
Duminică, H ari sărbători creștine: FLORIILE
(pentru Biserica ortodoxă) și PAȘTELE CATOLIC

lă^bcit&ri
Duminică întreaga suflare creștinească va aduce prinos lui 

Dumnezeu.
Creștinii ortodocși sărbătoresc intrarea Domnului în Ierusalim. 

Este duminica Floriilor, duminica in care aducem, de asemenea, 
urări de viață îndelungată și prosperitate celor ce se numesc Flo
rin. Florina sau poartă nume de flori.

tn aceeași zi, urmare a calculării diferențiate a datei Paștelui, 
creștinii romano-catolici și de alte confesiuni, sărbătoresc învie
rea Domnului. Pentrte cititorii noștri de rit romano-catolic sau 
de alt rit, pentru care mîine este ziua întîi de Paști, cuvintele 
tradiționale „CHRISTOS A INVIATI".

Fie, deci, ca ziua de mîine să fie o zi a bunei înțelegeri, a 
păcii, pretutindeni în lume, 0 zi a bucuriei și apropierii creștine 
între oameni, așa cum glăsuieste cuvîntul Domnului.
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Codru-i frate cu românul
„I lina pădurii” la Lupeni

CALAUZA Văii Jiului I 
peisajul publicistic al I 
— săptăminal indepen- |

I
I
I 
I 
I 
I 
II
II I
I 
I 
I 

-I 
mic? Socotim util să facem o. 
singură precizare: un fag cu înăl- I 
țimea de 25 m și diametrul co- * 
roanci de 15 m produce într-o ! 
zi, în perioada de vegetație, 1,7 I 
kg oxigen, o cantitate suficientă . 
unui om pe 3 zile. Și, totuși I 
scrie o revistă de specialitate, în 1 
1991 1
arbori a fost In țară cu 55 
sută mai mare decît în '90, 
pagubele aduse silviculturii 
112 milioane 1 
neimplicării în 
tire a pădurii 
stat — poliție, 
trație locală șl 
caționale.

In Valea Jiului, tăierile abu
zive, distrugerile sînt puține și 
Izolate. Pădurea este atacată 
nu atît de răufăcători, cît 
poluare.

întrebarea care se pune 
deci, firească: ce facem — 
toți — pentru regenerarea 
ocrotirea fratelui nostru dintot- 
deauna — coirul?

O întrebare Justificată, 
ales că e „Luna pădurii“l

In curind, o nouă apariție in
Văii Jiului: „Călăuza Văii Jiului”
dent, cu un conținut destul de divers. Nu ne răniîne decît 
să salutăm in spiiit colegial această inițiativă, sa-i urăm 

viață lungă și cit mai mulți cititori!

La Lupeni acțiunile din cadrul 
.Lunii pădurii” sint, de asemenea, 
In toi. Deși împăduririle au în
ceput și aici cu o întirziere de 
vreo două săptămini, din cele 32 
ha prevăzute a fi împădurite in
tegral, s-au realizat peste 20 ha, 

■ urmind ca, după sărbătorile de 
(Paști, să se finalizeze lucrările 
atit la împăduririle integrale, cit 
și la completările în fondul fo
restier. Cele mai importante lu
crări s-au executat în bazinele 
Sterminos, Balomir, Valea de 
Pești, Păroasa și districtul Cim- 
pușel. S-au plantat specii autoh
tone mai ales din pepinierele 
proprii: molid, brad, paltin, la
nce. Și frasinul era 
nu sint puieți.

O mare problemă 
Vicultorii din zonă, ne-a declarat- 
’dl. Gheorghe Pătruțoiu, ingine
rul șef al Ocolului Silvic Lupeni, 
este sănătatea pădurii. In zona 
Straja, pădurea este bolnavă, 

este atacată pe o suprafață de 
100—150 ha. Cauza: poluarea — 
praful de siliciu și sulful din fu
mul emanat de Termocentrala 
Paroșenl. Iată, de ce, o preocu
pare de prim ordin a silviculto
rilor din Lupeni este igienizarea 
pădurii, — extragerea 
Uscați și 
golurilor se fac completări prin 
plantări.
Sebită la 
personalul propriu al 
Mai precis fiecare din cei 30 de 
lucrători ai Ocolului 
peni, ne-a spus dl. ing. Gheorghe 
Pătruțoiu, va planta plnă la 10 
mai, prin muncă patriotică, 1000 
de puieți, ceea ce înseamnă. în 
total reîmpădurirca unei supra

fețe de 6 ha.

Interlocutorul ne-a vorbit și de 
alte preocupări, mai ales in ceea 
ce privește întărirea pazei pădurii, 
ocrotirea ei împotriva infracțiu
nilor, a delictelor silvice, 
pectiv, a celor care distrug 
durea.

Silvicultorii tși fac datoria, 
la posturi. întrebarea care 
ridică este, însă, ce facem 
oamenii, cei care beneficiem 
plin de efectele benefice ale pă
durii, din punct de vedere sano- 
gen, estetic și mai ales, econo-

Nu mai avem 
prefect

Joi. in ședința de consti- . 
luire a Consiliului Județean IIu- I 
nedoara, în urma voturilor ex- 
primate, domnul Alic Costel a I 
fost ales președintele Consiliului, * 
funcție ce nU-i mai dă dreptul I 
de a-și exercita mandatul Guver- 1 
nului, ca prefect.

Urmează ca in perioada imediat 
următoare, Guvernul României 
să numească un alt prefect al 
Județului.

Tot în această ședință domnul 
Alexandru Pop — subprefect a 
fost ales vicepreședinte. postul 
devenind vacant, iar domnul Ion 
Uifăleanu — consilier a întrunit 
voturile pentru aceeași funcție : 
vicepreședinte.

