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ZIUA EROILOR- ÎN VALEA JIULUI | Interesul poartă fesul
PETROȘANI
Einoționantă și plină de semni

ficații retragerea cu torțe din 
scara zilei de 4 iunie, Ia Petro
șani. Militarii din garnizoana 
Petroșani, purtînd făcliile victo
riei, au fost însoțiți pe întregul 
traseu de un numeros public. In 
fruntea coloanei, fluturînd mîn- 
dru, drapelul românesc. Tricolo
rul atit de drag nouă, tuturor, 
purtat cu demnitate și fermitate 
ostășească de garda dc onoare. 
In sunetele marșurilor intonate 
de fanfara garnizoanei și la lumi
na artificiilor, coloana a străbă
tut bulevardul 1 Decembrie fiind 
viu aplaudată de petroșăneni. In 
dreptul bisericii 
centrul orașului, corul ostașilor 
a intonat atit de îndrăgitul cîn- 
tcc „C-așa-i românul", piesă seni
ni icatlvă prin valoarea sa pa- 
trio'icâ. Un al doilea moment 
d->: bit a avut loc în fața Pri
măriei. unde s-a intonat Imnul 
de stat.

In acest fel, s-a încheiat come
morarea eroilor in Valea Jiului 
La ceremonie au luat parte dom
nul viceprimar Ionel Pușcaș, 
consilieri, alte persoane oficiale

VULCAN

ortodoxe din

Zi de sărbătoare creștinească 
și de pioasă evocare a eroului 
necunoscut. La monumentul din 
oraș s-au depus coroane de flori, 
s-au rostit alocuțiuni. Au depus 
coroane militarii din garnizoana 
Vulcan. Consiliul local și Primă
ria. unitățile economice și sindi
catele din oraș, 
preoți a 
menire, 
militare, 
avut loc
Paroșeni. înfruntînd timpul nefa
vorabil numeroși cetățeni ai Vul
canului au fost prezenți Ia cere
monii, aducînd astfel omagiul lor 
eroilor patriei, (Ioan ȘTEFAN).

Un sobor de 
oficiat o slujbă de po- 

S-au prezentat onoruri 
O ceremonie similară a 

și la monumentul de Ia

LUPENI laNimeni nu se mai aștepta 
atunci 

Spre

în pofida timpului nefavorabil. 
Ziua Eroilor a prilejuit și la Lu- 
peni ample manifestări omagiale.

La ora 
roilor din 
neamului, 
lemnitate 
ne. In acordurile solemne 
Imnului eroilor, interpretat 
fanfara minieră, au fost depuse 
coroane de flori din partea Pri
măriei, a sindicatelor minelor 
Lupeni și Bârbăteni, piecum și 
din partea Asociației Veterani
lor de Război. Un grup de elevi 
ai Școlii generale nr. 1 a depus 
jerbe de flori. Semnificația Zi
lei Eroilor a fost evocată de dl. 
ing. Gheorghe Abalașe, primarul 
orașului. A urmat o slujbă 
pomenire a eroilor, oficiată 
un sobor de preoți. S-au înălțat 
rugăciuni pentru odihna sufle
telor tuturor eroilor și martirilor 
neamului românesc. (I.D.)

12, la Monumentul E- 
războiul de întregire a 
s-a desfășurat o so- 
de depuneri de coroa- 

ale 
de

de 
de
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scur tissimefâ

Micii muzicieni
L.( ora cînd aceste rinduri sînt 

citite de dumneavoastră, la Tir- 
gn Jiu are loc festivitatea dc pre
miere a laurcaților concursului 
național de interpretare muzi
cala, deschis elcsilor din liceele 
și școlile generale dc artă, Așa 
cum am anticipat, reprezentan
ții Văii Jiului — cei șase copii 
elevi ai secției dc muzică a Șco
lii generale nr. 1 din Petroșani 
— s-au numărat printre prota
goniști. Iată palmaresul: Alstani 
Itazvan, clasa a IV-a, și Coconeț 
Tiberiu cl.i ,a a JI[-a — premiul 
al H-lea ; Șuvar Alina, clasa a

JH-a — premiul al II 1-lea; A- 
vrumoiii Loredana, clasa a H-a, 
mențiunea specială a juriului ; 
Iepuraș Aurclian, clasa a H-a, 
e flat la prima sa participare in
tr-un concurs de anvergură, men
țiune. Dacă micilor interpreți li 
sc cuvin aplauze din inimă, pro
fesorilor care le veghează dru
mul artis'.ia, Teodora Jurca, A- 
dina Alex.mdrcscu, Mihacla Gor- 
nic și Ginel I’ctrcscii, li sp cuvin 
aprecierile cele m d călduroase 
pentru devotamentul cu care 
slujesc cultura mnzii ahi in Va
lea Jiului. (C.N.)

Spectacol rock
La Palatul cultural din Lupeni, s-a desfășurat, zile|< trecute, 

primul spectacol rock — tu sala arhiplină — susținut dc formația 
„Hazard" a Grupului școlar minier din localitate.

După cum ne-a informat d-na pi of Estera 1'ilip, progi .unul a 
cuprins muzică, poezie, scenete, din, moîlern, ele. (I.D.)

alegeri decît la toamnă, 
cînd se numără bobocii, 
marea surpriză a tuturor au fost 
stabilite pentru 26 iulie. Insă 
lucrurile sînt departe de a fi de
finitive, totul este sub semnul 
întrebării. Dacă pînă miercuri, 
10 iunie nu va debuta calenda
rul electoral, însemnează că in
teresele de partid sînt mult mai 
tari decît nevoia unei stabilități 
politice și economice, nevoie CU. 
atit mai imperioasă in perspec
tiva iernii care produce frisoane 
incă de acum.

Este o acalmie ca înaintea fur
tunii, timp în care partidele ies 
repede din derută și fac ce se 
mai poate face pentru a dobîndi 
capital electoral.

Dar, ca să fim sinceri, i 
pania electorală, cel puțin 
tru parlamentarii care vor 
nou mandat mai consistent, 
patru ani, a început de 
vreme, episoadele cele mai 
lente făcînd obiectul unor 
zante emisiuni ale TVR.

