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DISPOZIȚIA. NR. 64/1992 privind convocarea 
Consiliului municipal în ședință ordinară 

ORDINEA DE ZI:
ART. 1. — Convocarea Consiliului municipal Petroșani în 

ședința ordinară pentru ziua de 16 iunie 1992, cu următorul pro
iect al ordinii de zi :

1. — Proiect de hotărîre privind modificarea taxelor de pă- 
șunat și stabilirea taxelor de gloabă și montă, precum și zilele 
de prestație ;

2. — Proiect de hotărîre privind atribuirea de teren în folo
sință, pe durata existenței construcției, persoanelor care și-au 
cumpărat apartamentele ;

3. ' — Proiect de hotărîre privind stabilirea taxelor minime a- 
nuale și a duratei de concesiune a terenurilor destinate construc
țiilor, pe teritoriul municipiului Petroșani ;

4. — Proiect de hotărîre privind adoptarea Statutului muni
cipiului Petroșani ;

5. — Stabilirea organigramei și numărul de personal al ser
viciilor publice ale Consiliului municipal Petroșani ;

6. — Emiterea certificatelor de urbanism ;
7. — Prezentarea de studii de amenajare a st.iți'lor de auto

buz cu spații comerciale înglobate și refugii pietonale și amenaja
rea zonei de agrement „Paringul Mic“.

— aprobare amplasamente ;
— aprobare denumiri ;
— variante de angajare a investitorilor particulari ;
— variante de licitare în vederea concesionării a 100 catuțe 

de vacanță ;
8. — Proiect de hotărîre privind adoptarea programului pen

tru realizarea reparațiilor de blocuri degradate și subsoluri 
inundate ;

9. — Răspunsuri și interpelări.
10. — Diverse.
ART. 2. — Ședința se va desfășura la sediul Administrației 

publice locale, în sala de ședințe, începincl cu ora 16.

BLOCAJUL Șl SARABANDA PREȚURILOR
Declinul economic actual con

tinua fără a lăsa să se întreva
dă semnele că vom reuși să ne 
situăm la nivelul creșterii zero. 
In loc de creștere zero, apare 
din ce în ce mai evident că ne 
aflam la un început de nou blo
caj economic. Puterea reală de 
cumpărare a descrescut de la o 
lună la alta. Mărfurile și produ
sele industriale se adună în 
stocuri, care, cu timpul devin 
greu vandabile. Se imobilizează 
fonduri bănești în stocuri, cu 
consecințe grave pentru activita
tea economică a agenților eco
nomici. Datorită blocajelor fi
nanciare au ajuns în prag de 
(aliment eluar și unități econo
mice caro cu puțin timp în 
urma aveau un bilanț bun. 
Tranzacțiile comerciale se fac cu 
preponderență în cecuri, cu 
plată la prezentare la bancă sau 
în bani peșin. Rar și cu greu se 
mii acceptă plata prin virament, 
Un adevărat lanț al slăbiciuni
lor domină activitatea economi
că. O fabrică de confecții pînă 
nu demult prosperă, din Iași, 
și a blocat depozitele cu măr
furi, a redus producția zilnică, 
neavînd unde să și vîndâ mar

EURO ’92
...Șl A FOST ÎNCEPUTUL!

Suedia — Franța 1—J; Danemarca — Anglia (1-0. 
CE MAI VEDEM?

II IUNIE 1992, Malmo, ora 10,15 (18,05) Franța — 
Anglia; Stockholm, ora 21,15 (22,35) Suedia — Danemarca.

15 IUNIE 1992, Norrkoping, ora 18,15 (23,45) Scoția — 
Germania; Gotoborg, ora 21.15 (21,05) Olanda — CSI.

17 IUNIE 1992, S'ockholm, ora 21,15 (21,05) Suedia — 
Anglia; Malmo, ora 21,15 (0,15) Franța — Danemarca.

18 IUNIE 1992, Goteborg, ora 21,15 (21,05) Olanda — 
Germanii; Norrkoping, ora 21,15 (0,15) Scoția — CSI.

fa. Magazinele de mobilă au 
clienți din ce in ce mai rari 
și vînd puțin. In timp ce fabri
cile de mobilă își reduc activi
tatea, neavînd asigurată desfa
cerea. Exemplele ar putea con

tinua. Cauza contează însă. Și 
ea este comună, se regăsește în 
sarabanda prețurilor. Creșteri
le de prețuri care au scăpat 
practic, de sub control, afectea
ză direct nu numai nivelul de 
trai ci și bilanțurile agenților e- 
conomici și ale regiilor autonome. 
Pentru a face față situației, a- 
genții economici măreso prețu
rile. Dar se salvează pe termen 
scurt. Dacă în produsul oferit 
pe piață nu se regăsește prețul 
lui real, vînzarea respectivului 
produs scade treptat și continuu. 
Iar consecințele sînt scăderea 
producției, șomajul și în cele din 
urmă falimentul. Drama șoma

jului se adincește. Se fac esti
mări că pînă la sfirșitul acestui 
an vom avea două milioane de 
șomeri. Semnele regenerării 
economiei sint puține și slabe. 
In schimb continuă sarabanda

prețurilor. Un comunicat de 
ultimă oră al Comisiei Naționa
le pentru Statistică ne anunță 
că în ultimul an, in perioada 
dintre luna aprilie 1991 și apri
lie 1992, prețurile au crescut de 
7,6 ori. Numai din martie pînă 
în aprilie, din cursul pi'imei ju
mătăți a acestui an, prețurile au 
crescut cu 6,2 la sută. Față de 
media anului trecut, în 1992 
prețurile au sporit cu 163,7 la 
suta. La unele produse, cum 
sînt legumele și conservele de 
legume prețurile s-au dublat, 
însemnate creșteri de prețuri 
s-au constatat la carne, prepa
rate din carne, lactate și fruc

te. Cea mai teribilă creștere de 
prețuri se anunță, insă, la ener
gie, cu consecințe care vor de
veni mai evidente în apropierea 
perioadei reci a anului. Aceas
ta va declanșa o nouă reacție 
în lanț a creșterii prețurilor la 
toate produsele care într-un fel 
sau altul au în structura costu
rilor energia electrică sau ter
mică. Oare cîte întreprinderi 

industriale și cîți agenți econo
mici vor rezista acestui im
pact sau vor ajunge în stare de 
faliment ?

Compensațiile acordate în pri
mul trimestru pentru debloca
rea economică, n-au avut rezul
tatele scontate. Exportul de la 
care se așteptau rezultate pozi
tive, n-a crescut în mod semni
ficativ. In schimb balanța co
merțului exterior din -primul 
trimestru a înregistrat un defi
cit comercial de 453,6 milioane 
dolari. Este cu ochi și cu sprîn- 
cene că terapia de șoc promova
tă de partidul de guvernămînt 
economici românești, n-a dat, 
cel puțin pînă acum, rezultatele 
prevăzute inițial.

Viorel STICAUȚ
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! Știți să purtați 
l un dialog ?

Din ce în ce mai greu clar în
vățam democrația. Una dintre 
caracteristicile cele mai impor
tante ale unei democrații auten
tice este (și rămîne) DIALOGUL. 
Vă prezentăm opt (deși sînt mai 
multe) reguli ale dialogului. Poa
te se citesc și în ședințele Con
siliului Primăriei Petroșani : l) 
— Adversarul tău nu-ți este duș
man, ci partener în căutarea dia
logului. Scopul dialogului este a- 
devărul nu competiția intelectu
ală. Coi angajați în dispută tre
buie să respecte trei factori : a- 
devărul, partenerul și pe ci în
șiși : 2. — Încearcă să-1 înțelegi 
Pe celălalt. Dacă nu interpretezi 
în mod corect concepția parte
nerului tău, nu o poți nici com
bate, nici accepta. Încearcă să-ți 
formulezi singur obiecțiile ad
versarului, pentru a vedea clar 
cum le interpretezi ; 3. — Afir
mațiile tale, in lipsă de probe 
obiective nu pot fi considerate și 
argumente. Ele constituie doar 
punctul tău de vedere, partene
rul tău la discuții nefiind obligat 
sa le considere și drept dovadă ; 
4. — Nu le da înapoi în fața pro
blemelor I Nu ocoli întrebările 
sau argumentele neplăcute pen
tru tine ; 5. — Nu căuta să-ți a- 
parținâ ultimul cuvint. Mulțimea 
cuvintelor nu acoperă lipsa ar
gumentelor. Reducînd la tăcere 
oponentul tau, nu i-ai combătut 
și ideile ; 6. — Respectă demni
tatea personală a oponentului. 
Cel care atacă persoana adversa
rului, se descalifică singur de la 
dialog ; 7. — Ordinea, discipli
na, sînt condiții ale dialogului e- 
ficient. Afirmațiile și gindurile 
noastre sînt călăuzite nu de sen
timente, ci de rațiune. Cel care 
nu-și frinează emoțiile și pasiu
nile sale, cel cave nu se exprimă 
in mod calm și clar, nu poate 
participa la dialog : 8. — Nu
confunda dialogul cil monologul ! 
Toata lumea arc dreptul la ex
punerea părerilor sale. Nu abuza 
de timpul prețios al partenerilor 
și al asistenței.

--•-as—

SEMIFINALE
21 IUNIE 1992, Stockliolin, ora 21,15 (21,05): locul I, 

grupa I — locul II, grupa a Il-a;
22 IUNIE 1992, Gotoborg, ora 21,15 (21,05): lotul 11, 

grupa I — locul f, grupa a II-a;

Luni, la Petroșani, de 1 a ora 16

«BOMBA STADIOANELOR"
>

FINALA
20 IUNIE 1992, Gotoborg, ora 21,15 (21,05).
In paranteză, ora de transmitere a meciurilor po iuti ui 

ecran.

Luni la l’elmsani, de l.i ora 16*

lin spcc'acol nemaivăzut, nemaiauzit, 
nemaipomenit!

Tren special <Ic la I.upeni (cil plecare 
la ora 1 1,30) și spic Lupeni (plecare din 
Petroșani, la Ora 20.56, cu haltă la stadion).

Amănunte în pagina a l\ a
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...Șl FîINDCĂ TOATE TREBUIAU SĂ
POARTE UN NUME, LI S*A SPUS EMINESCU

VREME TRECE, VREME VINE

TOATE-S VECIII ȘI NOUA TOATE ;

CE E RÂU ȘI CE E BINE

TU TE-NTREABA ȘI SOCOATE;

NU SPERA ȘI NU AI TEAMA
1889 1992 CE E VAL, CA VALUL TRECE;

DE TE-NDEAMNA, DE TE CIIEAMA

DOM

orii zilei de 15 iunie 1889. O criză a pus capăt drumului 
pâmintean al .Luceafărului Poeziei Românești". Eminescu, 
grav bolnav in ultimii ani ai vieții, trecea întru nemurire. 
Se înălța ia cerurile culturii universale, între aștrii care 

dc.o viață il așteptau. Eminescu — omul se contopea cu neantul. 
„Lin Chaos, Doamne-am apărut Și m-aș întoarce-n Chaos/Și din 
Repaos m-am născut/ Mi-e sete de Rcpaos”.

