfimînal

• Programul returului campio
natului dc fotbal divizia C, seria 
n IX.a54

j • Horoscop

avertisment In ziarul nostru 
de MARȚI

j Cei care au fost somați să-și 1 • Domnul Cazma, luat în
mute chioșcurile și nu se vor con- tărbacă si de minerii de la Lu. 
forma pînă miercuri, 18 martie, 1 pcn: 
sînt anunțați de Primăria muni
cipiului Petroșani că se va pro
ceda ia demolarea cor strucțiilor 
ilegale, fără alt avarii mont.

„Un nebun 
cea in fundul 
runcă, pe care 
ințelepți să o

vrednici nu sînt“-

o pietri- 
mării a- 
o mio de 

scoată,
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MAI MARE RUȘINEA
Premiu internațional la Petroșani

semnate de consilierul cultural al Amba
sadei Franței, premiul va_ fi inminat In 
cursul unei ceremonii oficiale, care va 
avea loc la Ducureștl. Felicitărilor pe care 
le adresează domnul consilier, le adău
găm cuvintele noastre de apreciere pentru 
Dorin Jula și pentru cei care, de la căle

sc străduiesc să-l 
științei și 

și prof. 
știe ?) la

O scrisoare primită din partea Amba
sadei Franței la București ne comunică 
lapidar o iz.blndă de prestigiu a unui ro
mân. Este vorba de decernarea premiu
lui INTII In concursul literar „Nu ești 
prea serios clnd ai șaptesprezece ani", or
ganizat de această instituie In toamna 
anului trecut, unui concitadin, Dorin 
Jula, elev la Școala generală nr. I. Ves
tea. deși importantă, ar părea banală.

Dorin Jula are numai 10 ani — este e- 
lev în clasa a IV-a. Acest concurs a fost 
deschis tuturor vlrstclor. Potrivit scrisorii

dră, 
nele 
Barb
(cine
Rimbaud I (loan

introducă in tai- 
culturii : Invățălot Laura 
Tatiana Blendca, Poate 
Petroșani exista un nou 
ȘTEFAN).

Vechea poveste, precum că domnii de la RAGCL Iși Lățeau 
Joc de noi. cei care le-am suportat toate capriciile și obrăzniciile, 
este de tristă și Jignitoare actualitate. S-au învrednicit, pinâ la 
urmă, să „ridice" containerele celebre. Dar cc-a rămas... Pe cele 
„goale" le-au cocoțat pe mormane de gunoi, răspîndit pe sute și 
inii de metri pătrați. O logică elementară, capitol la care domni
ile lor sint repetenți, ne duce la raționamentul următor : cei vi- 
novați că s-au strîns pretutindeni, nu doar pe strada Minerului 
din Petroșani, cea mm scurtă din Europa, pc care o am In obiec
tiv zi și noapte, slnt dumnealor, doarece nu le-au „ridicat săp- 
tămînal. Daci, tot dumnealor au datoria morală să restabilească 
aspectul civilizat al locurilor. O fl prea mult? I’entiu acc.is 
„muncă", făcută cu superficialitate In nota obișnuită, doar pe u- 
matale, pe Jumătate se cuvine și plătită. Nu-i așa, domn- or șt 
doamnelor din asociațiile de locatari, atît dc gencro.i în indiferența 
pentru aceste aspecte ?

Aș vrea să trăiesc și să văd cum stimabilii și onorabilii rea- 
geccliști s-ar apuca, in spiritul vredniciei lor proverbiale, să 
siringă toate hîrtiile și mizeriile care colorează toate zonele ora
șului. Mai mare rușinea, domirlor I

Tibcriu SPATARU
I
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1 l,()U ...... .
14.19 ZliCI.

14,_'U Wurluiie. bd.A
lo._J Avant reni, a săplăininii.
15.40 Cop.i, noștri — viaofj mu

zicieni.
16,00 cn> ia succesului.
16.30 Muzica p, ntru tot,i.
17,00 Actualități.
17/15 Em.siunca în limba ma

ghiară.
18.35 iv.c viziunea vă ascultă!
19,05 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20 35 Sport
20.45 Tezaur.
21.10 Teatru TV. Crimă și pe

deapsă.
23.10 Intre profan și sacru.
23.25 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.55 Confluențe.

M.HCfl, 17 MARTIE
10,00 Aciuauiațt. Meteo.
•10,zO Calendarul zilei.
10.30 \torldnet US1A.
12.10 Ora de muzica.
13,00 lnterlerențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Aciuamati.
14.20 Tradiții.
14.50 /Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversitaria.
■16,30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Vedete în recital.
18,00 Salut, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Te'ecinemateca. Bătaia inimii

(SUA, 1946).
22.20 Cultura în lume.
22.50 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.20 Baschet.

