
Extraordinar serialul „Navetiștii huilei*', realizat de 
colega noastră de la televiziune, Camelia Robei A fost un 
fel de proces public, din care o țară întreagă a înțeles ceea 
ce era de înțeles. Adresăm, și pe această cale, felicitări și 
mulțumiri televiziunii.

Z. N.

„Profesoara mea de limba 
română mi-a spus că seamăn cu 
Eminescu..."

(Din gîndirea pur și simplu filozofică a lui Mi ion Cozma)

Cronică rimată
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APRILIE, CA UN ZÎMBET

Deși primăvara asta e, nițel, capricioasă
Dimineața mai cu ceață, după masa mai ploioasă 
Mai avem și parte, insă, de... rafale cu răcoare 

Uneori, găsim și clipe să mușcăm puțin din soare 
Și cînd credem că e bine, iar mai trage o ninsoare... 
incit ne-ntrebăm, pe bune, cit o să dureze oare ?
Și această întrebare de doi ani ne e pe buze 
Și acasă, și prin hale, mai nou prin autobuze... 
Natural că întrebarea nu e pentru... primăvară. 
E pentru ce se „comite" astăzi în întreaga țară. 
Unii se întreabă dacă... va mai crește-n preț valuta 
Din moment ce-acum mia... face mai puțin ca suta ! 
Toți se-așteaptă la mai bine, deși simt pe pielea lor 
(Mă refer la altă piele : pielea portofelelor !) 
Că acas' congelatorul e din ce în ce mai gol, 
Rufele cam zac în vană, înmuiate-n apretol, 
Cîte-o zi, pin’ vine apa ca s-apuci să le clătești... 
Iar de vine apa caldă, nici n-apuci să te crucești. 
Că pînă umpli vana te trezești cu-n... gîlgîit.
Și din nou, c-o întrebare : Oare cu ce-om fi greșit ? I 
Cit să mai dureze, oare ? E adevărat, toți știm 
Nu se poate, peste noapte, ca mai bine să trăim. 
Oare cit să mai dureze ? Parcă s-a întrezărit 
Un „ceva" care aduce a... oraș aerisit 1 
Primarul se dovedește a fi și bun gospodar 
(Asta e o notă bună ; de notat în calendar ') 
Circulă, mai nou, prin Vale, dar in șoaptă, niște zvonuri 
Cum că plinea și salamul se vor da de-acum pe... bonuri! 
Zvonurile însă-s false, n-are rost să ne-alertăm 
Și de-ar fi adevărate, oricum nu ne mai mirăm !! 
Ce-i adevărat (se pare), și-asta vine ca un stimul:
In curînd la noi in urbe se va înființa... COMTIM-ul! 
Pină-atunci, de vremea bună o s-apară pe furiș 
Să facem cîte-o ieșire la... urzici și la măcris !

Ion LICIU

I
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Mai toate afacerile care por
neau, timid, pe necunoscutul 
drum către economia de piață, 
au prosperat, acum fiind adver
sare redutabile ale structurilor 
greoaie și anchilozate din secto
rul serviciilor. Tot cam pe a- 
tunci au apărut ți universitățile 
particulare sau independente, ce
le care au stîrnit multe și aprin
se discuții, ca orice noutate. Și 
pentru că minunile țin doar trei 
zile, acum nimeni nu le mai dă 
prea multă atenție, perspectiva 
atestării acestor instituții de in- 
vățămînt superior fiind doar o 
perspectivă. Din surse foarte 
bine informate aflăm că se vor 

Nou la Universitatea Tehnică
limita sever veniturile acestor 
așezăminte din taxele percepute 
studenților. înființarea acestei al
ternative a determinat regindi- 
rea Invițămintului universPar 
potrivit unor criterii noi, viabile, 
In condițiile accentuării autono
mi •! universitare. Și pentru a 
nu fi suspectat de speculații ge
nerale am in vedere Universita
tea Tehnică din Petroșani. Mai 
acum cițiva ani erau temeri se
rioase că pe undeva, pe sus, se 
trag sfori pentru o treptată des
ființare a Institutului de mine 
Care, se zicea pe atunci, urma 
să fie „înghițit”. Totul fiind de
pășit, s-au analizat rapid direc
țiile de modernizare a învățămin- 
tului universitar din Petroșani.

Meritul universităților indepen
dente este că a Împrospătat spi
ritele, anticipînd profesiuni de 
care este nevoie lntr-o economie 
complexă, eliberată de prejude
căți centraliste.

In Universitatea Tehnică din 
Petroșani s-au creat specializări 
noi cum sint Management, Ingi
neria mediului ori cele din Co
legiul tehnic, el însuși fiind nou. 
Pentru examenul de admitere In 
invățămlntul universitar, care se 
va organiza la Începutul lunii sep
tembrie — revenlndu-se, astfel, 
la o formulă mai veche — vor 
fi, specializări mult mal variate, 
pînă acum vreo doi ani nici mă
car bănuite. A;a că tinerii in

teresați vor avea posi’ ilitatea să 
aleagă una din cele 20 de spe
cializări pentru care să susțină 
examen de admitere. In Faculta
tea de Mine sînt opt speciali
zări, pornind cu Exploatări mi
niere subteran. Exploatări mini
ere la zi, Topografie minieră, 
Prepararea substanțelor minerale 
utile și sfirșind cu Geologie mi
nieră, Ingineria sistemelor de 
producție. Ingineria mediului. 
Management in industrie. La 
Facultatea de Mașini și Intala- 
ții Electromecanice vor fi speci
alizările Mașini și Instalații mi
niere, Utilaj tehnologic minier. 
Electromecanică, Energetică in

dustrială, Automatică și Infor
matică industrială, Inginerie ma
tematică. Pe lingă cele trei spe
cializări df> la Colegiul tehnic 
din toamnă vor mai fi încă trei : 
Metrologie, Birotică, Tehnologia 
prelucrării metalelor.