Dar mai întîi îi fusese dat a deprinde dulcea limbă românească 
de la blinda Raluca Eminovici, limbă pe care o va duce la

săvîrșire. Și i-a mai fost, dc asemenea, dat să cunoască plaiul țării 
și tezaurul său spiritual, să trudească zi și noapte la nobila înăl
țare întru universal a culturii strămoșești a neamului.

Eminescu. Național și Universal. Măreție și Genune. Trudă 
și Strălucire. „Din sfera mea venii cu greu/ Ca să-ți urmez che
marea/ Iar cerul este tatăl meu/ Și mumă-mea e marea". Eminescu 
Cel ce a contopit timpul reducîndu-1 la dimensiunea punctului 
celui dinții al existenței. „Porni Luceafărul. Creșteau/ In ccr a lui 
aripe/ Și căi de mii de ani treceau/ In tot atîtea clipe/ Un ccr de 
Mtele dedesupt/ Deasupra-i cer de stele/ Părea un fulger ne-ntrerupt/ 
Rătăcitor prin ele.../ Și din a Chaosului văi,/ Jur împrejur de 
sine/ Vedea ca-n ziua cea de-ntăi/ Cum izvorau lumine;/ Cum 
izvorind îl înconjor/ Ca niște mări de-a notul.../ El zboară, gînd 
portal de dor/ Pin’ piere totul, totul/ ...Căci unde-ajunge nu-i 
hotar/ Nici ochi spre a cuno*ște/Și vremca-ncearcă în zadar/ Din 
goluri a se naște".

Eminescu. 15 iunie 1889. In zori- Acum 103 ani „Porni Lucea
fărul 

jktcMM»
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Horațiu ALEXANDRESCU

i

JSCL
(Fragment)

TU RAM1I LA TOATE RECE.

NOSTRU
i-

TU ești PRINȚUL poeziei ce plutești
din veac în veao 

Tem<. lia-nțelepciunii in cultura românească 
Ești minunea fiecărui,

ești „Luceafăr" și ești stea 
Tu ești mitul nemuririi pe o vatră strămoșească. 
Dorul nostru-i mai fierbinte, dor de tine,

dor de dor
Dincolo de vraja vremii —

te simțim mereu aproape
Ești odihna minfii noastre-n minyiieri

. care nu mor

Chiar cinci uneori seninul
se rSsfrînrje-n triste apa. 

Rlul, ramul și pădurea ți-au rămas prieteni vechi 
U’eii-ți dăruiesc parfumul parcă fără de-ncetore 
Numărînd în taină plopii ii găsim fără perechi 
Și ne doare e poveste stinsă ca un val de maro 
Domnul nostru EMINESCU,

doare faptul că nu ești, 
Poarta sufletelor noastre a rămas

mereu deschisă 
înălțimi pe piedestale stihurile românești
TU romii ca e făclie, peste secole aprinsă ! 1

Babei» BARCA» ’

CENACLUL I O OAZĂ DE SIMȚIRE
„BOEMA" i INTR-O LUME RELA T I V Ă___

Eminescu
pe marguru de diurn

Aî putea să scriu despre poezie 
L'« despre locul nașterii mele. 
Dar cum să scriu despre Eminescu? 
Despre Mana 5a 
Numai iarba prate cinta. 
Numai miinile pruncului 
Și ochii fecioarei.
Numai îngerul,
Numai Cuvîntul.
Numai icoana dorului dor — 
Neinlinindu-L„

rea. *

itrăluelrt
* ■
Intr-un vlrf de șarpe 
•leaua-i luminare 
repede plecare 
curge-n depărtări 
tn neștire ape 
și pămînt se-ntrupă 
îngeri cresc din rouă 
înainte după 
hai deschide poarta 
Intră în delira 
Intr-un vîrf de șarpe 
te așteaptă lira 
vor dispare țărmii

• cei de ne-nțele* 
și vei fi-n zidire

• singurul tău vcts

' yor renaște umbre

Uite Iși desenez pe aripi 
minunile limbii române 
dacă vrei chem îngerul 
și-n toate oglinzile va înflori 
zimbetul domnului Eminescu

chei au explodat păunii 
pe turlele orașului 
an Înviat artezienele 
(visul nostru durut) 
pe dealuri s-au spart curcubee 
dinspre munți dctonlndu și 

miresme

Vis de
Se leagana plopii 
și Leu iși scutură floarea 
c-un dor nedurut 
<iș vrea sa ascult 
și bucium — și codru — și marea. 
Se-nalța din ape in mii de vapaj 
și iarăși în ape coboară 
luceafărul trist 
un geniu-artist 
pe cer răsărit într-o seară.
Și azi mai există dorințe și-Un dor 
de stele — de vuață — de moarte 
e po<Ue-un trecut 
sau doar Început 
de vis împlinit intr-o carte.

Cristina POP

In căutarea Sa
marii căutători de visuri plccat-au 
(oasele lor mai sapa in zăcăminte deșarte) 
prea curajoșii corâbieri și ei au plecat 
să’utindu-și pentru ultima oară copiii 
(imaginea lor încă este purtată de valuri) 
enigmaticii alchimiști ai versurilor 
zac in spatele gratiilor aerului 
aerului SĂU
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voci cocostlrce aud 
dinspre mare 
pescărușelt voci

și imne de slavă înalță 
locuitorii poemului 
prin ostroavele dimineții treclnd

yot renaște umbra 
lunci privighetori 
moartea îmăși fi-va 
yeșmînlată-n flori 
steme ale nopții 
rele prevestiri 
marii străluciri. 
gor cădea-n ispita

Iar șl far se prellnge-ntre noi 
clinele dorului
Iar și Iar dragostea ne aduce 
la zori noi
In cinstea poetului.

Constantin C1MTEAnu
Ut». «V»

Adrian CHERAN

Eminescu se
Dinlr-un lung șirag dc 
al luminii rece roi 
printre gindtu ile mele 
Eminescu se întoarce 

iar din cînd in cînd la noi 
Dinlr-un lung șirag de vise 
dintr-un dor cnre ne doare 
printre paginile scrise 
Eminescu se întoarce 

și-l desprindem din uitare. 
Dinlr.un lung șirag do gînduri 
din luceafărul promis 
Fmincscu-n dese rfndurl 
se Întoarce a lumină 

pentru ultimul său vis

Cristina GAȘPAR
* ’ t •• V •

întoarce
stele

l

NEVOIA de El
Pe Kngă nevoile cotidiene 

(nevoia de aer, pline,
* apă), românul s-a mai 

născut cu o altă nevoie : nevoi» 
de Eminescu.

Mihai Eminescu — cărămida 
de început a spiritualității ro
mâne, cel care este, a fost și va 
fi cel mai cîntat poet.

Această nevoie a creatorului 
român de a scrie poeme, texte 
despre El, dedicate Lui, singula* 
rizeazâ creatorul și, prin el, cul
tura română. Nu există In cul
tura universală o altă operă cunl 
este cca eminesciană, care sâ fl 
născut o adevărată LITERATURA.

•I,a ora actuală. El este mal 
mult recunoscut decît cunoscut 
mai mult răstălmăcit decit citit 
Din zi in zi cei tineri se lnde^ 
părtează de poet, poezia Lui fln 
indu-lc cunoscută la un nivel de 
suprafață (cel mult auditiv) ți 
aceasta datorita omagierii în •»- 
ces a poetului. <

Dc la vlădica la opinca litera-» 
turii se Întind textele dedicate 
Lui. Unele de valoare, altele.„

Literatura eminesciană este 
cea care a născut o uriașă lite
ratură despre ea, un uriaș meia- 
text devenind opera eminescl» 

ană. Acest metatext ca și leitul 
ca ți text va fi fără de moartds 
Opera Lui este o inima care bate 
și bate și bate...

Mai ian BOBOC
5*



SÎMBATA. <3 IUNIE 1992 PUBLICITATE

Societatea Comercială 
„HERMES“ SA Petroșani 

în colaborare cu 
,JNCOV“ SA Alba Iulia

VINDE
prin unitatea 92 (locațiâ de gestiune)

COVOARE PLUȘATE
De asemenea, preia comenzi de 

MOCHETARI
de apartamente, unități comerciale, hoteluri 

Execută operațiuni de

FESTONARE
Adaos comercial — 10 la su’ă.

Societatea Comercială 
„REALC0M“ SA Petroșani 

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr 90.
ORGANIZEAZĂ

licitație, pentru darea in locația gestiunii a următoarelor 
unități:

■ unitatea nr. 32, Petroșani, s>r. Independenței, profil 
alimentar — pline, lapte;

■ unitatea nr. 126, Petroșani, cartier Dimitrov — 
profil măcelărie;

— unitatea nr. 18, Petroșani, incinta EM Livezeni — 
profil alimentar;

■ unitatea nr. 302, laborator răcoritoare, str. OUuIui, 
Petroșani.

Garanția de participare reprezintă 25 la sută din 
prețul de pornire a licitației și se consemnează la CEC, pe 
numele societății.

Licitația va avea loc pe data de 2 iulie 1992, ora 9, 
la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 935/42472.

VEST Servicii SRL
cu sediul în Petroșani, str. Independenței, nr. 5 (fostul 

ștrand Aeroport).

ANGAJEAZA

— timplari

Informații la sediul firmei zilnic între orele 7—15. 
(2627)

* * • * * - * * - • • ■ * * ■ * * - • • — * * • • • • • • _ > ♦ • • * • * * d

In atenția partenerilor 
noștri de afaceri l

Anunțurile de nucă și mare publicitate sc primesc 
pină cel tîrziu la ora 12, a zilei precedente celei pentru 
care se solicită publicarea.

a M • â M • • * Wt ■ St — A ț n • • M • t M • t a A A ■ • • * Kft a A* a

In numele sindicatului lucră
torilor din cadrul Societății Co
merciale REALCOM Petroșani, 
punem această întrebare con
ducerii societății, cu speranța că 
nu ne va ameți iar cu vorbe, ei 
va recurge la fapte.

De ce spunem acest lucru ? 
Dintr-un motiv foarte simplu, 
lucrătorul comercial, în mo
mentul de față, cel puțin, cel 
angajat în societatea amintită, 
riscă în orice moment să ră- 
mînă pe drumuri.

Exemplele existente, în ceea 
ce privește lipsa de grijă a 
conducerii societății, pentru oa
menii săi sînt grăitoare.

lată-le i
Potrivit Hotărîrii Guvernului 

nr. 1228/21 decembrie 1990. prin 
care se specifica formele de 
privatizare aplicabile în comerț, 
în primele trei luni ale anului 
1991, unitățile comerciale pu
teau fi privatizate în : manda- 
tariat, locație și comision.

