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1 Decembrie

ZIUA MțllllU A RJ’.li! îl
In cronici îngălbenite de vreme, în cărți, dar mai cu scamă 

sub brazde și-n albia apelor, în sufletele generațiilor succed.il e 
de milenii, în momente dăltuite din piatră ori modelate din 
fier; se află înscrisă istoria poporului român, rîvnit de ime 
dezmembrat vremelnic și amenințat, vîndut ori hulit, rostit nu 
ființei, dar robit niciodată și unit întotdeauna prin limbă, cred r< 

ță, obiceiuri, virtuți, perseverență în a exista pe meleagurile un le 
i-au trăit strămoșii, unde s-a format ca neam.

Fiecare izbîndă cu jertfele ei pentru neatîrnare și ființare — 
a lui Mircea șl Ștefan și Viteazul și Horea și Iancu — a pus o I 
piatră la temelia vetrei românești, consolidind existența n intr- 
ruptă a poporului, astfel că reîntregirea de la 1 Decembrie l'»H 
împlinită prin voința tuturor românilor din Banat pină la Dun i ■ 
și Basarabia, a celor în viață atunci dar visată de cei căzuți I; 
Oituz, Mărășești, Vîlcan, Oboroca, a fost un act firesc de justi.i

Acum la ceas de sărbătoare să ne reamintim cuvinhle ma 
relui istoric Vasile Pârvan :

„Cîntați eroi, imnul martirilor, cari de zeci de veacuri a i 
sîngerat pentru libertatea de azi. Cîntați lauda vitei lor ari în 
singurătate și uitare au apărat de veacuri patria daco-rom'nă <ii 
azi...“.

I’rof. Mir .a MI N ;
\_________________________________________________________________

IN ZIARUL DE MIERCURI
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SAȘA S-A SCKES ISTORIA
Pagină specială dedicată Zilei națion le a României.

Oamenii trec, patria rămîne
Slăvit prin Ordinul de Zi/Nu te-am văzut trecut anume/Tu c 

soldatul fura numc/Cc-n veci de veci se va numi/Oslașul cel m 
sfint din lume.

(Ostașul fără nume — M D. RADULESCU)

Cvpil fiind, pe Lăncile școlii, 
ba primăvara anilor mei de in- 
țel-g‘_re a lumii, priveam cu e- 
vlavie la cartea de istorie, dc- 
rulîndu-mi, in imaginația mea, 
filmul c) Idirii neamului.

Vedeam cu ochii minții de 
atunci pc Decebal, înconjurat de 
oameni Lui bați, acoperind cu 
trupurile lor potecile ce duceau 
spie casă. Auzi, im glasul 1 ii 
Ștef m cel Mure și Sfint clicmin- 
du-și rWzețij să jure, pe steagul 
cu cap de bour, că nu vor g i >i 
lini.'., pînă ce dușmanii veniți 
eu gindjri rele nu vor fi alun
gi iji din țară. I’rive ni la M.h ii 
Uit .izul, cu barda intr-o mină 
și in c il ilta mina ținind stin
dard al uniră njamului. Visam 
in ••■net de goarne panduiii și 
d 'ii, dfnd iureș sub ploaie
de Ioc, spre crîncenc linii duș
mane, ocrotiți de tricolor. Plin- 
geam pe clmpul Mărâșeștilor la 
tainica poruncă a inimilor de 
ro.nâni „Pc aici nu sn trece", 
plingcam nemurirea miilor de 
vieți tinere prin moarte de erou, 
pretutinderi sub Steag.

Stindardul cel mare nc-a fost 
întotdeauna îndemn și speran
ța, iar plata eroilor a fost una 
și permanent aceeași, flutura
rea liberă și mîndră a tricoloru
lui pe dezrobite plaiuri străbune.

/istiizi, un nou contingent de 
tineri o-tași depune jurămînt. de 
credință față de Țară. Este un 
prilej alei, puțini fiind cel «are 
au ș insa de a intra in rîndurile

Bărbaților străjuituri ai vetrs 
românești în ajunul Zilei Națio 
nule. Sub arcul de triuml a 
legâmintului cu țara mumă, c 
umern atinși ele brumă, cu ini 
mile ca un cuibar de aștri pul 
sînd în cadențe t îinice, Feți Fru 
mo.ii României iți jură ție Țar 
de a-ți păzi gradina roditoare îi 
care au prins viață visurile stră 
moșilor. In această dimineaț 
de neuitat a vieții, ai deveni 
mai putcinică și niai mindrâ c 
incâ o generație.

Alături de ei, noi, cei pen* 
care iubirea de țară se confund 
cu sensul existenței și al rostu 
lui nostru pe pămînt, iți promi 
tem cu gaj de suflet și clipă di 
inimă că vom ourta pe urnei 
povara misiunii noastre, iar ve 
ghea noastră va fi neîntrerupt 
pentru tot ceea ce însemni, -1 
la primul fir de iarbă și pînă 1 
ultima creastă a Carpaților.

Și, chiar de sîntein trecător 
vom lăsa urmașilor noștri mo.' 
tenirea primită și de noj cu a' 
pră poruncă dc la oștenii c< 
vechi: cei care vor urma să ste 
scut, sub viitoarea ro.ș-galben’ 
albastră, tărîmului sfînt und 
zao osemintele noastre I Iar ti 
Țară, vei rămîne așa cum eșt 
statornică, demnă, nctemătoari 
Infruntînd timpul și timpurile.

Pentru că întotdeauna doa 
O?MENII TREG, PATRIA RA 
MINE I

ro.ș-ga

Colonel Dumitru MARCU

Zite nelucrătoare ca îiemiJsuta
Zilele neluciătoare ale lunii decembrie: 

marți, 1 decembrie; vineri, 25, sîmbătă, 
2G, joi, 31 decembrie. De asemenea, zilele 
de vineri, 1 ianuarie și sîmbătă, 2 ianuarie 
1993 sînt nelucrătoare.

După cum se poate vedea, în luna de
cembrie vom beneficia de 11 zile ut lu
crătoare. Trai neneacă, mai ceva c i n 
comunismul superdezvoltat!

Trăiască ai noștri! (Urale...)

S-a prelungit acțiunea 
de distribuire a certificatelor 

de proprietate
Parlamentul României a hotărît prelungirea acțiunii de dis

tribuire a certificatelor de proprietate, de la 27 noiembrie, pînă 
la 31 decembrie 1992, făcindu-se posibilă ridicarea lor de către 
cele aproape 2 milioane persoane care, din diferite motive, nu au 
reușit să intre in posesia aocstora. Măsura va fi însușită în teri
toriu, de către organele împuternicite în acest scop și cei în cauză 
vor bate, credem, mai des, acum, de luna cadourilor, la porțile 
„darurilor" de la Guvern.

De precizat că data de 31 decembrie 1992 a fost nu numai ac
ceptată de parlamentari dar și ultima votată în aceeași ședință. 
Dacă Parlamentul a fost foarte hotarit, să vedem cît de hotărîți 
vor fi restanțierii 7

iZ0W-?RHH3j
I
I Am încercat să vR menajam 
Icît mai mult cu putință și in ge

neral, am reușit, credem noi, s i 
[ocolim veștile proaste. Dar, o- 

dată pornite pe un curs, lucru - 
le ajung, în final, la deznodamm-

I tul care le este sortit. Am fi vr.it 
• să vă anunțăm despre scumpi- 
Irea ziarului nostru peste doua 

luni sau peste un an, sau... nici-

I odată. N-a fost să fie. Inecpind 
cu data de 1 decembrie, veți pu-

Îtea cumpăra ziarul „Zori noi 
numai la prețul unitar de lr> 
lei. Abonamentele se iac la ve-

I chiul preț — pentru luna decem
brie. Vă mulțumim pentru irde-

| lege re!

Lovitură de stat la teatrul de stat

• SIMBATA, 28 NOIEMBRIE 
a c., la Petroșani, un nou contin
gent de militari al garnizoanei 
V ii Jiului va depune jurămîn- 
tul militar, ruspunzind astfel che
mărilor de apărare a gliei stră
moșești. In prezența comandan
ților da garnizoană, a corpului 
ofițeieso, a pătinților șl invitati- 
lor, cel mal tineri ostași al văii 
Jiului vor rosti emoționantul Ju
rămînt de credință față de pa
trie și popor.