! 
I
I
!
I
I

pentru sil-

arborilor 
a doborlturilor. Pe locul

Este o operație mai deo- 
care s-a angajat chiar 

ocolului.

Silvic Lu-

res- 
pă-

sînt 
se 

noi, 
din

volumul tăierilor ilegale de I
i a fost în țară cu 55 la *

lei, fapt datorat și |
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cu 
u- 

ale
In

în viziunea d-'ui Radu Theodoru (il)

acțiunile de ocro- 
a organelor de 
Justiție, adminis- 

organismelor edu-

insă 
de

este, 
noi, 

Ș'

mai

mass-media antiromânismul. In 
această ordine de idei se înscriu 
și atacurile la adresa marelui 
nostru poet național Mihai Emi- 
nescu, pe plan cultural. Iar pe 
plan istoric defăimarea 
lului Antonescu, om politic 
militar care a avut drept 
în întreaga sa viață salvarea 
triei, reîntregirea neamului 
mâncsc In perioada 
care României Mari 
importante teritorii 
dreptului forței prin 
la Viena și tratatul Molotov-Rib- 
bentrop. De fapt, cei ce încearcă 
să-1 denigreze pe Antonescu a- 
tentează la una din structurile 
de bază. ale statului — armata

mareșa- 
Și 

crez 
pa- 
ro- 
întragică

i s-au răpit 
pe temeiul 
dictatul de

și vor să inoculeze poporului ro
mân sentimente de culpabilita
te prin acuzațiile neîntemeiate 
că în România a existat un ho
locaust al evreilor. In realitate, 
în perioada celui de-al doilea 
război mondial, evrei din întrea- 

trupele 
în 

holo- 
Ar- 

de 
fost 
mii

ga Europă ocupată de 
lui Kitler au găsit adăpost 
România, supraviețuind 1 
caustului. Numai în nordul 
dealului, ocupat vremelnic 
trupele hortyste-fasciste, au 
deportați și exterminați 200 
de evrei.

Interviu realizat de 
\ iorel STRAUȚ

Partida națională
— Domnule Radu Theodoru, u- 

nele publicații din țară vă acuză 
că sînteți antisemit. Ce părere 
aveți în legătură cu acest fapt ?

— Adevărul este că sînt pa
triot. întreaga mea activitate de 
scriitor, publicist și om politic 
atestă acest lucru. Nu sînt anti
semit. Am toată stima pentru 
poporul evreu, mult încercat în 
decursul existenței sale milena
re. Dar nu pot să mă împac 
manifestările extremiste ale 
nor evrei care susțin idei 
doctrinei sioniste, iar la noi
țară acționează pe multiple pla
nuri pentru demolarea valorilor 
noastre naționale. Este vorba de 
fapt de cei ce promovează prin

Unic in Valea Jiu'ui
De cîteva zile funcționează in 

Piața Petroșani, în locul fostului 
magazin de menaj, sus, la etaj, o 
unitate reprofilată, care desface 
mărfuri diversificate, întrunind 
condițiile unui magazin modem. 
Haine, confecții pentru bărbați și 
femei, tricotaje, încălțăminte co
pii, cosmetice, electrice, ma- 
rochinărie, menaj, iată gama 
sortimentelor ce vă stau Ia dis
poziție. Elena Munteanu — șef 
unitale și cele cinci vînzătoara 
vă așteaptă.

(Continuare In pas ■ *'■)

VIOL
Fapta s-a consumat In 10 aprilie. In acea zi, după ce a Înghițit 

ceva alcool, Drăghici Vasile, 20 ani, din Vulcan, s-a urcat pe mo
toreta recent cumpărată și a plecat la plimbare. De specificat că 
nu poseda permis de conducere.

Pe drum, o vede pe minora P.N., o acostează și, apelînd la 
forță, o duce în pădurea situată în apropiere de Dealu Babii. Aici 
încearcă să Întri4<nă raporturi sexuale cu minora. N-a apucat să 
facă acest lucru deoarece prin preajmă mai treceau niște oameni. 
Nu s-a dat însă bătut. A luat fata șl a dus-o la locuința unui 
prieten dc-al său din Crividia. Amenințind-o, reușește să o violeze.

In prezent, Drăghici Vasile este cercetat în stare de arest, 
pentru infracțiunea comisă. (Clh. O.)
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Programul TV săptămînal
LUNI. 20 APRILIE

12,00 Inaugurarea Expoziției U- 
nivcrsale — EXPO’92. 

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14 20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera săptămînii.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16,00 Casa și grădina.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.

17,05 Emisiune în limba maghiară.
18.35 In obiectiv.
19,05 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Teatru TV.

O, ce zile frumoase!
22,00 Sevilla ’92.
22.55 Actualinlca sportivă.
23,15 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.45 Confluențe.

M \R1 I, 21 APRII.II

10,00 V tualități. M teo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 l.a sept.

Canal France Internațional.
12.10 Ora de muzică.
13 00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități, Meteo.
14.20 Tradiții.
14 36 Avanpremieră TV.
14.35 l’rcunivcrsitaria.
Lr..'!0 Ti'leșcoală.

Curs ,de limba franceză.
Curs de limba rusă.

li.oo Agenda muzicală,
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
47.35 Oameni, locuri, obiceiuri
(18.00 Salut, prieteni!
45,00 Studioul economie.
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20 45 Telecinemateca.

Cu ocini copilăriei.
(Spania, 1976).

22.40 Cultura in lume.
23.10 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.40 Meridianele dansului.

MII RCI RL 22 APRILIE

10.00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.35 Film serial. Familia Po_ 

laniecki. Episodul 9.
11.05 WORLDNET US1 A
T2 20 Ora de muzică.
13 10 Vîrsta a treia.
13.40 Divertisment internațional.
14,00 Actualități. Meteo
14.20 S.O.S. Natura!
11 50 Avanpremiera TA'
11 55 Pi clini versitaria.
15.30 Tclcșcoalâ.
16.00 Mugurel de primăvară.