Nici un partid nu mai 
după fenomenul de migrare 
litică dintr-o parte în alta, 
este cota de credibilitate, 
aderenți și simpatizanți mai 
prin țară. Îndeosebi după alege
rile din februarie, cînd Conven
ția Democratică a cîștigat, în
deosebi în marile orașe, nu pen
ii u că promisiunile au fost mai 
captivante, ci pentru că oamenii 
cel puțin cei prezenți la urne, 
au votat pentru schimbare. A- 
cum, însă, oamenii s-au dumirit 
în ce ape se scaldă și aleșii lor 
din februarie. Care întorc spate
le aspectelor care ard degetele 
ori se fac că nu le văd.

Am întilnit un tînăr inginer, 
absolvent, acum 5—6 ani, al U- 
niversității Tehnice din Petro
șani. Muncește prin Giurgiu și 
venise să contacteze și, eventual 
să contracteze lucrări cu 
tăți comerciale interesate, 
făcut nimic a plecat cu 
goală. Ce îl îngrijora erau
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țoasele zări ale întreprinderii sa
le. Intîmplarea este semnifica
tivă din două puncte de vedere 
corelative: începe să apară acea 
ocupație de oferire a produselor 
adică cei numiți cotnls-voiajorh I 
apoi că este o caracteristică a 
economiei de piață.

Mi-a mai spus că locuitorii de 
pe-acolo nu mai sînt interesați 
de politică, sînt neîncrezători șl 
dezamăgiți.

Întreprinderi mari, prospere 
cîndva, își închid porțile din pri
cina unui blocaj financiar mai 
sever, tentacular. Dar de ce să 
privesc prin alte părți — deși 
este instructiv să mai abandonăm 
o anumită mentalitate limitată 
doar la Valea Jiului care-1 soco
tită un buric al universului 
mânesc —, cind și aici sînt 
cazuri cu carul, scmănînd
două picături de apă cu cele din 
alte părți. Nu se iau în calcul 
toate aceste fapte de 
au determinat o stare 
de dezinteres pentru 
le și luptele politice.

Viața economică și 
mai este cea de acum 
cînd se făcea politică 
și oriunde. Chiar aceste jocuri de 
culise, unde sc fac și sc desfac 
alianțe, care La apropie, ba în
depărtează alegerile i 
au un efect psihologi: 1 
social și 
răsfringe 
la urne, 
gcrile.

Partidele caic au 
sensibile cunosc pulsul social și 
își pregătesc strategii în stare 
să „sară" peste pragul de 4 la 
sută. încă n-au fost convenții 
naționale ale unor partide, pre
văzute abia pentru această pri
mă lună de vară. Așa că, scep
tic cum sînt, alegerile se vor a- 
mina din rațiuni necunoscute c- 
lectoratului care în mod sigur 
va alege cu discernămînt și 
chibzuință.

viată care 
de apatie, 
frcciișuri-

socială nu 
doi ani, 

oriei nd

generale 
la nivel 

va 
participare 
vor fi alc-

individual. Care sc 
in cota de 

atunci cînd

airtcnc mai
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PROGRAMUL TV. SÂPTĂMiNAL

Prinși cu lecția neinvățată
în sfirșit, în Capitala a avut loc și un miting 

al oamenilor de bine, prilej cu care nu s-a hui
duit, uu s-a fluierat, nu s-au strigat lozinci pro 
sau anti, iar televiziunea a putut filma chipu
rile unor oameni serioși. întristați, desigur, sau 
ingîndurați, dar... tunși, bărbieriți și îmbrăcați 
decent. A fost parcurs un traseu lung pe artere 
principale fără nici un incident. S-au depus 
flori la Troița din Piața Universității fură' ca 
alții să le calce în picioare. Este vorba despre 
acțiunea ampla organizată dc Blocul Național 
Sindical, firma care a cîștigat pesemne o cotă 
suplimentară de respect pentru seriozitatea mi
tingului in ansamblu, și a fiecărui participant la 
acesta. Cred în sinea mea că dc această dată 
rolurile s-au inversat. In stradă au ieșit oamenii 
dc bună credință, iar acasfț, în fața micilor c- 
cranc nu rămas „piețarii", conșticnți că c mai 
sănătos să sc fi reasca de mînia celor mulți.

Dar, un miting in zadar se desfășoară într-nn 
(lim.it sănătos dacă nu rezolvă nimic. A rezol
vat ceva cel despre care scriem ? Din partea 
Blocului Național Sindical a fost depusă la 

Parlament o moțiune cuprinzând problemele 
mari ale țării: inflația, șomajul, alegerile, cursul 
refoi mei, starea economici. Sini probleme cave 
mi se rezolvă intre doini mitinguri, dar BNS 
nici nu a cei ut așa c-’vn. Sindicaliștii nu au ce
rut «tecii o schimbare de optica in privința e- 
v.ihiăi ii acestor probleme și sc pare că dorința 
le-a fost satisfăcută. Căci, iată ce a obținut ini- 
tingtil cln.ii in ziua li-sfiișuriirii Ini:

In Camera Deputaților a crescut viteza de 
dezbatere a legii aflate la ordinea zilei — ale
gerile — obținindu-se Un record demn de invi
diat: două minute’ pentru un articol ! In am
bele camere televiziunea nu a mai surprins 
dcpulați sau senatori preocupați de șușoteli sa i 
de lectura ziarelor. Au fost cazuri fericite cin f. 
dind curs celui mai sănătos imbold de sinceri
tate, unii parlamentari și-au pus ccnușă-n cap 
— in locul altora — recunoscînd că s-a cam 
tras dc timp in adoptarea unor legi. Din partea 
BNS a fost suficientă o atenționare: dacă nu-și 
văd dc treabă, parlamentarii sc vor trezi in 
fața locuințelor (in unele cazuri fiind voi ba de 
vile) cu grupuri organizate caic să le reamin
tească îndatoririle lor dc reprezentanți aleși 
„pe încredere".