• LUNI, 30 NOIEMBRIE a.C 
la Cercul Militar din Vulcan vo 
avea loo manifestările dedicați 
sărbătoririi Zilei naționale i 
României. Sub îndrumarea șefu 
1 il Cercului Militar Vulcan, d 
căpitan Ioan Aldescu și In pra 
zența numeroșilor invitați — ca 
dre militare, veterani de războ 
reprezentanți ai organelor d 
conducere locală, cto — va a 
vea loo un spectacol cultural- 
artîstlo șl evocarea zilei de 
Decembrie în Istoria neamulu 
românesc.

Următorul număr al ziarului 
nostru apare miercuri, 

_2 decembrie

Teatrul de stat din Petroșani și-a schimbat 
numele, devenind dramatic, ca să nu mai spună 
nimeni că aici se stă degeaba. Intr-adevăr, nu 
se stă. Se trag sfori.

Deținem — șl publicăm în pag. a II-a copia 
unei adrese, de fapt un ultimatum. Poartă sem
nătura celor trei lideri al unui sindicat format 
din 13 membri. Și aici se confirmă proverbul: 
țara arde și sindicatul teatrului îșl pune părul 
pe bigudiuri. Prefectura cheltuie zeci de milioa
ne pentru a face respirație artificială unei ins
tituții care refuză să trăiască. Tema memoriu
lui este simplă. Se caută nod în papură. Me-i 
morlul sindicatului „Masca" pare scris de dao- 
tilografa lui Tom I.antoș, de curînd alfabetizată 
In România. Zeci de greșeli de gramatică faa 
din memoriu o sfidare adusă limbii șl culturii 
române. Memoriul sforăie răutăcios, precum 
calul lui Ștefan cel Sfint, intrat din greșeală 
în Templul lui David.

Uneori, fără să vrei, începi să-l iubești p» 
Vădim Tudor. Mal ales atunci cînd citești un 
memori.u semnat de un comitet sindical alcăi 
tuit din nume sută la sută neromânești. U« 
memoriu care acuză, Incriminează, calomniază 
un lung șii de nume sută la sută românești.

I ucrarea unui veteran al teatrului (Nicol.ic, nj 
Nikola) este etichetată drept „surogat de spec. 
tacol . către o doamnă care vinde bilete. Ac 
tom u peste picior a terminat două facul- 
tăț . j . . ..uloarea luj nu s-a prea obosit cu 
școala. Memoriul amenință cu dl. Ion Iliescx 
cu dl. deputat FDSN Ana, cu legea (prea p j- 
țin studiată).

Ge se vrea? Capul directorului. Pentru că 
se încăpățînează să facă teatru, deși nu are 
bani, nu are regizori, nu are motorină, nu are 
actori. Pentru că il cheamă, simplu și banii, 
Dumitru. Nu-1 cheamă Demeter. Nici măcar 
Dlmltrl. In locul lui se încearcă instalarea u- 
nul avion de vînătoare Messerschmidt. Că doar 
românii sînt proști, se știe. Au și păr pe limbă. 
Nu se pricep la teatru românesc. Și mai sînt 
și botezați. Șl ortodocși. Numai belele.

!Ea Petroșani, la Teatrul de stat se stă la pîn- 
dă. Sub masca unui sindicat se urzesc, ba se 
pun și pe hîrtie, intrigi antiromânești. Domn i- 
le prefect, aveți grijă cui dați milioanele. Șt 
mai ascultați și plînsul românului; pentru oă 
trăim Sn țară românească.

UN SIMPLU SPECTATOR ,<
N.R. Citiți în pag. a ll-n „SITUAȚIE COMICA LA 

TEATRUL DRAM \TIC !“ Citiți >i vă iluminați!

succed.il
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SITUAȚIE COMICĂ LA TEATRUL... DRAMATIC!
CE ZICE SINDICATUL

Cau'C. DIRECȚIA TEATRULUI
— D-lui director Dumitru Velea
— D-nei contabil șef Birleanu M.

In urina adunării Comitetului sindical, 
care a avut loc pe data de 13 nov. 1992, 
pentru bunul mers al teatrului și pentru 
a nu mai persista in greșeli și abateri fla
grante de la legile in vigoare, precum și â 
dispozițiilor Ministerului Culturii, cerem 
următoarele :

1) — Formarea de urgență a Consiliu
lui Administrativ al teatrului.

2. — Prezentarea repertoriului pe sta- 
j unea in curs, precum și a regizorilor și 
scenografilor care urmează să colaboreze 
cu teatrul nostru. Noi propunem in re- 
; rtoriul stagiunii acftuale următoarele 
p.u ti'.un :

— „Angajare de clowni" de Vișnek
— „De ce dormi, iubito" de J. Vandeloo 

deci, două premiere, unde este cuprins 
tot colectivul, sau „Mizerie și noblețe" de 
Eduardo Scarpetta, care cuprinde tot co- 
1-. ctivul intr-o singură producție artistică 
și necesită minimum de cheltuieli.

Textele se vor da pentru a li se face 
le tura și pentru a fi discutate în colectiv.

3) — Prezentarea repertoriului orien
ta'. v pentru stagiunea 1993—1994. jn ve
derea mbunîtățirii colectivului artistic cu 
actori profesioni ti.

4) — Cerem să *e prezinte aprobare, 
forurilor superioare sau o derogare, care 
i-a lat dreptul d-nului Dumitru Velea să 
•cmneze regia artistică a producțiilor ar- 
lihiici- din teatru, in cazul in care nu are 
nici un act scris, înseamnă — abuz de 
funcție — și vom acționa conform legilor 
în vigoare. (Denigrarea unui teatru pro
fesionist).

5) — Cerem prezentarea noului stat de 
fun-'ii. pentru a fj discutat șl trimis spre 

aprobarea forurilor in drept, deoarece ac
tualul stat de funcțiuni, din nenorocire, îl 
are numai teatrul nostru, care a fost izo
lat pe nedrept față de celelalte teatre din 
țară. Credem că se cunoaște mișcarea tu
turor actorilor din provincie și apelul fă
cut de actrița Ioana Citta Baciu pe timpul 
guvernului Petre Roman, precum și de
legația de actorj care au cerut să fie pri
miți de Domnul Ion lliescu — președin
tele României, fiind nedreptățiți, revenin- 
du-se la recunoașterea categoriei profesio
nale, raportat la procente, pentru fiecare 
teatru.

Statul de funcțiuni al teatrului nostru, 
este incorect și nu s-a ținut cont decit de 
interese personale și au fost actori re
trogradați, ca de exemplu domnul actor 
Glita Mihai — trecut în grad profesional
3. De ce? S-a pronunțat vreo comisie de 
specialitate în acest sens?

6) — Noii angajați (debutanți) pe post 
de actor corp ansamblu fără nicj o vechi- 
ce in teatru, sînt încadrați cu un salar 
de 18 045 lei lunar, iar actori cu o vechi
me in teatru de 15—20 de ani. ca de e- 
xemplu domnul Delica Constantin cu un 
salar de 20 895 lei lunar, cu o diferență 
numai de 2850 lei lunar, la fel și Choro- 
bea Francisca. Buholtzer T.erida cu cîte 
un salar de 20 005 lei lunar, deci o dife
rență de 2040 lei lunar, actrițe cu un sta
tut in teatrul românesc, bine definit, să 
fie în-' idrate astfel? De ce ?

Cerem întocmirea statului de funcțiuni 
egal cu al celorlalte teatre din țară! mai 
ales că activitatea noastră se desfășoară 
în condiții foarte grele, de nedescris.

7) — Pentru a înbunătațl colectivul ar
tistic al teatrului, cu personal de speciali
tate, Comitetul sindicatului liber „MAS
CA" își ia angajamentul de a achiziționa 
noi cadre artistice de specialitate, strict 
necesare teatrului nostru (actrițe: coche
tă, duenă, ingenuă, tragediană, actori: 
june prim, caractere, erou, etc și un re
gizor artistic tînăr).

Pentru asigurarea locuințelor pentru 
actori, afară de cea existentă, respectiv 
garsoniera dată teatrului in schimbul al
teia, de către Sindicatul Minei Petrili 
Sud.