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 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

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

Doamnele do la malul mării.
Episodul 6.

21.45 In fața națiunii.
22.10 Pro musica.
22.45 Universul cunoașterii.
23.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
24,00 Lumea ideilor

JOI, 23 APRILIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 WORLDNET USIA.
12.10 Ora dc muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Întemeieri de cultură româ

nească.
14.50 Prcunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală. Curs de limba 

engleză.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave. Emisiune 

realizată de Studioul de 
Radiotcleviziunc Iași.

17.35 Drumuri in memorie.
18,00 Telc-discul muzicii popu

lare.
18.20 Vîrstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. Dallas. Ep. 121,
21.45 In fața națiunii.
22.10 Reflecții rutiere.
22,25 Cîntărețul inimilor noastre: 

Dumitru Fărcaș.
22.40 Reporter’’92.
23.10 Cronica Parlamentului. _ 

Actualități.
23.40 Stadion.
0,05 Gong!
0,35 Închiderea programului.

AINERI. 21 APRILIE

IU,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistic. Adio, ai mc 

(SUA, 1932).
11.50 Super Channcl.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mica Serenadă in Sol ma

jor KV 525 de Mozart.
14.40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rossini.
15,25 Prcunivcrsitaria.
16,00 Limba noastră.

16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba ger

mană.
18,00 Pro patria.
18.45 EcranuL
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film artistic. lisus din Na- 

zaret.
23,50 Actualități.
0,05 Simpozion.
1,00 închiderea programului.

SIMBATA, 25 APRILIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Tip-top, mini-top.
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7-
14,00 Actualități.
14,10 Tele-club. ‘Campionatele 

internaționale de gimnas
tică sportivă și ritmică ale 
României.

18,00 Itincrarii.
18.30 „Ultimele șapte cuvinte ale 

lui lisus pe cruce" de Jo- 
seph Haydn. Premieră TV.

18.45 Mapamond.
19.15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. lisus din 

Nazaret. Ultima parte.
23,40 Actualități.
23.50 Transmisiune directă a 

Sfintei Slujbe a Învierii
, Domnului nostru lisus 

Ilristos, de la Catedrala 
Patriarhală.

0,50 Armoniile nopții.
1,05 Film serial. Eu spionez.
2,00 Vidco-discoteca internațio

nală.
2.30 închiderea programului.

DUMINICA, 26 APRILIE

8.30 Bună dimineața!
9,00 Abracadabra!
9,3(7 Film serial pentru copii. 

Operațiunea „Mozart". Ep. 4.
10,00 Viața satului.
11,00 Lumină din lumina.
13.30 Obiceiuri dc Paști.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazin.
16,00 Finalele pe aparate ale 

Campionatelor internațio
nale dc gimnastică sportivă 
ale României.

17.50 Convorbiri de duminică.
18.35 Studioul șlagărelor.
19,05 Film serial. Dallas. F,p. 122.
20,00 Actualități.
20.35 Duminica sportivă.
20.45 Film artistic. Clarcnce. 

(SUA, 1990).
22.15 Ce ne-aducc iepurașul...?

Tele-spectacol umoristic- 
muzical.

0,15 Actualități.
0,30 Melodii de neuitat.
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Arestat la
Am maj relatat faptul că ali

mentara nr, 13 din Crividia, a- 
parținînd Societății Comerciale 
„Unic" Vulcan, a fost ținta pre
dilectă a spărgătorilor de diferite 
calibre.

Wna dintre aceste „găuri" a 
fost dată în .octombrie anul tre
cut. Manglitorul a subtilizat mar
fă valorînd 70 mii Iei și a dispă
rut. „Sejurul" său a durat însă 
doar cîteva luni, pentru că, re
cent, a fost depistat și arestat de 
poliție. Respectivul se numește 
Domokoș-Gy Gabriel Costică și 
are 21 de ani. La viața lui’ a mai 
făcut pușcărie, fiind liberat, con
diționat, în 1991. Ii mai rămăse
seră de executat 176 de zile.

Cum s-au petrecut faptele, în 
octombrie, anul trecut. In noap
tea de 1 spre 2 a acelei luni, Do_

| PUBLICITATE

Societatea comercială 
BBCF SNC PHIÎILA 

prin magazinul A—B—C 
OFERĂ 

tuturor agenților comerciali de alimentație publică 

următoarele produse ;

l î® Votcă 0,5 litri - 33 grade
: 162 lei sticla.
j a Votcă 0,5 litri - 36 grade

■ 175 Ibî sticla
■ Lichior kiwi 0,5 litri - 300 lei sticla.

■ sii Lichior mango 0,5 litri-300 lei sticla.
‘ LIVRARE, EN-CROS

llolajii,
între orele 10 — 12, 17 — 20,

j ■ la sediul societății, 
| str. Tudor Vladimircscu nr. 36 —• Pctrila.

»................. ■

întoarcere
mokoș pleacă de acasă, echipai 
cu un tîrnăcop și o raniță. A 
nțiers glonț la alimentara men
ționată, s-a urcat pe acoperiș, de 
acolo a ajuns în pod și, după 
ce-a făcut o breșă în tavan, a 
coborît în Incinta magazinului. A 
umplut ranița cu băuturi, țigări 
șl dulciuri, după care a părăsii 
alimentara tot pe unde intrase.

O parte din bunurile manglite 
le vinde în Vulcan, Iar restul le 
valorifică în gara Simeria sau în 
orașele Brașov, Victoria și Lugoj. 
După ce și_a ‘golit ranița, Domo
koș-Gy revine la Vulcan. Pro
babil ca să se „reaprovizioneze" 
N.a mai apucat. I s_au pus că
tușele și așteaptă să vadă cît îi 
„pică".

