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Cu fața spre adevăr
Sfîr.șit de lună, de trimestru. 

Prilej de bilanț și, 
învățăminte.

După cum am mal 
tle promitea a fi o 
tepție la indicatorul care de ani 
șl ani a „umplut" graficele și 
gazetele de perete, furîndu-ne 
ochii — producția brută de căr
bune extras. Și, cu toate că pe ce 
4-â mizat a devenit realitate, toa
te minele (excepție fiind doar 
EM Aninoasa) și-au depășit pro
gramul lunii martie la „brut" 
Iar pe trimestru doar trei (Pe- 
trlla Suri, Dllja șl Bărbătcni au 
restanțe), nu consemnăm „depă
șirile". Motivul este simplu: în®* 
baza deciziei consiliului de admi
nistrație al RĂII, înccpînd de la 
1 aprilie a.c.. In cadrul 
nu se mai urmărește, nu 
ține evidența producției 
Se urmărește PRODUCȚIA NE- 
T \ FIZICA, rezultată din re
calcularea operată. In funcție de

mai ales, de

relevat, mar- 
lună de ex-

Regiei 
se mai 
brute.

datele indicate de analizele 
laborator, privind conținutul 
cenușă și de umiditate a 
miniere extrase. Producția

zis, PARA STERIL. Despre sem
nificația renunțării 1 
rea producției brute, dl. ing. Vio- 
rel Boantă, director tehnic cu 
producția al RĂII, ne-a declarat 
următoarele :

— Este o măsură care repre
zintă o întoarcere spre adevăr. 
Producția brută nu a fost decît 
o manieră de a masca realitatea, 
de a face cifrele mal „mobiliza
toare" pentru... întrecerea socia
listă. Producția brută nil-mi 
ne nimic. Ceea ce se vinde 
către RĂII către beneficiari 
cărbunele — partea utilă a 
sei miniere extrase; de asemer a,

spu- 
de 

este 
ma

(Continuări In pag a 2-a)

Primăriei
Avînd în vedere necesitatea ordonării afișajului în 

municipiul Petroșani, Primăria municipiului hotărăște:

Se interzice cu desăvîrșire lipirea de anunțuri sau re
clame publicitare în alte locuri decît panourile de afișaj 
amplasate și amenajate special în acest scop. Afișarea se 
va face după curățirea prealabilă a panoului prin spălare.

Neconformarea la cele de mai sus reprezintă contra
venție, conform deciziei nr. 285^1991 a Prefecturii județu
lui și se sancționează cu amendă contravențională între 
T00—2000 lei.
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tablouri 0 aclamații este tactmut 
folosit la manifestările de gen 
dlntr-un trecut nu atit de Înde
părtat. De aceea trecem printr-o 
perioadă grea care o să aibă as- 

'perități atîta timp cit vor mai 
fi oameni compromiși moral
mente care nu pot și nu vor să-și 
înnoiască structura psihologică,

CE-AM MOȘTENIT
LUPA DOI AN!

cut s-a rostit obsesiv acest 
vint care a creat o stare de 
tașare generală, insoțită de 
fuză așteptare că ne sar in 
tor cei doi.prezece. Inventatorul 
acestei nefericite acadele a tre
cut rapid, cameleonlc, intr-o ati
tudine critică, de pindă felină.

Se cuvine să recunoaștem că 
am moștenit ceva, esențial, anu
me educația proastă care ia 
forma unor convingeri, atitudini, 
gesturi vechi, inapetență pentru 
dialog și duplicitate. N-am de 
gînd să culpabilizez pe nimeni 
pentru că aceeași situație este 
și la vîrfuri. Ce s-a petrecut Ia 
Convenția Națională a FSN, gru
purile de presiune și hăulitorii,

cu- 
dc- 

con- 
aju-

Lauri republicani
reprezentanților municipiului Petro- 
etapa națională. Este nu numai îne
care muncesc zi de zi, la catedră, 
de specialiști în toate domeniile de

Rcmarcabi.il comportarea 
șani la Olimpiadele școlare — 
ritul lor, ci și al dascălilor 
pentru a forma noi generații
activitate. Sint laureați ai etapei republicane Camelia Jula, elevă 
în clasa a VlII-a — câștigătoarea premiului special în concursul 
de limbă și literatură română, Marcel Trucă și Adrian Radu, cu 
premiul al II-lea 
Stancu cu premii 
nov, cîștigător al 
toții sînt elevi ai

la concursul de fizică, Diana Sterca și Petruț 
speciale la concursul de chimie, Miodrag Iova- 
unei mențiuni la concursul de matematică. Cu 

Școlii generale nr. 1 din Petroșani. (I.S.).

frînînd tranziția către economia 
de piață. Anim doi ani erau con
testări și recuzări, multe Justifi
cate, au suit ori s-au Cățărat alții 
către piramidele mari sau mici 
făcînd apoi concesii după conce
sii. Pe verticală și pe orizontală 
a fost o criză do profesionalism 
dublată de teama răsturnării 
scăunelului. De aceea merg lu
crurile prost.