Sindicatul nostru a luat legătura eu 
Domnul Deputat Ana Gheorghe, care ne 
v-a da tot sprijinul, ca teatrul nostru să 
aibă un număr do garsoniere pentru perso
nalul de specialitate și de a nu se putea 
înstrăina, fiind date spre folosință de că
tre Combinatul Minier Valea Jiului.

In acest sens, am făcut o cerere de a 
obține o audiență, în cursul lunii Ianuarie 
1993 sau februarie, la Președintele Româ
niei Ion lliescu, spre a-i aduce, la cu
noștință — situația teatrului din Petro
șanii

8) — Cerem să n-i se răspundă în scris 
de ce nu s-au întocmit contractele de 
muncă cu angajații teatrului, în urma 
Hot. 499/1 sept. 1991, pînă în prezent, În
câlcind termenul legal. De asemenea nu 
s-a Încheiat contractul între teatrul nos
tru și Prefectura județului, raportat la 
noul stat de funcțiuni, care se întocmeș
te de către teatru, ținîndu-șg cont de Hot. 
307/91—92 .0 să cuprindă de la actor grad 
profesional I la debutant-studii superioa
re și medii.

LIDER,
Emil SCII.M1DT

Diplomat in Artă Teatrală
Vicelider, Secretar,

Aurelia LEtlȚCIII Francisca C1IOKOBEA

9) — De ce nici în prezent nu s-a atta 
șat REGULAMENTUL DE ORDINE 'IN
TERIOARA al teatrului ?

10) — Cerem ca situația angajaților: O- 
prîța Virgil și Enache Chiriță. să fie cla
rificată, precum și a numitului Borceă 
Petru, trecut pe afișul teatrului. încâlcind 
astbl flagrant legea, numitul fiind —• 
condamnat la locul de muncă. De aseme
nea, cerem desfacerea contractului d« 
muncă a regizorului Băie-u Radu.

11) — Cerem fixarea zilei de viner! al» 
fiecărei săptămîni, pentru planificarea 
muncii artistice, pentru săptămîna car» 
urmează.

12) — Cerem să fie invitat (datorită 
jrizei de profesioniști In care ne aflăm) 
regizorul artistic pensionat SOMA MAR
CEL, care a slujit teatrul din Petroșani 
de peste trei decenii, in anii grei ai dic
taturii, așa cum a fost invitat actorul 
pensionat Nicolae Gheorghe care a realii 
zat un surogat de spectacol pentru copil, 
numai ca să fie la normă, ca în veche! 
dictatură, și așa cum au fost invitați șl 
alți actori pensionați profesionist), pînă 1! 
remedierea golului de personal artistic 
calificat.

Toate acestea le-am adus la cunoștință 
și Prefecturii Județene, precum și Ins
pectoratului pentru Cultură, să ne sprL- 
jine pentru bunul mers al teatrului șl a 
muncii de creație, in vederea unui reper-» 
toriu pe gustul publicului din Valea Jltl-i 
lui, avid după comedii de situație. „^4

Cutie, COMITETUL SINDICATULUI LIBER „MASCA“ 
D-lui EMIL SCHMIDT, Diplomat in Arta Teatrală,

In replică la adresa nr. 147 
din 17.11.1'392 va aduci ni la cu- 
n >,*.ința următoarele.

1. Ne.ivind juri»/, director ad
junct sau dneito.- artistic, con- 
1 nw 1 pslației in vigoare Cun. 
'..1 ui dc Administrație al tea
trului se reduce la director și 
■ mtiLil șef, formula in care a 
fui. ționat pină in prezint. Lumd 
a i d; tonul imperativ al adre- 
v.) D amn-avoastra, am propus 
v.xtmd<.rea lui, prin cooptarea 
actorului Mihai Ulița și a juris
tului Dav.d Maniu. Am cerut 
ir*.ic1 turii compJctjrca schemei 
cu p ■ ..tul de direc Jr e.-.ccutîv, 
c.ue va fj inclus acest orga 
n. m. Dur consider..ni ca largi- 
i- i lorțala a tunșiliu, ii eble von-; 
ir.iij literei și spiritului ligii.

2 1 ■ pci tor iul st.i,juna in curs, 
ic; zurrj și sci nografii — toate 
a tea se vo" stabili de comun 
«cord, in Cu siliul de Adm.nis- 
liație. iri fun ție de posibilități. 
Vom analiza sugestiile Dumnei- 
voa trâ cu privire La repertoriu, 
ri ,.mmtindu_vă respectuos că 
«■ . .stă chestiune nu intra in v 
tribuțule organizației de sindi 
cu! fit privcște regia ți sce no
ii: iha, din dorința de a re lu?e 
i.helluii Iile vom apela la forțe 
1' ale In acest stns au fost de
ja ont-ictați d na Buzdugan ți 
d nul Șoma. Nu am auzit încă 
c' un dr.imature cu numele Viș- 
n> k.

3 Un repertoriu oritnl tiv pe 
întreg cincinalul nu oferă nici 
uri teatru din țară. Din cite Știm 
noi numai in URBS, p<. vr< mea 
Im Stalin. sindicatele- st,dji|(au 
r< per tor iul.

4. R/-i a alt st; că a Unui *pec- 
la .ol este stabilita de conducerea 

..trului. conform dispozițiilor in 
vigoare. Aceasta se face în func
ție de posibilități. Vă reamintim 
ca un reg.zor de meserie cere 
80 GOG lei pentru o punere la 

scena. Totalul de cheltuieli le
gate de aducerea și Întreținerea 
lui se ridica ia 150 000 lei, cu 
mult peste posibilitățile teatrului. 
Intervențiile iacute în acest sens 
la Ministerul Culturii nu au dat 
rozul ate. D nul Dumitru Velea 
a pus in scenă patru spectacole 
de referința. Critica de speciali
tate s-a pronunțat favorabil in 
publicații de marcă, precum Li
teratorul. Teatrul, Egyutt, Tin • 
retul Liber, Luceafărul, Contem
poranul. Zig-Zag, precum și în 
ziarele locale Zori noj și Cnvin-

CE RĂSPUNI) E
Consiliul de administrație

tul liber. Aprecierea calității u- 
nui spectacol de teatru »e face 
numai de către criticii de spe
cialitate. Nu aveți nici dreptul, 
ni< i competența să faceți acest 
lucru. Va aducem la cunoștință 
ca d nul Dumitru Velea a pus 
in scena aceste spectacole fără a 
primi bani, fapta care a adus 
teatrului economia de mal mul
te sute de mii de lei. Regia iul 
Dumitru Vck'a a primit note 
bune din partea televiziunii și 
radioului, iar prima ediție a Fes
tivalului de cultură dramatică 
I.D. Sirbu la adus un premiu 
pentru regie, decernat de d na 
«orina Carp din Ministerul Cul
turii.

5 In ce privește statul rle func
ții, el trebule elaborat de urgen
ță. In această acțiune contam pe 
sprijinul Dumneavoastră, pentru 
ca împreună să-l gîndim. spr» 
binele și folosul teatrului nostru. 
Este foarte probabil ca actualul 
stat să conțină unele nereguli, 
el fiind realizat în timpul ve
chii conduceri. Acuzația privind 

retrogruduiea actoiuluj MJiai 

Clita este nefondatâ. Înainte de 
a o scrie puteți să-i consultați 
cartea de muncă.

6. Actorii corp ansamblu re
cent angajați au fost retribuiți 
cu treapta minimă, conform dis- 
[ oziiților in vigoare. Actorii De
lica. Chorobi a și Buchholtzer sînt 
încadrați superior, la o singură 
treaptă sub nivelul maxim admis 
pentru cel cu pregătire medie. 
Această chestiune va putea fl 
regindită cu ocazia negocierilor 
și S' mnării contrarelor indi
viduale pe anul viitor.

7. .Salutăm angajamentul Co
mitetului sindical de a „achizi

ționa" noi cadre artistice pen
tru teatrul nostru. Aceasta fiind 
și intenția conducerii, vă propu
nem sa colaborăm in acest dome
niu. Apreciem ca pozitiv și be
nefic sprijinul pe care teatrul 
nostru îl va primi din partea 
Parlamentului României și a pre
ședintelui Ion lliescu. Su sperăm 
ca nu e o simpla promisiune e- 
Icctorală.