F.ste cit se poate de clar că 
in numai doi ani Universitatea 
Tehnică reamintește doar prin 
citeva specializări, de Institutul 
de Mine, ți tinde să fie un ri
val pentru cele cinci-șase Insti
tute politehnice din țară, dispu- 
nlnd acum de o structură mo
dernă, de spații didactico-materi
ale ți de cercetare științifică.

Toate acestea slnt posibilități 
formative pentru studenții al 
căror interes de studiu este in 
sensibilă creștere deoarece se în
țelege că găsirea unui loc de 
muncă la absolvire se află In re
lație directă cu o solidă pregă
tire teoretică, științifică și prac
tică. Miinc, poimline, poate că 
nu se va mai susține examen de 
admitere, crcscind în exigență 
formele de verificare.

Pipă In 1989 România nu era 
cunoscută doar printre ultimele 
țări ale răposatului lagăr Bocia- 
list ci șl cu cel mai scăzut număr 
de studențl raportat la numărul 
populației. Sînt semne că nu va 
mai îi așa.

Tiberiu SI’ATARU

Medicii lumii — a noua oară la Petroșani
* Se află, în aceste zile, la Petroșani, o misi- I une a filialei din Corsica a organizației urna- 1 nitare neguvernamentale „Medecins du Monde” 
) (medicii lumii). Delegația, alcătuită din 26 de 

persoane, a însoțit un transport de materiale 
(medicale, aparatură și medicamente, în valoa

re de peste 30 milioane lei, destinate spitalelor 
din Valea Jiului. Șeful misiunii, dr. Marc Cop- J polani, a ținut să facă niște precizări pentru 

• cititorii ziarului nostru. „Medecins du Monde** 
Ieste o organizație de utilitate publică, recunos

cută ca atare de toate guvernele lumii. „Me- 
. dicii lumii” au venit pentru prima dată în
1 România în 29 decembrie 1989, într-o fază de I urgență, cu ajutoare. Acum s-a trecut la o 

fază de dezvoltare, în colaborare cu medicii 
din toată Valea Jiului, urmînd ca aceste relații 

Isă fie menținute pe durată ițedeterminată. Rog 
să se rețină că noi nu mai Venim cu ajutoare I (îmbrăcăminte, încălțăminte), ci căutăm să răs
pundem solicitărilor instituțiilor medicale, cu
aparatură și medicamente, pentru profitul In-

tregii populații a Văii Jiului. In acest scop, 
este necesară o reală implicare a tuturor fac
torilor responsabili Venim, acum, pentru a 
noua oară în România. Fiecare misiune a noas
tră întocmește o listă de necesități, misiunea 
următoare urmînd să satisfacă aceste cereri. 
Nu putem promite dinainte o rezolvare sigură, 
intrucît sursa noastră o constituie donațiile. A- 
cestea vin însoțite de acte de donație, care se 
semnează de șefii serviciilor care beneficiază 
de ele, pentru a exista certitudinea că intră în 
folosință publică. De această dată, s-a adus un 
laser oftalmologie, pentru Spitalul municipal 
Petroșani (pentru care va merge la speciali
zare, în Franța, pe cheltuiala noastră, un ca
dru medical). In țară mai există doar încă două 
asemenea aparate — un aparat de respirat, pen
tru blocul operator, aparate specifice de rea
nimare, un electrocardiograf, aparate de radio
logie, materiale specifice și medicamente”.

Ștefan CIMPOI

Două schiorițe din Valea 
Jiului la „Bamby-Cup“
Timp de trei zile, 3—5 aprilie a.c., în Munții Apcnini

Italia, la o bază turistică aflată la 70 km de Florpnța, se desfă
șoară „Bamby-Cup”, ultima etapă a Cupei europene de schi pen
tru copii. Participă și lotul național al României, cuprinzînd 16 
sportivi de elită din rîndul tinerelor speranțe ale schiului româ
nesc. Din lot fac parte și două reprezentante ale CSȘ Petroșani : 
Cristina Lupa, din Petroșani și Codruța Domokoș, din Lupeni, 
care au obținut rezultate deosebite în cadrul campionatelor na
ționale de schi pentru copii. Sperăm că se vor întoarce cu laurii 
viețoriei. (I.D.).
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j Program de distribuire
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Am primii <le la depozitul PE- 
CO X ulcan următorul program 
de distribuire a buteliilor tip a- 
ragaz, pentru a-1 aduce la cu
noștința publicului. In zilele de 
luni, miercuri și vineri următoa
rele puncte din Petroșani : Colo
nie, Auto-Moto, Dacia, 30 De
cembrie, Carpnți, llcrmes, Vasile 
Roaită, O, Miile. Marțea șl joia 
în localitățile : Iscroni, Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, Uricani, Pefrila,

din
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butelii!
0 

I.onea și centrul fix din cartie- I 
rul Aeroport. In fiecare miercuri ■ 
la Paroșeni (Sohodol — interven- j 
ție). La Dărăneșli, în fiecare zi , 
de 27 a lunii. Nota primită meu- J 
ționcază că planificările zilnice ' 
se vor face In funcție de stocul 5 
existent în depozit. |