Efectul demersurilor întreprinse dc BNS este 
salutar. Deputății care au obstrucționat adop
tarea unor legi stau acum cuminți în băncile 
lor, ca elevii prinși cu lecția neînvățată. Unii 
sc gîndesc la o eventuală realegere, dar poartă 
în spate o grea povară. Faptul că au ohdrucțio- 
nat cit au putut bunul mers al legislativului, că 
s-au delectat cu lectura ziarelor în timpul pro 
gramului dc lucru este înțeles de mulți alega
tori — care din înlîmplare sînt șl membri ai 
BNS — în adevărata înfățișare, ca o dovaift 
dc dispreț față dc cci caic i-au mandatat cu 
încredere.

Și atunci cine i mai alege ?

Ion Ml STA I A



SÎMBATA, f> IIINFE 19!» 2
r_____________________________________________________

2 - Z O R 1 N O I■ - -I— - - - - ■ — -

Programul TV săptămînal;
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I II
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
! 
i 
I 
I
I

QFOLITICĂfl
fcUNI, 8 IUNIE 
Actualități.
Calendarul zilei. 
FVP.

14,00
14,10
14,20
J5,lQ Campionatele europene de

gimnastică ritmică. 
Actualități. 
Emisiunea in limba ma
ghiară.
Pro Patria. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport. 
Tezaur.
Studioul economic. 
Teatru TV.
Dragoste maternă, 
la fața națiunii. 
Cronica Parlamentului.
— Actualități. 
Confluențe.

47,00
17,05

16,55 
17,00
17.30 
18,00
18.30
19,00
19.30 
20,00

18.35 
1930 
20,00
20.35
20,45
21,10
21,30

22,30
23,OQ

20,55

23.05
23,35

8

Actualități.
15, 16 17, 18. 
Televiziunea vă ascultă I 
Muzicorama.
Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități.
Film serial.
Virginie își face de cap.
(Franța, 1979) 
Campionatul european de 
fotbal. Suedia — Franța. 
In fața națiunii.
Cronica Parlamentului.
— Actualități.

14 IUNIE

15,25
16,00
16,30
16,45
16,55
17,00

18,05

23,00
24,00
0,20

Preuniversitaria.
Limba noastră.
Muzica pentru toți. 
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiunea în limba ger
mană.
Campionatul european de 
fotbal : Olanda — Scoția. 

Actualități.
In fața națiunii.
Campionatul european de 
fotbal: GSI — Germania.

Magazin TV.
Actualități.
Intîlnirea de la 
nopții.

61MBATA, 13 IUNIE
9,00
9,50

miezul

23,40
10,10 
■11,10JOI, 11 1UME7,00 Programul Televiziunii Na-

ționale din Republica Mol- 7,00 Programul Televiziunii Na- 12,00
dova. ționale din Republica Moi- 42,30

30,00 Actualități. dova. 13,30
10,20 Calendarul zilei. 10X10 Actualități. 14,00
10,30 TVE Internacional. 10.20 Calendarul zilei. ■14,10
12,10 Ora de muzică. 10.30 BBG. 14,20
13,00 Interferențe. 12.10 Ora de muzică. 14,45
43,30 Muzică pentru părinți. 13,OU Oameni de lingă noi. 15,00
14,00 Actualități. 13,3(1 Jazz-Magazin. 46,00
14,20 Tradiții. >4.0(i Actualități. 16,30
34,55 Preuniversitaria. 14.20 Conviețuiri. 18,15
15,30 Teleșcoală. 14.50 Preuniversitaria. 18,45
16,00 Muzica pentru toți. 13,30 Teleșcoală. 19,15
16,30 Conviețuiri. lii.oo Agenda muzicală. 20,00
17,00 Actualități. 16.30 Reporter '92. 20,45
17,05 Repere transilvane. ir.Oo Actualități.
17,36 Interpreți șl ansambluri. 17,05 Repere moldave.
18,00 Salut, prieteni 1 17.3X1 Dosarele istoriei. 21,40
19,00 Studioul economic. 18,00 Tele-dis?ul muzicii popu- 22,00
19,30 Desene animate. lare.
20,00 Actualități. 18,15 Simpozion. 23,10
20,35 Sport 19,00 Desene animate. 23,25
20,45 Telecinemateca. 19,30 Actualități.

Boudu salvat de la înec. 20,00 Film serial.
(Franța, 1932) Dallas. Episodul 135. 0,55

22.10 In fața națiunii. 20,50 Reflecții rutiere. IM I
2?.4o Cultura în lume. 21,05 Campionatul european de
23,10 Cronica Parlamentului. fotbal : Danemarca — An- 8,30

— Actualități. glia. 9,30
• 83,50 Jazz-Fann. 23,05 In fața națiunii. 10,20

MIERCURI, 19 IUNIH 23,35 Cronica Parlamentului. 
— Actualități.

7,00 Programul Televiziunii Na- 10,50
ționale din Republica Mol- VINERI, 12 IUNIE 11.00
dova. 7,00 Programul Televiziunii Na- 12,00

10,00 Actualități. ționale din Republica Mol- 13,30
10,20 Calendarul zilei. dova. 14,00
10,30 Film serial. Veterinarul. 10,00 Actualități. 14,10

Episodul 2. 10,20 Calendarul zilei. 14,30
11,30 Super Channel. 10,30 ilm artistic. 16,15
12,10 Ora de muzică. Și s-a făcui lumină. 17,15
13,00 Virsta a treia. (Coproducție Franța —
13,30 Audio-vizual studio. Germania, 1989). 18,05
14,00 Actualități. 12,25 Vidco-Satclit.
14,20 SOS Natura 1 12,35 'țara insulelor ile smarald. 20,00
14,50 Preuniversitaria. 12,50 Descoperirea Flanelei. 20,35

i 15,25 Teleșcoală. 13,10 Ora de muzică.
15,55 Tineri interpreți de mu- 14,00 Actualități. 22.35

zică populară. 14,20 Monrlo-Musica.
16,20 Arte vizuale. 14,40 Reflector.
36,50 Tragerea Pronocxpres. 15,10 Recital ile operă.