8. Contractele de muncă in li- 
viduale nu s au semnat pentru 
că nu s-a definitivat contractul 
colectiv cu prefectura. Acest lu- 
eru se va face pină la data d» 
1 decembrie 1992.

9 Regulamentul de Oidine In
terioară al teatrului nu s-a afl. 
șat pentru că nu a fost elaborat. 
Conceperea Iul este o obligație 
a conducerii dar și a sindicate
lor, intru<lît acest teatru este al 
nostru al tuturor.

10. Opriță Virgil șl Enache 
Chiriță nu mai sînt plătiți de 
teatru de la data cînd nu mal 
semnează in condică. Sînt aștep

tați *a vină să-.șl ridice cărțile 
de muncă. Borcc-a Petru a fost 
înscris pe afiș întrucît a făcut fi
gurație m spectacolul respectiv, 
alături dc mulți alți muncitori 
ai teatrului. Spuneți că am în
călcat flagrant legea. Poate vreți 
să-i dați și numărul. Secretara 
comitetului sindical poate să vă 
confirme că și sub dictatură, o 
persoană condamnată la locul de 
muncă pentru delapidare și-a 
păstrat dreptul de a fi pe afiș, 
ba chiar de a juca.

11. Sintem dc acord cu ideea 
dc a planifica în fiecare vineri 
programul artistic pe sâptamina 

care vine, astfel incit fiecare 
să fie Încurcat corespunzător. 
Toate celelalte activități, inclu
siv cca sindicală se vor face în 
afara orelor dc program. Regi
zorul ft-adu Băieșu nu mai este 
plătit de teatrul nostru. Nu i-am 
desfăcut contractul de munca In 
speranța că va reveni, cunoscută 
liind nevoia acută de regizori. 
Dacă socotiți acest lucru opor
tun, ii vom desface contractul 
d< muncă

12 Ați cerut sa fie invitat re
gizorul pensionat Soma Marcel. 
La solicitarea noastru dumnealui 
nu a răspuns pozitiv. Actorul 
pensionat Nicolae Gherghe este 
un om de bază. Absolvent a două 
facultăți, cu o bogată experien
ță d(' director, ne a fost de un 
real folos. Piesa pentru copii 
„Păuna.șul «rodiilor", o reușită a- 
d.iptare după Victor Eflimiu, a 
adus și aduce teatrului nostru în
casări considerabile. A numi 
lucrarea sa „surogat dc specta
col" nu face cinste unul Diplo
mat in Arta Teatrală, nici mă
car unei organizatoare de spec

tacole. V-ați propus „remedies 
rea golului de personal artiști! 
calificat". Nu puteți realiza aeeșj 
deziderat jignind în scris șl ptt» 
ținii artiști calificați pe care tt 
avem. Această invectivă l-a fă
cut pe d-nul Gherghe să se re-, 
tragă, punîndu-ne în Imposibili
tatea dc a juca „Bolnavul Ib- 
închipuit".

Toate acestea le aducem la 
cunoștință și Prefecturii, Int- 
pectoralului pentru Cultură, ML.’ 
nisterului Culturii, Direcției Ge
nerale a Teatrelor, d-nuluj senă, 
tor Adrian Păunascu — preșe
dintele Comisiei pentru Cultură 
și Artă —, d-nului Gorntliu Vă
dim Tudor, vicepreședinte *1 
Senatului României. 'Totodată vă 
solicităm o copie care atestă per
sonalitatea juridică a sindicatu
lui „Masca" pentru fi ne eon-» 
vinge că sinlcți un partener le
gal de discuție, in conformitate 
cu Legea 54/1991. Pină nu adu
ceți acest document Consiliul 
de Administrație refuză să m» 
cunoască acest comitet ales nu
mai pe criterii etnice. Cele 42 
greșeli de gramatică ale memo 
riului Dumneavoastră dovedes» 
un dispreț total față de cultura 
română. Vă sînt atlt cir- dragi ro
mânii incit și pe Matei Vișnic» 
l-ați scris cu K. Memoriul Dum. 
ncavoastrâ este neîntemeiat, t) 
eontinuînd seria reclamațiilor }! 
delațiunilor care urmăresc ro
tirea cadrelor pe considerent» 
etnice. j

Cerem Prefecturii su numeas
că de urgență un di -ector exe
cutiv competent și energic, care 
să remedieze situația grnvă îa 
care anumite persoane împinf 
instituția noastră. Cerem Dirco. 
țiel Generale a Teatrelor și M1-» 
nisterului Culturii să i trimită 
reprezentanții, pentru ca teatrul 
să poată să-și redobîndeasc4| 
demnitatea -i pre'-tlgiut unui lă
caș de cultură românească, ^4
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Comerțul se face cu comerciant
și cizmăria cu cizmarii

Er-nomia de piață, care înseamnă, in accep
țiune 
f-.rtă" 
lurr'i 
și Eva, 
v.nte:

prescurtată a cuvîntului, „cerere sj o- 
l>.i are rădăcinile Încă de la facerea 
Da.-ă ne amintim întîmplarea cu Adam 

ea se 
cerere 

a fost mărul.
Extrapolind 

t .are n comerțului „post-r-voluționar*. 
cian’d de ocazie, apăruți ca ciupercile 
ploaie, vind tot și cumpără tot Foarte 
dintre cei care slnt cu adevărat corn rrianti s-au 
larvsat „de-a-nbculea* în afaceri, mai ales In 
ce’ș ce privește alimentația publică. Au stat 
oamenn si au chibzuit cum se poate f.a*e Intr-a
devăr comerț civilizat, nu „dugh'-niz.at*.

Un astf«d de exemplu este GHEORGHE FTUfl. V. 
ndminist’-atorul Societății Comerciale .Taverna 
S' * ■!“ I.upeni. Denumirea dată societății ou 
are nici o legătură cu înt-, leșul pe c.are-1 dăm 
de ohireȘ tavernelor. Faptul că domnul Fier.a 
ar>' r lății de afaceri cu firme din Grecia l-a 
d"‘ -miri t să aleacă ac»'t num", care vine din 
limba țjroacă -.i înseamnă „local, restaurant* 
Cu ce se ocupă, de fapt, societatea înființată de 
d’ Fiera. Este vorba de fostul CAP I.upeni. care 
s-a transformat Intr-adevăr într-un local de 
ținută. Unitatea dispune de o braserie, 
care în perspectivă va fl transformată Intr-un 
local adecvat, destinat in exclusivitate tinere.

4

poate rezuma la numai două c’i- 
și ofertă. Cererea o șt.m.

ajungem la dezvo1tnr°n

Trebure sa recunoaș1 ?m ca nu 
o data, după servirea mesei, am 
durit și un desert. Și, din lipsă 
de timp sau uin alte cauze a- 
ce>t desert a fost „sărit* d.n 
meniu, lata însă că la Petroșani 
s-a gindil cineva și la timpul 
nostru, și la bucuria pe caie o 
trăiește orice copil Intre 3 ți 83 
de ani cind primește o prăjitu
ră sau un produs de patiserie de
licios. Este vorba de doamna 
IflAGUALtNA ALBULESCU. 
patronul Societății comerciale 
„Aurora* COMIMPEX SHL. din 
Petroșani. -

— Societatea comercială -Au_ 
rra* Comimpex SRL s-a inf in- 
țat in ziua de 7 iulie 1972 — ne 
spune doamna Albijlcscu. Dome- 
n ui de activitate, pțodocerea -a 
Comercializarea produselor de 
cofetărie ți patiserie. Se poate 
spune cA Societatea are două 
secții importante: laboratorul,
situat la subsolul Casei de cul
tură i Sindicatelor din Petro
șani. si secția de desfacere, cu o 
unitate situată In piața agrnall- 
m ntară din oraș și. In perspec
tivă. ca o a dona unitate. o 
cofetărie care se va deschide 
chiar in incinta Sasel de cultu
ră. fiind la dispoziția tuturor 
celor care vin In acest ațezămlnt 
spiritual, la o seară de dan», la 
un spectacol, la o oră de curs.