Tichetcle de benzină sint va- ' 
labile pînă la data de 30 aprilie, | 
iar stocul de benzină este sufi- 
ciont. I

Deratizare
Primăria orașului Vulcan a 

luat inițiativa de a organiza o 
amplă acțiune de deratizare a o- 
rașului. Poate, așa, vom scăpa 
de trlchinelloză ! De aceea, CE
TĂȚENII ORAȘULUI VULCAN 
SÎNT INSISTENT RUGAȚI să 
supravegheze atent animalele și 
să ia toate măsurile pentru pre
venirea intoxicațiilor și acciden
telor pe care acțiunea de derati
zare le poate produce. Deratiza
rea va începe de LUNI, 6 APRI
LIE! (Al. HORAȚlt')

Hai la plimbare!
Societatea comercială „Parîn- 

gul“ S.A. Petroșani este specia
lizată în turism și de aceea ne 
invita' la plimbare, în timpul 
nostru liber, lată un posibil iti
nerar: Petroșani — Budapesta — 
Bratislava — Fraga și retur. 
Perioada, 15—19 aprilie. Tran
sport, cu autocarul. O noapte se 
va „face nani" în condiții super, 
cazarea fiind asigurată de S.(3. 
„Parîngul" S.A. Probabil, Ia Pra- 
ga. Costul — 9 500 de lei și 15 
mărci. VA dorim o excursie plă
cută! (R<an ȘTEFAN)
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PUBLICITATE
LUNI. 6 APRILIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera săptâniinii.
15.40 Copiii noștrii — viitori mu

zicieni.
16,00 Casa și grădina. 
■16,30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18.35 Universul cunoașterii.
19,05 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor. 
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Tezaur.
21.10 Teatru TV. Capul de rătoi
22.50 In obiectiv; scriitorul Paul 

Anghel.
23,25 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,55 Confluențe. Cădere spre cer

MARȚI. 7 APRILIE

00,00 Xctualități. Meteo.
40.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE internacional.
12.10 Ora de muzică.
43,00 Interferențe.
03,30 Muzică pentru părinți.
44,00 Actualități. Meteo.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremieră TV.
04,55 Preuniversitaria
15.30 Teleșcoalâ.

Curs de limba franceză.
Curs de limba spaniolă. 

110,00 Agenda muzicală.
06,30 Conviețuiri — magazin. 
17,00 Actualități.
07,05 Repete transilvane.
07,35 I-'lori de cintec românesc. 
08,00 Salut, prieteni!
09,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor. 
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Telecinematcca

Dama cu Camelii
(Franța — Italia 1681).

22.50 Cultura în lume.
23.20 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.50 Meridianele dansului.

MIERCURI. 8 APRILIE

• 0,00 Actualități. Meteo. 
•0,20 Calendarul zilei.
40.30 Film serial. Familia Pola 

niecki. Episodul 7.
41,15 Canal France Internațional.
42.20 Ora de muzică.
13,10 Vîrsta a treia.
43.40 Divertisment internațional.
44,00 Actualități. Meteo.
44.20 S.O.S. Natural
44,50 Avanpremieră TV.
44,55 Preuniversitaria.
45.30 Tcleșcoală.

Curs de jimba germană.
Curs de limba italiană.

6 - 12 aprilie
16,00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16.20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Pronocxpres.
17,00 Actualități.
17,05 15, 16, 17, 18.
17.30 Reflector.
17.55 Fotbal: România — Letonia 

(meci amical). Transmisiune 
directă.

20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Film serial. Doamnele de Ia

malul mării. Episodul 4.
21.35 In fața națiunii.
22,00 Memorialul durerii.
23.15 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.45 1.unica ideilor.

JOI, 9 APRILIE

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lîngă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actiumtăți. Meteo.
14.20 Publicitate.
14.25 întemeieri de cultură ro

mânească.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoalâ.

Curs de limba engleză,
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Telc discul muzicii popu

lare.
18.20 \ irstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor,
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. Dallas. 

Episodul 117.
21.35 In fața națiunii.
22,00 Reflecții rutiere.
22.15 Vedete în recital.
22.35 Reporter ’92.
23,05 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Stadion.

\ INER1, 10 APRILIE

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Febra scenei. 

(SUA, 1958).
12,05 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar Rossini.
15.25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzică pentru toți iubitorii 

muzici populare.
16,45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.

17,00 Emisiunea în limba germa
nă.

18,00 Pro Patria,
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. Familia Ghis- 

holm. Episodul 9.
21.45 Studioul șlagărelor.
22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Top 10.
23.50 Gong*
0,20 Vă place opera?

SIMBATA, 11 APRILIE

9,00 Bună dimineațal
10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Club ,,Anda".
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
16.50 Ați întrebat? Vă răspundem) 
17,00 Itinerarii.
17.30 Mapamond.
18,00 Și ei sînt ai noștril
19,00 Vino, bade, sîmbătă!
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic.