MIERCURI- 18 M \RTIE
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia I’o- 

laniecki. Episodul 4.
11,15 Canal France Internațional.
12.20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13.40 Divertisment internațional.
14.00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14.50 -Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți <le muzică 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.

4 i ,UO A/iul,..,..,..
11 ,ua .ai ie viz.uu.e.
I • , ' J 1-,, IO, A ■ , AU.
1u,jU neiÂCC.ur.
ig.ju o.u.,.ou. muzicii ușoare.
Jv.uO Studioul esuiiumic.
Iu,au L/cscne uiiiiiiuxe.
2u,00 Aciu.di.au.
2u,35 Spoi i.
20,45 Dini serial. Doamnele de 

ia malul mâru. (Franța, 
1979;.

21,35 In lata națiunii.
21,55 Pro musica.
22,25 Universul cunoașterii.
23,10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,40 Patrimoniu.

16*22 martie

JOI, 19 MARTIE
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Canal France internațional.
12.10 Ora cie muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audio-vizual studio.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tele-discul muzicii

populare.
18.20 Vîrstele peliculei... în vizită 

la Berlinală.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 111.
21.40 In fata națiunii.
22.05 Reflecții rutiere.
22.20 Microrecital.
22.30 Reporter ’92.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.30 Jazz-fan.

VINERI, 20 M ARTIE
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Parcul de dis

tracții. (SUA, 1946)
12,00 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar RossinL
15,25 Preuniversitaria,

iu,uu Lunud noasua.
iu,ou Muzica pentru toți.
lo,-*o n agerea doio.
lu,aă /Actualități.
1/,uu tsinisiunea în limba ger

mana.
18,00 nu patria.
18,4a Video-ghid.
Iu,u5 \/ia(a parlamentară.
19.30 Desene animale.
20,uO Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. Familia Chis- 

hotm. Ep. 6.
21.45 Pe aripile muzicii.
22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Top 10.
23.50 Gong!

0,20 Rock-panorama.

SIMBATA, 21 MARTIE
9,00 Bună dimineața!

10,00 Actualități.
10.10 Universal-șotron.
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14.00 Actualități
14.10 Tele-club.
15.55 Mapamond.
16.25 Rugby: Franța — Irlanda.
18.00 Arena.
19.00 Refrenele amintirilor.
19.15 Teleenciclopedia.
20.00 Actualități.
20.35 Film artistic: Pînă cînd ne 

vom revedea. (Anglia, 1989).
29.25 Săntămî-ia sportivă.
2’’.45 Artualitătî.
23.00 Ei’m serial. Fu spionez. 

Enisodul 2.
23.55 Diemond Awards Festival 

1986 (T).

DUMINICA. 2? M \R'rrE
8.30 Bună dimineața!
9.30 Cutia cu surprize.

10,20 Film serial pentru Copii. 
Arabela. Ep. 12.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Cîntecele noastre — doru

rile noastre.
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Vidco-magazin la... ecliinoc- 

tiu!
15.30 Fotbal: Sportul Studențesc

— Corvinul.
18.05 Știință și imaginație.
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas. Ep. 112.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. îndrăznețul. 

(Franța, 1976).
22.15 Show-ul de duminică.
23.50 Actualități.
0,05 Duminica sportivă.•••••••••••••••••••••••••••

i Societatea comercială
' ,.REALCOM“ M Petroșani
ț

; încadrează direct sau prin transfer următorul personal:
1 — paznici pentru obiective speciale.

Vor fi încadrați cei ce au domiciliul în orașul Petro
șani.

I
I

I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
i

Exploatarea de Preparare Petroșani
ANUNȚA

In conformitate cu măsurile luate de Regia Autonomă 
a Huilei pentru îmbunătățirea aprovizionării cu cărbune 
de alocație pentru uz casnic, eliberarea din depozite a 
acestei alocații se va face incepind din acest an numai in 
lunile aprilie — octombrie.

In acest scop, toate unitățile vor elibera cupoanele 
de cărbune pentru întregul an eșalonat pînă la 30 septem
brie. Cupoanele de cărbune din anul expirat nu vor fi 
onorate decît în mod excepțional, pe baza aprobării date 
de unitatea care lc-a eliberat.

In lunile noiembrie — martie vor fi onorate numai 
bonurile eliberate în aceste luni și numai în regim de 
excepție.

Institutul de proiectare Hunedoara-Dsva SA
facb cunoscut celor interesați, că:

execută, pentru toate localitățile din județ, Ia comandă, 
evaluări de bunuri mobile și imobile pentru vînzare de 
active ale societăților cu capital de stat, conform Legii 
nr. 58/1991, HG nr. 634/1991 și HG nr. 945/1990.