Curiozitatea reportericească 
n'-a Împins să vizităm labora
torul modern utilat, funcțional, 
laboratorul poate fl comparat 
cu trw’e martie laboratoare de 
patiserie-cofetărie din țară. Con
diții d» igiena alimentației — Im
pecabile. Se lucrează Intens p m 
tru că «ni iritările pieței slnt tot 
mal marf. Tn afara persoanelor 
particnlarn și a Unităților proprii, 
I ibo-atoril atimviztoneszA ru 
prăjituri, produse de patiserie, 
Inghețntă ș< alte cofetării din o- 
ras Una dintre ele est„ șl co
fetăria din complexul comercial 
„Dacia* Eficiența muncii ace'tor 
oameni — In malm-Hate tln«re 
— e<t? evidentă Se livrează pro
duse atlt cu amănuntul cit s1 
„en gros*. strudel. mal multe 
sortimen'o de plăcintă, cornari. 
pateuri, brlnzoalrp. prălfturl cu 
fris-.ă Intr-o gamă s'-rtlmenl.ală 
„a la Nerkormann*, torturi, în
ghețată, ciocolată.

oferta

înflori.
Cnmer- 

clupă 
puțini

La cele
CU

tulul. Asta înseamnă că aici se vor desfășura 
activități specifice — discotecă, videod.scotecă, 
concursuri de „Miss“, șl alte... „tinerețuri*.

Chiar din 1 decembrie, aceeași societate inau
gurează un salon cu 120 locuri la masă, care va 
Beneficia și de acordurile melodioase ale unei 
orchestre binecunoscute in Lupcni. O noutate : 
salonul va avea un program deosebit, fiind des
chis între orele 12—24. Pentru perioada de va*ă 
din acest salon se poate ieși pe o terasă acope
rită care dispune de 8A de locuri.

Profesionalismul de comerciant versat 
d-hij Fiera s-a dovedit a da roade într-o 
inițiativă. S-a amenajat un salon de recepții. J 
cu adevărat luxos, intimizat după ultimele ca- - 
taloage in materie. Aici se pot organiza întîl-5 
niri de afaceTi, recepții, întîlniri festive intr-un 3 
cadru ambiant deosebit. Și. să nu se mai spună 
că dăm la oameni numai de băut și de mîncare. 
Societatea „Taverna Select* Lupeni dispune de 
o bucătărie proprie, care are posibilitatea 
servească o gamă largă de produse 
Este de ajuns să amintim că specialitatea 
va fl la restaurantul cu pricina păstrăv 
mămăliguță și invitația 
este... apetisantă.

Mergeți la „Taverna*, 
pe banii) dv. ți vă veți

I
A

I

s

i
al, 

altă .

de a vizita acest

I
să 8 

culinare. | 
casei '

cu Z 
local

Iîncercați pe timpul (ți 
convinge ! !

I
mai avantajoase prețuri
vi uzare „eu gros" și „en deiail"

— PRODUSE DE COFETĂRIE
— torturi intr-o gamă variata de sortimente
— prajiuri cu frișca
— prăjituri cu ciocolată
— crrme
— eclrre și crrmrș
— PROBI SE DE PATISERIE
— pkrf-intâ cu bronza, cu varză, ctl mere și cu fructe
— tomuri
— itrnd-le
— pateuri
— brinzoaice
— INGHEȚ/1TA
Pentru livrările „cn gros” se percepe un adaos comercial 

numai 10 la sută.

NIJ MAI EZITAT!: devenit! și dumneavoastră partenerul 
afaceri ni Societății Comerciale „AURORA COM1MPEX” 
car are sediul la Casa de cultură din 
rietății: 093,5151 II.

Moș Crăciun, 
clientul firmei 

,,Aurora“
Nici Moș Griclun nu 

ocoli laboratorul 
Pentru sfintele 
luna decembrie 
tea Anului Nou 
mei „Aurora”, 
bani și timp și 
celor dragi pentru aceste zile de 
sărbătoare prăjituri, cozonaci, 
dulciuri pentru pomii) de „Cră
ciun”, surprize. Va dorim poftă 
bună*

putea 
firmei „Aurora", 
sărbători din 

și pentru mpp. 
adresați-vă fir— 
Veți economisi 

veți put»'a oferi

(Ic

de 
SRL. 

Petroșani! Telefonul sO-

i
t

1

I 

f

I
I

>r, la co- 1
maci, prăji- |

I
a pro-
corwtî- | 

reușita •

Casa de comenzi
Firma „Aurora” pune ia dis

poziția cumpărătorilor, 
rnandă, torturi, cozrn 

ttrri ți produse dr patiserie pen
tru mese festive, zile aniversarei 

Ș 'i. Călitnten ireproșabilă 

duselor firmei „Aurora” 
tufe o garanție pentru 

mesei festive pe care doriți să 
o orpiinizațl.

,<*» prilejul sfintelor sărbători din luna decembrie, firma 
„Al «(IHA CllMlMI’KX" SRIi dorește tuturor partenerilor săi de 
afaceri ți cumpărătorilor sănătate, prosperitate șl fericire.

LA MLLȚI ANI!

I 
I 
I

c:na îmfix s. r l. lupeni 
Acționar urio — Le^ța Z&ora 
INTIMITATE - FEMINITATE - CALITATE

Curajul de a aborda frontal 
problema privatizării nu a lipsit 
nici un moment în rindul per
sonalului Cafe-Bar Cina din Lu
peni, așa că în ciuda sfaturilor 
ce încercau să frîngâ n-est curaj, 
cînd s-a ivit posibilitatea, a_ 
ceastă unitate s-a desprins de 
firma mamă, abordind în mod 
direct necunoscutul privatizării. 
Este limpede că la început, greu
tățile de tot felul au creat multe 
probleme doamnei Zbora, dar 
cu timpul ele au fost depășite. 
Dacă la începutul activității in 
noua formă de organizare S.R ff., 
rentabilitatea unității se situa 
undeva între a fi sau a nu fi, 
timpul trecut din luna mai si 
pînâ acum a mai adăugat încă 
o dovadă că totuși viitorul comer
țului este privatizarea. Deci au 
trecut 7 luni, în care personalul 
acestei unități, compus din 12 
femei au învățat din mers tai
nele economiei de piață. Și fap

tul că au reușit în scurt timți să 
deslușească aceste înto-to-hea'.e 
căi este dovedit cu prisosință de) 
coeficientul de ren* ibilitate ob-' 
ținut pe această p. -roadă, ce a 
asigurat un beneficiu important, 
pe seama unei desfașvri lunare 
ce s-a cifrat în medie la 2,7 mi-i 
lioane lei.

Dar pentru a se realiza acest' 
lucru s-a muncit int:ns, cointe
resarea materială a personalului 
fiind descâtușătorul de inițiativă.: 
Pe lingă cafe-bar, unitatea con
dusă de doamna Zbora mai are , 
și o berărie, ambele unități do- 
vcdindu_și în timp rentabilita
tea și utilitatea pentru oamenii 
orașului.

De asemenea, unitatea dispune 
și de • o terasă cu 27 de mese 
care constituie un bun prilej, pe < 
timp de vară pentru clienți de 
a servi din produsele oferite cu , 
multă generozitate de personalul 
unității, în aer liber.

I

Dotări moderne
Unitatea disp*”ie de urmă

toarele:
• M Incuri la masă, in sală.
• Trei loje a 8 locuri, deose

bit de intime și frumos amena
jate.

• Grădina de vară dispune de 
108 Incuri.

• Pe țoală durata zilei, clien- 
ții pot viziona, la televizor co
lor, 8—10 programe TV, capta
te de antena satelit proprie.

• Mobilierul, in totalitatea lui 
se înscrie pe o linie modernă și 
deosebit de confortabila pentru 
clienți.

• La orice oră din zi, barul 
Cina oferă clienților săi: cafea 
Nes», cafea naturală, răcoritoa
re pr- baza de siropuri naturale, 
pepsi cola .și altele.

• Gama sortimentală a băutu
rilor alcoolice se extinde numai 
la băuturi fine din import ce 
sini oferite la prețuri accesibile, 
unitatea practicând un adaos co
mercial mic.

• Cea mai căutată băutură, <
romul se găsește aici in cantități 
suficiente. i

i
■ Celor interesați, li se oferă ‘ 

cele mai diverse sedimente do ’ 
brinzetnri produse in zonele tra- • 
diționale ale Bistriți i și Vatra 
Bornei.