GhcOrghe OLTF.ANU

•••••••••••••••&*

Partida
(Urinarc din paj I)

— Ce substraturi credeți Cu 
an manifestările dc antiromâ- 
nr'in ?

— l’e t'-m -iul unei ample a- 
n.ilizc, al unor documente mai 
puțin cunoscute, de care dispu- 
m ai. se pot face legături directe 
iilic manif .tarile dc antiro- 
mar.ism și tendințele dc domina
ție mondială ale un ir trusturi 
și concerne internaționale inie-, 

js jte în acapararea ieftină a 
bogății or Romanici. Silit -late

< u privire la noi zăeamin 
’. P< trol și dc alte substanțe 
i , . ilr utile aflat-- la mari a-
< . mi in subsolul României
I. ..luiari a a< ■ - lor i lii i supuni

Națională în viziunea domnului Radu Theodoru (II)
o tehnică și o tehnologie de viii, 
rle care dispun doar citeva țâri 
din lume. In plus, țara noastră, 
prin creșterea șomajului, bene
ficiază rle mină de lucru «ieftină, 
clar bine calificata. O dezmem
brare a țării ar conveni de mi
nune marilor puteri industrial- 
economicc ale lumii, lată dc ce 
mnilam și'vom milita pentru 
menținerea fruntariilor țării și 
reîntregiri a lor in perspectiva 
cvi ntualei intrări in Comunita
tea Economică Europeana.

Există, .lupă păi crea Imn 
irasoasfrâ asemănări intre ma
nile ’t.ii ,le mtiromân*ș1 i actual, 
și cele d<- după 23 angli .1 11'11

— l ără in loiala că da Singu 
ra diferență este ca -.ub (fir tatu 

ra comunistă de după război, 
cînrl evreii au dominat sub toate 
aspectele conducerea superioară 
de partid, securitatea și apara
tul irleologic, sprijiniți de sovie
tici, se acționa in numele inter
naționalismului proletar. Acum 
se acționează in scopul federali
zăm, lărimițiirii teritoriilor sta
telor naționale după criterii ct- 
năe și in numele internaționalis
mului. Cel mai elocvent exem
plu mi se pare doctrina promii 
vată rle lihala din Budapesta, 
pentru Europa de Est a Partidu
lui Ra lical, Transpartid și Trans
național, onform căreia în nu
mele libertății individului se 
pi cconi/eiiză făurire,i unui gu- 
sern mondial internaționalist, in 

cadrul căruia să nu mai existe 
nici un rol al națiunii, ci doar 
confederații întemeiate pe fărî- 
mițarca în etnii autonome.

— Domnule Theodoru, pc lingfl 
activitatea de publicist și om po
litic, sînteți recunoscut ca o pres
tigioasă prezență printre scri
itori. Aveți cărți ncpublicate snn 
proiecte de cărți l

— Timp dc 5 ani in.linte de 
1989 nu mi-a mat apărut nici o 
«arte. Am scris patru cărți, dar 
toate au fost respinse de cenzură. 
După 1989 mi-a apărut „In luptă 
cu valurile", la editura Abeona. 
In aceste zile am primit exem
plarul semnal al cărții „Misiunea 
Căpitanului X", care sc află sub 

țipai la editura „Globus" și con
ține o bogată și veridică biogra
fie de război a unui personaj 
real, care a activat în cadrul 
contraspionajului în spatele lini
ilor nemțești și hortyste în Ar
dealul ocupat.

Mai am în sertar un ciclu de 
romane care se vrea o fresca a 
societății românești, începînd din 
perioada interbelică și conti- 
nuînd pînă în zilele noastre. Mai 
lucrez la o carte de suflet, „Adio 
Mare", pc care sper s-o termin, 
dacă îmi va mai acorda Dumne
zeu zile destule. Din păcate, ac
tivitatea politică îmi răpește 
mult timp.,

— Vâ mulțumesc In numele 
ctitorilor și vă doresc su<ces 1
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WEEK • END WEEK-END
LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ SAU 

FALS TRATAT DE WEEKENDOLOGIE
Dacâ cineva 

despre știința 
ma Întrebare 
atacat subiectul ar putea 
cam așa: „Cine e wee-kend-ul și 
ce vrea dînsul ?“. Un prim răs
puns, parțial color, ar fi 
wee-kend-ul nu vrea nimic. Pro
blema se complică. însă, 
vom afla cît de multe vrem noi 
de la el. Dar să o luăm metodio.

Pentru cei care cunosc 
puțin limba engleză, precum 
pentru cei care au impresia 
o cunosc, amintim că termenul 
provine din limba maternă a lui 
Shakespcare, iar pronunțarea lui 
nu are nimic comun cu origina
la noastră democrație, 
re legătură s-ar putea 
aceasta și consecințele 
ului asupra economiei 
dar asta e o altă poveste.

ar concepe un curs 
wee-kend-ului pri- 
cu care ar trebui 

suna

că

cînd

mai
Și 
că

O oareca- 
face între 
wee-kend- 
naționalo 

care

nu face obiectul discuției noas
tre. Deocamdată. Termenul este 
un cuvînt compus, format din 
două cuvinte simple: week (săp
tămînă) și end (sfîrșit). 
sfîrșit de săptămînă, nu 
mină sfîr.șită; cum, poate, 
grăbi unii să traducă.