Comenzile se pot face zilnic la telefon 12430 interior 
166, între orele 7,30—15,30.

Lucrarea comandată se livrează în maximum 10 zile 
de la perfectarea contractului.

Programul returului campionatului diviziei „C la fotbal, seria a IVa
ETAPA A XV1-A — 14 martie 

AS Paroșcni — Constructorul Craiova 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Vulcan 
Minerul Lupeni — Dierna Orșova 
Petrolul Țiclcni — Autobuzul Craiova 
Minerul Uricani — Petrolul Cărbunești 
Minerul Mătăsari — Parîngul Lonea 
Minerul Motru — AS Tr. Severin 
SUCPI Craiova — Petrolul Stoina

ETAPA A XV1I-A — 21 martie
Minerul Vulcan — SUCPI Craiova 
Petrolul Stoina — AS Paroșcni 
Constructorul Craiova — Minerul Motru 
AS Tr. Severin — Minerul Mătăsari 
Parîngul Lonea — Minerul Uricani 
Petrolul Cărbunești — Petrolul Țiclcni 
Autobuzul Craiova — Minerul Lupeni 
Dierna Orșova — Pandurii Tg. Jiu 

ETAPA A XV111-A — 28 marile 
Minerul Mătăsari — Constructorul Craiova 
Minerul Motru — AS Paroșcni 
SUCPÎ Craiova — Dierna Orșova 
Pandurii Tg. Jiu — Autobuzul Craiova 
(Minerul Lupeni — Petrolul Cărbunești 
Petrolul Țiclcni — Parîngul Lonea 
(Minerul Uricani — AS. Tr. Severin 
Minerul Vulcan — Petrolul Stoina 

ETAPA A XIX-A — 4 aprilie 
Autobuzul Craiova — SIJCPl Cr’iioi i 
Dierna Orșova — Minerul Vulcan 
Petrolul Stoina — Minerul Motru 

l’aro-cni — Minerul M it-eni-1
Cnnstru torul Craiova — M'n i >1 l'ii ani 
AS Tr. Severin — Petrolul I icleni

Parîngul Lonea — Minerul Lupeni 
Petrolul Cărbunești — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XX-A — 11 aprilie 
Petrolul Țiclcni — Constructorul Craiova 
Minerul Uricani — AS Paroșcni 
Minerul Mătăsari — Minerul Motru 
Minerul Vulcan — Autobuzul Craiova 
SUCPI Craiova — Petrolul Cărbunești 
Pandurii Tg. Jiu — Parîngul Lonea 
Minerul Lupeni — AS Tr. Severin 
Dierna Orșova — Petrolul Stoina

ETAPA A XXI-A — 18 aprilie 
Parîngul Lonea — SUCPI Craiova 
Petrolul Cărbunești — Minerul Vulcan 
Autobuzul Craiova — Dierna Orșova 
Petrolul Stoina — Minerul Mătăsari 
Minerul Motru — Minerul Uricani 
AS Paroșcni — Petrolul Țiclcni 
Constructorul Craiova — Minerul Lupeni 
AS Tr Severin — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XX1I-A — 25 aprilie 
Pandurii Tg. J*i — Constr, Craiov i 
Minerul Lupeni — AS Paroșcni 
Petrolul Țiclcni — Minerul Motru 
Minerul Uricani — Minerul Miitiisari 
Dierna Orșova — Petrolul Ciirbiineșt' 
Minerul Vulcan — Parîngul Lonea 
SUCPI Craiova — AS Tr. Severin 
Autobuzul Craiova — Petrolul Stoina

PTAPA A XXIII-A — 2 mai 
Constructorul Craiova — SUCPI Craiova 
AS Tr. Savorii! — Minerul Vulcan 
P>'in"iil l.onea — Diurni Or ovi 
l’eliolui CTnlrinești — Autobuzul Craiova 

Petrolul Stoina — Minerul Uricani 
Minerul Mătăsari — Petrolul Țiclcni 
Minerul Motru — Minerul Lupeni 
AS Paroșcni — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XX1V-A — 9 mai 
Minerul Vulcan — Constructorul Craiova 
SUCPI Craiova — AS Paroșeni 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Motru 
Minerul Lupeni — Minerul Mătăsari 
Petrolul Țiclcni — Minerul Uricani 
Autobuzul Craiova — Parîngul Lonea 
Dierna Orșova — AS Tr. Severin 
Petrolul Cărbunești — Petrolul Stoina