Bună dimineața ! 
Șahul de la A la Z. 
Actualități.
Oglinda fermecată. 
ALfa șl omega. 
Itinerarii.
Ora de muzică.
7x7.
Actualități. 
Reflecții rutiere. 
Desene animate. 
De dragoste și dor... 
Magazin cinematografic. 
Al doilea război mondial. 
Stars ’90.
Gong I 
Mapamond. 
Teleenciclopedia. 
Actualități. 
Film serial.
Twin Peaks. 
(SUA). Episodul 4.

Săptămfna sportivă 
Trei din zece pentru 
show.
Actualități. 
Film artistic.
Omul care cade mereu in 

picioare. (Austria, 1980). 
Rock-Panorama.

IMIN'ICA, 14 IUNIE

Bună dimineața ! 
Intreabă-mă I 
Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozttrl”. 
Ultimul episod.
Actualități.
1 umină din lumină. 
Viața satului.
l.inu-i lin și flori de mar... 
Actualități.
Atlas.
V ideo-Magazin. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial
Dallas. Episodul 136. 
Campionatul european de 
fotbal : Franța — Anglia. 

Actualități.
Film artistic. Vacanță 
Crăciun. (România). 
Campionatul European 
fotbal: Suedia -
marca. (Înregistrare), 
alilăți.

un

de

de
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A< tu-

I
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să cu... cm-ui
«Luni dimineață, La ora șapte, eram cam 40 de persoane 

peronul haltei de la „Parlngul" — Îmi relatează dl. Petre Szedla- 
csek, maistru instructor la Liceul din Vulcan. Mai toți navetiști. 
Așteptam personalul către Lupeni. A trecut cel de Deva—Bucu
rești, dar al nostru nu. Intr-un tirziu am aflat că personalul cu 
pricina a fost anulat. In gara Petroșani, treaba fusese anunțată, 
era pus un afiș cu asta. Dar noi, navetiștii din haltă n-aveam de 
■nde să știm. Cred că n-a fast corect din partea CFR ului. Putea 
Mi anunțe cu o zi-două înainte, tn presă, și atunci nu mai aștep
tam ca proștii1*.

Discutind cu dl. Valentin Mlndruță, șef regulator adjunct la 
gara din Petroșani, am aflat că, Lntr-adevăr, in 1 iunie trenul 
personal nr. 2732, cu plecare la ora 6,53 din Petroșani spre Băr- 
băteni, a fost anulat. La fel și perechea sa nr. 2735. J-am transmis 
șl — să le zic așa — reproșurile celor care au așteptat ca fraierii 
In haita Pa ringul. Dl. Mindruță le-a dat dreptate, spunindu-mi că 
așa e, a fost o scăpare a dumnealor faptul că au omis să anunțe, 
prin intermediul ziarului, anularea trenurilor respective. Fapt 
pentru care cere scuze. Sper că și cei cu abonamente CFR In bu
zunar le vor accepta. In altă ordine de idei, tot domnia sa ml-a 
relatat că s-au făcut demersurile necesare pentru repunerea lor 
In circulație. Anularea a fost necesară In vederea efectuării unor 
lucrări de consolidare pe traseul Lupeni — Iscroni.

Gheorghe OLTEAN 11
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CLASAMENT: 11. ! Wanna
Wake Up With You — Boris 
Gardincr ; 2. 1 Remembcr Ti mc 
—- Michael Jackson ; 3. Hazard
— Richard Marx; 4. lf You Go 
Away — New Kids On The 
Block, 5. Everybody Move — 
Cathy Dcnniș ; 6. Slory 
Blue 
Is A 
right 
And 
Love 
Fred.

Citcva clasamente : NETWORM 
UK' TOP (Marea Britanic): 
Picase Don ’t Go — KWS; 
On A Ragga Tip — SL2) ...7. In 
The Closet — Michael 
...49. Slory Of The Blues 
Moore; Bll BOARD (discuri 
SUA) : 1. Adrcnalize —
LEPPARDi 2. Wish — 
Cure | 3. Totally Krossed
— Kriss Kross; 4. Classic Qucen
— QUEEN ; ...9, Ncvcrmind — 
Nirvana ', TOP POP S. 
Rock and Show" — 
nia): 1. I Rcmember Time 
M. Jackson; 2. J ~ 
Smile — Shanice; ...5.
Richard Marxj 6. Don ’t Ix-t 
Tlie Sun Go Down On Me — 
O. Michael / Elton John

Of The
Rhythm
8. Al
Ronico

Blue Systcm ; 10.
Kighl Said

— Gary Moore; 7. 
Dancer — Snap;
— Dayeene; 9. 
Julie
Aii Se,.son

4.
2.

Jackson;
— Gary 

JJ’.
DEF 
The 
Oul

(„l’op, 
RoniA-

(Love You 
Hazard —

t

Manipularea
Comportamentul unei persoane poate fi dictat (printr-un or

din, porunca) sau se poate desfășura din convingere. Convingerile 
sint mai mult sau mai puțin întemeiate pe cunoaștere. O convin
gere adîncă, fermă, este consecința unui act de cunoaștere com- 

dol
con- 

ea

- < r ' — * — X- ' V V
gere adîncă, fermă, este consecința unui act de cunoaștere 
plet încheiat printr-un adevăr riguros. Sintem convinși că 
ori doi fac patru, dar, oare, toate împrejurările cu care ne 
fruntăm pot fi limpezite cu ochiul minții In aceeași măsură 
doi ori doi ? De foarte multe ori, neinfluențați, din convingeri 
proprii greșite, facem lucruri greșite și de multe ori, din intere
sele altora, adoptăm „convingeri“ care, abia mai tirziu, constatăm 
că ne-au fost străine. Prin manipulare se obține efectul ca cineva, 
fără a fi constrîns sau lămurit, să acționeze în sensul dorit de 
altcineva (manipulatorul), fără a avea convingeri proprii, ci doar 
motive legate de satisfacții anterioare.