Afacerea bijuteriilor furate. 
(Franța, 1989).

22.10 Săptâmîna sportivă.
22.30 Artiști pentru artiști.
23.30 Actualități.
23.45 Film serial. Eu spionez. 

Episodul 5.
0,40 Video-discoteca.

DUMINICA, 12 APRILIE

8,30 Bună dimineața!
9.35 Intreabă-măl

10,20 Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozart“.

•I isodul 2.
10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Interpreți de frunte ai cîn- 

tecului popular la Festiva
lul „Maria Tunase" — Gra- 
iova 1991 (I).

14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas.

Episodul 118.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Ursul și pă

pușa. (Franța, 1969).
22.10 Show-ul de duminică.
22.45 Actualități.
23,00 Duminica sportivă.
23,25 Maeștrii Teatrului Româ

nesc.

în funcție de evenimentele la 
zi, Radiotelcviziunea își rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

Regia autonomă 
a huilei Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, telefon 935/ 
41460, 4146), 42270, în calitate de investitor,

ORGANIZEAZĂ

licitație, pentru elaborarea documentației tehnico-economi- 
ce, pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZAREA Șl EXTINDEREA CABANEI RU- 
SU, DIN MUNICIPIUL PETROȘANI, JUDEȚUL HUNE
DOARA.

Criteriile de eligibilitate sînt cele din art. 7.2- din Re
gulamentul privind organizarea licitațiilor, aprobat prin 
H.G. nr. 291/1991 și vor fi comunicate investitorului, în 
scris, pînă la data de 4 mai 1992.

Documentele licitației se pot obține gratuit, de la 
sediul investitorului, începînd cu data de 3 aprilie 1992.

Depunerea ofertelor, inclusiv scrisorile de garanție a 
băncii finanțatoare pentru suma de 50 000 lei se va face 
conform art. 8.30—8.34 din regulamentul amintit, la se
diul investitorului pînă la data de 4 mai 1992.

Deschiderea ofertelor se va realiza la sediul investi
torului, pe data de 6 mai 1992, ora 10, unde sînt invitați 
împuterniciții în scris ai ofertanților.

Societatea comercială 
„ASVIL“ SA Lupeni

„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA MAI BUNA 
CALITATE”.

Societatea Comercială „ASVIL“ — SA Lupeni a redus 
cu 30 la sută prețurile Ia agenți de spălare lichizi, marca 
„VIL“, folosiți pentru întreținerea locuinței, în condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, în acest an, 
a premiului „Internațional Gold Star For Quality" de către 
un comitet managerial de selecție din Spania.

j»VTL“ — produse de calitate, plăcut parfumate și viu 
colorate, se livrează în ambalaje din material plastic de 
1, 2, 5, 35 și 60 kg și pot fi procurate prin unitățile comer
ciale, magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, Bucu
rești, Govora și la sediul firmei din orașul Lupeni, str. Vîs- 
cozei nr. 1, telefon 935/60451 sau 60452, telex 72517, fax 
935/41511.

Despre o ședință ordinară (II)
Domnul primar Gheorglie Stoicuța s-a plîns, 

In intervenția ,a, de lipsa unei colaborări con
structive și, din păcate, modul cum se desfă
șoară dezbaterile in consiliu confirmă aceasta. 
Majoritatea vorbitorilor cer socoteală primaru
lui că n-a făcut cutare lucru sau că nu l-a fă
cut cum trebuie dar „nimeni dintre dv., dintre 
consilieri — spune domnul primar — nu ați 
venit la primar, să spuneți : uite, domnule,
astea sînt problemele pe care noi credem că 
trebuie su le aveți in vedere, în activitatea dv. ; 
nici cele rezultate din campania electorală și 
nici problemele pe care le-ați constatat și le-ați 
auzit, in relațiile cu oamenii".

Deocamdată s-a făcut un inventar al priori
tăților, din inițiativa primarului și s i trimis la 
Prefectură o notă de probleme in data rle 21 
martie, la care Prefectul a a răspuns cu o te
matică al cărei termen de soluționare este 20 
aprilie. Deci, hîrtiile merg ceva mai repede ca 
pe vremuri, dar asta nu ajunge. „Cum sa re 
zolvăm mîine, probleme care dui eaza di, hai 
-,ă zicem, 50 de ani ?“. Dl. consilier B'ijorcscn a 
pus punctul pe „i“ : „Legile sînt făcute sa fie 
încălcatei. Pini, pariu că nu mal sînt •t'hjlanțicrC 
cu r< rlm socr lai in ’ 1’i‘hrMi'ie Plan ’ Utornfl

tizare ? Da, e bun, dar cu ce plătim realizarea 
acestor mărețe proiecte, cînd Primăria n-are 
pînă la ora asta plan bugetar ? Ce a fost, a 
fost... Să fim atenți ce autorizații dăm de acum 
încolo. Cit despre cei vechi, cred că mai mult 
de jumătate sînt sub roșu (falimentari)...".