ETAPA A XXV-A, 16 mai 
Minerul Motru — SUCPI Craiova 
AS Paroșcni — Minerul Vulcan 
Constructorul Craiova — Dierna Orșova 
AS Tr. Severin — Autobuzul Craiova
Parîngul Lonea — Petrolul Cărbunești
Petrolul Stoina — Petrolul Țiclcni
Minerul Uricani — Minerul Lupeni
Minerul Mătăsari — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XXVl-A — 23 mai 
Autobuzul Craiova — Constr. Craiova 
Dierna Orșova — AS Paroșeni 
Minerul Vulcan — Minerul Motru 
SUCPI Craiova — Minerul Mătăsari 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Uricani 
Minerul Lupeni — Petrolul Țiclcni 
Pilrolul Cărbunești — AS Tr. Severin 
Pa.'îngul Lonea — Petrolul Stoina 

fTAPA A XXVI1-A — 30 mai 
Minerul Uricani — SUCPI Craiova. 
Minerul Mătăsari — Minerul Vulcan

Minerul Motru — Dierna Orșova 
AS Paroșeni — Autobuzul Craiova 
Constr. Craiova — Petrolul Cărbunești 
AS Tr. Severin — Parîngul Lonea 
Petrolul Stoina — Minerul Lupeni 
Petrolul Țiclcni — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XXV1I1-A — 6 iunie
Parîngul Lonea — Constructorul Craiova 
Petrolul Cărbunești — AS Paroșeni 
Autobuzul Craiova — Minerul Motru 
Dierna Orșova — Minerul Mătăsari 
Minerul Vulcan — Minerul Uricani 
SUCPI Craiova — Petrolul Țicleni 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Lupeni 
AS Tr. Severin — Petrolul Stoina

ETAPA A XX1X-A — 13 iunie 
Minerul Lupeni — SUCPI Craiova 
Petrolul Țicleni — Minerul Vulcan 
Minerul Uricani — Dierna Orșova 
Minerul Mătăsari — Autobuzul Craiova 
Minerul Motru — Petrolul Cărbunești 
AS Paroșeni — Parîngul Lonea 
Constr. Craiova — AS Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu — Petrolul Stoina

ETAPA A XXX-A — 20 iunie 
Petrolul Stoina — Constructorul Craiova 
AS Tr. Severin — AS Paroșeni 
Parîngul Lonea — Minerul Motru 
Petrolul Cărbunești — Minerul Mătăsari 
Autobuzul Craiova — Minerul Uric mî 
Dierna Orșova — Petrolul Țicleni 
Minerul Vulcan — Minerul Lupeni 
SUCPI Craiova — Pandurii Tg. Jiu

Aciu.di.au
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WEEK * EMD WEEK'E^D WEEK * END
Trecut-au, așadar, zilele „babelor". Frig, vreme Închisă.... Se 

respectă întocmai spiritul mitologiei autohtone și scenariile altora. 
Pentru cei care nu cunosc legenda, ne imaginăm noi una. „Baba 
Iarna", stafidită, bătrină cu scufie sau fără, zgripțuroaică — su
flet înghețat — acea nouă fiice. Fiecare cu cojocul ei. Un fel de 
babe mai tinerele. Să le zicem „băbuțe". In primele zile ale lui 
„fe-marte“ tinerele băbuțe încearcă prin toate mijloacele să îm
piedice revenirea la viață a naturii. Efort care nu face decît să 
prelungească nesemnificativ agonia iernii. Urmează zilele „mo
șilor", fie ei academicieni sau dizidenți. Zile mai blînde. mai căl
duțe, mai... Ca la bunici cu nepoței. Pînă la urmă primăvara va 
intra în drepturile statului de drept.

Un veritabil imn ai orimaverii

Babe, moși și gogoși
In mod cu totul întîmplător, în aceeași perioadă, adică în zi

lele „babelor" și „moșilor". Parlamentul dezbate aprins data des
fășurării alegerilor legislative și prezidențiale. Unii încearcă să 
prelungească indirect mandatul actualelor „babe" legislative. Vor
ba cintecului : „De-aș mat duce-o pin' la toamnă...". Se invocă 
ba una, ba alta, ba diurna, ba imunitatea. Executivul este repre
zentat de domnul pnm-ministru Stolojan, iar la teve de baba 
Ioli S. Și nu pare a fi de acord, cu atît mai mult cu cit a promis 
că vor fi organizate alegeri generale cel mai tîrziu în lunile mai- 
iunie. Adică la expirarea mandatului actualei adunări legislative. 
Va să zică, metaforic vorbin I, „băbuțele" căutate de aia cu coasă... 
cerea și., fără ciocan pentru că ci icanul s-a... oarecum, muiat. 
Degeaba țin de ritul vechi al pravoslavnicilor ruși. Noile babe, 
transparente, trandafirii, convenționale, măi dragă, PAC-iste, sau 
c ne mai știe cum, de-abia și-au inceput activitatea. „Moși" și 
„babe". Cine va învinge? In mod sigur, primăvara. In calea na
turii babele și mo>ii nu se mai pot opune. S-a terminat cu 
goșile" decembriste.