Trecînd peste faptul că o anu
mită parte a opiniei publice con
sideră wee-kend-ul o emanație 
din visul unei nopți de iarnă 
acesta a existat și înainte de 
„schimbarea la față" (cu o față 
mai umană) a inumanului. Doar 
că atunci, acesta era cunoscut 
sub numele de SRL-u. Astfel, cel 
care dorea să-și închidă 
cui", ca toți oamenii buni 
bine!), de vineri și pînă 
scria un mic afiș, pe care îl ex
punea la loc vizibil, pe geam sau 
pe ușa de la intrarea in prăvălie:

Adică 
săptă- 

s-ar

„buti- 
(nu de 

luni

FO-LtTON

LUPUL VA’RZA

în 
Și

to

„ASTAZI (urma apoi scrisă data) 
SINTEM IN SERELEUI" iar 
locul semnăturii scria mare 
apăsat: „CONDUCEREA".

Vremurile s-au schimbat,
varăși, chiar dacă tovarășii s-au 
schimbat... doar între ei. iar lo
cul popularului nostru „sereleu" 
a fost luat de wee-kend-ul ade
vărat, în forma sa clasică, atît 
în formă cît și în conținut. Doar 
simpla sa pronunțare atestă fap
tul că ne aflăm deja în Europa!

Conceput pentru odihnă și 
reercere. wee-kend-ul are drept 
scop refacerea forței de muncă. 
Dar. în funcție dc originalitatea 
inteipretărilor date, de 
ori asistăm la o adevărată 
turnnr" dc sensuri. Astfel,
multe ori, după un week-end, în- 
", put p vineri a prinz (uneori 
chiar de joi, dacă te ai bine cu

multe 
răs- 

de

jefui), timp în < are a 
plug, la vie, sau ai t Jns oile, 
dacă nu cumva ai tras „o fugă“ 
pînă la turci sau la unguri (pen
tru menținerea bunelor relații 
între popoarele noastre vecine și 
prietene), urmează o săptămînă 
de odihnă binemeritată la locul 
de muncă, unde salariul este ne
apărat indexat și negociat după 
ultimele prevederi în vigoare. 
Tot în vigoare trebuie să ne gă
sească și week-cnd-ul următor, 
pentru că noi muncim, noi nu 
gîndiml Sistemul încă mai ține 
(ca și alt sistem de altfel) pen
tru că, alături de wcck-cnd, mai 
funcționează și vi-KENT-ul Dar 
despre acesta Cu altă ocazie.

i

î

END
Din vorbă in vorbă

S.C. se luptase mint sii ajunga 
chiar și grădinar șef. O viață 
întreagă a stat la cotitură, doar, 
doar se vor clătina ierarhiile, 
pentru ca în viitoarea nesiguran
ței să se cațere cit mai sus. Știu 
el mai bine decit oricine că este 
și va fi capabil. Dar mai ales 
știa el că orice șefie c o bună 
vacă de muls. Și cum avea prie
tini mulți care să pască vaca 
nu a stat prea mult pe ginduri, 
cînd a venit vremea. S-a urcat 
fără milă pe scaunul cel mai 
de sus, de grădinar șef. Și a în
ceput să împartă atribuțiile gră
dinarilor. Unul a primit mai

gl'U- 
su- 

trm-

mult, unul a primit mai puțin, 
alții și mai ales, grădinăritele au 
rămas doar cil calitatea de deco
ruri în hățișurile grădinii. Prie
tenia cu grădinarul șei al 
dinii regale, vechi coleg de 
ferință (a se citi „trăit în
bră“) s-a accentuat și mai mult 
acum cînd puteau discuta dc la 
grădinar șef la grădinar șef. 
Fiind filială a grădinii regale, 
grădina lui S.C a început să pri
mească subvenții sau sponsori
zări, cum vreți să le spuneți, tot 
mai des. Dar erau prea puține. 
Și-atunci S.C. a renunțat la a 
mai fi cuminte. A privatizat o

parte din lucrările de sezon, a 
găsit fel de fel de soluții finan
ciare și a găsit modalitatea dc a 
împă-i. ■>. pt gră imarul șef al 
grădina regale. Adică a încasat 
p o iu un Urat di trandafiri, o 
o.irer.a.e -nW la vedere iar pe 
cealaltă a împărțit-o cu grădina
rul șef de dincolo. Și, uite 
omul nostru de bine a 
și capra 
capra la 
mas cu 
mănincă
că omul
cu nimic. Asta, da, cap! (Cornel 
CALIOPOT )

așa. 
împăcat 

și varza. Adică a* dat 
șeful său, iar el a ră_ 

varza. Și cum lupul nu 
niciodată varză e clar 

nostru nu-și riscă pielea

Pe stadioane

r

I

-C. 
Ne 
Cu 
Cu
Cu 
Cu

Paringul 
nou In 

a-
i

AZI. Fotbal divizia B După 
drama dc pe Olt, Jiul se va re- 
lan î iarași spre o victorie în 
fața unei echipe UM Timișoara, 
care, pe teren propriu, ne-a în
genuncheat cu largul concurs al 
arbitrului Gh. Constantin. Să 
sperăm că înfringcrca din clapa 
trecută are darul de a 
forțele pînă la ultima 
dc... speranță.

Fotbal divizia C. • 
Petrila Lonca intră din
„șarjă", de data asta acasă, 
vînd ca partener pe SUCPI Cra
iova, care nu mai are ce pierde. 
Decit... și meciul acesta. • Mrne- 
rul Uricani, ajunsă pe locul III, 
după un marș forțat de setea 
de puncte, va încerca la Motru 
să încarce în vagoneții săi. cel 
puțin un punct, cu toate că trac
țiunea echipei poate să ducă și 
două. • Derby la Paroșcni. E- 
<hipa lui Gogu Tonca este la al 
treilea meci pe muchie de cuțit. 
EJptrolul Țicleni, rănită de două 
ori (Paringul și Constructorul 
Craiova), va mușca din gazonul 

izdelor, p, nlru a însingura lup
ta, unde, cine v.i pierde, se va 
rh părta de pluton. Dar dc la 
înălțimea tribuni lor, ,iil „Giu. 
le?t*“, exploziile de bucurie vor 
anunța și victoria finală. • Mi
nerul Lupeni in Bănie. Meci greu 
cu această echipă Construi torul, 
■ are încă mai crede în șansa 
Și cum Craiova vrea victoria, 
așa și Minorul vrea punctele. 
Ic adină !