• O zi pe s iptămină, la b.TUl 
Cina se org.inizc azâ Discoteca 
tineretului, cu un program deo
sebit de atractiv și in condiții 
de civilizație autentică.

„CINA LWPEV SRL SPONSORIZEAZĂ CORUL 
BISi RlCH DFN BARBATEN1, PE TOATA DURATA 
SĂRBĂTORILOR IJP IARNA.

K DE SARBATOAREA POMULUI DE CRĂCIUN, 
COPIII ORI ANI DE IA CASA COPILULUI DIN URI- 
CANI SE VOR BUCURA Șl DE PACHETELE OFERITE 
CU MULTA DRAGOSTE DE PERSONALUL CAII BA
RULUI CINA. IN FIECARE ZI, DE LA ORELE 8 LA 22, 
UNITATEA ESTE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ 
Ol ERINDU-VA TOT CEEA CE DORIȚI, PENTRU A 
PETRECE CLIPE MINUNATE. 1? AMINE DOAR SA O 
CONTACTAȚI.
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S. C. SERVCOMTRANS S. R. L. LUPENI
TRADIȚIE B MODERNITATE ’ CIVILIZAȚIE

Reînvierea unei tradiții
Se știe foarte exact că restaurantul „Cina", din Lupeni, are 

o frumoasă și bogată tradiție, fiind unul dintre punctele de refe
rință în materie de alimentație publică. Preluat de puțin timp 
de la S C. „Diamant", restaurantul a fost practic reînviat, odată 
cu materializarea interesului soților Tofan pentru readucerea sa 
la nivelul tradiției care l-a consacrat. Este foarte adevărat că în 
decursul timpului preocuparea pentru modernizare a cam căzut, 
dar odată ce a fost preluat în administrare de soții Tofan, a~ 
cesta s-a trezit din nou la viață. Jn scurt timp, prin investiții 
masive, s-au modernizat toate încăperile localului, sala de servi
re, ca și celelalte dependințe ale sale, ajungînd din nou la stadiul 
de a-și primi clienții, care o perioadă s-au cam îndepărtat de a- 
cest local. Acum, datorită aprovizionării, precum și calității deo
sebite a servirii, devine un lucru complicat în cea mai mare par
te a zilei să găsești o masă liberă. Oamenii simt direct schimba
rea și ceea ce oferă „Cina", după redeschiderea sa, a început să 
placă.

• Firma dispune de 28 de angajați, în structură socio-profe- 
îtă. • Program zilnic de funcționare, 10—23. • In 

fiecare zi, în timpul programului, se oferă muzică mecanică, iar 
de la ora 17 glasul orchestrei „START" creează o ambianță de ne
uitat. • Localul dispune de instalații moderne de încălzire, toa
te pentru sănătatea domne ivoastra • Specialitatea bucătarului : 
• ■ • , I in . • uite flambate. • In perioada de iarnă,
la „Cina" se poate- bea sin fiert, vinuri alese, vinuri vechi, bău
turi rafinate din impoit, bere la sticlă și la halbă, răcoritoare, 
cafea solubilă și naturală. • •Meniuri fixe pentru pensionari, la 
prețu i avant.ijoas • Orirîi l se poat re îva o masă pentru 
a servi ceai in familie sau intre prieteni. • T.a comandă, se ser
vesc, zilnic, minuturi, gustări reci și calde. • Z.lnic, în restau
rant se poate dansa.

Toate aceste el -m< nt ompun ambianța specifică pe care 
restaurantul „Cina" o of' ra tuturor clienților săi, in condiții de de
plină civ lizație și siguranța. Printre clienți circulă o vorbă: „Cine 
a fost o dat., la „Cina" mai vino și a doua oară, mai vine și a 
treia oară și apoi devine ; lient statornic. Condițiile oferite 0 
demon-'trea/ă.

„Floare de colț“ învinge
Restaurantul-berărie „Floare de 

colț", situat în partea de jos a 
orașului (centru vechi), este unul 
din localurile cele mai solicitate 
de clienți. Motivele unei aseme
nea solicitări sînt multiple și ele 
se regăsesc în următoarele: o 
aprovizionare permanentă cu be
re proaspătă, cu alte băuturi al
coolice și răcoritoare, ce sînt o- 
ferite cu multă civilizație și res
pect de către întregul personal.

Pe seama rezultatelor economice 
de la „Floarea de colț", 25000 lei 
au luat drumul copiilor necăjiți 
din Lupeni, cu ocazia sărbători
rii „Zilei Copilului" din acest an. 
Și tot de aici, ca și de la cele
lalte unități ale firmei, alte su
me vor lua drumul cadourilor, 
tot pentru această categorie de 
copii, cu ocazia „Pomului de 
Crăciun". Patronii firmei, ca și 
întregul personal sînt oameni de

concurenta
omenie și munca lor se răsfrîn-, 
ge benefic asupra tuturor celor 
ce calcă pragul unității. Iar pen_ 
tru primăvara următoare, prin 
amenajarea parcului, aici, în 
vechiul centru, clienții vor pu
tea petrece clipe minunate în 
acompaniamentul fanfarei o- 
ra.șulul, căci într-adevăr, aici, 
se vrea ,a se face ceva pentru 
oameni.

Curată, modernă, bine aran

jată, într.o splendidă ambianță, 

sala restaurantului „CINA** vă 

așteaptă zilnic pentru a vă pe

trece în condiții deosebite timpul 

dumneavoastră liber.

Director: d-I. Gheorghe Tofan (Teo); patron: d-na 
Mariana Tofan; contabil șef: Dionisie Munteanu 

șef restaurant: domnul Lucaci Bela, bucătar șef: doamna 
Zița Rizescu. Formația de muzică ușoară: „START”

, calitâfi eseu-

Transport 
propriu 

firma dispune dc un p 
to propriu, care este corn] 
două autocamioane penti 
provizionarc, unul dc 3,! 
altul de 7,5 tone, disponil: 
cînd și pentru alte socict 
întreprinzători particular 
Vederea închirierii, In sec 
zolvurij unor probleme dc 
port. Șeful parcului auto 
ducător auto in același 
domnul Emilian Is*rate (.1 
profesionist de nădejde, 
solicitudine .și respect fuțî 
laboratori. Serviciile salt 
oricind puse la dispoziți 
multa bunăvoință, clacă 
dresați S.G. SERVGOMTIIANS

IMPORTANT
:'on . t.i'I in erke zi 5.(3. ■SEIl’.'COMTHA\*5 ISupenT, 

«d d s.iu din la. .tlul restaurantului .SINA“ Lupeni Vu
t< -’f»ri urnind, ceea ce dumneavoastră aveți ncvolel

D'< .ți -i sărbătoriți o zl de naștere, o nuntă, un b'uTcz, u sd 
on'-mast seu oricare altă ocazie festiva? Eete suficient doar să 
vă adresați patronului OrmeJ șl problema dumncavoMră este ro- 
z->l- ată pe Ioc, dcv .nind una dintre cele mal frumoasa nmlnflrl 
[ - arc Ic aveți.

Nu p.ardeți nici o ocazie să bcn*;fi>.Iuți da Serviciile firmei 
va vor fj pusa ’u dispoziție cu tot sufleluî «t c® tof pvota- 

utfh.illsmn de .re dispua ace.ștt oameni.

ro 
poa.

Pentru clienți
Ia orice moment, societatea o- 

feru clienților o bogată gamă 
sortimentală dc produsa de bucă
tărie șl băuturi, ce sînt servita în 
Condiții ireproșabile de igienă 
protecție alimentară.

Pentru perioada <le Iarnă, got- 
podari) firmei au pregătii Im- 
portanta cantități do carne, pro
duse din carne, diverse garni
turi, murături, ciuperci, salate, 
răcoritoare. Specialitatea case-h 
ciorbă de burtă, grătare dc por», 

»1 
duium». Merită UI încercași șl
Ia» la comandă *c servește

gusturile dumneavoastră vo» 
sujlșfâcule pe <Joni.|p>

<»■ k • -< Jm v
Un»_____

Fi

Dotată eu utilaje moderne șî cu un personal de înalt 
profesionalism, bucătăria „CIN.V* este în orice moment 
un prieten de nădejde.