Intervin, apoi, pentru a doua oară, domnii 
consilieri Sucmănaru și Dăbulcanu, pe aceeași 
temă : să fie tras la răspundere vinovatul I Cum 
însă vinovatul nu era de față, au luat cuvîntul 
domnul primar și domnul viceprimar, care s-au 
dovedit a fi în aceeași căruță, prin aceea că 
amîndoi, au ținut să facă „MIA" CULPA, deși 
n-au fost direct acuzați. Nimeni nu s-a supă
rat că domnul viceprimar „a ținut microfonul" 
zece minute, pentru că a vorbit frumos, subli
niind, intre altele, că trebuie „să ne aducem a- 
portul" cu toții, spre binele celor care au pus 
in fruntea obștii acest consiliu. La ora 20,45, 
președintele ședinței sistează discuțiile și pre
zintă niște concluzii...

Transparența a rămas in picioare și după ten
tativa de a se interzice divulgarea secretelor 
din ședințele cu ușile închise, despic care s-a 
afirmat, pe bună dreptate, că are culoare roșie. 
Votul majoritar contra adoptării acestui amen
dament a dovedit, o dată în plus, că nostalgicii 
comunismului au adversari puternici in Consi
liu) mnnlei'iXl I’ 'tro-am.

Sl.-Liri CIMPOI

Societatea comercială „SPICUL" 
Valea Jiului SA Petroșani

VINDE
— saci de iută casați. Prețul este negociabil. 
Relații suplimentare la telefoanele 43131; 42673.

Societatea comercială 
„PANERA -1 and I" SRL Petroșani 

efectuează transport marfă, cu microbuz Mercedes, ia ta
rifele cele mai scăzute. Informații telefoane: 43321 și 
15575.(1396)
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M IC S U N E L E*
E greu de priceput de ce s-a putut alege ziua de înflo

rire a sălciei și răchitei pentru păcăleală, cînd omul e pă
călit și mințit trei sute șaizeci de zile in șir și de cîtcva 
ori pe zi în toată vremea. „Poisson d’Avril** e obișnuit și 
la francezi. De zi întii, apar în curier miile de cărți poș
tale anonime, cu o figură imprimată în culori — eterna 
soacră cu lacătul pe buze, eternul soț cu eternele coarne, 
și toată gama vulgarelor stupide răzbunări, dimpreună cu 
bijuteriile de atîrnat la grumaz, un porc, un birlic, un 
păianjen, o cucuvaie dăruite de noi cu o lună mai devreme, 
în luna mărțișorului.

Mă uit pe cîmpul mijind a verde, Cîtu-i de frumoasă 
lumea pămintului, din fereastră pînă în zarea depărtat al
bastră! In fundul priveliștei, pe linia măgurilor care diosi- 
besc arăturile de cerul fosforescent, o turlă de biserică stă 
pitită printre scăpărările luminii de metal. Probabil că-ntr 
însă sună clopotul de aduceri aminte, pe care-1 pot auzi, 
al săptăminii pătimirilor pentru o reverie asemenea unui 
ideal: învierea... Era ziua de april și toată mănăstirea mi
rosea a micsunele, toată Valea era acoperită cu parfumul 
lor albăstrui. Se vor mai redeschide vreodată violetele de 
atunci ?
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Mielul blînd suge de la

Lupul, pazn c
temporar <a ui

f 
I 
I
I 
!

I
I 
I 
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Școlăreascâ
• lntr-o zi un profesor intră | 

în clasă ca să-și țină lecția 
găsește locul ocupat de un 
gar El se retrage, spunind 
vilor, caro se prăpădeau de

A fost odată un oarece miel 
blînd. Băiat bun, cum zice so- 
cru-meu, nici lapte n-a mîncat, 
că era pe rație, nici iarbă n-a 
păscut că era privatizată, nici 
gura n-o ridica prea sus pentru 
că fusese roșie și îngălbenită re
cent. Mielul, ca tot mielul, se 
arăta a fi tare blînd. El fusese 
înainte de măsuratul oilor pro, 
și acum devenise dizident. Adică 
era contra. Un fel de pășunist 
mascat sub forma*ecologistâ, pen
tru salvarea pășunii și stînei și 
criptobacilor. In jurul lui au lă
trat divei și cîini. Mă rog, e trea
ba lor. fiecare cu mămăliga și 
cu osul lui de ros. Iată însă că 
a venit marea prefacere. Era iar
nă. La acea vreme mieii nu se

tăiau. Se împușcau
Mielul nu intra în
că era prea mic și 
cuse negru din fire. Așadar a

alții, 
calcul
natura îl fă-

Iepurii, 
pentru

FOILETON

imaginar, 
însă mielul nostru paște 

E... grasă. „Să-i fie de bi- 
prea 
vină

trecut peste pîrleazul
Acum 
iarbă.
ne“ — beliăie oile. Dar de
mult bine, s-ar putea să-i 
rău. Doamne ferește! Nu prea i-a 
fost niciodată rău și nu c obiș-

două... oi
nuit cu asta. Așa că mielul nos
tru, căruia i s-a prezis mai de
mult că i se va face rău, a de
venit blind. Suge la mai multe... 
oi. Una c neagră, alta e albă, u- 
na e policoloră alta este... cu )î- 
nă, una ține de ițe, alta ține... 
De fapt, nu mai ține! Gata. Au 
venit sărbătorile de primăvară. 
Paștele și... Mielul urmează a fi 
tocat. I'ăcut drob Cu usturoi, cu 
prapure, cu ceapă, cu alte ver
dețuri, cu totul! A vrut el, Mie
lul, să fie blînd, să sugă de la 
două... oi, dar n-au mai fost de a- 

cord nici ciobanul, nici oile duse 
pînă mai ieri cu... zerul!