• POPICE. 
CFR Cluj. O 
dc victorie a 
lupta pentru
ccs! Succesl Jiul Petrila — Con 
structorul Galați. Succes 1

■MIINE. Fotbal în campiona
tul Județean. Jiul Petrila — 
Tractorul Bărășlj. . - . .

1

I

sa. 
tot 
Să

Minerul Vulcan — 
partida ture, in Caz 
gazdelor, încheie 
titlu. Succcsl Suc*

Maeștri ai epigramei
N. CrcvetliaAstâ/.i,

UNUI ZIAR ROMANESC

urcntul" apărut recent 
pune zilnic la curent 
intimplărilc din țară, 
ultimele știri dc-afară, 

ce s-au niai luat măsuri, 
ultimelo-njiirâturi!

VREMURI (N.R. CA Șl AZI)

Privind șesul dunărean
Valurind la nesfirșit
Spus-a un strein uimit:
— Gras pămînt dar slab țăran I

UNUI ISTORIC DE RENUME, 
A SCRIS ISTORIA LUI 

DECEUAL
Și citind atent isprava, 
Deccbal a spus alil : 
„Dați încoace, dați otrava 
Să i-o torn pe gît !“.

UNEI BACALAUREATE 
Nici Medicina, nici Filozofia 
Și nici Agronomia, nici Chimia, 
Căci azi, a învăța nu-i lucru 

rodnic 
Urmează, Domnișoară un 

logodnic.

CE

l

REBUS
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I
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De visul lumii
Ora de fizică,
Profesorul: — 

ge lumina ?
Bulă : — De
Profesorul: — 
Bulă: — Cînd

tata zice totdeauna: 
a stins lumina 1

unde se stin-

«I I

SP

) !

— Domnule poliți-l, n 
părut soțul.

— Cînd ?
— Acum o săptămînă.
— Și veni ți
— I’âi azi c

lumina, 
ala iar

doar azi ? 
zi le leafă

Control

t

I

1

I it

t

V
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Păi uite așa, din vorbă în vor
bă, mai află omul de una, de 
alta... Era vorba de magazin 
„Comtim" la Petroșani. Din vor
bă, în vorbă am aflat că oareci
ne director de firmă cu capital 
de stat, ar avea ceva obiecții) 
Așa că nu-i spațiu pentru „C 
tim". Gurile rele zic că ar 
vorba de lipsa de loialitate 
concurență a Abatorului din 
troșani, amenințat astfel să .... 
dă la un preț mult mai mic pro-1 
dusele sale, atît de căutate îneît 
lincezesc în magazine. „Celebrul") 
salam Valea Jiului ar rămîne 
ani mulți agățat in cuie. Tot din 
vorbă în vorbă aflăm că se in
terzice crearea de baruri în uni
tățile dc învățămînt. Oare cei de 
la Universitatea Tehnică știu 
asta? O altă vorbă: se zice că,- 
in sfîrșit, IREII-ul va soluționa1 
alimentarea cu curent ciectrio a, 
blocurilor de garsoniere din Uri*î 
câni. Oare cînd ? După celelalte’ 
alegeri ? Din .vorbă în vorbă: se 
va trece la terminarea sistemati
zării parcului din centrul P^tro- 
șanului Termen — la Paștele 
cailor! Din vorbă în vorbă! Jiul 
va repromova in divizia națio
nală de fotbal. Idem! Din vorbă 
in vorbăI La Teatrul nostru din 
Petroșani, venit dramatic, dra
matismul a atins paroxismul. 
Sînt cîteva momente dramatice 
în fața instanței dc judecată, au 
mai fost cîteva care au ieșit cu 
cîțiva pumni, amenințări, insulte 
și alte „amabilități" în vreme ce 
Teatrul, care se numea înainte 
„de stat", acuma sta! Din vorbă 
in vorbă „democrație!". Origina
lă Ic lam în gălbin.iri ! (I. ȘTE
FAN)

,Com- 
fi 
în 

Pe- 
vîn-

St \

Azi liinincata
' i
mâ I

Vameșul: — 
domnule 1

Turistul: — 
controlezi, miine cu pe dumnea
ta, pentru „ilicite".

Vameșul: — Și nu s-ir putea 
să nu ne fi văzut niciodată ?

“““ • t • «mm a •

/hffici/i...

artă

noi
Dar 

ne-a

llodica TOTT
Gloria falsa ține de înfumura 

i e. Gloria iluzorie ține I.- lucru 
iile mărunte.

'VOLTA I RE
Nu sînt destul dc mărinimos 

pentru a-mi Miporta propria va
nitate.

i 
L
I

ta<

A-nccjiut, de-o vrcmc-nco.ifi 
Să bea mult. Acum a '•tal 
Că se pare, s-a-mbătat 
Și-uite-I, gura nu-i mai 
Ne ncetat...
Nu-i bețiv dar, se c uvine 
In trei rînduri să-1 desrri i: 
Nici nu știu de inide-1 șt 
Dar ol este pcn'ru mini 
Ca un fiu !!
Nn știu cin I nc-ani intiliut 
Prima d it' din... înlîmplare 
Am ciocnit două pahare 
Și de-atunci necontenit 
Tot mi-.apare !...
Nu pot. s i I... bruftul ii< .< 
Că nlreabu
Dacă poate
Și, desigur,
Curios !!
Cînd e treaz., e liniștit 
.Nu se amestecă în vorba 
Deși are muite-n tolbă 
Insă, după ce-a nghițit 
Sul'la-n... ciorbă !

