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REAL-partea Crucii Roșii 

pentru România, ac- 
cuprindc, deocamdată, 
din Transilvania. Cin I

accas

al 
fhr

liniștea cetățenilor z.on
Parc octogon, Vulcan, a fost por 
turbata, miercuri, 22 aprilie, m 
jurul orei 17,10, dc o paterni' a 
bubuitură, urmata de zgomot <|e 
sticlă spartă. Ce se intimidase .' 
La etajul unu al blocului I! (m 
spații comerciale la parter), dea
supra cofetăriei, explodase o 
butcii, de aragaz. Nil s an in

Latura sc-nvcșmmtă-n sărbătoare 
Seninul peste nori s-a revărsat 
Plutesc în zbor cuvinte-nălțătoarc 
Din marți lisus a înviat!

A fost o clipă grea dc întuneric 
Speranțele in vint s-au spulberat 
Dur dc cu zori a triumfat lumina 
„lisus Lumina Lumii’’ ne-a iertat, 

în toate nu-i mai marc bucurie 
cînd crcștc-n noi un dor înaripat.

Precum in ceruri pe pamint sa fie 
Hrislos — Speranța noastră a-nviat

Icniți cu ramuri de măslini in 
suflet

Să fim mai buni, mai drepți 
cu-adevărat 

Cu n sa jertfă călcînd peste moarte 
Din morii li^us HRISTOS A ÎNVIAT1

Rahela DARCAN

Ajutoare 
umanitare
ca dc atitea ori in viață, 

dintr-o intimplarc >-a născut o j- 
dc arată dragoste11. Afirmația a 
fost rostită zilele trecute la Pe
troșani de conducătorul unei mi
siuni a Crucii Roșii Germane, 
dl. Norbcrt Stoldt, și vizează nu 
altceva decit sentimentele pe care 

nutresc reprezentanții acestei 
pilit ; nicc organizații umanitare 

elintr-una din cele mai avansate 
țari din vestul Europei față dc 
oamenii Pctroșaniului, față 
România. Dar iată o scurtă re- 
liospectivă a „intimplărilor1*.

In perioada imediat următoare 
Ib soluției din decembrie 1989 
Crucea Roșie Germană și-a do
si iii cil promptitudine di'poni- 
bilital'-a pentru acordarea ele a- 
ju oare umanitare României. In 
virtutea acest, i disponibilități, la 
Cluj s-a constituit o reprezen
tanță permanentă pentru coordo
narea întregii activități dc ajuto
rai r din 
Ger mane 
ii ii ne ce 

județe 
și a înscris contribuția in 
tâ acțiune umanitară și organi
zația Unicii Roșii din landul 
B.iden. ca a fost orientată dc 
r ălr - i ezentanța germană din 
Cluj, spre județul Hunedoara. 
Astfel explică ajutoarele ce 
ne vin in județ din regiunea Ba- 
rlan, f.iptul că reprezentanții 
Crucii Roșii Germane, personal 
dl. Norbert Stoldt, se afla a /ra
ția oară in județ, a doua oară 
la l’i tro-.ani.

I’i.ma vizită în Petroșani, care 
h avut mai mult caracter de in- 
t armare, s-a inti 
ioc chiar la 10 
instalarea noului 
nicîpfui11I dl. ing. 
eu ța. Inlihiir a a 
C.Hție Sincera, cal

I 
I

z 
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Prin tradiție, întreaga lume 
sărbătorește în ziua de 2 mai, 
„Ziua tineretului". La New A’ork, 
Amsterdam, paris, ,\Jiena, Londra, 
tinerii de pretutindeni se bucură. 
Se cînta, se dansează, clipele ti
nereții capătă o noua valoare. 
Stabilirea datei de 2 mai ca zi 
a tineretului din lumea 
este urmare a Hotâririi 
UNESCO. La Petroșani, 
de 2 mai sinlem cu toții
Consiliului local al I'SN și 
societăților comerciale

I 
I

I 
I
I
I

DE CE NU O DUCEM MAI BINEi
Convorbire cu dl. ing. GHEORGHE STOICUȚA. 

primarul municipiului Petroșani

optat 
de 

din rețeaua condusă de 
directoare Berilâ, dar 

s-a opus. N-am înțeles 
ținut să mă obstrucțio-

— Domnule primar, în convor
birea noastră precedentă ați fă
cut referiri la citeva probleme: 
apă, căldură. Cu ce continuăm?

— Vă mărturisesc că, încă de 
la alegerea mea ca primar, mi-am 
propus să aduc în Petroșani re
numita firmă COMTIM Timișoa
ra, cu produse de carne și alte 
sortimente alimentare. Ei bine, 
la solicitarea mea a venit la 
Petroșani inclusiv domnul Câr- 
pan, fostul prefect de Timiș și 
actualul director general al 
COMTIM. Am găsit, împreună, 
toate condițiile ca un asemenea 
magazin să fie organizat și pus 
în funcțiune. Inițial, am 
pentru spațiul magazinului 
sticlărie 
doamna 
aceasta 
de ce a 
neze. Negăsind înțelegere — de- 
cît acum citeva zile, cînd totuși 
și-a dat asentimentul — am în
cercat și altă soluție, respectiv 
la magazinul alimentar nr. 37 al 
cărui spațiu aparține de RAGCIS 
și a fost folosit prin contract 
pînă la 31 decembrie 1991 de 
Societatea „Diamant". Menționez 
că, după revoluție, această socie
tate a ocupat în mod abuziv o 
seamă de spații comerciale și în 
prezent refuză efectiv să elibe
reze magazinul amintit. înțele
gerea noastră era ca, pînă la
Paști, COMTIM să înceapă a- 
provizionarea iar magazinul să 
ofere produsele într-o nouă for
mulă de organizare. Eu apreciez 
efectiv acest refuz ca o acțiune 
de sabotaj din partea societății 
„Diamant", care împiedică rezol
varea unei probleme de mare 
interes pentru populație. Evident 
că din punct de vedere al com
petiției firma din Timișoara va 
domina piața, iar societatea res
pectivă nu are interes să admită 
vreo concurență.