Contribuția S.C, SERVeOAITRANS Ia rezolvarea problemelor 
♦mporlante ale orașului se materializează în numeroase acțiuni: 
întreținerea parcului din vechiul centru al orașului i suportarea 
cheltuielilor pentru asigurarea eu geamuri a halelor Pieței agro- 
almentarej sponsorizarea nîșcăili sportive din orași participarea 
Ia numeroase acțiuni caritabile do pjutoraro a eopiilor șl familiilor 
nevoiașe,

IPe lingă foaie acestea, firma oferă multe avantaje băfrînllo» 
orașului, o bună parte din eecșlio fiind abonați permanent al 
firmei, datorită prețurilor scăzute, pe care le practică tocmai pcur. 
l»U a veni in ajutorul acestora.

Pagiflti realizată de 
Gheorghe CHIRVASĂ 

Doici NEAMȚU
wJ.i 4
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Societatea Comercială „ALPIN” S.A. Lupeni
Privatizarea - viitor sigur al comerțului

Largă deschidere
pentru viitorB A

In salba de societăți comercia- 
' xistente in Valea Jiului, So- 
teiatea Comercială „Alpin“ SA 
upeni se distinge printr-un •- 
:ment fundamental. Aici, s-a 
ițeles, probabil cel maj bine ub 
mănunt fundamental al 
ției spre economia de 
are care se îndreaptă cu 
?pezi societatea 
upă decembrie 1989: 
irea.
Discuția cu doamna Marla O- 

rescu, contabilul șef 
i. ne-a definit și mal 
iparea conducerii

tran- 
piață, 

pași 
românească, 

privați-

al societă- 
clar preo- 

societățil 
?ntru găsirea celor mai adec- 
îte forme de privatizare a unl- 
ților componente. Practic, so-

etatea comercială „Alpin" SA
upenl este în momentul de fa- 

privatizată în una din forme- 
J-urale. în proporție de peste 

sută, lucru absolut 
avem in vedere faptul 

îaj devreme sau mai tîrziu, tot 
i astfel de formă generalizată a 
omerțulul se va ajunge.
Dacă în momentul înființării, 

Mte unitățile componente erau 
i administrare directă, acum, 
i doi ani ți jumătate de la tre- 
erca la statutul de societate co
mercială, ALPIN Lupeni mal a- 

In administrare directă doar 
unități, celelalte trecînd de 

a.ii multă vreme in locație de 
■tiunc ori In Societăți comer-

claie cu răspundere limitată. Șl 
acest lucru se datorează faptului 
că la nivelul conducerii nu s-a 
pus nici un fel de piedică celor 
ce au solicitat trecerea la una 
din formele de privatizare. Iar 
trecerea la privatizare a însem
nat pentru fiecare unitate, in
clusiv pentru societate, realiza
rea unui grad sporit de rentabi
litate ce a creat disponibilitatea 
de a mal putea rezolva cîte ceva 
din problemele de modernizare, 
de igienizare șl de dotare a uni
tăților din administrare directă.

Ba mai mult decît ațit, pe sea
ma rezultatelor obținute s-au a- 
cordat toate indexările 
te de lege, s-a început 
în stadiu de finalizare 
unitate alimentară, ce
diversificarea activității.

prevăzu- 
și se află 
o nouă 
înseamnă

Societatea 
Comercială „ALPIN 
S.A. Lupeni, adresea 

ză, cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă, 
personalului, furnizo
rilor, colaboratorilor, 
si clienților săi, un 
f 9 '

călduros și sincer
V ■

■

VR ' MM

firesc 
că

5

7 / l A M U LȚI A N11 < X Important I

Rețineți 1

Printre unitățile aflate în ad
ministrarea directă a Societății 
comerciale „Alpin” SA Lupeni 
se află și două cofetării cu labo
rator propriu, ce pun zilnic ia 
dispoziția clienților o bogată 
gamă de produse de cofetărie și 
patiserie în stare proaspătă. Este 
vorba despre unitatea situată în 
.str. Narciselor nr. 1. telefon 
*560721, condusă dc doamna Ro- 
zalia Toth. Aici, personalul for
mat din Qlga Pop, Adela Goan- 
ță, Viorica Berinde, Aurica Sa- 
lac, Elena Saroși, Nina Farcău, 
Elena Datcu, organizat în două 
schimburi, realizează lunar o 
desfacere de 3 milioane lei.

Cea dc-a doua unitate este co
fetăria „Rodica“ situată în zona 
Torn, o unitate modernă șl deo
sebit de solicitată. Șefă de uni
tate este doamna Iuliana Bogdan.

Informăm pe cei interesați să 
ambele laboratoare, cu 
sărbătorilor de Iarnă, 
pe bază de comandă,

RentabilitateLaboratoarele proprii de pro
duse de cofetărie și patiserie ale 
Societății Comerciale „Alpin” SA 
Lupeni sint dotate cu utilaje mo
derne, de mare capacitate se a- 
sigură o largă paletă de produse 
proaspete ce se oferă cetățenilor 
orașului.

• t • f t »

Realizarea unui grad sporit 
de rentabilitate la nivelul socie
tății a fost și rămînc unul din 
obiectivele prioritare ale consi
liului de administrație al firmei. 
Tn ciuda tuturor greutăților, ine
rente dc altfel, în condițiile func
ționarii comerțului in momentul 
de față, SC „Alpin" SA Lupeni 
a reușit pe primele 10 luni ale 
anului să realizeze un beneficiu 
dc peste 8 milioane lei.

Iar lucrul cel mai îmbucurător 
pentru societate este faptul că 
toate unitățile aparținătoare, a- 
tît cele în administrare directă, 
cît și cele cuprinse în locație 
dc gestiune au devenit rentabile 
în această perioadă.

N
î
*

I

Oameni care nu

Ln.tățile aparținătoare SG 
jd.PIN SA Lupeni funcționează 
inie după un program adecvat 
licitărilor dumneavoastră, pu 

ind la dispoziție o largă gamă 
rtimentală de produse de ali- 

i^n’ație publică, precum și scr- 
de mare solicitudine 

a personalului.
Pentru rezolvarea 

roblcme vj adresați 
ii societății din sediul 
"us.i piața orașului.
Veți găsi aici toată înțelegerea 
cesară ți gusturile cele mal 

versificate vor găsi soluția cea 
i ii potrivită. Este suficient doar ? 
i contactați „ALPIN" SA n 5 

; a găsi rezolvarea. Ș

se văd

din

oi ic Irci 
conducc- 
său, de

Dialogul cu d-na Stela Necula, 
șef birou comercial, ascunde ceva 
din munca acelor oameni „ne- 
văzuți” care caută uneori o cifră 
în acte mai mult decit un parte
ner dc afaceri: contabili, lucrători 
comerciali, serviciul financiar, 

delegați, șefi birou. Și dc aici 
pleacă uneori spre dv. multe idei 
materializate în mărfuri dintre 
cele mai căutate, dintre cele mai 
alese. Orice firmă care se res
pectă are în componentă acești 
mari anonimi, Indispensabili ma
rilor servicii către populație.

Firma, ca o familie
Dtji o m.ue parte din un.lațile firmei au trecut la u formă 

1 .dt.1 d< privatizare, legăturile lor cu „firma mamă" n-au înce
tat nici o clipa. 1 ecarc știe că nurnaj împreună vor face un lucru 
durabil și colaborarea se înfăptuiește pe multiple planuri.

Printre unitățile care fao un bun renume societății ca firmă, 
lc7i acestea șint in SRL sau în locație de gestiune amintim; res
taurantul B’. CURA, unul dintre cele m.aj moderno din Lupeni, 
• are de puțin ’imp .șl-a finalizat și fațada, condus de doamna 
Mariana Barbulescu, dotat cu televizor color, cu orchcstiu pa 
itmp de seară și cu alte mijloace modeme; berăria din Ștefan, 
condusă de Marin Bărbulc.scu, unitate ce a cunoscut în acest an 

.ai multe ami najnrl șl modernizări prin grija șefului de unitate; 
cofetăria flora, condusă de f lorica Ion, iarăși o unitate dotată ou 
mijloace moderne audiovizuale, tot prin grija șefei do unitate, 
eofctâiia fiind în SRL; restaurantul „Gințiana", condus de Ileana 
r°ad r; cofetăria ,.Iul:a — Impex", una dintre unitățile noi ale 
societății; unitate <» de la Agrement, condusă de Roman Dragomlr, 
rare în curînd îșl va extinde activitatea prin darea în folosință 
a chioșcului din pi ița agroalimcntară « orașului, precum șl altele.