politicos 
să... stea jos 
îl poftesc

vi

rebbsORI
ORIZONTAL: 1 Sărbătoritul de miine — Ca

sa de Cultură a Sindicatelor (siglă); 2. Floare 
tare tristă; 3. Colan mijlociul — Articulație o- 
mcnească; -1. Ultimele petale de floarcl — Cio
rapi groși, de lină; 5. Animal tibetan — In sta 
ic umedă și liniștită, precum vremi a; C. Zborul 
condus de regină — Plantă, folosită drept con
diment; 7. „..de floare albastra", zice cîntccul; 
«. A vopsi — Unitate de măsura a serelor — 
Garofița Stâncii; 9. Interjecție — Arma tranda
firului — Umflătură; 10. Tomnatică, arc fIB dc 
variante coloristice.

VERTICAL: L Miine e mau- sărbătoare 
Pasăre posesoare de ciuboțiciî; 2. Celebra olan 
deză — Meșter marc; 3. Greutate — Floare re
galistă; 4. Radu Răchită — Localitate in Anii 
rica Latină; 5. Plantă care degajă un miros 
plăcut (pl ) — Calciu (ch.); 6. Nae Mătrăgună
— Barcă; 7. Rapizi — Perete mijlociul II. Sătesc
— Mugur de di lițel; 9. Capete — Dulce; 10. 
Mișcat flin Joc — Plantă cu miros specific, bu
na de ceaiuri.

Ilorațiu ALIIXANDRESCU
Dezlegarea caicului apărut în numărul trecut:
ORIZONTAL: Ieri — Ec — Ic — Ora — O- 

uestă — No — UNO — Tap — Ctiprăric —- O 
— R.R — S — Măgar — Eccl — Pedală — A — 
Sci — Ario — Notar] — la — Grcsală — Ta — 
A ntet —— Ciah. . . * - r t ■ „

1
| «TI

J
i L4_ _ _  ji
41 _..J A -L1.^“ ii“ 1 _ _ 1

M’.l <■* 
•I. ftlO/T 
klM*

N a n< 
Doar t 
Să-mi 
Chiar

îmi sr ul m. 11 «uil
leriat o. d un p.iirtid
un gest. ch dc timiri
<li'a un sci virili, m «r,
de., glii | 1

nu merg im i la • .iauD-a ta
Nici la filme nu mă duc
Și-uitc-.iicca, eu deduc
Cu stau solo-n.......Opt ori pat. .1“
Ca yn cuc I

Cum? Nu-1 știți pe-al meu imiu7 
Nicicînd nu v-a deranjat
Cînd aveați dc discutat
Cu vreun prieten? Nu i nimic... 
S-a-mbât,it !

ion LJCiV
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■ ORI NOI — SIMBATA. U APRILIE ÎMI

VOX MONTIS
VA INVITĂ, 

astăzi jî inîine, la o atractivă intîlnire cu

VAS'.LE ȘE1CARU

ELECTRO STAR SRL
comerciaii/eaz.ă, montează, asigură service în garanție și 

post-garanție, pentru următoarele produse:
— INSTALAȚIE RECEPȚIE SATELIT;
— Calculatoare IIC 90;
— Calculatoare birou cu imprimantă;
—> Telefoane simple și cu antenă;
— Televizoare color, videocasetofoane.

Relații: Petroșani, telefon 15632 și Uricani, telefon 
193.

Agenția de Turism T.P.Z. Vulcan
organizează excursii :

■ IN TURCIA (ISTANBUL), marți, 21 aprilie 1992. 
Plecarea la ora 20, din fața cinematografului „Luceafă

rul" — Vulcan.
Prețul: 12 500 lei.
■ IN POLONIA, in data de 30 aprilie 1992.
Prețul excursiei este de 15 000 Iei, cu o noapte cazare 

și un mic dejun.
Condiții de călătorie deosebite, cu autocar ,.IVECO“.
Informații suplimentare la telefon 70851. (1681).

Casa de cultură Petroșani
Universitatea populară 

organizează in perioada 20 aprilie — 20 iulie 1992 următoa
rele

CURSURI INTENSIVE :
— dactilografie
— cosmetică
— croitorie
— depanare radio-TV
— contabilitatea firmelor particulare
— ospâtari-bucătari
— lucrători comerciali (vinzători consignații)
— gimnastică de întreținere (copii)
— gimnastică aerobică (aduiți)
SE ACORDA DIPLOME
Deschiderea — luni, 20 aprilie, ora 17.

Societatea comercială 
„DEGEKA“ 1MPEX SRL 

Petroșani
vinde cn gros la prețuri deosebit de avantajoase următoa
rele produse:

— țigări import;
— dulciuri;
— cafea
Relații, str. Slătinioara nr. 9 Petroșani. (1591)

- MICA PUBLICITATE-i
ANIVERSARI Î

UN buchet de flori, urări de sănătate și „La mulți ani”, pentru 1 
Marius Busuioc, la a 14-a aniversare. Tata, mama și sora. (1677). *

UN drum presărat cu flori și multă sănătate, dorim scumpei 1 
noastre mame, soacră șl bunică Bertalam Maria, cu ocazia zilei • 
de naștere. Cu drag familia. (1672). 1

FAMILIA Gugu Barbu și Hilda, urează bunului lor prieten, I 
ing. Kanduth Gabriel, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, | 
fericire și un eălduros „La mulți ani!”. (1679). 1