Pentru ca manipularea sâ reușească este necesar ca manipu
latorul să fie un bun cunoscător al psihologiei individului, grupu
lui și să dispună de tehnici adecvate. Manipulatorul reperează 
ci m prii nevoilor nesatisfăcute din neștiință sau naivitate, satisfă- 
cîndu-le pentru a cîștiga încrederea, simpatia manipulatului, 
care poate fi apoi dirijat spre alte obiective fără să-și dea seama. 
Manipularea este frecvent folosită în viața de toate zilele. Tehni
cile cele mai rodate sint : >

1) Inducerea unei stări de confort interior, prin lingușiri, 
falsă modestie și fals respect. Este extraordinar de des folosită in 
relațiile inter-indivi-duale pentru a confirma părerea bună 
sine pe care cel mai mulți și-o cultivă în secret. în politică 
găsește expresia cca mai perfectă în ceea ce se numește populism: 
declarații de atașament față de cei nevoiași, de fidelitate față de 
popor, descinderi spectaculoase în mijlocul maselor creind iluzia 
unuia de-al lor, promisiuni fără acoperire în fapte, demagogic in 
toată regula. După un asemenea tratament, comportamentul elec
toral al .mulțimii este asigurat;

2) Crearea unei imagini mentale deformate asupra realității 
prin minciună sfruntată, jumătăți de adevăruri și omisiuni. E- 
xemplul cel mai elocvent este reacția colectivă la ideea de mo
narhie. Adversitatea înverșunată nu este consecința unei cunoaș
teri clare, ci a unei campanii sistematice de falsificare a istoriei 
naționale. Nevoia de libertate bunăstare și mai ales de siguranță 
a zilei de miine nu poate fi satisfăcută decît de cei care argumen
tează că monarhia este un pericol. Dar satisfacerea este iluzorie 
după cum pericolul (ic care l-ar reprezenta monarhia este iluzoriu. 
Oricum, pentru unii, respingerea ideii de monarhie atenuează 
teama si sporește satisfacția de a se ști în siguranță ",

3) Oferta constind numai în ceea cc ne place. Nu este o des
coperire nouă. Împărații romani ofereau frecvent piine și circ 
pentru împlinirea unor nevoi devenite dominante: nevoia de a 
muica și de a se distra. Oare nu același lucru s-a înlimplat și la 
noi înaintea alegerilor de la 20 mai 1990 ? Deosebirea, in ultima 
vreme, este că porția de circ a devenit mai mare decit porția de 
piine, incit (ceea ce s-a dorit) unii au ajuns sa regrete „cjxica 
aur" ;

4) Sugestia prin montajul de imagine. I’iața Universității 
fost percepută de mulți ca 'o adunătura de indivizi dubioși, 
clasați, pentru că atunci cind era prezentată, în prim plan apărea 
eite un țigan un tinnr fala capătii sau o grămadă de gunoaie de 
cine știe unde. Tehnica a avut atunci succes pentru că s-a aplicat 
nevoii de a nega ceea cc- depășea înțelegerea. Și care a fost re
zultatul 7 Puterea s-a consolidat, cu prețul compromiterii grave 
a imaginii României in lume și a încetinirii ritmului rclormci.

Manipularea, dirijarea comportamentului este calificată de 
unii ca machiavelism politic, adică politica scopului care scuză 
mijloacele. Politica fără o morală minimă aduce politicianului un 
maxim de profil personal, iar celor mulți un maxim de mizerie.

Gabriel CRISTKSCU

Pctroșaniul arc dc-acum pa
tru studiouri de imprimări 
audio, concurența este a- 
cerbâ, ilar benefică, fiecare 
luptînd pentru calitatea impri
mărilor și a cursei noutăților, 
U’oate sint pe o lungime de cir
ca 400 m. ■ Ini re 1—3 mai a.o.

f MM 4 MM 4 * MM * * MM * —• #

PUZZLE
DISCO 
ROCK

4 MM 4

la Chișinău a avut loc 
Iul rock „Independent”, 
lat trupele basarabene 
ierattack, Modest, Ciad, 
Velo-Bano din I.etonia,
laluni din Ucraina, Pearly 
Germania și Crematorii 
Rusia. ■ Prince pregătește 
nou disc, dc fapt un dublu 
ce se va nunii,
„Wishpcrs And Echocs”,

de
își

de

a
de-

Festiva- 
Au cîn- 

JomB 
apoi 

Mintt- 
diii 
din 
un 
ILP

probabil,

RĂSPUNSURI JA SCRISORI: 
Ecaterina Dobrișcscu, Petroșani: 
Ai pus pariu că un disc jockey 
ciștigâ de la 5000 dc lei în sus 
pe seară 71 Depinde... Există niș
te normative apărute prin 1990, 
care încadrau cîștigui unui DJ 
Intre 0—800 lei pe seară, dar îți 
dai seama că alea sint depășite. 
Acum totul se negociază cu or
ganizatorii, care în general sint 
rezonabili. Sint mai multe cri
terii, în funcție de lungimea 
programului, a costului biletu
lui Ia intrare, a participării cu 
aparatură proprie și nu în ulti
mă instanță a prizei 
care face, nu-i așa, ți 
sci de bilete I

lulian« 
Grupul 
tor este 
burg (Germania) ți a luat fiin
ță în 1986. Prima apariție disco- 
grafică, In septembrie 1987, un 
disc cu șase 
„Misanthropy”. 
apărut anul trecut 
„A Shedding Of Skin”, 
du-l ca protagoniști pe 
Wiebel (chitară, voce), 
(bas), M. Hasse (tobe). .

Gcnu TUȚU J

la public, 
rețeta ca-

Tarnaș, 
de thrash 

originar din

Petroșani : 
Protee- 

ILim-

piese intitulat 
Ultimul album 

se numește 
avîn-i 

Olll
MatM
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Cooperafia și tranziția
Și pentru cooperația meșteșu

gărească, la fel ca peste tot, pe
rioada post-decembristă a în
semnat o etapă plină de noutăți 
în organizare și funcționare, ge
nerată de tranziția spre economia 
de piață. Deși această tranziție 
nu a însemnat pentru coopera
ție neapărat un moment de 
noutate absolută, cooperația fi
ind și înainte de decembrie, prin 
statutul său, într-o variantă de 
proprietate de grup diferită de 
proprietatea de stat, totuși ele
mentele de noutate n-au lipsit.