Toate aceste 
găsesc oriunde, 
cut alarmant 
șl corupția despre care tot 
bim ca de buzduganul 
Pînă acum sîntem pe calp să clă
dim democrație cu totul și cu 
totul ciiginală, cu miresme tur
co-fanar iote, într-o vreme cînd 
Turcia este un stat democrat, să 
r.u mai amintesc de Grecia, țara 
antice' democrații, modelul celei 
din lumea largă.

Chiar și pe acolo unde, în ur
ma alegerilor din februarie, sînt 
oameni noi, care vor să porneas
că mecanismul social ei se iz
besc, ca de un zid, de mont.'flități 
anchilozate, de birocrația înră
dăcinată în zone suf-lctești inson
dabile care tresăreau doar la a- 
menințări, fiind insensibile Ia i- 
dee și argument. Spaima ances
trală de ziua de mîinc a fost în-

coordonate se re- 
De aceea a cres- 
infracționalitatea 

vor- 
zmeului

Tiberlu SPATARU

(Continuare in pag a 2-a)

Diversioniștii
despre 
se va 

singuri 
Intre 

de la

Despre diversiune și 
diversioniștl s-a scris șl 
scrie. Unii chiar îșl arogă 
calitatea de diversioniștl. 
aceștia se află și cei
Regia autonomă „Rom—telecom". 
Așa incit să nu fiți mirați dacă 
veți citi pe avizul de plată a 
abonamentului telefonic o rubri
că nouă: „Diverse" far în dreptul 
ei trecută o sumă oarecare de 
lei. La ghișeu) de plată a abo
namentului telefonic, firesc, oa
menii întreabă „Cc-s alea diver
se?" Nimeni nu știe. Pînă una 
alta, deși telefoanele merg cum 
merg, dăm la bani cu nemiluita. 
Asta-il (Călin 1IOLHAN)

ANOTIMPURI DE DOR
Primavara, cînd brațele mamei mă strîng,
Cresc ghioceii dc-atîta iubire
Și-o mare do aripi tresare in crîng, 
Dansînd peste iarba subțire.

Vara, cînd buzele mamei sărută,
Roșu se-aprinde-al cireșilor rod. 
Privighetoarea tace și-ascultă 
Foșnetul stelelor prinse-n năvod.

Toamna, cînd palmele mamei mînglic,
Lin se rotesc, după soare, strugurii limpezi și gr ■ 
Via miroase a dor și-a tămiie,
Frunzele cad peste umerii mei."

Iarna, cînd mama ne-adoarme cintind. 
Lacrima cerului aibă se face, 
Stoluri de vise, țărmuri de gînd 
Picură-n sufletul nopților pace.

Luciu MLNTEANU

Rcmarcabi.il
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ProgramuI TV săptămînal i Ce-am moștenit 
după doi ani

(Urmare din pag. I) 1
LUNI, 13 APRILIE

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

zicieni.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,03 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18.35 Televiziunea vă ascultă.
19.05 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Tezaur.
21.00 Teatru TV. Moștenirea.
22.00 Universul cunoașterii.
22.30 Actualitatea sportivă.
23.00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.30 Confluențe.

MARȚI, 14 APRILIE
/

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE Internacional.
12.10 Ora de muzică.
13.00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
13.50 Actualități. .
14.10 Tradiții.
14.40 Preuniversitaria.
15.15 Teleșcoală. Curs de limba

franceză. Curs de limba 
spaniolă.

15.45 Agendă muzicală.
16.15 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Codi ule. măria ta!
18,00 Salul, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,-15 Telecinemateca. Cei din 

Sud.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.30 Jazz-fan.

MIERCURI, 15 APRILIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Familia Polaniecki.
Episodul 8.

11,15 Worldnet Usia.
12.20 Ora de muzică.
13.10 Virsta 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 Interpreți ai cîntecului 

popular.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres,
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Muzicorama.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial.

Doamnele de la malul mă
rii. Episodul 5.

21.35 In fața națiunii.
22,00 Dosarele istoriei.
25,00 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.30 Pro maz.ca.

JOI, 16 APRILIE

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,3C Worldnet Usia.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lîngă 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 Reporter ’92.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Vîrstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Film serial. Dallas. Ep. 119.
21.45 Baschet: repriza a Il-a a 

finalei Cupei Campionilor 
Europeni.

22.30 în fața națiunii.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.30 Reflecții rutiere.
23.45 Vedete în recital.

VINERI, 17 APRILIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Noaptea ne 

privește.
11.50 Super Channel.
12.50 Siria. Documentar.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-musica.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Pro patria.
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața Parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. Familia Ghis- 

holm. Episodul 10.
21.35 Campionatele mondiale in

dividuale de gimnastică. I
22.40 Simpozion. ’
23.30 Actualități.
23.45 Campionatele mondiale in- I 

dividuale de gimnastică. ■
0,45 Gong! I
1,15 Top 10.

S1MBATA, 18 APRILIE

9,00 Bună dimineața! I
10,00 Actualități. j
10.10 Feriți-vă de măgăruși <
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Viața spirituală. |
12.30 Ora de muzică. .
13.30 7X7. I
34,00 Actualități.
14.10 Tele-club. f
15.15 Campionatele mondiale In- • 

dividuale de gimnastică. |
17.45 Mapamond.
18.15 Campionatele mondiale in- ■ 

dividuale de gimnastică. I
19,05 Cîntece de voie bună.
19.15 Teleencîclopedia. I
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Șotron.
22.25 Varietăți internaționale. |
23.25 Actualități. |
23.40 Film serial. Eu spionez. |

0,35 Rock-panorama.