Nicu BACIU

și-și 
ma
cle- 
ris:

înțelepții printre
• Limba 

cm al unui
este întiiul mare po-, 
popor.

Lucian BLAGA

• forța 
g inel irii.

cuvintelor este forța

• La omul întreg cuvintu) 
poartă icoana sufletului .și fapta 
— comoara inimii.

no i
nu
ea

• Dacă limba 
să faci prostii, 
măcar să le spui.

Tudor
• Vorbind puțin 

mai mult.

I
te împiedică I 
....................... î?tc împiedică

ARGIIEZI j

vei asculta i
?I’roverb rus

• Limba slobodă e ca .u măsa- * 
rul faiă friu

Proverb românesc
• Una vorbim, bașca ne-nțele 

gem.

!I
I

MOTTO : „Xu cred sa existe 
ciobani care sa-și învețe oițe sa-i 
spună lupului, „La mulți ani!".

Fetrecutu-s-a oeiata, uemuit, o 
intimplare tare ciudata. In lup 
ajunsese paznic de zi și de sea
ra la turma de mioare, cu
bccuți și rr.ieluțe. Iși puise din
ții ca sa behâie și el mieros, se 
ar .aj.ise să mânince numai iar
ba, ba maț muit, se puse cumva 
în fruntea turmei, pentru a o a- 
para, chipurile, de râul ciinilor 
ciobanului, fusese și pe la coafor 
să-și vopsească părui spre 
galben și să și 1 increțeasca a 
lină. O vreme a mers. I’ina a 
dat lupul de lapte. Cum avea 
poabilitatea să-1 sugă direct de 
la oaie, lupul papa lăpticul in 
vreme ce mieluții zburdau veseli 
toată ziua. Cind veneau și ei 
să pape lăptic li se strecura ceva

r. Chipurile că laptele a fost pus 
.a făcut brinză pentru iarnă. Nu
mai că mieluții n-au prea 
zut povestea cu brînza și 
cam behăit. Atunci lupul 
dat la micluți înccrcind să-i 
nincc rind pe rind. Ar fi 
șit el, vezi bine, de nu se dumi
rea la vreme baciul — ce și cum. 
C-așa e primăvara: reînvie și na
tura, și micii și...

roverl» turcesc

bcr-

Dimitrie CAXTEMIII
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Doamne, și cit de amările sînt 
fetele noastre primăvara, cînd 
vinticelul acesta cald le dă pe 
nas sau pe obrăjori, pistrui !

Vîntul, soarele, toate cele pri- 
măvăratice, la un loc le fac să 
de-a lacrimi de ciudă. Cc-i de 
făcut ?

Drept care doctor Cosmeticus le 
sfătuiește l'ie să poarte pălării cu 
boruri largi fie să folosească cre
me protectoare ale tenului. Iată

• ■•■•■ir •■■■■■ •••■•••■•■■■■■vana

PISTRUII

și alte leacuri. Scara poate fi de 
folos spălatul pe față cu o in
fuzie dc flori de soc lăsată să 
se usuce pe față. O altă rețetă. 
Se fierbe în apă timp de cîtcva 
minute, arpacaș. Zeama strecu
rată la care se adaugă cîtcva pi
cături de colonie se folosește la 
spălatul pe față dc două ori pe 
zi. Și o a treia rețetă : apă „spe
cială". 600 g dc apă de roze pr 
parată din 500 g dc petale de 
roză proaspăt culese fierte în 
două pahare de apă deja fierbin
te. După o zi dc stat la macerai, 
se strecoară și sc adaugă 50 de 
grame de alcool .și 2 grame •<«■ 
.sulfat de zinc. Dar tot do. tor 
Cosmeticus vă întreabă: știți < >t 
le frumoase sînteți cu pi?-m pe 
năsuc, fetelor ? Dacă nu, vă voi 
șopti seara, pe aleile unui pan, 
băieții.

REBUS CA PE MICUL ECRAN

fî

►
i»

1
54
6
J
1•
9
0

1 5 * T < 1 * 40

7 r z
/ 7 / —/ 7
/ /7 7

7
7

ORIZONTAL: 1. In direct, pe post. 2. Este 
de preferat, inopinat —• Slirtem rle televiziune. 
8 . Sc pQfltr consacra prin intermediul tcleviziu*

REBUSj 
nii — Doru Ioncscu. 4. l’etru Enache — Lcgen- . 
dă. 5. Notă — A-l lua vorba din gură — Inter- I 
jecție. 6. Timpul cînd televizorul e în funcțiu- • 
ne (pl.) — Acum ii zice Rompost. 7. Localitate I 
In Japonia — Muză. 6. încăpere — Personaj e- I 
femer prin istoria postrevoluționară a Romă- | 
nici. 9. Fără a cunoaște programul In prealabil. | 
10. A ascunde trenul de aterizare al avionului ■ 
sati adevărul despre mineriade. I