Deși a existat o hotărîre gu
vernamentală, ea n-a fost apli
cată, deoarece credem că au e- 
xistat alte interese pentru a nu 
se trece la una din cele trei 
forme. Ca urmare, a mai apă
rut o hotărîre, cea cu nr. 140/ 
27 februarie 1991, prin care se 
hotăra metodologia atribuirii in 
locație a gestiunii sau închirie
rea unor unități prin licitație di
rectă (conf. art. 1 din hotă- îrea 
amintită), unde se arată ca toa
te spațiile comerciale, cît și ce
le de producție și prestatoare de 
servicii, care vor fi atribuite în 
locație sau închiriate vor fi scoa
se la licitație directă. Vreau să 
cunoască toți membrii noștri de 
sindicat că aceste hotărîri nu 

Societatea Comercială 
„ASTRĂ" SA Lupeni

ANUNȚA

— Unitățile alimentare primesc de la cumpărători 
ambalaj sticlos (sticle și borcane) numai la schimb.

Menționăm că această măsură a fost luată din urmă
toarele motive:

—- lipsa de ambalaj lemnos;
— lipsa de beneficiar la ambalaj;
— numărul crescut al societăților comerciale particu

lare, care nu acceptă acest schimb.
Toate acestea duc la imposibilitatea achiziționării de 

ambalaj sub celelalte forme: contramarfă sau numerar.

Exploatarea Minieră Dîlja
SCOATE LA V ÎNZARE

prin licitație publică, mijloace fixe.

Licitația va fi deschisă cu strigare și va avea loc în 
data de 8 iulie 1992, la ora 10, la sediul E. M. Dîlja, str. 
Cărbunelui, nr. 20.

Documentația privind licitația și condițiile de înscri
ere se va consulta la sediul E. M. Dîlja.

Relații privind taxa de participare și garanția pentru 
prezentarea la licitație se pot obține la serviciul financiar.

Taxa de participare și garanția se vor depune la ca
sieria E.M. Dîlja, pînă la 3 iulie 1992. (2630).

au fost aplicate de conducerea 
societății care a amînat în mod 
nejustificat aplicarea lor, care 
ne fereau de lucruri necinstite, 
privind păstrarea locurilor noas
tre de muncă.

Neaplicînd aceste hotărîri ca
re asigurau protecția angajați- 
lor societății, conducerea noas
tră ne-a aruncat în jungla lup-

Cine ne asigură 
protecția socială 

rtei pentru existență, dată de 
concurența celor cu bani mulți, 
care pot oricînd să ne cumpe
re unitățile în care noi mun
cim de zeci de ani de zile.

Ba mai mult de atît, cu data 
de 1 aprilie 1991 conducerea noas
tră a închiriat multe din spați
ile ce ne aparțineau unor per
soane din afara societății la su
me 'derizorii și fără licitație. A- 
cest fapt defavorizează angaja
ți! noștri, lipsa acestor spații, 
creînd surplus de personal, deci 
șomaj. Prin urmare nici o gri
jă din partea conducerii pen
tru angajații noștri, iar noi sin
dicatul sîntem puși. în situația, 
prin aceste măsuri ilegale, de a 
nu putea apăra drepturile oa
menilor noștri.

Față de intenția noastră de a 
ne lupta pentru protecția anga- 

jaților, conducerea societății a 
refuzat dialogul, afirmînd că ea, 
nu dă socoteală decît guvernu
lui, ca și cum patrimoniul soci
etății n-ar fi al nostru al tutu
ror ci doar al conducerii.

Față de această situație gra
vă în care se află toți lucrătorii 
comerciali, sindicatul societății 
REALCOM, propune, înființarea 
Ligii lucrătorilor din comerț 
(foști și actuali) a cărei menire 
va fi asigurarea unei protecții 
reale a lucrătorului comercial, 
în perspectiva privatizării. Prin 
urmare, ne adresăm tuturor lu
crătorilor comerciali din Valea 
Jiului și vă invităm să ne con
tactați la telefon 43403 (Armean) 
între orele 15—20 în vederea 
creării unul nucleu de inițiativă 
și definitivarea statutului ligii, 
a programului și organizarea u- 
nei întruniri a tuturor celor 
interesați pentru a avea protec
ție reală în vederea, privatiză
rii. Sperăm că la această întru
nire conducerile societăților na 
vor răspunde și la următoarele 
întrebări :
— Cîți din lucrătorii comerci

ali au suficienți bani pentru a 
concura la licitația unității 
lor ?

— Cum se gîndește conduce
rea societății să mențină locuri
le de muncă angajaților proprii?

— De ce angajații societății 
nu sînt puși în temă cu hotărt- 
rile Guvernului care Ii avanta
jează în vederea privatizării î

Nistor ARMEAN, 
vicepreședinte al sindicatului 

REALCOM Petroșani

PROGRAMUL TV.
SIMBATA, 13 IUNIB

9,00 Bună dimineața I
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Oglinda fermecată.
11.10 Alfa și omega. â (
12,00 Itinerarii.
12.30 Ora de muzică. j .
13.30 7x7. _ \
14,00 Actualități. £
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Desene animate. v
14.45 De dragoste și dor...
15,00 Magazin cinematografio.
16,00 Al doilea război mondial.
16.30 Stars '90.
18.15 Gong I j
18.45 Mapamond.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități. - j
20.45 Film serial. 

Twin Pcaks. 
(SUA). Episodul 4.

21,40 Săptămîna sportivă
22,00 Trei din zece pentru ua 

show.
23.10 Actualități.
23,25 Film artistic.

Omul care cade mereu ia 
picioare. (Austria. 1980). 

0,55 Rock-Panorama.
DUMINICA, 14 IUNIE

8.30 Bună dimineața I
9.30 Intreabă-mă I

10,20 Film serial p n.ru copil. 
Operațiunea „Mozart“. 
Ultimul episod.

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Linu-i lin și flori de măr.H
14,00 Actualități. <
14,10 Atlas.
14.30 Video-Magazin.
16,45 Convorbiri de duminică.
17,15 Film serial. 

Dallas. Episodul 136.
18,05 Campionatul european da 

fotbal : Franța — Anglia.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. Vacanță de 

Crăciun. (România).
22.35 Campionatul European de

fotbal : Suedia — Dane-
- marca. (înregistrare). Actu

alități.

n.ru
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O '‘NITATE LA... ÎNĂLȚIME!
Produse de calitate, servicii ireproșabile

Complexul de Alimentație Pu
blică din Vulcan situat pe Bule
vardul Mihai Viteazul in „inima" 
tirgului, și-a redeschis — după 
o lungă perioadă de letargie — 
sălile de la etaj. Componente ale 
SC „Straja" SA. acum funcțio- 
nind in locație de gestiune, sub 
îndrumarea directă si nemijloci
tă a șefilor de unitate Maria 
Nenadov și Cornelia Trușcă, u- 
nitatea redă o nouă dimensiune 
a calității în domeniul serviciilor 
de alimentație publică.

Primul segment al unității și 
c. I ma: „la vedere", este repre
zentat de comerțul stradal, prin 
care se oferă trecătorilor un bo
gat sortiment de produse. La in
trare. clientul »*e intîmDinat cu 
produsele aliment ire, zaharoase 
răcoritoai e. țigări (autohtone și 
de rnport), excuse intr-un co
chet bufet. Odată ajuns aici, 
clientul arc | o->ibilitat a dv a 
opta ;-. ntr'i brar.ri. <au rect.m 
rint. Inlif.r.nt de alegere. nu 
aveți re regreta Pentru că in 
ambf m rvirjiie se ri^iiă la 
■inelul unui Im.il de categoria (,

cu mențiunea că prețurile prac
ticate aici sint de nivelul cate
goriei a 111-a!

Braseria oferă zilnic bere la 
halbă, produsă în -renumitele fa
brici de la Hațeg, Arad, Timi
șoara. București. Pentru orice 
gust se oferă băuturi alcoolice 
(spirtoase, vinuri din podgorii 
renumite), menite să sporească 
pofta pentru produsele culinare 
oferite de maeștrii bucătari: a- 
peritive, ciorbă de -burtă, deli- 
cioșij mititei, grătare cu garni
turi de cartofi pai pentru cei 
care doresc să servească un mic 
și o bere la aer curat, terasa bra
seriei le stă la dispoziție.

Restaurantul, cunoscut sub de
numirea de „salonul roșu" oferă 
în’r-jn d c >. «afinat (mochetă 
și scaune tapițate în roșu, pe- 
reți și tavan în lambriuri de 
stejar, candelabre care răspîn-

deso lumină „a giorno" sau a- 
phee, ce revarsă asupra separeu- 
rilor o lumină intimă), cele mai 
variate servicii de alimentație 
publică. In fiecare scară — de 
la ora 18 — se poate și dansa, 
în acordurile melodiilor interpre
tate de formația localului. Pen
tru a petrece împreună cu fami
lia o seară agreabilă, „salonul 
roșu" este cea mai bună alegere!

Dacă braseria oferă băuturi la 
prețuri accesibile pentru orice... 
buzunar, restaurantul asigură 
în plus, un sortiment de băuturi 
fine din import. Nu lipsește, din 
oferta unității, cafeaua (ness sau 
naturală).

Pe viitor, se preconizează înfi
ințarea unui laborator de cofe- 
tărie-patiserie și, pe măsura 
contractării unui mobilier adec
vat, deschiderea terasei restau
rantului.

Giupaj realizat dc: T. VINȚAN și P. NICULESCU, 
Ia cererea SC „Straja** S\ Vulcan.

llniîatea 14? Restaurant-Kraserîe i 
Oriciml la dispoziția dumneavoastră I

Competență și profesionalism
A-■ ,'c două cerințe c- nți i.'e ale unui local care sc respectă, 

• ir.i j -jurate de un personal predominant tinăr deosebit de a- 
in d 1, .-ivind un grad înalt de calificare profesionala.

Produsele culinar.- din acest local sînt opera nnestrulni bu- 
c-it. i al unităț.i cu stagii de serviciu in Occident. Specialitatea 
i •. apeti . i S'IZZ.A NAPOLITANA”, pentru toate
gU'.turi'f și toate virstole.

In vederea unei mai bum aprovizionări și a unei mai bune 
■ uvi’.iți de dcslaccrc in emirul acestei unități, un aport însemnat 

il ei domn d economi t lo-.il Daminescu, directorul SC STRAJA 
SA ilcan, prci uni și doamna Stei seu Sultana, șefa biroului 
come, cifil

®®®®®®®®e®®<

Orar zilnic

8-24
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LUNI, LA PETROȘANI
„BOMBA STADIOANELOR"

lioiuba irtie’i i i lunii funie 
„UomU.i -.ta lioanelor" I

Un -P'.ctacol de excepție. o 
RupvrproJurție muzicală și -.por- 
tnă, de la care nu put'a lipsi 
umorul 1

IJ’Ni. 15 U NIE • pind cu 
■ >r.i 16. pe o >. I . 11• I. din 
Petroșani

Prot'igoni • Sti la Popescu 
Ali’-.m l i Ar-im 1, Nae Lâzâ-

reșeu, Vasile Muraru, CTlslina 
Stamate, Puiu Călincscu, Laura 
Stoica, Lorcdana Groza, Oana 
Siibn, Silvia Dumitrcscu, Mirai 
bela Daucr, Dan Spătaru, Cătălin 
Crișan, Aurelian Temișan.