DUMINICA, 19 APRILIE '

8,00 Bună dimineața! * 1

tot după producția fizică netă 
sînt plătite, se decontează tonele 
de cărbune formațiilor dc lucru, 
colectivelor miniere — brigadă, 
sector, exploatare.

— Pe Ce se scontează prin a- 
ceastă măsură ?

— Renunțarea la imaginea fal
să asupra evidențierii rezultate
lor producției, care era produc
ție brută, a determina factorii 
răspunzători de la toate nivelele 
să-și intensifice eforturile pen
tru încadrarea în normele de ca
litate — cenușă și umiditate. 
Despre calitate s-a discutat și 
pînă acum mult; dar s-a făcut 
mai puțin. Or, după stabilirea 
producției nete drept criteriu 
primordial al activității extracti
ve, se observă și la unități o 
îmbunătățire a preocupărilor pen
tru calitate. O experiență bună 
au dobîndit în acest sens, mai 
dinainte, minele Dllja, Lonca, U- 
ricani, iar în ultimul timp și 
Cîmpu lui Neag, Petrila Sud, un
de, față dc lunile precedente con
ținutul de cenușă a scăzut cu
circa 6—10 la sută. A scăzut In 
ultimul timp cenușa și în pro
ducția minelor Vulcan, iLlvczeni, 
Petrila, Paroșeni, Lupeni, Valea 
de Brazi. Mai puțin la Bărbăteni.

— Ce acțiuni concrete reclamă 
îmbunătățirea calității produc
ției 7

— In primul rînd măsuri teh
nice pentru a asigura producției 
o structură echilibrată privind 
ponderea diferitelor strate și 
blocuri, din punct de vedere ca
litativ. Pe această linie e-au șl 
întreprins măsuri. Pe viitor tre
buie stăruit, însă, mal mult pen
tru respectarea tehnologiilor de

9.30 Clovnissimo.
10.30 Film serial pentru copii. |

Operațiunea „Mozart". ■
■10,50 Actualități.
11,00 Muzică populară.
11.25 Lumină din lumină.
13,00 Viața satului.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazin.
16,05 Campionatele mondiale in- I 

dividuale de gimnastică.
18.10 Film serial. Dallas. Ep. 120. | 
19,00 Actualități.
19.30 Fotbal: Steaua — Dinamo. [
21,20 Film artistic. Urmărește > 

avionul! |
22.45 Actualități. .
23,00 Salut, adolescență ! I 

treținută sistematic, funcționind 
tot cortegiul de suspiciuni. cu
noștințe, relații, pile. Un domn 
dintr-un magazin îmi mărturi
sea că atunci cînd s-a dus la o 
fabrică după marfă i s-a spus 
fără echivoc: valută. Nimeni nu 
mai mișcă un deget fără peșcheș. 
Spațiile pentru întreprinzători 
nu s-au dat după alt tipic. Dar 
dacă toată lumea tace...

Și-n această vreme de izbe
liște agricultura șchioapătă rău. 
pentru că cel care au avut plinea 
și cuțitul au interpretat Legea 
fondului funciar într-o manieră 
diferită de la un loc la altul. O 
țară cu mare potențial agricol, 
așa cum slntem noi. a ajuns să 
importe grfu pentru plinea de 
toate zilele, în timp ce acum, la 
sfîrșit de secol și mileniu, pe 
ogoare se ară cu plugul tras de 
boi. Dacă or mai fi astfel de a- 
nimale Nici în economie nu se 
stă mai bine, funcționind pe mai 
depute acel principiu nenorocit 
„noi ne facem că muncim, ei se 
fac că ne plătesc". Așadar, men
talități vechi în vremuri noi.

Nici starea de salubritate a o- 
rașelor noastre nu face excepție, 
dovedind că simțul datoriei ăl 
celor pe care-i plătim, cu nu pu
țini bani, s-a atrofiat. Sîntcm cel 
puțin corigcnți la materia civili
zație.

Aș mai avea multe de analizat, 
despre problema șomajului, în 
timp ce se fac angajări în unele 
întreprinderi, mai nou societăți 
comerciale, lenta mișcare în do
meniul privatizării productive, 
despre fariseismul și penibilele 
bîlbîieli de la Televiziunea Ro
mână (în timp ce la bulgari în
cepe o curățenie generală), des
pre dezertări din partide, fric
țiuni interne și perspective în 
alegerile generale care se amînă 
sine die.

Dar toate au un substrat co
mun, educația moștenită care 
răbufnește în stereotipie verbală 
și în atitudine în fața cărora în
mărmurești de uluială.