VERTICAL: 1. De la unul la altul. 2. Iar |

— Prezență agreată pe micul ecran. 3. Siguran- .
ță — Cunoscut ziarist, redactor în cadrul de- I 
parlamentului emisiunilor informative ale TVR. * 
4. Diminutiv masculin — întrebare — Zvon dc I 
udcală. 5. Element do bobină — Noroi. 6. Oți, • 
nevoie marc — Bon scris încurcat 1 7. Zeiță 
(pop.) — Cratiță fără coada. 8. înțepător — • 
Contra serviciu. 9. Alt fel dc emisiuni. 10. Apa- | 
rate dispuse să transmită. I

Ilorațiu ALEXANDRI S( L

Dezlegarea careului apărut în numărul trecut. * 
ORIZONTAL: Cacealmale — Opus — Rasol — I 
PRR — O — RCT — Cimilituri — Aici Butie J
— 11 — Guri — 2 Ce — Br — Iste ,— O — | 

Iriși — Ar —4 Păcălii — Atu — Tindală —. Al. f

Azi, pe stadioane
• IN NUMELE COPIILOR. Pentru a duji cu respectul «u 

venit, înțelepciunea copiilor, care este jocul, pentru a serba vic
toria sfintă a cumințeniei lor, care este idealul, rugăm pe toți 
arbitrii de fotbal, care oficiază, duminica, meciurile cadeților, ju
niorilor III și juniorilor II, să depună la domnul Ștefan Mariș, 
președintele comisiei municipale de fotbal, in cursul zilei de du
minică a.ni. sau luni dimineața o nota, cuprinziml meciurile con
duse, rezultatele lor, cei evidențiați și minatorii goluriloi D.ică 
nu supărăm pe nimeni, va mulțumim.

• FOTBAL, DIVIZIA B. Jiul Petroșani - Metalul Bocșa. 
Cină al luat punct de la orice echipa, aceasta are primul giml -a 
și-l recupereze. Meciul cu Metalul nu va fi ușor, mai des că 
simbăta trecută au învins pe CSM Reșița, faia drept de apel. 
Dar si Jiul știe ca numai o cuimi c ontra cronometru li poate 
aduce satisfacția finală.

• POPICE SUPERL1G V Minerul Vulcan pi unește v i ita 
bucureștenllor de la Voința. Și cu aceasta victorie (nil ne în In m 
cu așa va fi) echipa antrenată de Valeriu I’ișcoi s apropie tic . 
visul linei generații. Titlul dc campioană.

• FOTBAL, DIVIZIA C. Derby-Ul seriei la l’.iroșeni. Gogu 
’J’onca înfruntă intr-un meci direct, acasu, pe Minerul Matăsari, 
o pretendentă la... pluton. Dan Oprița, va ieși mult, dincolo dc 
marginea careului.

• LA PKTR1LA, l’ARÎNGUL privește de jos Io-,ta echipa a 
lui Tudorachc. Dar nu tot ce e .sus e și invincibil. Meciul est® 
deschis, însă, oricărui rezultat. Principalul este ca victoria sa a- 
parțină echipei cele mai bune.

• MINERUL VULCAN vede astăzi Dunărea. Dacă Voicii șî
ai iui vor susține ritmul impus de Libardi, nici un val nu poaW 
sa*i Înece, nici un curent nu pocite sfi-i... Înghețe. „ . . -
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VtNZARI-CUMPĂRĂRI

VIND stație amplificare 2 X 10 \V, garanție 1 an, str. Insti
tutului. cămin 4, camera 407. (1393)

VIND garaj metalic, șase m lungime. 2,50 m 
lățime. Relații, telefon 45104, după ora 20 (1398)

înălțime, 4 m

VIND urgent Oltcit Club, 22 000 km, Vulcan, 
nr. 3, sc. A, ap. 5, după ora 18. (1400)

str. Preparației

VIND urgent combină frigorifică și cuptor cu 
gilate. Preț negociabil. Telefon 42761. (1402)

microunde, si-

CUMPĂR apartament 2 camere sau casă colonie, exclus „Șer
părie". Informații Cuza Vodă nr. 37, Petroșani. (1407)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie, două camere, bucătărie, baie cu apar
tament două camere zonă centrală sau piață. Informații str. Ho- 
ria, bloc 63 C. ap. 1. (1388)

SCHIMB garsonieră confort I, Petrila, str. Al. Sahia, bloc 
J/41, cu apartament 2 camere, Petrila. (1394)

DIVERSE

CAUT femeie îngrijire copil 1 an. Telefon 41886. (1413)

☆

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE:

SOCIETATEA COMERCIALA GM Internațional Comimpex SRL 
vă oferă dulciuri import (Italia), en gros, la prețuri avantajoase 
(adaos comercial zero). Depozitul este in Lupeni, 
nr. 17, Ungă Piața Bărbătcni (fostul Depozit CLF). 
lefon 60301. (1251)

B-dul Păcii, 
Relații la te-

☆

„QUASAR ELECTRO" SRL vinde și instalează 
plete de satelit. Telefon 956/11261. (1359)

antene com-

I

Societatea comercială
„STIL COM“ SA Vulcan

B-rlul iWiliai \ iteazul nr. II județul Hunedoara,

prin concurs — șef birou comercial.

Condiții dc participare: studii economice superioare șl 
ce) puțin 3 ani actiiitate în comerț.

Concursul va avea loc in data dc 20 aprilie 1992, la 
sediul societății.

llclații suplimentare sc pot obține la telefon prefix 
935/70292.