PETRICA și LUPUL

înțelepții printre rm

l.-.Al.V 1 1. Și
Dl PÂ I.EAFA

Sfat pentru 
ziua a șaptea

Un nătîng, găsindu-1 pe Lo- 
renzo de Medici, lntr-o diminea
ță. în pat. il dojeni că doarme 
atîta, zicîndu-i : „Eu pînă acum 
am fost ia Piața Nouă și Piața 
Veche, am ieșit pe poarta San 
Gallo și m-am plimbat împreju
rul zidurilor și am făcut o mio 
de alte lucruri ; iar domnia-ta 
Încă mai dormi ?“.

La care Lorenzo îi răspunse : 
„Ce-am visat eu Intr-un ceas 
face mai multe parale decît cc-ai 
făcut dumneata în patru".

CASTIGLIONE

Dacă orașul Petroșani ar beneficia de 
un spațiu profesional de etalare a lucră
rilor artiștilor noștri plastici, cu siguranță 
că pubUcul ar avea ce să vadă. Cum insă 
acest lucru nu a fost posibil, artiștii noș
tri plastici reușesc să-și încropească nr.- 
deste săli 
multe ori 
spectator, 
pictură a 
în aceste 
Petroșani

Cu toate strădaniile domnului prolesoi 
Dumitru Pcligrad, directorul acestei ros. 
pectabile instituții, sala de expune» p nu 
poate fi decît o imnrovizație. Cu toate 
acestea merită subliniate atît disponibi
litatea ac stei instituții nentru manifp»tț. 
ri'° artistice. cî‘ sj efortul unor artiști de 
tal'a doamnei Hir an care — în această 
lume, pre"cupatn do orice în afară de sti
mularea gustului artistic — reușesc să aibă 
puterea de a face ceva pentru oameni, 
pentru spirit, pentru îneîntarea privirii.

Dar dincolo de aceste considerente, de 
ordin general și conjunctural, expoziția 
personală a doamnei Hirean, cea de-a 
XVI-a din cariera sa artistică, merită 
văzută.

Tema, foarte generoasă, dealtfel, pri
măvara (expoziția se intitulează • „Rapso
dia primăverii") a permis artistei să-și 
regrupeze pe pînză cele mai frumoase 
gînduri și trăiri pentru acest amănunt. 
Expoziția. în totalitatea ei, este o reușită 
pentru artistă, care are put rea de a găsi, 
prin expresii artistice de scnsibllita;e, a- 
cele segmente de realitate semnificative 
pentru anotimpul primăverii. Predomină 
în special elementele florale. specifice 
primăverii, dar acestea sînt dublate de 
o seamă de alte elemente comune, din 
viața cotidiană, pe care artista reușește 
să le îmbine într-o lucrare complexă ce 
se vrea și chiar reușește să fie, prin com
poziție artistică, prin nuanțe cromatice și 
mai ales prin expresivitate un adevărat 
imn închinat anotimpului florilor. (G.C.).

con
ți o

de expunere, care de cele mai 
nu reușesc să atragă publicul 

Este și cazul noii expoziții ae 
doamnei Eliza Hirean, găzd ii*fi 
zile de Muzeul minoritului d;n
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Așteptind sa ciuteI
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Cultura e un univers, o 
tinua racordare cu trecutul 
punere de premise pentru viitor, 
nu o clipă zbircită.

o. C.AL1NESC IJ
Cultura, chipul spiritual al nea

mului ! Se creează prin geniul sau 
specific.

Cultura spiritului nu 
puțin prețioasă decît 
corpului.

N. (..RAINIC
este mai 
sănătatea

GHIU AI.
Vn om cult înseamnă o minte 

deschisă către bunătate și fru
musețe.

I 
I 
I
i
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Cele dinții sforțări 
rii morale trebuie să 
formarea caracterului.

N. IORGA 
ale cul'u- 
tindă

KANT
Cultura comună îngăduie păs

trarea iubirii la un nivel ridicat 
de patimă și entuziasm.

A. MAUROIS
Cultura nu urmează limba, ci 

limba urmează cultura.
PERPESSICIUS |

Z î N T î I APRIL Intră în teren
păcălelilor n-a început nici în 

zambile, ci la Vistcrie. Și născo-
„După toate socotelile. Ziua

Rai, cu Petru, nici în grădina cu 
citorul ei cică ar fi fost un om de stat, un economist, cum se 
zice azi, de valoare".

cavaleria ușoară

Tudoi ARGIIEZI
P. S. Istoria sc repetă.