Drama socială a șomajului și „creșterea zero“ | Cu fața spre adevăr
O >tirc de ultimă oră dezvă

luie noi dimensiuni ale dramei 
sociale a șomajului. Un prim lot 
de 30 mii dc șomeri din cei pes
te 420 mii care există in Româ
nia au depășit pragul celor 270 
dc zile in care au beneficiat de 
ajutorul dc șomaj. In timpul ce
lor 270 dc zile în care au bene
ficiat de protecție socială pnn 
plata ajutorului de șomaj ci n-au 
reușit .-.ă-și găsească un loc de 
muncă. Intrucit numărul șome
rilor icșiți de sub scutul protec
ției sociale va crește cu fiecare 
lună, Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale a elaborat un 
proiect dc lege prin care se 
prevede extinderea duratei pro
tecției sociale a celor ce conti
nuă să rămînă șomeri dincolo de 
termenul limită dc 270 de zile.

Se propune acordarea unei in
demnizații de șomaj dincolo dc 
cele 270 de zile, într-un cuantum 
mai redus, de 30 la sută din ui
ți nul salariu, pentru o perioadă 
de timp asupra căreia trebuie 
să decidă camerele legislative. 
Rămînc de văzut ce va creste 
mai mult, numărul absolut al 
șomerilor sau cel al oropsiților 
soartei rămași la discreția ulti
mă a unui ajutor social redus 
dincolo de pragul sărăciei esti
mat de economiști în stabilirea 
salariului minim. Ce soartă le 
este rezervată celor cc nu vor 

.găsi nimic de lucru ? Numărul 
focurilor de muncă disponibile 
3a nivelul economiei naționale 
ieste doar de 3010. Care din cei 
80 000 sau 420 000 dc șomeri vor 
*• feric Iții beneficiari al celor 
8010 locuri de muncă? Pînă un
de se va mai adinei drama șo
majului? Sint întrebări cărora 

nimeni nu le poate da un răs
puns favorabil. Dimpotrivă, esti
mările experților în ale econo
mici apreciază că în cursul a- 
ccstui an numărul șomerilor va 
depăși un milion de oameni I

Singura posibilitate dc ieșire 
din această situație este relansa
rea economică. Dar, deocamda
tă, cele mai optimiste previziuni 
se limitează la stoparea declinu
lui economic. Intr-o recentă dc-

Economia, încotro?
oaaaav ta aaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaaa

clarație oficiala, primul mi
nistru Thcodor Stolojan a dez
văluit că deficitul de cont cu
rent al balanței de plăți a Româ
niei este în momentul de față 
de un milion și jumătate de do
lari. Se poate spera într-o echi
librare a balanței numai în con
dițiile în care va crește exportul.

Dar activitatea de export, în 
loc să crease^, arc tendința de a 
scădea. Menținerea fixingului de 
schimb bancar la 198 lei dolarul 
în schimburile oficiale n-a avut, 
cel puțin pînă in prezent, efectul 
scontat, în schimb prin ofertele 
aproape duble la cumpărarea și 
vlnzarca dolarilor dc către băn
cile independente, pe piața libe
ră, presiunile asupra leului de
vin din ce în ce mai mart Efec
tul pe piața internă este oglindit 
de noi majorări de prețuri. Dar 
prețurile liberalizate prin scum
pirea produselor de consum și 
a serviciilor au crescut și ele pî

nă aproape dc limita suportabi-j 
luiui. Acest fapt este ilustrat de ’ 
adîncirca contradicției dintre 
cuantumul salariului real și pre-’ 
țuri. Puterea dc cumpărare a- } 
preciată Ia nivelul salariului mi
nim negociat pe economie, ne « 
situează undeva la nivelul scă- j 
zut existent în țările care au 
fost ani îndelungați colonii sub- | 
dezvoltate. Posibilitățile econo- 1 
miei naționale de a satisface cc-| 
rerile justificate ale salariaților 1 
nu sînt la nivelul cerințelor pro- ] 
tecției sociale. Cine ne scoate din 
impas ? Infuziile date cu țîriita . 
dc băncile din străinătate ? Un- j 
de ajungem, însă, dacă creditele 
care ni se acordă se risipesc pen- ț 
tru nevoi de consum, în loc sâ l 
încurajeze investițiile 7

Ieșirea din criză este, totuși I 
posibilă. Primul ministru a a-1 
prcciat cu luciditate că balanța J 
și deficitul de cont curent pot * 
fi echilibrate sau măcar reduse I 
prin creșterea exporturilor. Țara •
noastră are un puternic potențial 
dc export. Dar cine valorifică a- 
cest potențial ? Pînă la recon
struirea economici pc baze noi, 
ale economici dc piață, mai e 
un drum lung dc străbătut. Ne 
aflăm la un moment de răscru
ce, între drama socială a șoma
jului și necesitatea stopării de
clinului economic. Un moment 
care lasă să se întrevadă posibi
litatea unor revendicări sociale 
cu potențial exploziv sub presiu
nea nestăvilită a creșterilor ne
controlate dc prețuri.

\ iorel STRAUȚ

I
I

I 
I II
I 
I

(Urmare din pag. 1) lucru — evitarea surpărilor, in
tensificarea alegerii șistului vi
zibil în abataje, separarea flu
xurilor unde e posibil și se jus
tifică din punct dc vedere eco
nomic, asigurarea claubajului la 
suprafață înaintea recepționării 
producției dc către preparații. Și, 
desigur, trebuie acționat pentru 
creșterea producției abatajelor, 
a ponderii acesteia în totalul ma
sei miniere.