— In domeniul comerțului a 
fost manifestată dorința și a al
tor firme de a crea rețele în 
Petroșani?

— Nu s-a manifestat un astfel 
de interes. De altfel, nici 
COMTIM nu a avut inițiativa, 
ei au venit, cum au și spus, din 
simpatie față de noul primar, la 
solicitarea mea. Pentru timișo
reni nu este rentabil, întrucît fac 
o deviere de circă 100 km față 
de axa principală de transport 
Timișoara — Deva — Sibiu

ce mă- 
activi-

miliții • 
te li ni

nu dovedește 
care-1 aștep-

Brașov. In acest sens, aș dori sâ 
fie înțeles efortul nostru de a 
organiza magazinul, efort la care 
COMTIM a răspuns cu 
amabilitate. Repet, ceea ce se 
face de către această societate 
„Diamant", este pur și simplu, 
incalificabil sub aspect social.

— Cum apreciați și în 
sură sînteți mulțumit de 
tatea RAGCL Petroșani?

— Nu mă pot declara 
mit. De altfel, directorul
a solicitat demisia după sancțiu 
nea acordată în luna martie cind 
a fost sancționat și directorul IR 
gici, Ladislau Huszar. Au făcut 
ceva, nu pot spune că nu s-au 
străduit să îmbunătățească acti 
vitatea în privința curățeniei, a- 
limentării cu apă și încălzirii, 
însă aceasta unitate trebuie re
considerată organizatoric și reac
tivată din punct de vedere func
țional pentru că, în condițiile ac
tuale, cînd dispune de peste 
1000 de oameni din care peste 800 
sînt muncitori, 
practic aportul pe 
tăm cu toții.

— Vă rugăm să 
referiri și la starea

— Cu drumurile avem greutăți. 
Am aflat abia acum de cînd sînt 
primar că, în 1971, un segment 
al DN 66, de la intrarea la ie
șirea din Petroșani ar fi fost ' 
transferat, nu știu în ce condiții, 
în administrarea primăriei. Or, 
se știe că toate drumurile' națio
nale aparțin de Societatea 
drumuri și poduri. Am ldat 
gătura cu această societate, 
preia acest segment al t)N 
să-i asigure întreținerea ca 
altfel și porțiunii de la intersec
ția spre Vulcan — Lupeni — 
Uricani. Se pare că și aici întîm- 
pinărn dificultăți, pentru că a- 
ceastă societate se prevalează de 
acte normative vechi, din 1971, 
pe care eu nu le consider nici 
valabile și nici normale. Pînă la 
clarificare am repus în funcțiune 
stația locală Reizcr pentru a ter
mina acțiunea de plombare a 
asfaltului. Menționez însă că 
această lucrare este dependentă 
de starea timpului, tehnologia d? 
lucru pretinde temperaturi mai 
ridicate.

ZIUA TINERETULUI
COM" S.A., „HERMES" SA. și 
„PARINGUL" S.A., pe platoul 
de la Brădct. Muzică, programe 
artistice susținute de prestigioase 
formalii artistice și multe 
prize. Nu vor lipsi — spun 

nizatorii — berea rece, micii.
ritoarcle, dulciurile și alte 
culesuri. Numai soarele sa 
cu noi. Dacă timpul nu va 
mite manifestarea pentru
bala, 2 mai, ea va ave i loc 
doua zi, pe 3 mai. (Al. H.)
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•,30 Club wAnda“. Ediție spe- 
ciula.

>0,30 Film serial pentru copii. 
Operațiunea ,Mozart“. 
Episodul 5.

11,00 Transmisiune directa a 
s ujbei religioase de Sf.
Gheorghe de la Mănăstirea 
Cerniră.

12,00 Din albumul celor mai 
frumoase melodii popu
lare.

13.00 Actualități.
13,10 Studioul șlagărelor (1).
13.40 Euro-Di'neiyland.
15 35 Lumea sportului.
15-55 Studio dans ’92.
16.30 Emisiunea în limba ma

ghiară,
18.30 Trei din zece pentru un 

show.
19 30 Desene animate. Casa

zburătoare.
#o 00 Actualități.
20 25 Sport.
20.35 . Această poartă a crești

nătății*. Episodul al JV-lea. 
Zidurile paradisului

tl.10 Film artistic.
UN BUNIC GENIAL 
iFrant». 1087).

22 40 Gala UN1TER: formula
unu.

• zo Actual itAfi.
•,55 închidere® programului.

MARȚI, 2t APRlt IE

10 00 Actualități
10 20 Calendarul zilei.
10 30 Desene animate. Btigs 

Dnnny.
11.05 TV" EUROPE
12.30 Tradiții.
13 00 Farmecul muzicii.
13.30 S»ib cupola circului.
14,00 Artualități.
14,20 Muzica pentru părinți.
14,50 Desene animate. Pif si Her- 

rule.
15,25 Studioul muzicii ușoare.
15.45 Conviețuiri.
16.45 Actualități.

16,50 Repere transilvane.
17.20 Euro-Gol.
18,00 Salut prieteni I
19.00 Jazz-fan.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
20.00 Actualități.
20 35 Sport
20.45 Telecinematcca 

Omul de pe stradă. 
(SUA. 1941).

22.45 Confluențe.
23.15 Actualități.
23.40 Cultura în lume.

0,10 închiderea programului.

MIERCURI. K APRILIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia Po- 

laniecki. Episodul 10.
11.20 La Sept. Louvre — de la 

donjon la piramidă.
12 20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13.40 Divertisment internațional.
14 00 Actualități.
14.20 Documentar științific.
14 50 Preunivcrsitaria.
15.25 Telpsconlă. Curs de limba 

germană. Curs de limba 
italiană.