I

P

cn 
P 
m 
w 
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ORIZONTAL : Scăpărate. 2. Macera — 
Apt. 3. Amare — Crep I 4. Nași — Sîc 1 
5. Tri — Remisă. 6. Tu — Perete. 7. Spi- 
țcr — Eres I 8. Unu — Crap. 9. Pisate — 
Stl. 10. Epurată — In.

VERTICAL: 1. Amonte — Cri. 2. Ala 
cu odăile — Ip. 3. Ucise — Pisc. 4., Pere

(surpriză)

— Ponor. 5. Ere — Rețete. G. Ro — Sere
— It. 7. Camere. 8. Tercot — Ri, 9. Opt t
— Șirete. 10. Opta — Spin. I

Al. II. I
Dezlegarea careului apărut în numărul • 

trecut: ORIZONTAL : Îndrăgosti — I
Maia — Ocară — Ață — Stopat — Tu — ’
Afiș — Da — Erotic — Tic — Radio — •
Nit — Ilo — Alămit — Aerisi — lie — ‘
(Lt — Valid — M — Aczi — Ivărc.

Astăzi, 14 martie, pe gazonul 
ce s-a pregătit de sărbătoare, ul
tima coloană a fotbalului intră 
în focul luptei. Cavaleria ușoară, 
această divizie C, își trăiește is
toric ultima sută dă metri, pen
tru că, de la anul — fotbalistic 
— ea dispare, ca organizare cu 
echipe din două sau trei Județe, 
rămînînd în perimetrul județului, 
campionatul Județean devenind 
astfel mult mai puternic, tutelat 
de forul de specialitate local. Pe
rioada de transferări s-a încheiat 
(ultima zi, 8 martie) ca, de alt
fel, și ciclul de pregătire. Iată și 
ultimele Jocuri de verificare, 
celor cinci formații ce bat 
porțile consacrării:

• Minerul Vulcan — Petre 
bardi a efectuat un turneu 
Ungaria, la mvitația echipei 
Stoian, divizionară B, pe care a 
învins-o cu scorul de 2—1 (1—1). 
Szoradi și Bejan sînt autorii go
lurilor divizionarei C. Stoian a 
fost cel mai bun de pe teren și, 
di prt acest stadiu, în mod sigur, 
v, fi transferat la o echipă din 
Austria, de categorie superioară. 
Ex-Jiulistul Varga a fost și el 
legitimat tot aici, după o ultima 
„escală" de o săptămînă la Ilabcr.

ale 
la

Li. 
în 
lui

• Minerul Lupcni. Ion Rus aș
teaptă sosirea celor doi Flicheș ți 
Tutac. După 1—1, la Mecanica 
Alba lulia (a marcat Neiconi), a 
învins la Hațeg, pe Haber, ca 
5—2, prin golurile lui Krautil (2), 
Ungureanu (2) și Ionel

• AS Paroșcni. Gogu 
intîlnit la Călan echipa 
care a remizat. (1—1); 
Jiului, Boko, este noua 
și returul este abordat 
încredere pentru atingerea 
biectivului propus.

• Minerul Uricani. Maria și 
Marian au efectuai ultimul meci 
de verificare în compania echi
pei din Hațeg, pe care au învln- 
s_o cu scorul de 4—1. Echipa a 
cîștigat în omogenitate și Lum- 
perdeanu, Tolciu, Alecu, Dulcu, 
vor să aducă campionatul i 
aproape de valoarea lor.

• I’aringul Petrila-Loiu i 
Iuti și-a împins atacul pîna 
careul advers, dîndu-i încredere 
la finalizare. Un 7—2 adminis
trat echipei din Hațeg ca și Ce
lelalte victorii de pînă acum, 
cresc interesul suportcriloi caro 
vor o confirmare.

Popa (1). 
Tonca a 
locală cu 
Juniorul 
achiziție 
cu mare 

o-

mai

Că- 
în.
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Din partea Primăriei 
inuiiicipiii’ui Petroșani

ln temeiul dispozițiilor ait. 21 și 45 din Legea nr. 69/1991, 
privind administrația publică locala.
Ing. STO1CVȚA GHEORGHE — Primarul municipiului Petroșani 

DISPUNE :
ART. 1. Convocarea Consiliului municipal Petroșani, in șe

dința extraordinară pentru ziua de 17 martie 1992, în sala de 
ședințe, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Depunerea jurămintului de către domnul Pușcaș Ioan — 
viceprimarul municipiului Petroșani ;

2 Validarea mandatelor domnilor consilieri :
— Avrămoiu Ion
— Cristescu Gabriel.

3. Includerea noilor consilieri validați in comisiile pe domenii
de specialitate. , _ ... . ,

4. Discuții privind regulamentul de funcționare a Consiliului 
și comisiilor pe domenii de specialitate.

5. Diverse : , , . . .
— Analiza problemei privat, zaților. puncte de vedere privind 

spațiile comerciale și analizarea de către comisiile pe domenii a 
legalității avizelor emise.