Creșterea producției pe baza 
sporirii productivității muncii ră- 
mîne, așadar, concomitent cu 
respectarea rigorilor calitative, 
un deziderat permanent. Cu cît 
va fi masa minieră mai mare, cu 
atît va fi producția de cărbune 
netă, mai mare. Sublinierea se 
impune pentru că bilanțul, de 
la sfîrșitul trimestrului I, In in
dicatorul reintrat în drepturi 
— producția netă — nu este . în 
măsură să ofere satisfacții. Dim
potrivă: de la începutul anului, 
restanța la acest indicator este 
de 90 310 tone. Din cele 13 ex
ploatări miniere, doar 5 îșl rea
lizează producția programată la 
acest indicator. Sînt mmele Lo- 
nca, cu 2062 tone bonificație, 
Vulcan cu 1759 tone, Uricani cu 
814 tone, Valea de Brazi cu 7891 
și Cîmpu lui Neag cu 6517 tone 
bonificații. Sînt exploatările care 
s-au încadrat în normele de cali
tate. Celelalte, pentru depășirea 
conținutului de cenușă admis, au 
penalizări, rămînînd cu produc
ția netă sub nivelul programat.

Eforturile pentru producția 
sporită se cer conjugate cu cele 
do îmbunătățire a calității. Des
pre rezervele de care dispun mi
nele în acest sens, într-un n imăr 
viitor al ziarului nostru, j
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Motto pentru o pagină de 

hazmodie: „Capra sare masa 
și iada sare casa 1**. Nici o 
aluzie la mineriade !

$/ capra vecinului...

Cam așa facem noi cu atitea 
Sindicate, partide și partidulețe. 
Moare o capra, să moară și a 
vecinului. Vezi, Doamne, artistul 
nostru revoluționar Ion Carami- 
tru n-a ajuns prim-ministrel, 
nici n-a fost băgat in seamă sau 
în altă parte de Ministerul Cul
turii, nici n-a ajuns președinte, 
nici n-a beneficiat de calitatea 
sa deoarece dizident cu paharul, 
mititeii Ferentariului și lăutarii 
că s-a văzut imediat marginali- 
zat și sub aripa lu' Mihăiță cel 
elvețian prin adopțiune, a ajuns 
să peroreze stil Hamlet în Ca
mera Comunelor. Lorzii, oricum, 
nu l-au băgat în seamă pentru 
că sînt prea lorzi. Și astfel a 
mai dat dumnealui, John Cara-

mitrache o palmă la... A mai 
pus o bucățică de carton la tro
nul prințului Danemarcei, por
nind de la principiul „A fi sau 
a nu fi" băgat In... seamă de 
Bibisi". I-a murit lui capra, să 
moară și aia a vecinului.

Și tot despre teorema caprei. 
Numai că acum despre teorema 
caprei — aripa tinără. Iada. Se 
poate caligrafia și IA (NU) DA 1 
Să vedeți dumneavoastră dacă 
nu dați la domnul fost tovarăș, 
actualmente colorat altfel, cum 
vă moare capra în curte I Nu 
credeți ? Ia să mergeți la vreun 
funcționărel I O.K. ? Dacă e O- 
kei trebuie să fiți șl dumnea

voastră okei, că altfel behăie — 
...ia(nu) da. Și behăie al dracu
lui. Nici o aluzie la administra
ția și gospodăria vreunui oraș

sau județ, nici la doctorași, nici 
la... Corupție, dom'le, da’ s-o știm 
și noi dac-o cer interesele parti
dului botezat in 22.

Concluzia acestor rinduri scri
se cu obidă a tras-o iedul. Cel 
mic, pentru că primii doi, ăi, 
mari, au crăpat prin decembrie 
de gîlci. Ne guvernează, pentru 
această perioadă de tranziție 
principiu) caprei. Legiferat. Așa
dar, cerem parlamentului anima
lelor pădurii să proclame caprele 
ca dizidente, să înlocuiască o 
constituție galben-trandafirie eu 
unicul principiu al caprei. 6ă cra
pe și aia a vecinului că a noas
tră a crăpat de mult de foame 
și de... prea mult bine.

Nicu BACIU

rfbiis ■ Bfiins
r

ORIZONTAL: 1. A fost odată, nu prea 
demult — Zar — Pană; 2. La ceas de 
poveste — O capră cumsecade; 3. Arde
lenească — Ozeneuri englezești — Ispăși
torul din familia caprei cu guler alb și 
’-spumat; 4. Instrucție disciplinară; 5, 

. iit (int.) — Poate fi des Intîlnit în 
preajma caprelor; 6. Interjecție — Călca
te în picioare; 7. A ști (inv.) — Baril de 
petrol fără o cincimel 8. Funcționari de 
stat — îndemn pe apucate; 9. Unsă, ca 
orice osie — Țap fără coadă; 10. Ce ți-e 
scris, in frunte-i pus — Faliment, nu 
bar !