VINZARI .
VlND Fiat 1800 și garaj zidărie, preț 600 mii lei. Telefon 42364, 1

după ora 20. (1641).
VlND televizor color și Audi 80. Informații, str. Aviatorilor, 1 

bloc 11, ap. 25. (1685). 1
VlND 300 oi cu miel (15—20 kg), în virament sau numerar, sau • 

la schimb cu ARO, Microbuz, Furgonetă, Autoturism, cu diferențe ■ 
în lei. Călan — Dineu Mare-Botescu. (Caz urgent). (1686) 1

VlND „Peugeot 505 GR”. Telefon 954/44979. Tg. Mureș. (1694) , 
SCHIMBURI DE LOCUINȚA 1

SCHIMB apartament 3 camere str. Șt. O. Iosif (lîngă școala * 
generală nr. 1) cu apartament 3—4 camere, str. Avram Iancu, bloc 1 
8—10—12. Telefon 45632. (1691). 1

DIVERSE (
1

SOCIETATEA Comercială „ZERO COMPUTER” S.R.L. corner- 1 
cializează, la preț convenabil, calculatoare HC 90. Relații telefon | 
43866. (1671). j

„QUASAR Electro S.R.L.” vinde și instalează antene complete I 
de satelit. Deva, telefon 956/11261. (1589). 1

DECESE |

FAMILIA Gugu Barbu și Hilda, Ungureanu Alexandru și Ve. 1 
ronîca, sint alături de familia Barta Iosif, in greaua încercare Pri
cinuită de pierderea mult iubitei lor fiice 1

LAURA MIIIAELA 1
Lacrimi și flori pe tristul ei mormint. Odihncască_se în pace! | 

(1678) I
|

CU profundă durere in suflet, soția Elisabela, fiul Valentin, 1
fiica Valentina și nepoții anunțăm încetarea din viață a scumpului 1
și iubitului nostru soț, tată și bunic 1

FURDUI TRAIAN 1
Inmormintarea va avea loc duminică, 19 aprilie 1992 de la 1 

domiciliu, str. Independenței, bloc 22. Dumnezeu să-l odihnească 1 
in pace! (1690) .

1
FINII Victor, Marina, Liviu și Florin sînt alături de nașa lor, i 

la marea durere pricinuită de decesul celui care a fost un om deo. | 
sebit |

FURDUI TRAIAN I
Nu.! vom uita niciodată! (1687)

1
FAMILIILE ing. Ilălălaie Viorel, Iancu Scbastian și Floca • 

I.aurențiu sînt alături dc familia Ftirdui, in greaua încercare, pri- | 
lejuită dc pierderea celui care a fost .

FURDUI TRAIAN |
Dumnezeu să.] odihnească! Rudă, generos și minunat om și 1 

prieten. (1690) |

COMEMORĂRI |

ȘASE luni de la despărțirea dureroasă, plină de regrete, de 1 

neprețuitul nostru fiu i
BERECZKI T1BI |

Vei rămîne pururea în inimile noastre. Mama, tata, frățiorul a
și bunica. (1656) 1

CU durere In suflet, amintim că se împlinesc șase ani de la | 

dispariția scumpului nostru |
SZORADI FRANCISC |

Nu-1 vom uita niciodată! (1656) *
1

FAMILIA dirijor Ureche Vladimir șl familia Ureche Victor, | 
cu rudele, anunță, cu sfîșietoare durere, că astăzi se Împlinesc 6 | 
săptămini dc la dispariția fulgerătoare a celui ce ne-a fost tuturor a 
o ființă atit de dragă! 1

URECHE VALERIAN-MIRCEA (VALERICA) J
Rugăm pe bunul Dumnezeu ca sufletul său să-l așeze cu 1

drepții în ceata aleșilor săi. Veșnică să-i fie pomenirea. (1674). 1

S-A scurs un an de cînd Inima caldă, zîmbetul șl sufletul bun . 
al scumpei noastre, soție și mamă 1

BOSOANCA CONSTANTINA ■
ne-a părăsit fulgerător, plecînd pe drumul fără întoarcere. Lacrimi 1 
fierbinți îți vor uda veșnic mormântul. (1680). 1

i
FAMILIA Cristocea Nicolae aduce un pios omagiu celor care 

au fost minunății noștri părinți, socri și bunici 1
ȘALLAI FRANCISC și ȘALLA1 ESTERA

de la a căror trecere In neființă se împlinesc, anul acesta, 4 ani și | 
respectiv, 16 ani. (1684). j

Programul TV.
9,00 Bună dimineața!

10,00 Actualități.
10.10 Ferlțl-vă de măgăruși
11.10 Descoperirea planetei.
11.30 Viața sptrituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
15.15 Campionatele mondiale tn-< 

dividuale de gimnastică.
17,45 Mapamond.
18.15 Campionatele mondiale fru 

dividuale de gimnastică.
19,05 Cîntece de voie bună.
19.15 Teleenciclopedia.
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.
9““ —- •— — -4

HOROSCOP'
BERBEC 

(21 martie — 20 aprilie)
O clarificare de situație — 

amînată.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Un lucru început aslazi iți va 
arata roadele nu peste mult timp.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Pierdeți șansa de a rezolva, azi 
o anumita problemă, fapt ce 

complică puțin situația.

u - KAO
(22 iunie — 22 iulie)

Nimeriți, din intimplare, in
tr-un anturaj ce se va dovedi 
extrem de folositor scopurilor pe 
care la urmăriți.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Un sfîrșit de săptămină agitat, 
dar nu lipsit de satisfacții.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Primiți, astăzi o vizită cu 
semnificații... „istorice”.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Atenție la text și la... context.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Nu e momentul potrivit pentru 
o cerere serioasă.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Predispoziție pentru aduceri 
aminte.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

in afaceri, o cerință de bază 
este seriozitatea.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Călătorie pe drumuri „fără 
pulbere”.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Vă împiedicați de scrupule și 
principii. Nu întotdeauna drumul 
cel mai drept e și cel mai scurt.
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