15,55 Actualitatea folclorică.
16.10 Tragerea Prnnooxpres.
16.20 15, 16, 17, 18
16.50 Actualități
17 00 Reporter ’92
17.30 Studioul muzicii ușoare.
17.50 Baschet: Finala campiona

tului masculin: Universi'a- 
tea Cluț — Dinamo (repriza 
a II-a) Transmisiune directă.

18.30 Studioul economic.
19.00 Desene animate. Casa zbu

rătoare
19.30 Actualități.
20 05 Spori.
20.15 Film serial. Doamnele de 

la malul mării. Episodul 7.
21,10 FOTBAL. Finala Cupei 

UEFA (meci tur): AC To- 
rino — Ajax Amsterdam. 
Transmisiune directă.

23,05 In fața națiunii.

23.30 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

0,10 închiderea programului

JO/, 30 APRILIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worklnet US1A.
11,40 Regatul Țărilor dc Jos.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audiovizual studio.
14.50 Preunivcrsitaria.
15.30 Tclcșcoala. Curs de limba 

engleză.

27 aprilie —
3 mai 1992

16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum. Sindicatele de la 

Cernavodă.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave. Emisiune 

realizată de Studioul de 
Radi oțele viziune Iași.

17.35 Dosarele istoriei. Răscoala 
din 1907.

18,00 Telc-discul muzicii popu
lare.

18,20 Vlrstele peliculei.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DaUas. Ep >23.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 In fața națiunii.
22,25 Memorialul durerii. Măr

turii din infernul închiso
rilor comuniste. (10).

2.3,50 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

0,30 Stadion.
0,55 închirierea programului.

VINERI, 1 MAI

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Detectiv fără 

voie. (SUA 1941).
12,00 Super Channcl.
12.30 Desene animate.
13,00 Din albumul celor mai fru

moase melodii populare.
14,00 Actualități.
14.20 Studioul .șlagărelor.
14.40 Ștefan ccl Marc — Polua 

’92.
15.10 Bicentenar Rossini.
15,25 Magazin sportiv.
16.10 Vidco-ghid.
16.40 Tragerea Loto.
16,50 Actualități.
16.55 Emisiune in limba ger

mană.
17.55 Pro patria.
18.40 Podul cu dor. 74 de ani de 

la Unirea Basarabiei cu 
Țara.

19.30 Desene animate. Casa zbu
rătoare.

20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film artistic. Aventurile 

lui Ncstor Bruma. (Franța).
92,15 Varietăți internaționale.
22.45 Film serial. Familia Chis- 

holm. Episodul 11.
23.35 Actualități.
24,00 Top 10.
0,35 Gong!
1,05 închiderea pro#i«»n>n]iii.

SIMBATA, 2 MAI

#,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul dc la A ki Z.

10.00 Actualități.
10.10 1, 2 sau 3. Magazin sportiv- 

distractiv pentru copii.
ir,10 Descoperirea Planetei.
11.30 Alfa și Omega. Credință, 

politică — un traseu posibil?
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.

17.20 Baschet. Finala campiona
tului masculin: Dinamo — 
Universitatea Cluj (repriza 

a II-a).
18,00 Itinerarii.
18.30 Mapamond.
19,00 Ia fîntîna dorului.
19,15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Iubire pen

tru un bărbat total urci# 
noscut. (Anglia, 1989).

22,25 Săptămina sportivă.
22.45 Tele-cabaret. Emisiune mi> 

zică l-distractivă
23.45 Actualități.
24,00 Film serial. Eu spionez.

0.55 Rock-panoramn.

DUMINICA, 3 MAI

8.30 Buna dimineața!
9.30 Abracadabra.

10.20 Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozarl*. Ep. 6.

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Interpreți de HuMe ăi 

cintecului popular.
14,00 Actualități. i
14,10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
18.40 Convorbiri de duminică.
1.0,10 Film serial. Dallas. Ep. 124, 
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Reușita. (Aa- 

glia, 1985).
22,05 Show-ul de duminică. Hay 

Charles și invitații săi.
22.40 Actualități.
22,55 Duminica sportiva.
23.20 Maeștrii teatrului românesc. 

Ion Finteșteanu.
0,20 Camnionatul mondial <1* 

hochei: Canada - Ceho
slovacia (repriza a lll-aj.

1,05 închiderea program»»l»»i.

In funcție de evenimentele la 
zi, Radioteleviziunea îyi rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

AJUTOARE UMANITARE
(Urmirr dia pag 1)

impresionat musafiiii a fost toc
mai această sinceritate și căldu
ra ospitalității românești, la ca
re a contribuit și doamna Eli- 
sabeta Ciorobca. secretara filialei 
Județene Hunedoara a Crucii Ro
șu, Dar dincolo de bunele im
presii, oaspeții au înțeles și u- 
•w-lc necazuri și cerințe ale ser
viciilor noastre sociale și au pu
iuț identifica domeniile in care 
ajutorul lor ar putea fi opor
tun. Unul dintre aceste domenii 
a fost tocmai asistența medica
lă, condițiile precare cu 
«are se confrunta acest 
sector in Valea Jiului. 
Așa se explică faptul că la a 
doua vizită la Petroșani a de
legației Crucii Roșii Germane 

— rare a cuprins, firesc, repr»:- 
zcntanții organizației respective 
<i r> landul Baden și la care s-au 
.'"•așat <lr astă dată și <• i din 
era.nl Pl.uicri din Saxonia (din 
' 'l.i RUG), in frunte <u domnul 
jJarlWig M< ier — s-au adus 

drept ajutoare o ambulanță, do
tata cu rele mai mxlerne insta
lații și aparate dc prim ajutor, 
paturi de spital ți diferite ma
teriale medicale. Ambulanța a 
intrat in dotarea subfilialei din 
Petroșani a Crucii Roșii i ir pa
turile și materialele • au donat 
spitalelor din Petroșani și Vul
can