La fel cum nu a lipsit 
curajul cooperatorilor de a 
frunta perioada de tranziție
pe o poziție demnă și in ton cu 
cerințele economiei de piață spre 
care tindem și ne întindem cu 
toții, cu pași mai mari sau mai 
mici.

Cooperativa UNIREA Petro
șani, căci despre ea este vorba

nici 
in- 
de

în pagina de față, a fost prin
tre primele unități de acest gen 
din Județ, care au luat taurul de 
coarne Iar curajul acestor mese
riași le-a adus un start deo
sebit de eficient în ceea ce pri
vește tran fo narea din mers a 
organizării și funcționării uni
tăților componente. Trecerea la 
statutul de societate comercială, 
in condițiile menținerii proprie
tății de grup specifice coopera
ției după cum ne spunea dl. 
Ioan Rus, președintele Societă
ții Comerciale SOCOM-UNIREA 
Petroșani, a adus, în primul rînd, 
o substanțială creștere a răs
punderii cooperatorilor față de 
administrarea patrimoniului, pu
să in lumină și de decizia nr. 8 
din 1990, care statuează trecerea 
In administrare directă a 
unități componente.

Startul luat de SOCOM, 
transformarea sa in

unor

prin 
societate

-

este ilustrat șl de structura or
ganizatorică actuală a fostei co
operative. In 1989 erau 108 
tați ale cooperației. In 1990, 
unități, iar în 1992 sînt 163 
unități dintre care 162 de 
tăți sînt reorganizate pe

uni- 
116 
de 

uni-
seama 

deciziilor nr. 90/1990, nr. 8/1991, 
și 197/1991, ale UCECOM, iar 
din punct de vedere al benefi
ciilor situația este destul de mul
țumitoare. Prin structura sa, 
SOCOM asigură pentru popu
lația Văii Jiului următoarele ser
vicii: confecții, reparații și între
ținere mașini și utilaje, igiena 
populației, pielărie, blănărie, În
călțăminte, construcții, industria 
sticlei pentru construcții, textile 
și tricotaje, construcții metalice, 
industria de prelucrare a lem
nului, industria de prelucrare a 
cauciucului, precum și servicii 
in alte ramuri industriale și ne
industriale.

—

Mereu în slujba oamenilor
Secția 44 Automoto Petroșani. 

Cu sediul in Livezeni, este de 
mai muiți ani una dintre cele 
mai rentabile secții de acest gen 
din municipiul nostru. Șeful ei 
dl. Nicolae Munteanu, unul din
tre meseriașii de elită din dome
niu a reușit, Împreună cu perso
nalul său, să treacă cu brio exa
menul impus de tranziția spre 
economia de piață, reorganizind 
in amănunt fiecare element al 
activității de reparații la auto
turisme.

In cadrul secției se execută, în

momentul de față, o gamă di
versa de servicii auto, la un ni
vel calitativ deosebit de ridicat.

Astfel, la secția din Livezeni 
se execută: reparații auto meca
nice, electrice, tinichigerie. vop- 
sitorie, vulcanizări, verificări teh
nice anuale, pentru toate tipuri
le de autoturisme de fabricație 
românească. De asemenea, se e- 
fectuează lucrări de construcții 
metalice pentru orice societate 
comercială și pentru populație.

De curind, aici s-a deschis și 
un magazin de piese auto cu

program zilnic cuprins între 
orele 8—16 ca și programul de 
funcționare a secției service.

Și pentru ca orice client sâ se 
simtă bine cit așteaptă repararea 
autoturismului, in incintă func
ționează șl un chioșc alimentar, 
bine aprovizionat și la indemîna 
oricui intră în unitate, chioșc 
ce, vă asigurăm, nu trebuie oco
lit I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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EUXIN vă așteaptă!
Inti-un cadru de o ambianță și eleganță deosebite, la 

parterul blocului 63 din Petroșani Nord, funcționează cea 
mai cochetă unitate cu specific de alimentație publică, 
„EUXIN—CAFE", al cărei administrator este domnul 
Marius Rus. Zilnic, între orele 11,30—22, aici, beneficiind 
de o servire ireproșabilă, la nivelul celor mai înalte cote 
de calitate, puteți servi una dintre cele mai bune cafele, 
ce se servesc în municipiul nostru. Și tot aici, după același 
program, puteți servi aceeași cafea de calitate și sîmbăta, 
și duminica. Și cum unitatea este deschisă tuturor catego
riilor de vîrstă, personalul ei se străduiește să asigure 
permanent pe lingă cafea, băuturi răcoritoare, băuturi 
alcoolice și țigări de cea mai bună calitate, toate servite 
într-o manieră elegantă și civilizată. într-o atmosferă plă
cută și o veritabilă curățenie. i

NU UITAȚI!
Pentru toate gusturile, „EUXIN—CAFE“ are o soluție 

ideală. Dacă n-ați vizitat-o, nu pierdeți ocazia 1

Clientul nostru, 
stupinul nostru l

Unitățile SOCOM UNIREA Petroșani vă stau îa 
permanență la dispoziție, cu servicii prompte și de calitate. 
Executăm lucrări de:

— instalații electrice;
— service auto;
— curăță tarte chimică;
— frizerie — coafură;
— manechiură — pedichiură;
— croitorie;
—- vulcanizare;
— instalații sanitare; 

reparații aparate de uz casnic.
Apelați cu încredere la serviciile noastre!

I

i

J

I

RAPID Șl EFICIENT!
Una dintre cele mai rentabile 

și mai cantate unități ale SOCOM 
este, iară Îndoială, „Curățătoria 
chimică rapidă”, de pe strada 
Nicolae Bâlccscu, condusă de dl. 
Eugen Nemeș. Bine dotată cu un 
spațiu de primire-producție-pre- 
dare organizat in flux, curățăto
ria chimică din Petroșani Iși 
oferă serviciile tuturor celor in
teresați, in fiecare zi, după un

a 
in-

program bine gindit, pentru 
veni in sprijinul cetățeanului, 
diferent de programul de servi
ciu al acestuia.