în spectacol, o reîntîlnire cu 
mari glorii ale fotbalului româ
nesc dc odinioară: Rică Râdu- 
canu, Sutmărcanu, Boc, Aelcnci, 
Tătaru II, Dobrin cu fentele sale

ncmur.toare, Bălăci, Dcmbrov- 
schi, singurul fotbalist român 
cu statuie, Dumitrache, Voinea. 
I,i sc vor opune jucătorii „Jiu
lui" din anii 70—80, Arbitri — 
un trio inegalabil: Nicolac Ral- 
nca, Romica Puccatiu Și Draga 
Olteanu.

Comentator plin de vervă — 
Ion Ghițulcscu. Prezentatorul 
spectacolului — Gloni Dimitrlu.

Sl RI’RIZA, SURPRIZA. SURPRIZA!
II UNIRI l.( \\ MIRILOR MIDII \ Al.I!

■ ni ii'.e Con federația sindicatelor minie- 
mp.i t< rc din România, Liga sindicate

lor miniere „Valea Jiului" și 
Ca .a de cultură din Petroșani.

SPONSORI I)E MARCA:
Regia Autonomă a Huilei, spon

sor principal, și Societățile «o- 
merclaJc „Zori noi" SA, „Para
dis", „Faliment", „Prietenia" 
„Portasc", „Divertis — COM" 
„Indcomerl", „Euxln" din Petro
șani, „Amicii" — Uricanl, „O 
ricnt" și „Comtex" din Pctrila.

„LI«>S“ (OM1MPEX S, R, L. VULCAN
Un magazin cu 1001 articole

Soc ietatea Comei < ial.i „EROS** CO.M 
IMI’IA SRL Vulcan — patron, domnul 
Daniel laica — este una dintre firmele 
■ are v ;î oferă, la iek mai avantajoase pre
țuri, o gamă largă «le prodiUc industriale 
și alimentare:

■ «iititolc de încălțăminte și inibrâ* 
< aminte pentru toate gusturile, pentru 
toate virs>ek;

■ cosmetice;
■ electronice, competitive pe plan eu

ropean (aparate TV, video, calculatoare);

■ mărfuri alimentare de lux — dul
ciuri, cafea, băuturi fino;

■ aparate dc uz casnic.
NOU!
Patronul firmei intenționează, in cel 

mai scurt timp, introducerea dc abona 
mente pentru clicnții casei;

REȚINEȚI O ADRESA UTILĂ:
„EROS", Vulcan, Ixl. Mihai Viteazul 

iii, 19, un magazin dc 1001 articole!

VA OFERIM CU PLĂCERE
■ whisky, cognac, vodcă, rom;

■ gustări calde sau reci;

■ delicioasa și nelipsita ciorbă de burtă;

■ fripturi, grătare cu garnituri asortate;

■ specialitafea bucătarului: PIZZ A NAPOLITANA;

Q vinuri din soiuri renumite;

■ berc la sticlă și la halbă;

Doriți să petreceți o seară 
cit mai agreabilă? 

Unitatea 142 C. A. P.
VA AȘTEAPTĂ!

• Unitatea 142 asigură servi
ciile necesare desfășurării în 
cele mai bune condițiuni a me
selor organizate: nunți, botezuri, 
majorate, banchete, mese de pro
tocol, în condiții financiare deo
sebit de avantajoase. De remar
cat că unitatea nu percepe chi
rie pentru spațiul afectat acestor 
activități, ci numai pentru meniu

și serviciile prestate. Dc aseme
nea, mărimea grupului nu con
stituie o condiționare în ’ acest 
sens.

• Pentru diferite mese oficia
le sau protocolare, elegantul sa
lon al „mesei ovale" — avînd o 
capacitate maximă de 20 locuri 
— stă zilnic la dispoziția celor 
interesați.

„Clientul nostru, 
stăpînul nostru!" 

Calculatorul 
nu se teme 
«e întuneric!

PURTASE TRAIIÎNG C».rrn
CIEL —- Firmă franceză de prestigiu, firmă care vă 

oferă șansa unică de a intra în EUROPA,, prin introducerea 
tehnologiei de vîrf.

C1EL — Partenerul dc afaceri al atîtor mali companii 
industriale vă deschide calea spic performanță.

CIEL — înseamnă lumina calculatorului in minerit
Intre utilizatorii români ai echipamentelor CIEL se 

Numără ȘANTIERUL NAVAL DIN BRAlLA, ..ELECTRO- 
NUM‘‘ SA, ,,BARTIMEX" SA, REGISTRUL NAVAL 
ROMAN, „SIMPA-TURISM", LETEA — BACAU, EDI
TURILE „TOPAZ" ȘI „COTIDIANUL", UPS DACIA, 
INSTITUTUL DE AVIAȚIE ș.a.

PROGRAMELE ,,CIEL" funcționează pe orice calcu
lator PC, pot gestiona simultan mai multe socic’ăți și nu 
au limitare a numărului de înregistrări. FLEXIBILITATE 
DE EXCEPȚIE. Totul adaptat legislației românești actuale 
și redactat în limba română.

TELEFON 935/15201

Distribuitor unic pentru județul Hunedoara, 
firma „PORTASE COMEX" S.R.L. Petroșani

!CIEL !
Și dumneavoastră puteți deveni partener 

prin intermediul firmei „PORLXSE COMEX"
al „CIEL", 
S.R.L,
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i ROTRANS S. A- ISCRONI- PETROȘANI J
j o firmă de renume in domeniul transporturilor cin VALEA JIULUI j

Restructurările recente din ca
drul Regiei Autonome pentru 
Huilă din Petroșani au afectat și 
domeniul transporturilor. Una 
dintre cele mai bine dotate uni
tăți de acest gen, fosta Stație de 
Utilaje și Transport a Antrepri
zei de Construcții și Montaje Mi
niere, s-a reorganizat, de curînd, 
in Societate Comeroială. Despre 
obiectul ei de activitate, ne-a 
dat relații dl. ing. Petrică Șau- 
că, directorul Societății Comer
ciale „Rotrans** SA Iscroni-Petro- 
șani.

— Domnule director, reorga
nizarea a făcut să crească, sau 
a scăzut potențialul de produc
ție al unității pe care o condu
ceți ?

— Potențialul n-a scăzut. Am 
fost nevoiți să reducem numărul 
salariaților, dar putem spune că 
ne-am întărit efectivele, cu a- 
cest prilej. Avem în dotare ate
liere, utilaje, mijloace de trans
port și personal calificat, astfel 
ineît putem să asigurăm o mare 
diversitate de prestări de servi
cii, transporturi, reparații, con- 
fei ții de piese de schimb și mul
te altele. Noua formă de organi

zare ne permite o extindere con
siderabilă a serviciilor și mai 
multă libertate de mișcare.

— Care este obiectul de activi
tate al Societății Comerciale 
„Rotrans1* SA Iscroni-Petroșani?

— Asigurăm transporturi de 
mărfuri și de persoane în trafic 

CU FORȚE 
PROPRII

intern și internațional, prestări 
de servicii din dpmeniul auto- 
transportului, activitate de tip 
service, închiriem utilaje de 
transport, macarale și utilaje 
grele, efectuăm lucrări de între
ținere și reparații, avem atelier 
de vulcanizare și alte ateliere 
bine dotate cu scule și dispoziti
ve.

— Porniți, deci, de la idei cu 
adevărat comerciale. Cum stați 
cu concurența ?

— Fără îndoială că vom avea 
concurență. Dar pornim de lă 
început cu ceva atrăgător. Prac
ticăm tarife avantajoase, cele 
mai scăzute comparativ cu cele 
practicate în prezent în Valea 
Jiului, pentru transporturi teh
nologice și de personal. In plus, 
dispunem de un avantaj. Punem 
la dispoziția celor interesați și 
trei autobasculante unicat pe la 
noi, cele de tip „Tatra". cu trac
țiune integrală, care pot face 
transporturi in zone greu acce
sibile, unde se construiesc caba
ne spu alte amenajări turistice.

— Sinteți optimist I Aveți și 
planuri de perspectivă?

— Da. Intenționăm să organi
zăm servicii de intermediere si 
prospectare a pieței privind vîn- 
zarea și cumpărarea de autove
hicule. Idei ar mai fi. Important 
este să pornim acum bine la 
drum. In primele patru luni ale 
acestui an, am avut beneficii în 
valoare de șase milioane lei. Pu
tem spune că avem speranțe 
pentru un bun demaraj și ne 
bazăm numai pe propriile noas
tre forțe.

Autoservice pentru toate 
preferințele

Posesorii de autovehicule se pot adresa cu încredere 
pentru efectuarea unei largi game de servicii, întrețineri 
și reparații, Societății Comerciale „Rotrans" SA lscroni — 
Petroșani.

Sînt asigurate reparații și întrețineri la întreaga serie 
de autovehicule de tip Roman-Diesel, T.V., -ARO, Dacia.

Se mai efectuează, la cererea clienților:
— SCHIMBURI DE ULEI;
— GRESÂR1-SPĂLĂRI;
— RECTIFICĂRI ARBORI COTIȚI;
— REPARAȚII LA POMPELE DE INJECȚII;
— REPARAȚII RADIATOARE.
Solicitările se satisfac zilnic, între orele 7,30—16, cu 

excepția zilelor legale de odihnă.

Reparații eiecirice
„ROTRANS" asigură și efectuarea 

reparațiilor la instalațiile electrice 
auto. Cei interesați pot apela pentru: 
verificări de alternatoare și electro
motoare, încărcarea și formarea ba
teriilor de acumulatori, verificarea 
instalațiilor electrice.

La cerere, se pot asigura vopsitorii.
Se execută, la comandă, revizuiri 

de instalații hidraulice.
Cei interesați pot afla amănunte 

la telefon 70991 sau se pot deplasa 
direct la sediul societății, str. A îna 
Neagră 123, lscroni.

Prestații pe calculator
La cererea celor interesați, • „Ro

trans" execută, pe calculator, diverse 
prestații, cum sint:

— TARIFARI DE SERA ICII;
— EVIDENȚA CARBURANȚI Șl 

L.VBRIIIANȚÎ;
— EȘALONAREA AMORTISMEN

TELOR;
— EVIDENȚA INVENTARULUI.
Comenzile se primesc Ia sediul 

societății, str. Vîna Neagră, nr. 123 
și la telefon 70991.

Transporturi tehnologice
Doriți să heneficiați de transporturi tehnologice la 

cele mai mici tarife practicate in municipiul Petroșani? 
Adresați-vă cu încredere Societății Comerciale „Rotrans" 
SA lscroni — Petroșani!