VERTICAL i 1. Scriitor cu capra; 2. Gre
șeală fie a caprei — Ornic fără pană 1 8. 
Soare — Te ia cu frumosul; 4. însoțește 
capra la Crăciun — Sărite de iade; 5. A- 
bonați mijlocii I — Hoț de mare ; 6. Mare 
(pi.) — Fir (pop); 7. Se pune întrebarea 
— Fiica eroinei noastre — Și capra a a- 
vut unul de cojocul lupului; 8. Purtătorii 
simbolului național; 9. Ritan mijlociu — 
Arc aceleași interese; 10. Căprar, nu glu
mă — Inițialele autorului.

i 2 5 '1 5 6 1 8 9 «0'
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II. AXEXANDRESCU I

Dezlegarea careului apărut In numărul 
trecut :

ORIZONTAL : Televiziune — Raid — 
Sec — Am — Artistă — Di — N — A — 
Pc — Mit — Si — Cita — Aa — M — Seri 
— PTT — Ido — T — Clio — Sala — 
Braia — Inopinat — R — Escamotare.

Azi pe stadioane
• FOTBAL, DIVIZIA li. Acolo unde Oltul 

de altădată își vindea scump pielea, purtînd pe 
umeri galoanele „epocii", Jiul va încerca să în
vețe ambasada gazdelor să vorbească în limba
jul valurilor sale. După viitura de acasă, unde a 
spaiat metalul de Bocșa, nu poate să nu treacă 
și de obstacolul ieșit azi în cale, mai ales că, 
joi. Mitică Marcu, antrenorul echipei, a serbat 
în liniște ziua sa de naștere.

O FOTBAL, DIVIZIA C. Derbiul campiona
tului la Uricani. După ce a cî.știgat partida cu 
Parîngul (la masa verde), elevii cuplului Maria 
și Mai ian sînt hotărîți să se bată și pentru a- 
ceastă victorie, ce le poate fi la îndemînă. De 
partea cealaltă, Gogu Tonca .și ai lui știu că 
orice punct de afară este, la sflrșitul campiona
tului, de... „milioane".
• La Lupeni, echipa odihnită a lui Rus îi 

va arăta partenerului valențele ofensive, chiar 
dacă Tudorache nu mai apare demult în linia 
de atac. Dar Krautil și Brăncțiu, secondați de 
bătrînul Colceag sînt tot mai aproape de forma 
ce i-a consacrat.
• Petre Libardi arc singura misiune de a în

vinge la scor. Dar această echipă, Autobuzul, 
care nu mai are ce pierde și care n-a pierdut 
acasă nimic de la începutul returului, cunoaște 
foarte bine semnele de circulație, plantînd în 
fața unui Voicu, Topor, Szoradi panouri cu in
scripția... „Stop".
• La Tg. Jiu, Parîngul poate face din nou o 

figură frumoasă. Plusul de maturitate a) echi
pei și plusul de ambiție al lui Cătuți pot în
scrie pe foaia de arbitraj, la sfîrșitîil partidei, 
semnul egalității.

O POPICE. Minerul Vulcan are un meci greu, 
chiar decisiv, la Tg, Mureș, echipă aflată In 
coada clasamentului și care riscă să părăsească 
Superliga. Dar elevii Iul Valeriu Pișcol știu că
orice bilă aruncată In plin doboară calculele 
partenerului. O victorie pe care o așteptăm cu 
toții. ______

«orei NEAMȚ!’

I nteieni ii
♦ »

• Nimic nu dovedește mai bi
ne spaima decit excesul de pre
cauție.

VOLTAIRE
• Frica este adevarata cauză 

a rătăcirilor.
HELVEȚI US

• A te preface că dai crezare 
unei înșelătorii înseamnă a fi 
nejustificat de fricos.

SILVIO PELLICO
• Omul fricos umblă totdeau

na cu gheața în sîn.
ANTON PANN

• Frica se naște din slăbiciu
nea sufletului.

SPINOZA
• Răbdarea este bună numai 

pentru fricoș.i
SHAKESPEARE

• în sufletele fricoase nicioda
tă nu a poposit norocul.

CERVANTES

printre noi
• Frica dă aripi picioarelor.

VIRGILIU
• Frica este mai agasantă de 

cit moartea.
M. de MONTAIGNE

• Pe fricos toți clinii îl sar.
PROVERB RUSESC

• Frica te face să treci mun
tele.

PROVERB TURCESC
• Cine nu are încredere Intr- 

un prieten, își învață prietenul 
să se teamă de el.

SYRIUS
• Frica este un imbold ce tre

buie cruțat. Să nu facem nicio
dată o lege aspră dacă e de a- 
juns una mai blîndă,

Ch. MONTESQUIEU

AB HOC ET AB HAC
Mai pe r lâncște, a vorbi „ab hoc ct ab hac“ înseamnă 8 

spune vrute . i nevrute, adică a vorbi anapoda (vezi discursuri 
sindicale, parlamentare, televizate sau nu).

Obiceiul de a vorbi aiurea nu e de ieri, de azi, și nu e un 
monopol al Parlamentului României. Așa ceva se poartă de cînd 
se adună oamenii... Grupuri, grupuri... Și ține cîte unul un discurs...