••••••••• S!!S???!*!!!!S8!2!22!2S!!2S*22!!2!21

Regia autonomă a huilei - Institutul 
pentru securitate minieră Petroșani

str. General V. iVIilca nr. 32—34, telefon 
vinzare, la licitație publică, în data de 9 
10, mijloace fixe, amortizate integral.

Lista acestora poate fi consultată la 
zilnic, între orele 12—15.

41G22, oferă spre 
aprilie 1992, ora

I.S.M. Petroșani,
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Ora de închidere a ediției: 14-1 
I

4 Programul TV.
EXCURSIE la Istambul cu plecări zilnice din București. Re

zervări de locuri la firma „Todea" telefon 658129 și 385209. (1408)

1992
i

i

★

ASOCIAȚIA familială 
țarea asociației, cu sediul 
nează pe baza autorizației nr. 6517 și desfășoară următoarele ac
tivități : vînzarea produselor agroalimentare și alimentație publi
că (1401)

„Union" Uricani face cunoscut tnfiin- 
în Uricani, str. Sterminos, care funcțio-

S1MBATA, 4 APRILIE

9,00 Bună dimineațal
10,00 Actualități.
10.10 Oglinda fermecată.
11.10 Baschet masculin.

Steaua — Dinamo (repriza 
a Il-a).

11,45 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club. 
17,00 '
17.30 
18,00

PIERDERI 19,35

P1ERDUT legitimație veteran de război, pe numele Stanca 
Vasile, nr. 180926, eliberată de Primăria Petroșani. O declar nu
lă. (1403)

PIERDUT bloc aviz expediție de la nr. 49001 la nr. 49050 con- 
ținind ștampila SC Spicul Valea Jiului SA și de la nr. 49034 la 
nr. 49050 — nefolosite. Le declarăm nule. (1409)

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Pătruț Aurica, eli
berată de BTAPS Varnița. O declar nulă (1410)

DECESE

COLECTIVUL secției Prelucrări la cald aduce un pios omagiu 
celui care a fost un bun coleg, conducător și specialist, maistrul 
principal

RUSU TUDOR (1397)

URZICA Maria, Popescu Lenuța și Cațan Gheorghița sînt a- 
lăturl de doamna Zaiu Margareta in momentele de grea încercare, 
pricinuite în pierderea tatălui. Sincere condoleanțe familiei în
doliate.

COMEMORĂRI

AMINTIM că s-au scurs șase săptămînl de etnd Iubitul nos
tru soț, tată, socru șl bunlo

' URZICEANU ȘTEFAN

ne-a părăsit pentru totdeauna. Familia îndurerată. (1392)

AMINTIM că se împlinesc 2 ani de la tragicul accident de 
mașină, tn care a decedat scumpul nostru fiu

ȘCHIOPU MARIAN

Lacrimi și flori pe tristul lui mormlnt. (1406)

AZI, D aprilie, se Împlinesc 2 ani de la dispariția scumpului 
nostru frate șl cumnat, decedat In tragicul accident de mașină,

ȘCHIOPU MARIAN

Nu-1 vom uita niciodată. (1406)

FAMILIA anunță că se împlinesc șase săptămînl de lacrimi 
și durere, de cînd ne-a părăsit iubitul nostru soț, tată, socru și 
bunic

URZICEANU ȘTEFAN (1412)

FAMILIILE Miliăilă și Chifu anunță Împlinirea unul an de 
la decesul celui care a fost

MIHAILA AUREL AURELIAN

Nu-1 vom uita niciodată. (1414)

»» * » » ♦» •• • “ •• " ♦♦

Itinerarli.
Mapamond.
Campionatul european de 
rugby: Spania — România. 
De dor și dragoste... 
Melodii populare. 
Actualități.20,00

20,35 Sport.
20,45 Telenciclopedia.
21,30

23,15
23,30

0,25

Film artistic.
Finnegan o ia de la capăt. 
(SUA, 1985).
Actualități.
Film serial.
Eu spionez. Episodul 4 
Rock-panorama.

DUMINICA 5 APRILIE

8.30 Bună dimineațal
9.30 Abracadabra.

10,20 Film serial pentru 
10.50
11,00
12,00
13,30

1992

t
I

copil. 1
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Primăvară, primăvară... 
Melodii populare. 
Actualități.
Atlas.

14,00
N,10
14,30 Video-magazin.
18,40
19,10

20,00
20,35

a
22,03
22,35
22,50
23,10 Maeștrii.

(
Convorbiri de duminică. 
Film serial. Dallas. 
Episodul 116. •
Actualități.
Film artistic.
O pariziană. (Franța-Ttalia, 
1957).

Studioul șlagărelor. 
Actualități.
Duminica sportivă.

HOROSCOP ’
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie) 
Cifra 9 vă poartă noroc.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai) 

Vă căliți în focul luptei de ideL

(GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Succes facil, în fața unui ri
val.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Mulți bani vă trec prin mînă..,

LEU
(23 iulie — 22 august)

Vocea vă este supusă unei pro
be.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Aveți de trecut o „vamă" grea^

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Invitație cu urmări...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Mintea tulbure în zori apoi... 
relache.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Faceți totul cu mina altuia.

CAPRICORN
(21 decembrie — 49 ianuarie) 

Nu stopați elanul parteneru
lui!

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sînteți centrul atenției tuturovt

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martin)

Veselie, la drum Iun?..,
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