„Rotrans" pune Ia dispoziția agenților comerciali și 
persoanelor particulare interesate

— AUTOBI TONIERE;
— AU TOBASCUL.A NTE;
— AUTOCAMIOANE;
— AUTODUBE;
— Al TOTRANSPORTO ARE ( IMENT;
— AUTOTRANSPORTOARE PREFABRICATE:
— AUTOUTILITARE ARO;

AUTODUBE TV;
TRACTOARE CU RI MORCA.

Comenzile se primesc zilnic, intre orele 7,30—15, la 
telefon 70991 sau direct la sediul societății, str. Vîna Nea
gră 123, lscroni și la șefii de coloane auto Lonca,, telefon 
50171, fcivezeni, telefon 13891, Lupcni, telefon 60816.

rugină realizată <lc Viorel STRAUȚ, la cererea Societății 
Comerciale „ROTRANS" SA lscroni — Petroșani.

Macarale de închiriat
Agenții comerciali, societățile comerciale și persoanele 

particulare sc pot adresa Societății Comerciale „Rotrans" 
SA lscroni — Petroșani pentru închirieri do macarale.

Sint oferite macarale pentru diverse tipuri de lucrări, 
la alegere:

— AMI , DE 12,5 TONE'F;

— IIA DROM, DE 18 TONE/F;

— KATO, DE 15 TONE/F.

„Rotrans" asigură și prestări de servicii cu toate aceste 
tipuri dc mucarale, la cererea celor interesați.

Solicitările se pot face zilnic la telefon 70991, și l.i 
coloanele auto l.onca, tel. 50171. I.ivc/cni, tel. 13891 Iii 
peni, (el. 60816.

Depantri
O șansă pentru cci rămași in 

-pană pe diumurile publice: „Ro
trans** prestează servicii de de
panare, la cerere. Depanarea se 
face cu autoateliere bine dotate.
• Se asigură și remorcarea auto
vehiculelor pînă la locul ales 
pentru depanare.

Pot fi depanate, remorcate, sau 
transportate cu trailerul nu nu
mii autovehiculele u.oarc, ci și 
cele grele.

Comenzile șî alte relații se 
primesc la telefon 70971, zilnic, 
intre orele 7,30—16.

£1 • ■ <•Servicii 
turistice

Lucrări de proiectare
„l’otran proiectează și exe 

cută, H cererea clienților, utila
je și dispozitive pentru întreți
neri și reparații la mijloacele dc 
transport și la utilajele grele.

Lucrările și piesele dc schimb 
se execută pe loc, în atelierele 
proprii, care sînt bine dotate și 
dispun de personal de înaltă ca
lificare profesională.

Comenzile sc primesc șl sc e- 
xecutfl zilnic la sediul societății, 
str. Vîna Neagră 123, lscroni.

Alte relații la telefon 70991.

• •
• I
• I

• •
• •
VI
• •
• •
• I
V I
• I
• I
■ I
• •

• I
• •• I• I• I• •• t• I 
i:
• l

Amatorii dc excursii în grup sau individuali se pol 
deplasa la locurile preferate prin închirieiea unor mijloace 
de transport auto.

Societatea Comercială „Rotiaus" S\ lscroni — Pe
troșani inchiiiază in acest scop:

■ AlITODl Bl AMINE) VII PI \ I Rl TRANSPORT' 
DE PI RSONAI ;

- MICROBUZE 1IP l'A ,
— AUTOUTILITARE ARO.
• omenzile pentru închirieri și alic amănunte se pri

mesc zilnic, intre orele 8 15, la telefoanele 70991 — ls-
< ioni, 50171 Lonca, 13891 Livczcni si 60816 — Lu* 
peni. —
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ZORI NOI LA TIBCO ’92
\7 DECLARAȚII ACORDATE IN EXCLUSIVITATE

PENTRU ZIARUL NOSTRU
’ Ur. AUREL GHIBUȚIU, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie a României : „Organi- 

* zarea Tirgului Internațional Bu
curești și sprijinirea agenți- 
lor economici din țara noastră la 
tirgi ri și expoziții internaționale 
constituie pîrghii Importante prin 
care Camera de Comerț și In
dustrie a României promovează 
trecerea țârii la economia de 
piață și integrarea avantajoasă a 
României In diviziunea interna
țională a muncii".

GEORGE COJOCARU, direc
tor general ROMEXPO SA: „Ro- 
mexpo oferă cadrul organizato
ric» și facilitățile necesare pentru 
Ca oam>«iU de afaceri din Româ
nia și le peste hotare să își poa
tă pr •:- nta și cunoaște direct 
potențialul de care dispun".

NICULAE SPIROIU, ministrul 
Apărării Naționale : „Ce să vă 
spun ? Despre mineriadă ? Un 
lucru este cert: Miron Cozma 
n-a procedat bine I Cit despre 
TIBCO pot să spun că ațn, deo
camdată, o părere bună. Cu toa
te că trebuia să fie mai multă 
ordine șl să se finalizeze lucră
rile pînă la ora deschiderii. Al
tădată, deschiderea dădea o im
presie mai bună".

DAN IOSIF, senator FSN: „îmi 
luați această declarație în mo
mentul participării la vizitarea 
mai multor pavilioane. De aceea, 
constat că nu pot să-mi exprim 
nici o părere despre e.\ oziție 
datorită faptului că, trecînd pes
te tot In viteză, nu al timp să 
vezi nimic. Sau mai bine zis 
vezi... vorbe I*.

FLORIN BERCEA, ministrul 
Bugetului: „TIBCO ’92, cred eu, 
reușește să ne demonstreze 
preocupările pe linia adaptării 
producătorilor la cerințele consu
matorilor. Asta ar fi o primă 
constatare. în al doilea rînd, tre
buie să remarc faptul că parti
ciparea unor SRL-uri realizează 
cooperarea Intre firme românești 
și străine care este de bun augur 
vis-a-vis de competitivitate. Și 
în al treilea rînd, cred că e de 
accentuat preocuparea firmelor 
românești de a produce acele 
produse solicitate. Inclusiv ceea 
ce vrea să însemne aparatură 
agricolă".

GUVERNUL ALEARGĂ PRESA
Joi, 28 mai a.c., în Pavilionul 

central din cadrul Complexului 
expozițional București, a 
loc deschiderea oficială a 
«nai mare tîrg de la noi, specia- 

1 iizat pe expun rea bunurilor de 
Consum, TIBCO ’92.

In prezența domnilor Constan
tin Fo'..i (ministrul Comerțului și 
Turism ui ui). Dan Constantines- 
cu (nun1 trul Industriei și Re- 
surs Io:) Florin Bercea (minis
trul Bugetului), gen. Niculae Spi
roiu' (ministrul Apărării 
nale), numeroși senatori, 

, tați, oam ni de afaceri și 
domnul Aurel Ghibuțiu,

• ședințele Camerei de Comerț 
r Industrie a României a ro.tit a- 

locuțiunea de deschid, re la unI

avut 
celui

Națio- 
depu- 

ziariști, 
pre- 

?i

microfon „decorativ", fiind auzit 
doar de reportofoanele Rompres 
și „Zori noi". După „în
registrări", a urmat o veritabilă 
„cursă" contra-cronometru, in
tr-un ritm realmente galopant 
impus de dl. ministru Fota (ce 
bine ar fi dacă și economiei noas
tre i s-ar impune un astfel de 
ritm). Cursa a fost presărată eu 
nenumărate stringeri de mîinl și 
conversații protocolare, dar și cu 
confuzii și neconcordanțe, 
cum cea de Ia pavilionul 
unde dl. Fota și suita au confun
dat standul croitoreselor de la 
Bîrlad cu standul... coreean. Drept 
„răsplată", la ieșire au fost ser
viți cu cîte o plasă (în sensul bun. 
al cuvlntului) cu Inscripția „Ko- 
reea".

pre- 
A3,

Dc-a lungul traseului, acuzînd 
ritmul galopant, o parte din o- 
ficialități și ziariști au abando
nat. Sau poate că a fost vorba — 
dacă ar fi să credem In afirma
țiile d-lui general Spiroiu — de 
„pierderi planificate".

Finalul vizitei inaugurale a 
găsit întregul „pluton" de-a drep
tul extenuat, drept pentru care 
miniștrii au plecat la o cafea 
domnul Dan Iosif la o bere iar 
ziariștii... la muncă I Concluzia 
finală a acestui prim contact 
cu TIBCO ’92 a fost — așa cum 
a remarcat și senatorul Dan Iosif, 
aceea că am alergat și am văzut... 
vorbe I

Grupaj realizat 
de Tiberiu VINȚAN

Ce-am văzut, ce-am auzit...
B** t>e cit'.-V3 zile, in capitula Ro- 
p mâniei și-a închis porțile Tlrgul 
; internațional al' Bunurilor de 
F Consum sau Ttrgul de I’rimăva-
* râ, ediția 1992. în organizarea
* tradițională a Camerei de Co

merț și Industrie a României șl 
a ROMEXPO SA, ediția din a- 
cest an a reunit in Complexul 
fxpoz,țional din Piața Presei Li
bere un număr de 130 de firme 
din 24 de țări (față de 100 de 
firme din 21 de țări anul trecut), 
din care 9 țâri cu pavilioane na
ționale; Canada, China, Corcea 
de Su 1 Egipt, Iran, Turcia, Me
xic ,i 1 publica Moldova. China 
Can i l i și Coreea de Sud șînt In 
premieră la TIBCO.

Participarea românească a fost 
d. osebit de bogată anul acesta 
totalizind 310 de societăți româ
nești care au expus pe o supra
față de 12 800 mp In pavilioine 
și 3800 mp în exterior și 72 de 
societăți cu capital străin. inr.u- 

. mind 6400 mp. De reținut este 
? fi faptul că jumătate din expo

zanți nu fo't firme particulare 
(SR1 ;

Din conf rința de presă inau
gural i, de .fașiiratu, ca de obicei, 
la Centrul de presă din Pavilio
nul I (ii’ de organizarea și spri
jinul ziariștilor acreditați au fost 
realizate excelent de societatea 
„R") am aflat că. p ntru actuala 
ediție, organizatorii au cheltuit 
cam de 8 ori mai mult declt la 
fliția precedentă (d< unde se 

treaba pfl liberalizarea Iși I 
, 4țpuno^și dicj cuvîntul). Tarifele

percepute pentru expozanții ro
mâni — 8820 lei/mp La Interior 
și 4410 Iel/mp la exterior slnt 
mult mai reduse declt cele pen
tru expozanții străini: 70 dolari/ 
mp șl respectiv 35 dolari/mp.

Exponatele foarte diversifica

te, de la mașini grele și autotu
risme, continuind cu mobilă, pro
duse electronice, țesături, tex
tile, Încălțăminte și terminlnd cu 
produse alimentare, au fost la 

dispoziția vizitatorilor și specia
liștilor.