•— In cadrul relațiilor de par- 
Vneriat dintre cele două organi
zații de Cruce Roșie, din Ger
mania și România, și pe caic le 
dorim dezvoltate in continuare, 
la Petroșani am făcut doar pri
mul pas, nc-a declarat domnul 
Norbert Stoldt. Pe măsură ce se 
vor imnnlți contactele, vom cu
noaște mal bine nevoile dvs. și 
vom identifica și posibilitățile 
noastre de ajutor, de diversifi
care a relațiilor. Dorim să spriji
nim nemijlocit amplificarea ac
tivității organizației de Cruce Ro
șie din Județ, deci, și din Valea 
Jiului. Iii acest scop, ne am pro
pus să asigurăm utilarea unui 
tabinet medical al subfilialei

Crucii Roșu din Petroșani. Do
rim sa fim folositori și, pentru 
aceasta, vom mai reveni.,.

Vizita din această sfi-j'.amină 
a musafirilor din »artca Crucii 
Roșii Germane s-a desfășurat, dc 
asemenea, intr-un climat de sti
mă și amabilitate reciprocă. Du
pă primirea la Primăria muni
cipiului, oaspeții și-au descărcat 
ajutoarele la spitalele din Pe
troșani și Vulcan. Apoi au plecat 
spre Deva.

Au plecat fam sa ne dea sfa
turi. Deși un sfat era binevenit. 
Bunăoară cel rostit dc preotul 
evanghelic dm Nurnberg din 
fruntea unei alte misiuni umani
tare recente: „Cel mai bun ajutor 
este cel pe care omul și-l face sin
gur". Repetarea acestui sfat era 
binevenit, poate, intrucil auto
sanitarei venite in dar din Ger
mania, după ce a străbătut mii 
dc kilometri și a ajuns să dea 
dc gropile «le pe autostrada din 
municipiul Petroșani i s a rupt 
un arc.

Fuiă comentarii. (l.D.)
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Nu ne este indiferentă fața orașului
Cum arată orașul, desigur, Încă nu ne place. Iată insă și mă

suri mult așteptate luate dc Primarul municipiului și de serviciul 
urbanism și gospodărie comunală al Primăriei. Măsuri pc care l« 
salutăm și pe care vi lc facem cunoscute.

Au fost răzuite urmele afișelor de tot felul lipite aiurea de 
candidații la funcții municipale In campania electorală sau df 
instituții de spectacole și sportive. Acum pereții sînt, aproapA 
peste lot, curați. în baza unui act normativ elaborat dc Primărie, 
SE INTERZICE LIPIREA AFIȘELOR ÎN ALTE LOCURI DECÎ^ 
CELE STABILITE DE MUNICIPALITATE. Decizia eonține șl 
măsuri (amenzi zdravene) pentru cei care o încalcă.

Se interzice, prin decizia adoptată de Primărie, RUPEREA 
POMILOR ORNAMENTALI, TA1EREA LOR FAR A APROBA
REA ORGANELOR ÎN DREPT, DISTRUGEREA SEMNELOR DB 
CIRCULAȚIE RUTIERA, RECENT REACTUALIZATE, DlSTRbP 
GERI-.A DANCILOR ÎN PARCURI. A COȘURILOR DE GUNOI, 
ARUNCAREA DE 1I1RTII ȘI ALTE REZIDUURI PE STRĂZI Șl 
PE ALEILE PARCURILOR, INTRAREA NEJUSTIFICATA PE 
SPA TIILE VERZI.

Asociațiile dc locatari sini rugate să ia măsuri astăzi și ia 
toata perioada de piuă la 1 mai pentru curățenie in Jurul imobi
lelor. Nimeni nu va veni să ne .facă ordine la noi acasă. Dar gO9* 
podaiii adevărați, înainte de Paști și de armindeni i.și fac curățe
nie.

Încă o vest»', de această dată mai puțin plăcută, au fost de
pistați primii contravenienți și aplicate amenzi. Neplata atragă 
urmărirea in justiție. Nimeni nu este obligat să îndure mizerii 
făcută dc inconștienți. VOM PUBLICA. PERIODIC, NUMEI.H 
CELOR AMENDAȚI PENTRU l.IPSA DE CIVISM CA SA l 
CUNOASCĂ OBȘTEA (loan ȘTEFAN). j
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WEEK - END

Astăzi In sufragerie 
Dormitau pe-o farfurie, 
Necăjite și mihnite, 
Zece ouă înroșite.

WEEK-eND
GEORGE TOPÂRCEANU

WEEK-END
r

c

Busuiocul și bujorul
HANUL' cu bucluc !

i
Vn ou alb, abia ouat. 
Cu mirare le-u ‘ntrebat: 
— Ce vă este, frățioare. 

Ce vă doare?
Nu vă ninge, nu vă plouă. 
Sluți yătite-n haină nouă 
Parcă. Dumnezeu mu ierte, 
N'afi fi ouă...

— Suntem fierte!
Zise-un ou rotund ?i fraise 
Lângă pușca cu orez.

— Ne
— Ne 
Și ne
— Ce

<Z> o 1
Și schimbându-șl brusc aît/ră, 
Toate-au început cu gura:
— Pân’la urmă tot nu scap! 

gătește de paradă, 
ciocnește cap în cap
svârle eoaja’n stradă... 

rușine !
— Ce dezastru !

— Preferam să fiu omlet!
— Nu, de m'ar fi dat la cloșcă, 
Aș fi scos un pui albastru...
— .Și eu. unul violet...
— Eu. mai bine-ar fi să tac! 
Așa galben sunt, că-mi vine 
Să-mi închipui că pe mine 
M'a ouat un cozonac’...