Cel mai mare ajutor al dum
neavoastră este Curățătoria chi
mică. Aici se curăță rapid și e- 
ficient orice obiect de îmbrăcă
minte, indiferent de sezon. Ori
ce cetățean este binevenit în a- 
ceastă unitate.

— ------- ■—■---------- S-

I n c u r î n d
Intrată pe deplin în regimul economiei de piață. Societatea 

Comercială SOCOM—UNIREA Petroșani nu pierde nici un mo
ment vremea. După cum ne spunea dl. președinte al societății, in 
următoarea perioadă a acestui an, societatea Iși va extinde gama 
servii iilor pentru populație cu noi activități ce vor veni cu sigu
ranță in sprijinul fiecăruia dintre noi. In măsura in care noile 
servicii II vor interesa.

Astfel, in acest an, se intenționează punerea tn funcțiune a 3 
centre de televiziune prin cablu, unul In Petroșani Nord, unul 
In Aeroport și unul în Petrila la care se vor putea abona toți cei 
ce vor, Ia prețuri avantajoase. De asemenea, o unitate de farmacie 
cu aprovizionare directă din import, un cabinet stomatologio eu 
regim gratuit pentru membrii societății șl cu plată pentru ceilalți, 
tn Petroșani două unități Casă de comenzi, cu servire la domici
liu, una în Petroșani și una în Petrila.

Deci, SOCOM ne va oferi, în acest an, noi servicii, care, prin 
Calitatea lor, nu pot duce declt la creșterea calității vieții noastre.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ______
* comandă reparații pentru 
Itip de obiect de uz casnic 

gospodăria dumneavoastră.

Secția de croitorie nr. 112 Petrila, situată In 
complexul meșteșugăresc din Petrila vă așteap
tă I

Cele mai rafinate gusturi de îmbrăcăminte, în 
ton cu cele mai noi expansiuni ale modei ac
tuale vă vor fi satisfăcute cu maximum de 
promptitudine. Este suficient doar să vă adre
sați și veți deveni peste puțin timp un om 
foarte bine Îmbrăcat, In pas cu moda. .

SI bl Ol
Zilnic, personalul secției 

dumneavoastră, oferindu-vă 
bună calitate, dar și marfă 
un model, oricît ar fi de complicat nu constituie 
un secret pentru acești meseriași.. Vreți să 
cunpașteți cea mai recentă linie a modei ? Ni
mic mai simplul Adresați-vă secției nr. 112 
„Croitorie” — Petrila. Nu veți avea ce regretai 
Moda e la ea acasă I

este la dispoziția 
servicii de cea mai 
pe măsură. Nici

Pentru gospodăria 
dumneavoastră

Unitatea nr. 85, „Reparații o- 
biecte de uz casnic”, execută la 

i orice 
din

IZilnlo, comenzile dumneavoas
tră pot fi luate la sediul unității, 
din zona Hermes, intre orele

18—16, iar sîmbăta intre 
8—12.

| Cei trei meseriași, Ioan Vișan, 

i Adrian Molnar și Zoltau Czeczci

orele

4
IN FIECARE 

UNITATE

Doar SOCOM oferă!

• 

I 
I 
I 
I
I

stau zilnic la dispoziția dumnea- I 
voastră cu cele mai bune inten- I 
ții și cele mai bune servicii. ■ 

In această unitate se repară | 
repede și bine: frigidere, con- ■ 
gelatoare, aspiratoare, mașini de • 
spălat rîșnițe de cafea, uscătoa- J 
re de păr, indiferent de tip și I 
producție. Rețineți: se execută ’ 
și reparații la domiciliu, Iar co- | 
menzile pot fi preluate și tele
fonic, la telefonul 41783, 4^.,

— înalt profesionalism
— solicitudine
— interes
— ambianță plăcută

1
i
j

Pagină realizată la cererea 
Societății Comerciale SOCOM 
UNIREA Petroșani de:

Gheorghe CHIRVASA
și

Dorel NEAiMȚU
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Societatea Comerciale

0 nouă unitate de cons
La început de drum

Restructurarea activității Regiei Autonome 
pentru Huilă Petroșani și reducerea drastică a 
fondurilor de investiții au condus la înființarea 
unor noi societăți comerciale în municipiul nos
tru. Una dintre acestea este noua Societate

Comercială „CONSMIN" SA Petroșani, fosta An
trepriza de Construcții și Montaje Miniere. Despre 
noile orientări ale „CONSMIN1*, acum la început 
de drum am avut o discuție cu dl. ing. Suciu 
Luca directorul Societății.

— Domnule director, fosta În
treprindere dc Antrepriză Con
strucții și Montaje miniere a 
fost cea mai puternică și mai 
bine do’at.i unitate din acest 
domeniu in municipiul nostru. 
Iși va menține in continuare a- 
cest agent economic 1 ița de e- 
Jtecuție, potențialul de lorță de 
munca și ele do'.are tehnică in 
condițiile n<>i de organizare ?

— lari in.loială că întregul 
nostru coi itiv are motive de 
satistacțk * chiar de mindrie 
profesională privin I retrospectiv 
activitatea Jc construcții și mon
taje miniere. Toate ob>cclivclc 
de la suprulața unităților mi
niere sînt rodul muncii construc
torilor și mentorilor noștri. In 
urmă cu mai bine de 30 de ani, 
întreprinderea noastră era o 
mică unitate prestatoare de ser
vicii și reparații. neavind mai 
miJt de 30—40 de salariați. Dar 
a ajuns la o puternică dezvolta
re fiind capabilă să construias
că in ultimii ani, obiective de 
investiții indu triale și sociale 
diverse, de mare complexitate 
cum sînt instalațiile de extracție, 
casele de mașini, stațiile de ven
tilatoare de marc capacitate, ins
talațiile de dispcccrizarc și tele- 
grizumctric, complexele admi- 
nistrativ-gospodărești din noile 
incinte ale mim lor I.onea, Va
lea de Brazi, Livcz.eni, Bărba
ți ni. L’ricani. Dar au fost con

struite și nenumărate obiective 
de investiții sociale, cum sînt 
bunăoară, extinderea corpului de 
clădiri ale Universității Tehnice 
din Petroșani, stații de captare, 
tratare și conducte de aducțiune 
a apei, cabana 1EFS, cele două 
tolescaune și tcleschiuri in Pa- 
rinfi și Straja, drumuri, blocuri 
dc locuințe și multe altele.