SOARELE RĂSARE, 
GHICI CINE APARE ?
în ziua a clncea a Tirgului, încă de la prima oră, incinta 

Complexului Expozițional era deosebit de agitată și de populată. 
Dar nu de vizitatori, cl de tot felul de „oameni In uniformă", ba 
albastră, ba verde, ba neagră. Era aproape de răsăritul soarelui...

Curlnd s-a dat „alarma" și la Centrul de presă, moment in 
care, împreună cu colegii de la celelalte publicații, am pornit spie 
pavilionul central unde urma să aibă loc debutul „evenimentului". 
Colegii de la TVR erau deja pe poziții. Inclusiv domnul Emanuel 
Valcriu, care încerca să-i explice uncia din fetele de la protocolul 
standului „Curierului național" cum vine cu „Revista presei" de 
la miezul nopții. Zadarnic...

In Jurul orei 10, clnd soarele era deja In toate drepturile sale, 
porțile TIBCO s-au deschis larg și după o armată de polițiști, 
i>l- ști și de alte cele, și-a făcut apariția nimeni altul declt pre
ședintele țării, domnul Ion Iliescu.

Din „escorta" oficială au mai făcut parte, printre cele circa 
20—30 de personaje neidentificate, domnii Adrian Năstase (minis
tru de externe). Constantin Fota (ministrul comerțului și turismu
lui), Victor Surdu (președintele PDAR), Constantin Cojocaru.

Vizita a fost din nou un fel de maraton In care s-au văzut 
mai mult... vorbe I In tot timpul acestei acțiuni presa a fost ținută 
„la respect" neputind practic să se apropie de „sanctitățile" lor 
nici măcar pentru n-și face meseria și a le lua o scurtă declarație. 
Singurii cate au reușit acest lucru, prin metode vădit neortodojift 
au fost ce «le la Rompres și TVR.

DANA noastră dragă, astăzi, Cînd împlinești 20 de ani, pis 
rinții îți doresc tot ce-ți dorești tu. Să fii iubită șl fericită 1 „La 
mulți ani" I

COLECTIVUL Societății Comerciale „Zori noi" S.A. Petroi 
șani adresează celei mai tinere dintre noi, domnișoara DanielM 
Vulpe, cu prilejul împlinirii frumoasei vîrste de 20 de ani, ua 
sincer și călduros „La mulți ani i“, multă sănătate și fericire.

MAMA, tata și fratele urează scumpului lor Mihai Attilâ, 
din Vulcan, „La mulți ani"!, cu ocazia Împlinirii a 13 ani. (2639).

CU OCAZIA împlinirii vîrstei de 50 de ani și a 28 de ani do 
căsătorie, soțul Zaharia, copiii Stelian, Daniela, nora Ghizela, 
ginerele Marinei și nepoții Andrei și Diana, urează dragei loi 
soție, mamă și bunică, Baron Georgeta, „La mulți ani I" și multă 
sănătate. (2670).

NELU, Cristina și Dan urează iubitei lor Silvia Musteață, au 
ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire, „La mulți ani 1“ 
și împlinirea tuturor’dorințelor. (2652). <

VINZAR1

VÎND mobilă sufragerie (stil) stare excepțională, dormito», 
masă rotundă cu trei scaune tapițate. lăcuite, masă ovală cu două 
scaune pentru terasă, mobilă pentru bucătărie, sobă pentru gătii 
cu cărbuni-lemne, avind cuptor și suport balansabil pentru vase, 
construcție și calitate deosebite. Relații: telefon 42126, Petroșani, 
între orele 20—22. (2649).

VÎND cutie de viteză Dacia, cinci trepte, nouă. Telefon 70023. 
(2676).

VÎND Volkswagen Pollo L, an fabricație 1980, 889 cm3. In* 
formații : Deva 956/18799, după ora 20. (2629)

VÎND camion Diesel, 5 tone. Informații : telefon 45373, Intra 
orele 7—20. (2630).

VÎND Histodil, medicament pentru tratarea ulcerului. Telefon 
70510, Vulcan. (2646).

VÎND videorecorder Profex, sigilat. Relații: telefon 45659, 
după ora 18. (2651).

VÎND casă, preț negociabil, Aninoasa, str. 1 Mal, nr. 7. Re* 
lății, telefon 42550 sau 70607. (2678).

VÎND butelie aragaz normală. Relații, telefon 43083, 44622. (2673)
VÎND mașină de tricotat „Veritas", 360 ace. Petrila, Repo* 

blicii 57/15. ,
VÎND „Dacia" 1 310. Petroșani, str. Republicii, bl. 57 A, ap. 16. 

(2686).
VÎND autobuz „Ikarus", 35 de locuri, an fabricație 1981. Te* 

lefon 60697. (2688).
VIND convenabil dormitor nefolosit. Str. Republicii, bl. 101, 

ap. 61. (2687).
VÎND mobilă sufragerie. Petroșani, strada Grivița Roșie 39 

(colonie). Telefon 44056. (2685).

DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA „PET-PEȚT TRAVEL" S.R.Ii. Pe
troșani, organizează în perioada 18—21 iunie 1992. excursie la Bu
dapesta (Ungaria).

Preț informativ — 4 000 lei. înscrieri și Informații la telefon 
43846, între orele 17—21.

„Maribo" vă așteaptă I (2617).

S.C.E.T. ROMCET Hunedoara livrează en gros, prin magazi
nul din Lupeni, Aleea Liliacului, bloc 2, zilnic, intre orele 9—12 | 
16—18, o gamă variată de produse : țigări Royale, Flash, Monta 
Carlo, Viceroy, cafea boabe, dulciuri, lichior, sucUrl, șampon, con
fecții, electrocasnice. (2624)

CEDEZ apartament zonă centrală, etaj 10, complet mobilat, 
aragaze, butelie și electric, două televizoare, mașină de spălat, 
mașină cusut Singer, frigider, servicii cristal, telefon, etc. Preț 1,9 
milioane lei sau 6 500 dolari, negociabil. Petroșani, 43513. (2661)«

PREIAU contract garsonieră, zona Parîng — Dacia. Ofer re
compensă. Telefon 43320. (2675).

COLECTIVUL creșei Aninoasa mulțumește Societății come»* 
claie D.D.D. Mihaela S.R.A. Alba și Primăriei Aninoasa pentru 
actul de caritate făcut: 60 kg carne de porc. (2684). J

DECESE i

SOȚUL Mitică anunță cu nemărginită durere, încetarea din 
viață a scumpei sale soții

GIIIMPAU MARIA
Inmormintarea are loc azi, ora 14. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliu, din Aeroport.

FIICA Gabl, ginerele Ghiță și nepotul Tăvi, cu inimile zdro
bite dc durere, anunțăm că buna noastră mamă, soacră și bunică 

GIIIMPAU MARIA
nc-a părăsit pentru totdeauna.

Nu te vom uita niciodată.

FIUL Doru și nora Simona, copleșiți de durere, anunțăm cl 
iubita noastră mamă și soacră

GIIIMPAU MARIA
n plecat dintre noi pentru totdeaunn.

O vom iubi toată viața. (2697)

FAMILIA Silindaru Maria mulțumim colectivului Univer
sității Tehnice Petroșani, rudelor și vecinilor, care, prin prezen
ță și flori iic-au fost alături in marea durere pricinuită de 
dispariția celei ce a fost o minunată mamă, bunică și străbunică 

STOTSEK GHIZELA
(2680)

COMEMORARE

SOȚIA Maria, împreună cu cci doi copii Cristina și lonuț. 
amintesc celor care l-au cunoscut, că se Implineso doi ani de Is 
dispariția celui ce a fost un bun tată și soț,

Sing. MIRG1 — DANIGAR 1OAN
Nii-1 vom uita niciodată. (2679).
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WIEK-END ÎL

ZOO-PAMFLET
Eseu despre o mîță blîndă

L-am cunoscut in urmă cu vreo... Dar ce importanță mai are? 
Cert este că in grădina zoo-socială, intre viețuitoarele pădurii 
noastre cu prea multe uscături post-decembriste care s-au adăugat 
celor ante-decembriste, și-a făcut, de-a bușilea, apariția. Lucrase 
ci.iva ani la o scorbură. Ajunsese chiar electroscorburar șef. A 
evoluat sub ochii tuturor cetățenilor pădurii. Mai intii, miță blîn- 
i.a Pasămite, ar vrea să ajungă șeful viețuitoarelor, numai și 
n'j'nai pentru ca să facă ordine cu cumsecădenie pe cărările pă
durii. să curețe frunzele uscate, să alunge lupii, să apere mieii, 
să aducă ba una, ba alta... Totul pentru fericirea nețărmurită a 
scorburarilor și a bietelor viețuitoare domestice, obidite amar de 
ani de hiene și șacali roșii. Partidul dulăilor autohtoni a declarat 
c -l sprijină în nobilul său scop. Mița blîndă a venit însă cu dez
mințirea pe la mijlocul Iul februarie curent. După care alte cîteva 
grupulețe specializate in disputarea oaselor de ros în pădure, au 
zis și scris: «Mița blîndă e cu noi și va fi trai în zăvoi, vom scăpa 
și de noroi, și de griji, și de nevoi1*.

A mai trecut ceva vreme. Uraaa! „Mița blîndă e în frunte, 
roita blîndă e cu noi !“. Numai că felina, tot felină rămîne. A 
scos ghearele. Mieunatul a devenit răget, iar mița blîndă a deve
nit Mița Leone. Unde-i traiul și mălaiul ? La scorbura unde lu
cra e două zile a fost sărbătoare. „Trăiască... !“. Iar pe la colțuri 
„Bine că s-a adus !“. Mă rog, povestea miței. Și s-a pus Mița-Leo- 
ne ba pe dftrîmat cîte-o vizuină a bietelor viețuitoare, ba pe o 
raită — două mai pe-aproape sau mai peste păduri și ape, mal pe 
ici... mai pe colea...

Cărăr le pădurii — pline de gropi, apă-n vizuine — ioc, vizulne 
nou construite — nix, frunze și resturi animalice destule, spre 
sat- facția dulăilor, șobolanilor autentici și chiar a maidanezilor.-

Așa paradis, nici că s-a mai văzut prin biata pădure ! Tar 
mița noastră nu mai vrea să miaune. Zgirîie brinza, uneori vor
bește pre limba tigrului, alteori se-aseunde cu zilele. C-așa-i cu 
mițele blinde. Ce-au învățat 45 de ani fac și acum, dar poartă 
altă blană.

Ni< u BACIU

Soare, soare vino iară și ne mingiie c-o rază !

Din nou Zoltan SZABO ne 
poartă în lumea rîsului și a 
sarcasmului.

De rîsul lumii

A TRECUT SI ZIUA LOR.„
f

CRONICA RIMATA

Soarele ne ninge, blînd, 
raz.c-n ochii tuturor.

Istoria epigramei
Toți iml par că-s nătărăi 
Dar nu-i lucru de mirare 
Căci galbene i e par toate 
C’elui ce are galbinare.