Paginii realizata ele: 
llorațiu ALEXANDRESCU, 

Sorin OPREA

Doici NEAMȚU

a 
Q
u> 
n

Cka in icintu de demult, cinci bunul Dumnezeu a făcut flo
rile pămintului ți le-a înzestrat cu culorile ți mirosul pe fiecare, 
busuiocul a fost orinduit sa aibă floarea roșie 
4ară miros, iar pe bujor l-a dăruit cu floricele 
miros plăcut. Și-a început bujorul a se mindri 
bMimlu-ți joc dc busuioc, Și-i zicea bujorul:

— E«j sini mai frumos ca tine. Mirosul meu place la oricine. 
Albinele toate vin la mine, iar felele mă poartă in cosițe, ma in- 
gi.jesc ți mă sădesc 
«ic
<e 
t>i

ți frumoasă, însă 
mici, albe și cu 
cu mirosul sau,

Jn grădinițele lor, pe cită vreme tu ești urii 
toți! Mirosi»! taci scîi bește pe oricine. Pavat de floarea-ți roșie 

ai, că nu i bună «Ic nimic Eu să am floarea ta, aș fi c«-l din- 
dintre flori.
S a întristat mult busuxx tă de batjocura ce-i fa<ca 

piingind, ruga, pe Talal-CVresc să-l scape «ie bujor ți 
iui

Și-a >nț« Ies Prcasfinlul de sfada iscata intre bujor 
V merse să-i împace.

Și zise Domnul bitfeUiocului:
— Bine, floare îndărătnica și nert*.unoseaUxirr, de ce ești tris

ta’ Oare nu ești mulțumită cu zestrea ce ți-am dat?
Și-i răspunse busuiocul:
— Ba nu, Doamne... «Iar bujorul... — și-i -spuse pe »în«l cele 

cc-i zicea el ți camisc mindrea cu podoaba sa.
Și se m.nie Dumnezeu de min-lria ți îngimfarea bujorului, 

Blj '« mindu-I ți zicîndu-i:
— Blestemat să fiii De aici inflinte tu vei purta ixxloaba bu_ 

suiocuhli, pe care ai nesocotit-o, ca să nu mai iți bați jo« «le 
celelalte flori.

Și d-atunci arc busuiocul flori mici, albe ți cu miros frunws, 
ca ră’plată a modestiei și răbdării sale. De atunci ei c iubit de 
toată lumea, pe rind bujorul, cu floarea sa roșie, dar cu miros 
«irit, nu e iubit «ie nimeni, crescînd singur prin livcxi.

bujorul ți 
batjocurile

și hisblw

I 
I
I
I
I 
I
I
•
I
I 
I
I 
I

Oi puțin patronul, per
soana imjxirtantă »n Vale, ți-ar 
fi putut plasa circiuma, undeva 
mai ia centru. N-a reușit, la în
ceput, ți s-a necăjit oarecum. Dar 
pe urma s-a împăcat eu gîndul, 
iar odată cu trecerea timpului, 
chiar s-a bucurat. L«xui ferit în 
care se află .circiuma dumnra- 
lt»i“, arhicunoscută în lumeți „ti
nereții* este mai mml decîl o 
binceuvintare. Un fel de loc, 
asemănător cu cel al cîreiumn 
Ini Gbiță, «lin „Moara cu noroc* 
Adică un loc in care se poate 
întîmpla orice, fără ca „ochiul* 
organelor de ordine să poată pă
trunde, iar oamenii cinstiți 
pot intra fără ca 
ceva.

IJnii spun cil e 
circiuma din oraș 
cu nevasta, daca 
poți să mergi liniștit la orice ora 
• lin noapt«' 
Daca nu in
„abonatele* 
ce stau >n 
cin înmii

pradă. Nu are importanță 
e prada. Ciți ani are, sau 
arată. Bani să aibă, că dacă 
scol ele cu „talentul* lor, au 
te jbasbujuci" lari și lăți in spate.

FOILETON

nu
să pățească

cea mai b-ună 
O.ica te cerți 

ai un necaz,

și-ți pășești 
băutura, ti-o
— păsări de 
sloiuri pe la

așteptind o eventuală

alinare, 
a luc 

noapte, 
mesele

cine 
cum 
nu-i 
ni>-

I 
are va -dăinui 
niimplărrtc cart 
au loc in conți- 

într-'C in tnr/iglnație 
ce ■ povestite de 

în jianul Aticuțe»". 
. circiumă no a- 

altfcl. ’-we știe 
fi. D.tcji nn ari 

«i schimb „ma-l 
fac -pi-

■ i-i a 1-agesc -sa

CURIOZITĂȚI I
Siriiniitul c:.tc prcdlUr? S-. consUiUt c. unora Uuilr. <»am< n>. I 

o lumină puternică le provoacă strănutul. Cercetătorii Universi- ■ 
tații din Urnea (Suedia) au studiat și examinat 460 de subiecți de | 
ambele sexe ți au constatat că 2-1 la sută dintre ci reacționează cu . 
un strănut la o lumină puternică sau bruscă. S a constatat dc a- I 
semenea, că in familiile in care ambii soți stănutâ d«*s, 60 la sută 
«lin copiii acestora strănută la fel «le d«^i. In familiile unde parin- I 
ții nn strănuta, nu .strănută nici copiii. I

Kathclen Campbell a devenit, 
la cei 55 de ani ai săi «lin nou, 
mamă. Ea a navul un baiat de 
2,0 kg. Mai are șase copii. înain
te de sarcină avea 133 dc kilo
grame ți o tensiune arterială ri
dicată. Medicii nu i-au recoman
dat să nască. Ea Insă nu a ce
dat A năv ut norma). După naș

tere a slăbit 31 de kilograme. 
Starea .ănătăți» este acum mrr 
lentă. Cu toate acestea, nu 
Va intra in „cartea recordurilor*. 
Și aceasta pentru că femeia care 
a născut la cea m.ii înaintată 
virstă este Iiuth Alice Kistler, 
care a adus pe lume o fetiță, la 
vîrsta de 57 dc ani.