Cu timpul ne-am format un 
colectiv bine închegat, cu oa
meni de înaltă pregătire profe
sională Avem și un bun poten
țial tehnic în dotare. Există toa
te șansele să pornim la drum în 
noua organizare cu succes.

— S-au menținut cele 5 șantie
re din vechea organizare ?

— Nu. In prezent avem doar 
trei șantiere: Est, Centru și Vest. 
Se asigură, astfel o mai bună 
repartizare și utilizare a perso
nalului și mijloacelor tehnice 
din dotare.

— Și-a schimbat obiectul dc 
activitate noua societate, prin re
organizare ?

— In bună partc da, in sensul 
extinderii. în gama de activități 
a Societății Comerciale „CONS
MIN" SA Petroșani se înscriu 
realizarea de construcții și con- 
.strucții-monlaj in domeniile in
dustrial, civil, social, in antrepri
ză și cu efort propriu; producția 
și comercializarea agregatelor

sortate de balastieră, prefabrica
te din bc*on, confecții metalice, 
timplărie de lemn și metalică, 
realizarea de reparații la con
strucții industriale și civile, po
duri, drumuri și îmbunătățiri 
funciare; prestări de servicii în 
domeniul construcțiilor, trans
porturi de mărfuri și persoane ; 
elaborări de documentații tch- 
nico-econonucc; servicii de con
sultanța și expertiză.

— Nu vă rămîn - decit ă pri
miți cit mai multe comenzi și 
oferte.

— Da. Ale i.i Avem
lot ce no trebuie pumn a ne 
menține bunul renume in dome
niul con tructorilor din zonă. Și 
vom face tot ce depinde dc noi 
să ni-i menținem, prin executa
rea unor lucrări de construcții 
și montaje de cea mai bună ca
litate, în termenele stabilite cu 
beneficiarii. în ultimii doi ani. 
ca urmare a rcstrîngerii activi
tății din domeniul investițiilor 
miniere, numărul salariaților noș
tri s-a redus. Dar structurile sa
lariaților pe meserii s-au îmbu
nătățit. Am scăpat și de povara 
balastierelor din județul Alba 
și dc o bun i partc a utilajelor 
inactive. I’uti m spune că avem 
motive d, speranță. Par cu con
diția de a închei i < it m.ii multe 
contracte si |< i fi - solicitați să 
r. punem in v i'e ir potențialul.

Clădiri industriale
Daca doriți să construiți diverse clădiri cu destinație 

industrială, lucrativă, adresațivă cu încredere Societății 

Comerciale „CONSMIN" S\ Petroșani.

Se asigură condiții avantajoase, negociabile.

Calitatea garantată.

Cei interesați pot obține relații la telefon 12670, /.li
nie intre orele 7,30 10, cu excepția zilelor iiclmiutoare.

luntrii toți cei interesați 
„CONSMIN" asigură o ga
mă largă dc consultații 
tehnice și expertize în ac
tivitatea ele construcții si 
montaje.

Vînzeri de mortar
și Letoane

■ <ui i .Societate Comerciala „CONSMIN" SA Petroșani, 
<d* ra micuților din toate localitățile munii ipiultii nostru, 
mortare si betoane gata preparate.
i

Comenzile* se primesc la sediile* șantierelor din Lon'*a 
telefon 5017 1, Vulcan — telefon 70076 si Lnpeni — 

telefon 60992, zilnic, intre* orele 7,30—16.

\ in/area se* face la prețuri avantajoase*, lomparalit 
cu alte oferte din Valea Jiului.

Se usii'ină. I.i solicitarea clientilor sau societăților

Documentații>

la cerere
Cei ce doresc sa execute 

lucrări de rep nații la lo

cuințe, garaje, drumuri de 

acces, zidării de sprijin și 

alte lucrări se pot adresa 

cu incredei’e Societății Co

mei ( iale „CONSMIN" S \ 

l’etroșfllii. Condițiile se ne

gociază cu clicnții. Relații

Confecții metalice
Atelierul mecanic și de confecții din Petroșani, str. 

Mihai Eminescu nr. 1, primește și execută comenzi pentru 
confecții metalice diverse cum sîntj

— rame pentru solarii, balcoane, terase;

— articole diverse de feronerie de uz gospodăresc;
— sobe metalice, simple;
— alte confecții diverse, la solicitarea clienților. .

Comenzile se pot face Ia telefon 60922, zilnic, între 
orele 7 30—16, cu excepția zilelor de odihnă de sîmbătă, 
duminică și a sărbătorilor legale.

Dotările tehnice dc Ia suPrafața minelor din Valea 
Jiului fac partc din larga gamă de lucrări efectuate de 
constructorii de obiective industriale din Valea Jiului. 
Imagine sugestivă dc la una din modernele stații dc dis- 
pCcerizarc făurite dc acești harnici constructori.

Prefabricate 
din beton

Atelierul de prefabricate din beton pune la dispoziția 

c lienților particulari si a societăților pârlii ulare o gamă 

largă de pioduse:

-— stilpi de beton atmat ',

— borduri;

— bolțari pentru Im l ai i dc /idaiic;

— plfici din beton pentru pavaje;

— plăci din beton penliu garduri;

— alte pioduse la (Oinanda clienților.

Comenzile se primesc Ia sediul atelierului, str. Fabricii 

ni. I, depozitul dc prefabricate Vulcan, telefon 70431 sau la
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