— Probleme de protocol privind stabilirea legaturilor de co
laborare, cooperare și înfrățire cu localități din străinătate ;

— Informare prezentată de Direcția județeană de drumuri șl 
poduri — sector Petroșani, privind executarea lucrărilor de re
parații De anul 1992. _

ART 2. Ședința se va, desfășura în sala de ședințe, ora 17.

Societatea comercială 
transport local Valea Jiului 

SA Petroșani
La insistența domnului primar, pentru a facilita trans

portul cetățenilor de pe raza comunelor Bănița, Merișor, 
Crivadia spre municipiul Petroșani, SC Transp. Local Va
lea Jiului SA Petroșani înființează, începînd cu data de 
16 martie 1992, traseul Petroșani — Crivadia după urmă
torul program:

— plecări din Petroșani : orele 7; 14,30

— plecări din Crivadia : orele 8; 15,30.

Programul TV.

Primarul municipiul”! Petroșani 
Ing. STOICUȚA GHEORGHEPetroșani, 12 martie 1992.

Spitalul municipal 
Petroșani

Organizează, in data de 21 aprilie 1992, ora 9, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi:

— Director adjunct economic;
— Șofer — autosanitare;
— Fochist — autorizație ISCIR pentru medie presiu.

ne.
Relații suplimentare la telefonul 42360 int. 139.

Societatea comercială 
„DIAMANT11 SA Petroșani

ANUNȚĂ
că licitația in vederea locației de gestiune la: 

—- raion încălțăminte femei (magazinul Eva)
— raion galanterie femei (magazinul Eva)
— raion lenjerie-tricotaje femei (magazinul Eva)

se amină pentru data de 30 martie 1992 ora 10. Informa
țiile se dau la sediul Societății.

In conformitate cu prevederile legale întreaga docu
mentație pentru participarea la licitație se depune pină 
cel tîrziu la 27 martie 1992.

PSM în legalitate
Organizația municipală a Partidului Socialist al Mun. 

cii aduce la cunoștința membrilor și simpatizanților săi, 
că au fost perfectate toate formele de legalizare a acestui 
partid, urmînd ca acesta să participe în alegerile legislati
ve din acest an.

- MICA PUBLICITATE -
ANIVERSARI

ACUM, clnd în buchetul vieții prinzi a 20-a floare, dragă 
M iriana Micu, mama și sora Monica îți urează sănătate, succes 
și ,La mulți ani !“. (892).

V INZAR1
VÎND anvelope 11x185 și Jante Audi. Telefon 45201. (958).
VlIJD Dacia 1310, nouă. Relații, telefon 43618. (946).
V1ND aparat foto Canon și blitz electronic. Telefon 41702 sau 

12418. (936).
V1ND vilă, curte, grădină — comuna Pui. Telefon 160, după 

ora 19. (949).
VlND camion 5 tone. Diesel, Lada 1 500, casă cu grădină. Te

lefon 41610, Petroșani. (953).
DIVERSE

A DISPĂRUT din Iscronl, Aninoasa !n data de 9 martie 1992, 
ln Jurul orei 10,30 numita COMȘA VIORICA, fostă LIC VIO
RICA, in vlrstă de 58 de ani. Semnalmente : 1,60 înălțime, purta 
pe cap un batic negru, îmbrăcată cu cojoc negru de piele și cizme 
de piele.

Cine poate da relații să anunțe Poliția din orașul Anlnoasa 
»au Petroșani. (928).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament două camere, zonă centrală, cu apar

tament trei camere, zonă centrală. Informații — zilnic boutique 
-Roxa**, 16—20. (971).

DECESE

SOȚIA Pelelca, fiul îmi, nora luliana și nepoții anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a iubitului nostru soț, tată 
și bunic

BIRO EMERIC
Vom păstra veșnic amintirea chipului său bun și luminos. 
Inmormintarea va avea loc duminică, 15 martie, ora 14,30. 
Cortegiul funerar va pleca de la Biserica Evanghelică, str. 

(Vldial Viteazul, Petroșani. (981)

SORA EILsabota, nepoții Elisabeta, Ida și Guști regretă nes
pus incetarca din viață a celui care a fost un bun frate și unchi 

BIRO EMERIC
Nu-1 vom uita niciodată. (991) I

wOMEMORARI
--------------------------------------------- .

PA 1ILIA Ciobănașu Verginei și Edlth și bunica Eva anunță 
cu durere împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit dragul nostru 
tiu șl nepot

„ LEVENTE
Nu te vom uita niciodată. (911).