Catrene
PREV AZ.ATOItl ll.l'I
Domnu-acesta, atit dc chibzuit 
Cu purtări atita «le integre 
Mlringe în Llveția bani ALI’I 

Pentru zile negre.
ȘOITHI LUI AGEAMIU
•Se tot Mrimbă, se tot frlnge 
„Mi-a intrat mașina n singe" 
Insă <-oiiducind d«'-an«loasc 
l-a intrat ma.șina-n oaset

Cei cc dorm adine in timpul somnului și sforăie sint picdis- i 
puși la boli de inimă. Cei ce dorm fără să sforăie și nu suferă de I 
insomnie nici dc depresie nu vor avea necazuri cu „motorașul*. | 
Este concluzia oamenilor de știință australieni, după investigarea | 
unui mare număr de subiecți. g
—-------------------------------------------------------------------------- 1

D’ale umorului
UNUI MEDIC DE ȚARA

DoctOT Trișcu, cinc-mi ești, 
Uit viclean între vkJcni: 
Iți ții Baba-n București 
(ji-o boblță Ja.., Băbcni.

LUMEA SATULUI, j
IN LITERATURA DE DUPĂ . 

„ELIBERARE* I
„Moromcții”, „Cordovanii* I
„Toți „desculții*, toți sărmanii ■ 
Vin eu „Cuscrii* toți, fn cor, • 
Aduși d« „Mrtrca Cocor*. x |

care-ți goles»,- rau 
Dar pîna să li ic 
Umflă și capul, îți 
rele, sau cine mai 
ți sînge*. Na pentru că ar ave» 
vreo tangență cu medicina, ci 
pui și simplu pentru eâ .In cău
tare de bani", băieții, cărora pa
tronul le (ace mereu oeheatle, 
țtiindu-i de-ai casei, nn prea știu 
sa glumească.

Deși nu are prea mult timp 
de cind funcționează, circiuma 
ți-a eroii un renume în „lumea

buzunarele, 
polească, • îți 
inulă maxila- 
țtie, „iți ia

celor pestriți’ 
peste ani. I 
au avut loc 
nuare acolo 
chiar și pe 
Sadoveailli, 
Noroc ca aceast. 
re patroană, căc 
ce „han* ar ma 
patroana, arc « 
troane" Care ni 
bam cu clienți 
le ia banii. Ci .alte cuvmV’ an 
fel de jaf la drumul mar*, sub 
privirea înțelegătoare a orfer ce 
iți umflă buzunarele pe scama 
ălora care, sub influența băutu
rii, ajung din curiozitate sau «lin 
.bărbăție*, 
circi umil.

Dacă fn
«Ie Mafie, 
meni nu aude, ii fel e ți 
Ce» care 0 pățesc nu reclamâ, nu 
spun nimic, ci doar povesk-s» p»- 
la colțuri, cam ce e pe acolo. 
Oare de ce le-o fi frică? Doar 
noi n-avem Mtt» ! (J.Z)

Iar 
: și

să ntre în cofcaiala
I 

Sicilia, cind e 
nimeni nu ve«lc, ni- 

aief.

1MIGRANTUI UI
Un băiat ca un iris |
Sa-l tot siringi ți să-l iiibi'ții
S-a născut hal, Ia Paris I
Și a supt la București. "
LUI El GEN BARllU |
Din GROAPA mea c»>... de-idea I 

ți desculți 1 
Eu tuturora din rărunchi le | 

strig: ,
Ha, mor aici de-anoniinat ți frig, 1 
EU GENIU sini — că BARIBU e' 

mai mulțil I

N. CREMTBA |

De tisul lumii
• Sosit in ' iziti la JPăris, la 

un amic, un .imer can q« laudă 
n«'vasta ;

— E o femeie extraordinară, 
spune el. Cind «in acasă, papu
cii sînt pregătiți, cina servita, o 
oală mare di .ol așteaptă cu 
apă pe foc...

— De ce o oale marc <îr tot/
— Pentru ca nevastă-mea țlk» 

ca nu-mi plact sa vasele
cu apă rece.

Pe stadioane | 
fotbal, divizia B. Azi, Jiul — I 

E.U. Bihor. •
Fotbal, divizia G. După cele j 

intimplate miercuri (etapă in- • 
ternu'diară) Minerul Vulcan — I 
Faringul Petrila-lonca 2—0; Mi- I 
iutuI Lupeni — AS Par«jțeni I 
i—0; Mineral Uricani — Mine- I 
rul Mătăsari 1—1; duelul rle azi . i 
al pretendentelor la podium sa I 
anunță extrem d«> greu; Sever- ' . 
nav — Minerul Vulcan; Petrolul I 
Stoina — Minerul Uricani; Ml- i 
ncrul Metru Minerul Lupeni I 
și Parîngul Petrila-lzinca |
Dieinn Orșova. ■ *•*

f inală de neuitat.,,
C'opiii promit revanșa. Duelul Valea Murcștilu’ — Valea .Bim 

hii a fost cițtigat de... democrația regulamentului. i
„Sărăcia* '.fiului se va îmbogăți în curînd Cu autentic* 

valori fotbalistice. Doi antrenori o iau de la capăt. Ionel Givcti 
și Aure) Buză. După 12 ani, profesorul Trifa (antrenor ,|un»ori IQ 
se Întoarce la Aninoasa. Amintirile rămln. SimerLa— patimi lom 
noastrel Transportul a fost asigurat (cu o dubă) dc EM LivezeniJ 
prin bunăvoința domnului director Tudor. Cădeți: Mureșul Dcvw 
— Jiul Petroșani 1—0 (1—0). Tracul *i „Înălțimea* devenHor a« 
decis rezultatul. Negru și Irina au fost cei remarcați. <4

Juniori 111 — Corvinul Hunedoara —• Jiul Petroșani 2—0 
(0—0). Școala hunedoreană are talente. Dacă Jiul deschidea sc»« 
rul putea ft șl... invers. Mltrofan și Ungurcanu tnsă urcă. ' 4