(Al. HRJSOVERGHl, 1840)

Alei zace ncvasta-mta
Din „buna** nenorocire 
Zacc-atit pentru a nva
C5t și a ei liniștire.

; (Anton l’ANN, 1850)

lată * -c tai e
t>i nici versuri nu mai face 
Șoarecii dc la arhiva 
l-au rus pana cea a<tivă 
Și-altă pană nu găseștr- 
Ca să scrie că tiăie te.

(Georgc SION, 1870)

/^FANTAST IC ce S a 
SCUMPIT AlC ALT^MIUtFA ’ J

MOROSCOD
GEMENI

(21 mai — 21 ionia)
Cea mai mare victorie a dv. 

pe frontul „inviz.ibil1’,
RAO

(22 luni» — 22 iulie)
Vi se administrează o lecție 

despre cum se poate petrece 
frumos, fără muzică și băutură.

LEU
(22 Folio — 22 augml)

O ocazie «mică vă este „sufla
ta'*, numai pentru a va strica 
planurile zilei.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Fără să vă dați seama, dați 
motive de nemulțumire par
tenerului conjugal.

BALANȚA
(23 septembrie 22 octombrie)

Puteți începe orice, avlnd fn 
vedere tofușî faptul că nu veți 
finaliza nimic.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Dacă apar semne de oboseală 
e semn sigur că se impune evita
rea abuzurilor.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Zi însorită și ia propriu și ia 
figurat.

CAPRICORN
(21 derembrie — 19 Ianuarie)

Starea sănătății se ameliorea
ză simțitor, contribuind la o 
excelentă dispoziție sufletească.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Receptivitatea la sugestii nu 
trebuie sa vă știrbească autori
tatea.

pești
<19 februar c — 20 martie)

Clipa marilor împliniri nu 
m: anunță...

BERFIF.O
(21 martie — 20 aprilie)

Anturajul dv. e adecvat porni
rilor mntinalc, dar nu rezistă la 
proba de durată.,

TAUR ? •
(21 aprilie — 20 mal) i 

Voib- pe ia uși înalte, •*

I 
I 
I
I
IO sclipire, ca un gind,

si-a trecut si ziua lor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i;II

Bieți copii fără de vină, 
cautînd în viață loc, 
vrînd, cu noi, spre noi să vină, 
inventîndu-și cîte-un joc.
Aia vechii, pesimiștii, 
se mai joacă, demodați, 
tot „de-a hoții și vardiștii". 
Cei moderni au prins de ieri 
noul joc de societate 
„de-a mineri și scutieri". 
Invingîndu-și, totuși, teama, 
cîte unii 
cel „de-a 
(dreptu-i 
îndeobște 
i n vestit...
Iarăși 
(>e un 
care tată-sau 
Doi prieteni, 
in timp s-au modernizat. 
(I'iin-I intr-a doua primară), 
unul s-a privatizat, 
celălalt îl urmărește

un partid 
aderenți, 
nu-s admiși 
și coiigenți.

1
J

<5
■ «1

reiau jocul 
tata și de-a mama*1, 
însă tot mai rar).
„tatăl" este 
parlamentar.

.mama" II preferă 
altul, mult mai mic, 

„butic“. 
nedespărțiți.

cu „garda financiară". 
Tocilarul clasei, sobru, 
de speculații avid, 
renunțînd la-olimpiade, 
isi formează 
cu noian de 
printre care 
compromiși
Unul economicos, 
că il știe-o clasă-ntreagă, 
si-a luat un vraf de cretâ 
precum și-o tăbliță neagră. 
Scrie, șterge, pe-ndelete, 
ca îi trebuie-o avere 
să iși cumpere caiete.
Doi din ei prefera „trocul"! * 
Trei timbre-un cuțit inox «■ 
i< ntra unei poze sexy 
(numai cu Samantha Fox). 
MeStecînd la Jely-IIon 
vin copii și văd că scriu, ' ’
eu profit de-mprejurare 
si le iau un interviu. 
Acum, după ziua lor 
Și un pici răspunde „Hopa, 
noi, de ziua noastră-am vrut 
sa intiăm în Europa !“.

Mircea ANDRA9

l'uvinte pclrivite și-n rime definite
ORIZONTAL: 1) Un’ la altul sar cu gu

ra. Se si'îșie, se înghit; 2) Nu prea au nici 
.singe-n vene — Exclamind, au obosit I 3. 
El c doar un ins la tablă — Câ-i obișnui! 
cu plugul; 4) Trei ambasadori nu-1 iartă)
— Și-i pronunță beteșugul; 5. Un secret 
e un secret •— Chiar de-i muzicală fata; 
6) Ciici in codul rebusist Tuș amesteca și 
tata I — Soare egiptean perfect — îi ara
ta începutul Ia cutia fermecată, Al Pan
dorei scump obiect! 7) Stil grecesc — Cc-I 
sus, departe, Rupt de toți și rupt de glie! 
8) Sau calif arab — Ori doamna Ce ro
manțele mingiie. 9) Suptrat, nevoie mare; 
10) Se gînch ște, prăpăditul, cum să spu- 
nă-a< um cuvintu) Ca să fie clar • firșit.rl.

?■

VERTICAL: 1 Altu-i pus pe navulire ' 
2. PI n dc verva si umor; 3. Chiar de e 
bizar amicul; 4. C'întă celor mai i. in cor
— Patru slove ce-atl fost scrise Sus, pe 
Crucea lui Hristos; 5. Un prefix ce-nseam- 
nă doi - Zonă verde, mrrs pe jos — Uj'o <> 
pana s a creat 6 Părți dramatice n do'.i’e
— I.u ,.'i tuli amesh nt ! 7. Credinc ioasă i
pîn* la capăt — Marc n Ar.ia uitat ; fl, 
și-lin eiete t — Prinți o pîHă ; 9 Sau o 
plnză specială ce sc pune sus, la guler, 
pentru a I menține foi ma (pl ) ; U). La
com, >e repede drept Spre o pasăre uita
tă ; Păsăroi re vrea, adică, Să înghită o 
surata.
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LI NI, 15 II NIE .

13,00 Actualități.
13.10 Calendarul zilei.
13,20
14.10
14.30
15,00
15.30
15.55
16,25
16.55
17,Q0

U'orldnct USIA. 
Avanpremieră TV. 
Casa și gradina. 
Muzica pentru toți. 
Televiziunea vă ascultă ! 
Pro Patria.
Ln obiectiv : Doru Pană. 
Actualități.
Emisiunea în limba ma
ghiară.
Campionatul european de 
fotbal: Scoția — Germa

nia. Transmisiune directă 
de la Norrkoping. In pau
ză : Desene animate.

20,00 Actualități.
20,35 Iar timpul creștc-n urma 

mea... Poeme de Mihai 
Eminescu.
Campionatul european de 
fotbal: Olanda — GSI. 
Transmisiune directă de Ia 
Goteborg.

Studioul economic.
Cronica Parlamentului.
— Actualități.

0,10 Confluențe.

18,05

21,05

23,05
23,30

MARȚI, 16 II SIL

7 00

10,00
10,20
10.30

12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.50
14.55
15.30

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
-TV5 Europe. Super Ghan- 
nel. TVP Rainbow 
port — Columbia.

Ora de muzică.
Interferențe.
Muzică pentru părinți. 
Actualități. Meteo. 
Tradiții.
Avanpremieră TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Curs de limba rusă. 
Muzica pentru toți. 
Conviețuiri. 
Actualități.
Repere Transilvane. 
Mindrc-s horile la noii

Re-

46,00
46,30
47,00
17,05
17.35
18,00 Salut, prietenii

I 49,00 Studioul economic.
‘ 19,30 Desene animate.

Gasa zburătoare.
, 20.00 Actualități.

20.35 Sport. 
Telecincmatcca.
Intr-o seară, un fren,„ 
(Franța — Belgia, 1968). 
în fața națiunii. 
Cultura în lume. 
Cronica Parlamentului. 
— Actualități. 
Meridianele dansului.

20,45

22,25
| 22,55
1 23,25

0,05

MIERCURI, 17 IUNIE

11,20
14,50
14,55
15.30
16,00
16,25
16.30
17,00
17.30
18,00
18.30
19,00

19,30
20,05

21,05

23,05
2?,35

Civilizația montană. 
Avanpremiera TV. 
Preuniversitaria.
Teleșcoală.
Recital Maria Bararu. 
Actualități.
Arte vizuale.
15, 16, 17, 13.
Studioul muzicii ușoare.
Universul cunoașterii. 
Studioul economic.
Desene animate.
Casa zburătoare.

Actualități.
l'ilm serial.
Virginie iși face de cap. 
înregistrare CFI.
Episodul 2.

Campionatul european de 
fotbal : Suedia — Anglia. 
Transmisiune directă de 
la Stockholm.
In fața națiunii.
Cronica Parlamentului.

15-21 iunie

— Actualități.
0,15 Campionatul european de 

fotbal : Franța — Daner 
marca. înregistrare de la 
Malmo. $

JOI, 18 IUNIE

7,00

10,00
10,20
10,30

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. Meteo.
Calendarul zilei.
Worldnet USIA. Supe? 
Ghannel.
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi. 
Jazz-Magazin.

12,10
13,00
13.30
14,00 Actualități. Meteo.
14,20 Conviețuiri.
14,50 -
15.30
16,00
16.30 Actualități.
16,35 Repere iMoldave.
17,05
17.30

Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Eveniment cultural.

Dosarele istoriei.
Tele-discul muzicii 
larc.
Reporter ’92.
Simpozion.

popii»’

17,45
18,15 
19,00 Desene animate.

Gasa zburătoare. 
Actualități. 
Film serial.
Dallas.
Episodul 137. 
Reflecții rutiere. 
Campionatul european 
fotbal: Olanda —• 
mania. Transmisiune 
rectă de la Goteborg. 

Studioul economic. 
Cronica Parlamentului. 
—• Actualități. 
Campionatul european 
fotbal : Scoția — GSI. 
registrare de la Norrko- 
ping

19,30
20,00

20,50
21,05

23,05
23,35

0,15

V INERI, 19 IUNIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol- 
dova. Telematinal.

10,00 '‘Actualități.
10,20 Calendarul zilei. 7,00
10,30 Film serial. 