Încă în secolul tsecut, renumitul Disraelli, mare orator și om 
politic, spunea în Parlamentul britanic (primul parlament din 
istoria „democratică** a omenirii) : „Dacă primul ministru ar cădea 
în Tamisa, ar fi o tragedie. Dacă s-ar găsi cineva să-l salveze, ar 
fi o... catastrofă**.

Departe de noi gîndul de a face vreun „apropos** la actualul 
nostru prim ministru. Nu de alta, dar în Dîmbovița nu se poate 
îneca nici măcar un copil de vîrsta „Revoluției** (2 ani și 4 luni).

Așa Incit zic că ar fi cazul să renunțăm în a vorbi pe gratis, 
adică degeaba. Cum spuneam mai sus HOC și HAC. Nici o civili
zație, în istorie, nu a rezistat decît dacă a înțeles că vorba trebuie 
de îndată, urmată de faptă.

Parafrazăm pe Barbu Ștcfăncscu Delavrancca și piesa de 
teatru „Apus de soare**. Ștefan cel Mare ar fi zis, cu referire la 
Moldova, dar prin extensie... „Că România nu-i a noastră. Ci a 
urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor noștri. In veacul veacu
lui. Amin I Deci „ab hoc ct ab hac**. O campanie electorală a 
trecut și vine alta... Fără vorbe de prisos/Ci cu fapte de folos 1

Ican BARDAC, jurisf

UITE MIELUL CU NOROACE I
—-—- De rîsu 1

• Judecătorul : — Acuzat, ai mai lost con lamnat ?
Inculpatul : — Da, domnule președinte. O nigmă data Dar 

după o săptămîna am divorțat.

• - • -
• Mihăiță vine seara tîrziu acasă Nevastă-:.a il simte ;
— Tu ești, Mihăiță ?
— Cc bine ar fi să mi fiu eu, răspunde omul, mai mult pi li

tru sine

• •
• Intre școlari ;
— Al învățat tabla înmulțirii :
— Invățaaat I Mai .am o strofa

lumii —-----
— Gigei, de ce ți-ai pus do 

rapul pe dos?
— Pentru că pe față era rupt, 

măinico!
Jțt

— Tata, Columb ă fost pasare?
— Nu, de ce?
— Atunci de unde vine ..Oul 

lui ('olumb?*‘i

a5r
Pedeapsă pentru bigamie două 

soriere!
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S.C. „ROXA - PREST" 
Petroșani

Oferă la prețuri foarte avantajoase: 

cafea
— țigări
— dulciuri
—- băuturi alcoolice
— produse cosmetice
en-gros și en detaille.

Relații — boutique ,,ROXA“ sau telefon 45098.

-MICA PUBLICITATE-l
ANIVERSARI |

O VEȘNICA primăvară să fie viața Gianinel Pop 1 Iată ura- li 
rea pe care l-o adresează părinții, sora, cumnatul și nepoțica sa. ] 
acum, la împlinirea a 18 ani. „La mulți ani !“. (1511) .

PĂRINȚII și fratele, cu ocazia majoratului Iți urează, dragă | 
Acs Susana Claudia, „La mulți ani 1“ $1 fericire In viață. (1529). u

CU OCAZIA zilei de naștere urăm scumpului nostru fiu șl | 
frate Acs Dionisie Ion „La mulți ani I**. (1529)

CU OCAZIA împlinirii a opt primăveri, mămica, tăticul, frații |[ 
Gabrlel șl Daniel urează multă sănătate, fericire și „La mulți ani 1“ . 
scumpei lor Staulinger Florlnela Diana. (1537)

NICOLETA IULIANA GOGELESCU, pentru bucuria împlinirii J 
celor 14 ani, cei care te iubesc îți doresc sănătate, fericire șl La j 
mulți ani 1 ’

DIVERSE 1

VOX MONTIS
VA INVITA ASTAZI ȘI MIINE LA UN RECITAL 

CU

FLORIN APOSTOL

MAGAZINUL „A. B. C." din Petrila, funcționează program I 
„Non-stop**, începînd cu data de 6 aprilie 1992.

Vă așteptăm oferlndu-vă o gamă largă de produse. (1521). I

S. C. „TIBCOM** S.R.L. Petroșani angajează pentru filiala | 
Vulcan, str. M. Emlnescu, nr. 18, personal alimentație publică, | 
vîrsta 18—23 ani, înfățișare plăcută — localnici. Concursul are . 
loc luni, ora 10, îâ sediu. (1527) I

SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA „NOVA TRANS**, I 
cu sediul in str. Aviatorilor 19 B, ap. 6, angajează șoferi categoria | 
D, programul de lucru al angajatului între orele 16—21. (1532).

EXCURSII la Istanbul cu plecări zilnice din București, rezer
vări de locuri la firmea „TODEA**. Telefon 658129 șl 385209. (1538).

Programul TV. •
0,00 Bună dimlneațal

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Glub „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 răspundeml
17,00 Itinerarii.
17.30 Mapamond.
18,00 Șl ei sînt al noștri!
19,00 Vino, bade, simbătăt
19,15 Teleenclclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. 

Afacerea bijuteriilor furate, 
(Franța, 1989).