Juniori 11 — Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani 4—0 (2—01. 
Foștii campioni .cn titre* au lăsat o buna impresie. Ca 5* Orza« 
Chirci», Pictraru ți Bâlușă (Jiul), j ‘ '
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Cernobîi — șase ani
tn anii celui de-al doilea răz

boi mondial, străluciți fizicieni 
lucrau, contracronometru, la 
crearea bombei atomice ale că
rei efecte se știau doar teoretic. 
Lansarea celor două bombe a- 
tomice la Hiroshima și Nagasa- 
ki, in Japonia, a avut caracterul 
unui tragic experiment care a 
revelat puterea distructivă și 
consecințele, imediate și pe ter
men lung, ale acestei creații a 
minții omenești. In ultimii 10 
ani, doar țări din lumea a treia, 
Irakul, India, poate Coreea și 
altele au depus eforturi, in mare 
secret și cu sprijinul deloc de
zinteresat al unora și altora, 
să-și construiască bomba ato
mică. Toate celelalte țări. din 
Europa pînă în America, și-au 
construit, parcă urmind sloga
nul „Atomul în slujba păcii și a 
omului", centrale atomoelectri- 
ce

Acum șase ani, cînd s-a pe
trecut catastrofa de la Cernobîi, 
s-a constatat ce efecte potenția
le se află în interiorul acestor 
instalații complexe.

In acel timp la noi era secre-

tomanie, populația afla din alte 
surse, de la postul de radio 
„Europa Liberă", dimensiunile 
pericolului radioactiv. Abia in 
ultimul an s-au făcut publice 
detalii asupra impresionantei 
creșteri a radioactivității, de mii, 
zeci de mii- și chiar sute de mii 
de ori, și rezultatele imperfec
telor observații efectuate la sol, 
în atmosferă, la înălțime, în di
ferite tone din țară.

Din aceeași învechită genera
ție cu cea de la Cernobîi este 
și centrala atomoelectrică de 
la Koslodui, aflată la mică dis
tanță de județele noastre din sud.

Este justificată, așadar, îngri
jorarea ecologiștilor, și nu nu
mai a lor, din țara noastră.

Împotriva pericolelor văzute, 
omul are posibilitatea să-și ia 
măsuri de precauție ori protec
ție. Insă la amenințările nevă
zute, cum este agresiunea radio
activă care nu schimbă nimic 
în chip instantaneu, sîntem ne
putincioși.

Așa cum a fost catastrofa de 
la Cernobîi din 26 aprilie 1986

și din carp au avut de suferit ju- Trecutul ne învață, dacă a- I 
mătate din Europa Centrală și vem organ pentru el, să ne corn- I 
de Nord. portăm mai înțelept. j

„lotul se poate calcula“ |
„O știre senzațională din ma- 

crocosmos" : pămîntul n-ar mai 
avea de trăit decît... 15—20 mi
lioane de ani. Atunci, afirmă 
directorul Observatorului As
tronomic București, Soarele va 
pieri ca stea, rămînînd doar un 
gigant roșu, rece, cu un diame
tru atît de mare îneît va îmbră
ca diametrul Pămîntului. Soare
le va deveni sicriul Pămîntului 
iar acesta va deveni sicriul o- 
menirii. Nici o voință nu ne va 
putea salva de la această pieire.

„Deci, totul se poate calcula", 
se precizează în aceeași rubrică 
„C.N. Press". Dar concluzia vi

zează alte cifre, alte date, mai I 
aproape decît... dispariția Pă- * 
mîntului. Și anume: în cei doi I 
ani ce au trecut de la Revoluție, ’ 
grevele care ne-au costat, nici I 
mai mult nici mai puțin, decît | 
1.693.000.000 lei — valoarea pro- ■ 
ducției industriale nerealizate (la I 
prețurile din 1990). Aceeași sur-1 
să ne dă o știre și mai apropia- I 
tă de existența noastră în ma- 1 
crocosmos: mineriadele au re- * 
prezentat 369,4 mii ore/om ne- I 
lucrate, producția nerealizată I 
fiind de 33 877 tone combustibil I 
net. (

Așadar, pînă ne ține Soarele | 
și Pămîntul, tot înainte...

PUBLICITATE
Societatea comercială 

„Realcom" SA Petroșani
anunță

programul de funcționare a unităților în zilele de 25, 2G 
și 27 aprilie 1992.

■ 25 aprilie: unitățile alimentare vor fi deschise între 
orele 6,30—19;

■ 26 aprilie: Cofetării deschise; 323 — „Panseluța", 
322 — „Macul Roșu", 361 — „Bulevard", 326 — Petrila. 
între orele 10—20.

■ 27 aprilie: Cofetării deschise: 351 — Aninoasa, 320
— ,.Tosca“, 321 — Hermes, 365 — „Bulevard", 369 — 
Petrila, 330 — I.onea, între orele 10—20.

■ 27 aprilie — centrele de pîinc 39 — Aninoasa, 133
— Petroșani, 92 — Petrila (lingă sediul I SN). sînt des
chise între orele 7—11.

Toate restaurantele funcționează, în aceste zile după 
programul normal.

SOCIETATEA COMERCIALA „SPICUL" 
VALEA JIULUI SA PETROȘANI

ORGANIZEAZĂ

in data de 18 mai 1992, CONCURS pentru ocuparea pos
tului de

— contabil șef
Condiții : absolvent al invățămintului superior econo

mic cu o vechime de 7 ani (minimum) pe funcția de con
tabil se(.

Relații Ia telefon 1313-1 și 12673.

ECHIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr : 
Ilorațiu ALEXANDRESGU

Corectura :
Emilia AClIIRLf și Viorica FIRTULESC U

- MICA PUBLICITATE -j
ANIVERSARI I

COPIII Sorin, Ramona, Rcmus, Romulus și soțul Feri urează | 
dragei loi Varvaia Cătuțoiu, cu ocazia zilei de naștere multă l 
fericire și un călduros „La mulți anii" I

DRAGA Roxana Jianu, mama, sora și mătușa Doina iți urca- I 
za „La mulți ani 1“ și succes la învățătură. (1760)

DRAGA Aristică Iepuicanu, acum cînd urci pe cea dc-a 31-a I 
treaptă a vieții tale, soția Dana și Copiii Răzvan si Cătălin iți I 
urează un călduros „La mulți ani (1790)

PENTRU loma Traian, la aniversarea celor 35 de primăveri, I 
familiile Trușcă și Gonciulea îi urează multă fericire, sănătate I 
și „La mulți ani !"• Și știi ceva-. ? (1810) *

ACUM, cînd in buchetul vieții vei cuprinde cel de-al 35-lea I 
trandafir, Adriane Ungureanu, fiica ta Ramona îți urează un sin- I 
cer și călduros „La mulți ani!“. (1809) |

PĂRINȚII, soțul, sora ,și cei trei copii urează, din suflet, d-nci I 
Balogh Claudia, la aniversarea celor 27 de ani, sănătate, fericire I 
și un călduros „La mulți ani !“. (1753) ■

CU OCAZIA aniversării a 20 de primăveri, familia urează ’ 
un sincer „La nlulți ani !“, lui Radu Constantin. (1800) 1

SECTORUL X EM Lonea urează domnului Mîndruț Gheor- ■ 
glie, cu ocazia zilei de naștere, un călduros „La mulți ani !“. (1806) I

CU OCAZIA zilei de naștere, soțul Miki și copiii Izabela și I 
Erika urează celei mai iubite ființe, d-nei Adriana, sănătate, fc- I 
ricire și un sincer „La mulți ani l“, (1807) ■

VlNZARI-CUMPARARl •
V1ND uși complete .și capotă, Dacia 1300, parbriz spate Olt- | 

cit, instalație gaz originala, bijuterii. Uricani, telefon 266. (1773) •
V1ND sau schimb apartament proprietate Petroșani, cu simt- I 

Iar (sau casă) in Caracal. Str. Unirii, bloc 2, sc. 2, ap. 6. (1809) ■

DIVERSE
„QUASAIi ELECTRO" SRL, vinde și instalează antene corn- | 

plete de satelit. Dcvâ, telefon 956/11261. (1589)
SOCIETATEA Comercială „Răcoritoare" Petroșani, Calea lto- | 

mană, nr. 25, telefon 44118, oferă agenților economici băuturi ră- . 
coritoare line „Porlofino", „ltococola", „Bcm-bcm", „Cola", sticle I 
1/4. Producătorul asigură transportul răcoritorului la magazinul ’ 
solicitantului. (1811) I

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursii la ■ 
Istanbul și Polonia, săptămînal, joia, cu plecare la ora 8 din fața I 
cinematografului „Luceafărul", in condiții de călătorie occidenta
le, cu autocarul IVECO. Telefon 70854 sau la adresa Vulcan, str. I 
Nicolac Tituleseti, bloc DI0, sc. 2, ap. 2. (1818)

COMEMORĂRI

UN PIOS omagiu, la 2 ani de la cruda despărțire, de cea care 
a fost cea mai minunata ființă

G.ROSU EUGENIA
Nu te vom uitci niciodată. Soțul, copiii și nepoata. (1814)

AMINTIM celor ce l-au cunoscut pe bunul nostru prieten 
BUC1U ANTON '

că se împlinește un an de cînd ne-a părăsit. Un pios omagiu pen 
tru acest om deosebit, familia Ștefoanc. (1813)

AMINTIM că se împlinesc 4 ani de cînd scumpul nostru soț 
și talii

BAZAVAN GBEORGIIE
n trecut pragul veșniciei, lâslndu-nc sufietel* pline de tristețe și 
dor chinuitor. (1780)
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Programul TV.
9,00 Bună dimineațal

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 Itinerarii.
18.30 „Ultimele șapte cuvinte ale 

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

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

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

Sfintei Slujbe a învierii 
Domnului nostru Iisus 
Hristos, de la Catedrala 

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

nală.
DUMINICA, 2G APRILIE

8.30 Bună dimineața!
9,00 Abracadabra! •
9.30 Film serial pentru copii. 

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

Campionatelor internațio
nale de gimnastică sportivă 
ale României.

17.50 Convorbiri dc duminică.
18.35 Studioul șlagărelor.
19,05 Film serial. Dallas. Ep. 122.
20,00 Actualități.
20.35 Duminica sportivă.
20.45 Film artistic. Clarencc.
22.15 Ce ne-aducc iepurașul..?

Tele-spcctacol umoristic- 
muzical.

0,15 Actualități.
0,30 Melodii dc neuitat.

HOROSCOP
TAUR 

(21 aprilie — 20 mai) 
Cedați prea ușor ispitelor. 

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Ciștig nesperat.
RAO 

(22 iunie — 22 iulie) 
încurcături în familie.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Chef cu prieteni si cu... alții. 
FECIOARA

(23 auzust — 22 septembrie) 
Alcoolii p inflamabil.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Intilnirc cu miză mare.
SCORPION

(23 octombrie 21 noiembrie) 
Cheltuieli peste limita de a- 

larmă.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
'Norocul tiv. e legat de o... ma

șinărie.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Opinia dv. este respectată. 

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Abuz în domeniul „conversa

ției".
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie)
Sinteți aștcptat(â) la o discu

ție amicală.
BERBEC

C21 martie — 20 aprilie)
Meci nul în deplasare.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2G75 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 41GG2 (dircctor-rcdactor șef); 
4I6G3. 42161 (secții).

★
TIPARUL ] Tipografia Petroșani, str, 

Nicolao Bătccscu nr. 2. Telefon 41365.