Veterinarul, 
înregistrare CFI. 10,00
Episodul 3. 10,20

11,25 Super Cliannel. La .Sept. 10,30
12,20 Ora de muzică.
13,10 Virsta a treia.
13,40 Pădurea noastră, viața 12,00

noastră. 12,50
14,00 Actualități. 4 3,10

I.

de
Gep.

dl-

de 
In-

Programul Televiziunii Na
ționale clin Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Film artistic.
Poveste dc iubire.
(SUA, 1939)

Super Cliannel.
Descoperirea 1 'lunetei.
Ora de muzică.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar dc redacțio 
ȘTEFAN CIMPOI 

Responsabil de numâr : 
fon MUSTAȚA 
Corectura : 

Emilia AFIIIRFI si Viorica I IRIUI.ESCU

fi”

14,00
14.20
14,40
15,10
15,25
111,00
16.20
16.50
17,00
17,05

18,05
18,30

20,00
20,35
20.45
21.45

24,00
0 10

Actualități. Meteo. 
Mondo-Musica. 
Ancheta TV. 
Recital de operă. 
Preuniversitaria. 
Muzica pentru toți. 
I.imba noastră. 
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiunea în limba 
mană. 
Viața Parlamentară.
Magazin TV. Toți pentru 
1/4 pentru toți. Partea I. 
Actualități.
Sport
Film serial.
Magazin TV. Toți pentru 
1/4 pentru toți. Partea a 
Il-a.
Actualități.
Intîlnirea de la miezul 
nopții.

SniBA FA, 20 IUNIE

ger-

Bună dimineața I 
Șahul de la A la Z. 
Actualități. Meteo. 
Club „Anda“. 
Alfa și omega. 
Itinerarii.
Ora de muzică.
7x7.
Actualități. Meteo. 
Reflecții rutiere. 
Desene animate. 
Studioul șlagărelor. 
Al doilea război mondial. 
Documentar.
Vedete în recital: Patricia 
Kaas.
Magazin cinematografici 
Ecranul.
Automobilism. 
Video-Satelit.
Gong I 
Mapamond.
De dragoste și dor„, 
Teleencicloped ia. 
Actualități.
Film serial. 
Twin Pcaks. 
(SUA). Episodul 5.

21,30 Săptămîna sportivă. 
21,50

9.00
9,50 

10,00 
10,10 
11.10 
12,00
12.30
13.30 
14,00 
14.10 
14,20 
14.45
15,15

15,40.

16,00

17,00
17.35
18,00
18,30
19,00
19,15
20,00
20.35

22,40
22,55

0,30

Telecabaret la „Favorit", 
Poiana Brașov. 
Actualități.
Film artistic. *
Patul în flăcări.
(SUA, 1984) 

Video-discoteca Interna
țională.

DUMINICA 21 IUNIE

8.30
9.30

10,20

10.50
11.00
12.00
13.30
14,00
14,10
14.30

18.35
19,10

20,00
20,30

21,05

2.1,05

de 
cu

Bună dimineața 1 
Intreabă-mă 1 
Film serial pentru copii.
Fram.
Producție a Studioului 
Film TV, în colaborare
Gasa dc Filme Cinci, 1982. 
Episodul 1. 
Actualități.
T.umină din lumină. 
Viața satului.
Te sub geana dorului...
Actualități. Meteo.
Atlas.
Video-Mngazin.
Știință și imaginație. 

Convorbiri de duminică. 
Film serial
Dai las.
Episodul 138. 
Actualități. 
Film artistic.
Nebuniile lai ltobin Ilood.
(SUA, 1981)
Campionatul european de 
fotbal : prima semifinală. 
Transmisiune directă dc la 
Stockholm.
Actualități.

23,30 Maeștri.

I 
I 
I
I

i
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Cotidianul de opinie ți Informație 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizai 

SOCIETATEA COMERCIAI A

ni 
dc

„ZORI NO1“ S A. 
înființată conform 
cizici nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCf.A HU.IORESrU

De

Am fost coleg cu regele V hai
Aceste rîndurl nu urmăreso în nici un fel implicarea într-o 

discuție despre forma de guvernămînt a țării, atît de la modă și 
(de ce nu ?) foarte firesc pusă in aceste vremuri.

Orfan de război, mamă neștiutoare de carte, nouă copii... A- 
ccasta este viața mea. In condițiile deosebite ale anilor '30 am 
reușit la examenul de admitere în Liceul Militar „Nicolae Filii 
pescu“ de la Mănăstirea Dealu, pentru ca. la scurt timp după 
începerea cursurilor, în toamna anului 1930, în capul catalogului 
meu de clasă să apară un nume : „Măria Sa Mihai, Mare Voevod 
de Alba-lulia“. Rege, între anii 1927—1930 cînd, fiind minor, țara 
era condusă de o regență, redevine prinț moștenitor sub titula
tura istoric-evocatoare de mai sus, atunci cînd revine la domnie 
tatăl său, regele Carol al II-lea, ca urmare a conjuncturii poli
tice interne.

Oficialitatea actelor sună astfel :
„Scumpul Meu, Ministru al Armatei.
„... veți însuma... pe iubitul Meu fiu, Măria Sa Mihaiu, Mare 

Voevod de Alba-Iulia, în controalele Liceului Militar «Nicolae Fi- 
lipescu» de la Mănăstirea Dealului pe ziua de 25 octombrie, cînd 
împlinește 9 ani... ss. CAROL, Sinaia, 5 octombrie 1930“. (în orto
grafia timpului).

Ordinul de zi nr. 334 din 22 octombrie 1930. dat de coman
dantul liceului sună, la rîndu-i, astfel : „M. S. Regele Carol (al) 
II-lea... comunică Înalta Sa dorință... ca Măria Sa Mihaiu Voevod 
de Alba Iulia să fie înscris ca elev al Liceului Militar «Nicolae 
Filipescu» de la Mănăstirea Dealu. ORDON: înscrierea Măriei 
Sale Mihaiu, Mare Voevod de Alba Iulia, în cadrele acestui liceu 
militar pe ziua de 25 octombrie 1930, iar promoția clasei I-a se 
va intitula : «Promoția Măriei Sale Mihaiu, Mare Voevod de Alba 
Iulia».

Cei în drept se vor conforma.
Comandantul Liceului Militar «Nicolae Filipescu», Colonel, ss, 

Pascu“.
Promoția în chestiune este promoția a XXIlI-a, 1930—1938. 

Trebuie să precizez că este vorba de o clasă în care prezența 
moștenitorului tronului se materializa prin vizite pe care le făcea 
la liceu din cînd în cînd, fie împreună și, respectiv, însoțind pa 
rege, fie venind cu colegi din clasa anume constituită la palatul 
regal pentru efectuarea studnlor liceale cu regularitatea firească 
a procesului de învățămînt. * Așadar, noi, cei de la Mănăstirea 
Dealu, ne-am bucurat de o colegialitate onorifică, eare a lăsat 
amintiri fiecăruia în raport cu ocaziile ce le-au avut de a fi mai 
aproape, de a fi vorbit cu Domnia Sa într-o situație sau alta.

Personal, este cazul să mă opresc asupra uneia mai semni
ficativă și fără comentariu, cel puțin pe moment, pentru a lăsa 
fiecăruia posibilitatea de a-î intui specificul.

într-o recreație, în anul 1934, încopînd să mă preocupe aspec
te legate de Istoricul Mănăstirii Dealu, tocmai mă urcasem pe 
brîul care înconjoară zidul bisericii să mai dizloc un bloc din zid 
spre a revedea modul de construcție a bisericii, cînd m-am și po
menit cu Mihai lingă mine, pe acel brîu. Cum tocmai începusem 
să mișc blocul de piatră, i-am adresat rugămintea de a se feri 
puțin în lături, să nu cumva să scap blocul și să ne cadă pe pi« 
cioare, ceea ce a făcut, dar astfel îneît să vadă totuși ce este acolo. 
Scoțînd blocul și revăzînd interiorul locului gol, care dezvăluia 
faptul că blocurile de piatră nu erau prinse cu mortar, ci cu scoabe 
de fier, la capetele cărora s-a turnat plumb (topit), l-am explicat' 
acest mod al bătrînilor noștri meșteri de biserici, îa 
mulțumit și a fugit spre clasă, printre altele și pentru 
minase pauza...

caic mi-a' 
că se ter

Gheorghe TA TOM IR
■ ■■■■■■■■■■■•■•■■■■«■a ■■

DISCO
CLASAMENT: 1. 1 Wanna

Wake Up With You —- Boris 
Gardiner; 2. Romeo And Juliet 
— Blue System; 3. Hazard — 
Richard Marx| 4. Rhythm îs A 
Dancer — SNAPj 5. Alright — 
Dayeene j 6. Don ’t Let The Sun 

Elton John
I Re- 

ime — Michael Jack- 
• son | 8. If You Go Away — New 
IKids On The Block; 9. Evcry- 

body Move — Gathy Dennis; 
110. Story Of The Blue — Gary 

Moore.

ȘTIRI, INFORMAȚII : ■ So
ția lui Rod Stcwart, manechinul 
Rachel Munter, a născut o fe
tiță in greutate de 3,900 kg, ca
re a fost botezată Rence. ■ De 
marc savoare și dinamism reci
talul lui Aurclian Temișan (a 
împlinit 20 ani pe 3 iunie a.c.) 
în microiecitaiul său susținut 
la discoteca „Vox Montis" de 
la Casa de Cultură a Sindicate
lor Petroșani săptămîna trecută. Q Celebrul grup dc rock latin, 
Sanlana (cu activitate din 1969), 
a realizat un nou disc I*,P editat 
la „Polydor”, disc intitulat „Mi- 
l;jrgo“. ■ Jcan Mărie Cuus- 
scaux, partenera de viață a cu
noscutului interpret de muzică 
soul Wilson I’ickct (51 ani), l-a

I Go Down On Me —
’ and George Michaelj 7.I member Ti..._ TIU.—
• son i 8. If Y ~

I 
I
I 
I
I
I 
li
I

Materialele nccoinandate jl nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datețor 
cuprinse in articole aparține, in exclusi
vitate, autorilor.

1" .HlC

dat pc acesta în judecată pentru 
daune provocate de injurii și 
violențe.
■ Din 15 iunie va emite din 
nou postul „Radio Vacanța" 

Costine.ști. Coordonatorul emi
siunilor va fi Florin Helmis 
(„Radio în Blue Jeans“). Alături 
de el, echipe consacrate de pre
zentatori, dar și studenți de la 
jurnalistică, pe perioade schim
bate din două în două săptămînl 
Printre cei mai cunoscuți:' So
rin Caracseghi, Gabriel Basara- 
besett, Florin Silviu Ursulescu (15 
august — 1 septembrie), Miha- 
ela Voican.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI ! 
Tudor Roșea, Petroșani : Grupul 
Black Crows a luat ființă în 
urmă cu patru ani, avînd o o- 
rientare spre rhythm and blues. 
Ii are în componență pe Ricbi 
Robinson — chitară, Ghris Ro- 
binson — voce, lider, Johnny, 
Colt — bas, Mark Ford — chi
tară, Stevc Gorman — tobe. Pi- 
nă în prezent au editat două al
bume, „Shake 
kcr“ (1990) și 
Ilarmony And 
nion" (1992).

Your Money Ma- 
„The Southcm 

Musical Compa-

ROCK
Gonii ȚUȚU

*

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. t 
Telefoane: 41662 (director-rcdactor »cf)| 
41GG3, 42161 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani
Nlcolap Bălccscu nr. 2. Telefon 41365