22.10 Săptămlna sportivă.
22.30 Artiști pentru artiști.
23.30 Actualități.
23,45 Film serial. Eu spionez. 

Episodul 5.
0,40 Vldeo-discoteca.

HOROSCOP ‘

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă, VULCAN 

scoate la licitație o parte din utilajele aflate in dotare.

Licitația va avea loc în Vulcan la sediul unității din 
str. Avram Iancu nr. 14 în data de 30 aprilie 1992, ora 
9,00.

Informații suplimentare la telefon 70114.

V1NZAR1
V1ND televizor color „Samsung" sigilat. Petroșani, str. Împă

ratul Traian, nr. 22/2 (colonie). (1530).
V1ND sau schimb garsonieră confort I Petroșani, str. Unirii, 

bl. 8, sc. 3, ap. 7, cu similar Arad. (1474).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră proprietate, zonă centrală, cu apartament 
două-trei camere. Telefon 43192. (1534).

DECESE

FAMILIA Manea, nepoatele Morena și Delia, anunță cu 
adincă durere încetarea din viață a celui care a fost

ȘUBA FRANCISC (37 ani) 
un bun cumnat, frate și unchi.

Odihnească-se In pace. (1526).

COPIII Lorand șl Robert anunți cu adincă durere încetarea 
din viață a celui care a fost

ȘUBA FRANCISC (37 ani)
Amintirea lui va rămine veșnic In Inimile noastre. (1526).

Asociația familială 
„AIDA" — Piese auto

cu sediul în Petrila, piața agroalimentară, anunță mari 
reduceri de prețuri în perioada 10—11 aprilie 1992. Sto
cul este limitat. (1 181)

PIOS omagiu din partea prietenilor din cadrul Tipografiei din 
Petroșani celui care a fost

ȘUBA FRANCISC (FERI)
Dumnezeu să-l ierte!

COLECTIVUL Spitalului orășenesc Lupeni este alături dc 
domnul director doctor Ciontoș Iosif în momentele de grea încer
care pricinuite de decesul mamei sale. Sincerele noastre sentimente 
dc compasiune și condoleanțe. (1539). «

„MARSAT" S A Tîrgu Jiu 
prin magazinul prezcntare-desfacere din str. Republicii, 
bloc 7 parter, Tg. Jiu, vă pune la dispoziție spre cumpă
rare o gamă largă de produse electronice și electrocasnice.

““ TV- color SAMSUNG — (plata integrală sau rate). 
Relații suplimentare la telefon 929/42464.

COMEMORĂRI
FIICELE și nepoții anunță cu adîncă durere împlinirea a 0 

luni de cind ne-a părăsit buna noastră mamă și bunică
BOUȘKA ELENA

Lacrimi șl flori pe mormîntul el. (1512).
SOȚIA și copiii comemorează trei ani de la tragicul accident 

al soțului
Sing. GOIA VIOREL

Nu te vom uita niciodată. (1525).

MARIA șl Titus Costache cu -durere amlnteso celor ce l-au 
cunoscut și apreciat pe dragul nostru frate și cumnat

Ing. COROBAN MIRCEA
că azi se împlinește un an de cind ne-a părăsit pe veci. (1528).

PIOASA amlfltire la un an de la decesul unchiului nostru 
Ing. COROBAN MIRCEA

Trăiește în sufletele noastre. Nepoții și strănepoții. (1528).

Agenția de Turism T.P.Z. Vulcan
Organizează excursii săptăminale în Turcia, cu pleca

re In fiecare joi, ora 7,30, din Vulcan (cinema Luceafărul)- 
Prețul excursiei: 10 000 Iei.
Informații suplimentare la telefon 70854, zilnic între 

orele 15—22. (1503)

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

Societatea comercială „AVERA" SRL
cu sediul in Lupeni, cartier Bărbăteni (in spatele restau
rantului Montana), execută vulcanizări camere și anvelo
pe, echilibrări roți auto.

Informații suplimentare la telefon 60201 zilnic intre 
orele 17—23. (1491)

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

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Lipsa „obiectului muncii- vă 
indispune. Un week-epd plicti
sitor, In consecință.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Dorința acută de comunica* 
vă împinge spre „un loc al ple. 
zaniei-. ;

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Aveți timpul și dispoziția ne
cesare unei evaluări a activității 
de pînă acum. Puteți face noi 
planuri de viitor.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Deși nu credeați pînă acum în 
așa ceva, veți trăi un „coup de. 
foudre-.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Azi și mîine, două discuții (una 
caldă, alta rece) între patru ochi.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Remontați starea . ușor depre
sivă în care vă aflați prin lec
tură, muzică și conversație.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Dacă altceva merge prost, afa
cerile merg bine.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

BIrfe, bîrfe... Amintlți-vă dic
tonul: „Nu cred decît în ceea ce 
văd**. •

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Bună dispoziție pentru efort 
fizic.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Precaritate a stării de sănăta
te, pe fondul unei stări de stress.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vă așteaptă două zile de recu
perare fizică șl psihică.

I PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O intuiție sclipitoare vă ajută 
să dcjucați o acțiune de „coman
do** in care sîntețl principalul 
vizat.
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