COLECTIVELE redacției șl tipografiei sint alături de familia 
îndurerată prin pierderea celui care a fost

BIRO EMERIC 
un minunat om și coleg de muncă, mașlnist-tlpogiaf de înaltă 
prlcopere profesională.

Sincere condoleanțe familie.

CU ACEEAȘI adîncă durere anunțăm 
Ia despărțirea de iubitul nostru

_ ,, „ , CIOARA ȘTEFAN
Soția Știa, fiul Mlrcca, nora Marcela 

familia Radu Ion și Lia (nepoți).
Vei rămîne veșnic ln inimile noastre I
Lacrimi și flori pe tristul tău mormlnt 1

Împlinirea unul an de 

nepoții Dan șl Vlad șl 

(979).

trei LI|A .Usacl"’ Ni™lae anunță cu durere că se împlinesc
trei ani de clnd ne-a părăsit dragul nostru fiu și frate

USACME VAS1LICA
le vom păstra veșnic in inimile noastre. (918).

SOȚUL, fiica, ginerele șl nepoțica anunfă cu adîncă durere . 
că, după o lungă și grea suferință, a încetat din viață cea care a 
fost soție Ideală, mamă, soacră șl bunică iubitoare.

ANGIIELACIIE SILVIA născută RADUCAN
Nu o vom uita niciodată, iar Dumnezeu să o ierte și s-o 

odihnească in pnee. |
înhumarea va avea loc in ziua de 15 martie, 1992, in cimitirul I 

din Petroșani. I
Cortegiul funerar Va pleca ln orele 16 d<- la domiciliul fa- | 

mitici din Petroșani, str. Dacia, bloc 1-1, ap. 3. (985) ■

COLECTIVUL biroului ADT al EM Anlnoasa este alături de 
colega lor Chețnn Daniela in nemărginita durere pricinuită Prin 
trecerea in neființă a mamei sale

ANGIIEI ACIIE SILVIA
Sinccro condoleanțe familiei. (990) ,

S1MBATA, 14 MARTIE

9,00 Bună dimineațal
10,00 Actualități.
10.10 Fenți-vă de măgăruși
11.10 Itinerarii.
11.40 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7-
14,00 Actualități.
14.10 TELE-CLUB.
15,25 FOTBAL: Rapid — FC

Argeș, în etapa a 19-a a Di
viziei A.

17.20 Ați întrebat? Vă răspun
dem I

17.30 Mapamond.
18,00 Bicentenar Rossini.
19,00 Muzică populară.
19,15 Teleenciclopedia.
20,60 Actualități.
20,35 Film artistic. Pînă clnd ne 

vom revedea... (Anglia, 1989).
22.20 Săptămîna sportivă.
22.40 Actualități.
22,55 Film serial. Eu spionez 

(SUA, 1966).
23,50 TOP — 12.

0,50 Video.discoteca.

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Deși împrejurările vă obligă să 

afișați un aer sumbru, aveți mo
tive să vă strigați bucuria I 

BERBEC
(21 mortie — 20 aprilie)

Redescoperiți, in doi, calea spre 
satisfacții ce păreau Îngropate de
finitiv.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Demaraj lent dimineața, ritm 
amețitor spre seară...

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Tîrziu in noapte, vă bate la 
ușă un om împovărat -de griji**—

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Vă petreceți ziua In fum de 
tutun și flecăreli inutile.

LEU
(23 iulie — 22 august)

ț'-'truc’t vă _ca ’e tine" primul 
pahar, veți bea mai multe. Pre
țul e însă mult prea mare...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Încercînd să trageți sforile, vă 
încurcați în ele. Salvatorul e un 
-fost**...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Exemplul unui prieten care-și 
îneacă -amarul** in băutură, vă 
determină să priviți cu senină
tate propriile greutăți.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Aveți in preajmă un copil care 
și-a depășit virsta. Discuțiile cu 
el vă reconfortează.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Frămîntările dv. multilaterale 
fac somnul altora liniștit...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți primi, conform tradiției, 
aceleași vizite, aceleași cadouri, 
aceleași... replici,

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Acalmie. Posibilă deplasare 
-motorizată" în mijlocul naturii...

IMPORTANT
Anunțurile de mică și maro 

publicitate se primesc, zilnic, 
pină la ora 12 a zilei precedente 
celei pentru care sc solicită pu
blicarea.

Ridactia șl administrația ! Petroșani, str N lIAIcrscu. nr Z Trlctoiirrr — secretariat i 11662. secții i 41603. 42164
Tilinrul • Tipografia Petroșani, str N. BQIrocu. nr 2. Tel tl 165