Toata unitățile firmei colaborează între ele pentru soluționa
rea unor probleme de aprovizionare șl în alte domenii și acest 
l icru nu poate d cît să concura la bunul renume al societății.

Șl ceea cQ <*le demn de remarcat este faptul că în fiecare 
nii.ite preocuparea pentru respectarea legislației în vigoare, pre

cum și grija pentru igt< na alimcn’ară a populației reprezintă fa«- 
to i esențiali cărora le sini. ibordonate to itt. eforturile.

dotări
Extinderi șl

prilejul 
execută 
pentra 

populație, torturi, prăjituri, fur
securi .ți alte produse de cofetă
rie și patiserie ce vor fi execu
tate prompt și vor fi livrate la 
termenul stabilit.

•l

De sărbători
acest an SC „Alpin" ȘA 
se pregătește pentru a li

Și în 
Lupeni 
la înălțimea solicitărilor cu oca
zia sărbătorilor do iarnă. ' Au 
fost deja contactați furnizorii .și 
s-a aranjat aducerea unor can
tități sporite dc mărfuri specifi
ce.

De asemenea o scrie dc uni
tăți organizează revelionul șl 
trebuie contactate din vreme 
către cei ce dorcso o ;r tfcl 
petrecere.

Pentru copiii personalului 
vietății au fost luate măsuri 
a li se oferi cadouri intr-o gamă 
diversificată șl în valoare accep
tabilă. Totodată, pentru copiii 
necăjiți ai orașului vor fi ofcrl- 
to cadouri, societatea ivind dis
ponibilitatea financiară necesa
ră sponsorizării unor astlcl de 
acțiuni. Gum firma vrea ea pen- 
tiu fiecare copil șl familie «ă «e 
Serbeze adcovnt sfîr.șllul <1a an, 
nu putem dccîf să 1 ndrcsâm 
piulțumlrl.

O cafea bună, prăjituri șl (Or- 
lnrt In ceo mal proaspătă stare, 
puteți servi 
„Tlodlca" do 
condusă cu
«Ic dounnij

zilnic In cofetăria 
p« strada X iitorului, 
nitill profesionalism 
lilliana Bogdan.

Venind in întîmpinarea solici
tărilor populației, SC Alpin Lu- 
pcnl a găsit resursele necesare 
realizării unor extinderi la re
țeaua existentă, precum și de 
dotare a unor unități ou mijloa
ce moderne. Astfel, în piața a- 
groalimcntară a orașului se află 
în stadiu de finalizare un chioșc 
de alimentație publică ce va Os 
feri cllcnților multe din produ-1 
sile solicitate. Chioșcul va fi dat 
în folosință In preajma sărbăto
rilor de Iarnă. De asemenea, tot 
în -.tadiu de finalizare, se aflu 
șt o alimentară proprie, po Ale
ea Plopilor, ce va lărgi obicatul 
dc activitate al societății.

Tar pentru ușurare» muncii 
personalului, fu uncia unități s-au 
făcut o scrie dc dotări cu cînta-' 
re electronice ți eu alte 
ce moderne ce contribuie 
direct la modernizarăm 
■ .,in..r<ialc a socletăț^^

mijloa- 
In meu 
rețelei

V • •
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'’rogramiil IV. săptămînal '
LUNI, 30 NOIEMBRIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WORLDNET USIA.
la,20 Avanpremiera sâptăminii.
15.40 Copiii noștri — viitori mu-

' zicieni.
16,00 Cheia succesului.
16,aU Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune in limba ma

ghiara.
18.35 Pro patria.
19.30 Desene animate.

CAPTAIN PLANET.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.

i 20,55 Studioul economic.
21.20 Teatru TV. PATIMA DE 

SUB ULMI de Eugene
‘ O'Neill.

Premieră TV. Montare pro
prie. Spectacol sponsorizat 
de „Electronum SA“. Tra
ducerea Petru Comarn es
eu.
Cu: Mircea Albulescu, A- 
driana Trandafir, Florin 
Piersic jr., Valentin Teo- 
dosiu, Constantin Cotima- 
nis.

. 23,10 Actualități.
23.25 Confluențe.

MARȚI, 1 DECEMBRIE 
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Lumină din lumina.

Transmisiune direct,, 
lejuită de sărbătorire.. . 
lei Naționale a României. 

13,00 Viers și cintec românesc.
13.30 Desene animate. 
14,00 Actualități.
14.10 Recital Johnny Mathis.
14.35 Film serial. BONANZA.
15.30 Studioul șlagărelor.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Repere transilvane.
18,00 Salut, prieteni l
19,00 Gite flori sînt pe pămînt...
19.30 Desene animate.

CAPTAIN PLANET.
.' i.OO Actualități.
29 3j Sport.
20.15 UNIREA CEA MARE.
21.15 Concert de gală.
22.45 Actualități.
23.'>0 Telecinemateca. Glasicl al 

filmului francez. DIAVO
LUL Șl CELE ZECE PO
RUNCI (Franța — Italia, 
1962). Premieră TV.

MIERCURI, 2 DECEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARO ȘI SO- 

PHIE. Înregistrare CFI. E- 
pisodul 20.

11.20 TV5 EUROPE.
12.15 Ora de muzică.
13.10 Vlrsta a treia.
13.40 Documentar artistic. Per

manențe.
11,00 Actualități.
14.15 Magazin agricol.
14.45 Călătorie in Emiratele A- 

rabe Unite (III).
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16,50 Tragerea Pronoexprcs.

j 17,00 Actualități.
| 17,05 Arte vizujle.
1 17,30 15, 16, 17, 15.
* 18,00 Reflector.

18,30 Studioul șlagărelor.
' 19,00 Studioul economic.

SAPTAIN PLANET.
■ 19.30 Desene animate.
ț 20,00 Actualități.
i 20,35 Sport.
ț 20,45 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI (Franța). Pre
mieră pe țară, înregistrare 
8FT. Episodul 2.

21,45 Memorialul durerii
p,19 Universul cunoașterii
2? 40 Actualități

JOI, 3 DECEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 TV5 EUROPE. Să nu ne 

facem iluzii! Super Chan- 
nel. Video-clipurL

12.10 Ora de muzică.
13.00 Viața spirituală.
13,30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14,15 Avanpremieră TV.
14.20 Tradiții.
14,50 Preuniversitaria.

30 noiembrie - 
6 decembrie

15.30 Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repede moldave.

Emisiune realizată de Stu
dioul de Radioteleviziune 
Iași.

17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.

Prețurile — o dilemă pen
tru toți.

I :u Desene animate.
CAPTAIN PLANET.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

DALLAS. Episodul 185.
21.45 Reflecții rutiere. 

«22,00 Dosarele istoriei.
22.30 Pagini muzicale de mare 

popularitate.
22.45 Ancheta TV; „Căciulați“ (II).
23,15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 4 DECEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. ULTIMUL 

METROU (Franța, 1980).
12.30 Video-clipurl.
12,50 Descoperirea Planetei.
13,<0 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Recital.
15.25 Preuniversitaria.
ib.OO Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Aotualități.
17,00 Emisiune în limba ger

mană.

GENERAL COM TRUST j

INC. S.R.l. |
Unic distribuitor al firmei BORLAND în Valea I 

.Jiului vă oferă j j
— Software i |
— Paradox 3.5 (și variante) .
— Turbo Pascal Profesional 6.0 (și variante) I
— Borland C++ 3.0 (și variante) *
— Quattro Pro 3.0 (și variante) l
— Turbo C++ (și variante) |
—- dBase IV (și variante)

și multe altele. |
Se asigură licență (documentația originală) și upgrade * 

pentru variantele apărute ulterior.

Relații, la sediul nostru din Petrila, B-dul Republicii, 1 
nr. 31. Telefon 093550391. Fax 093550391, I

SOȚIA Margareta anunță cu aceeași durere că la 29 noiem
brie 1992 se împlinesc 6 luni de cînd a părăsit-o pentru totdeauna 
dragul e]

G1TA NICOLAE
Va rămîne veșnic în sufletul meu. (5947)

FINII Nlcu, Muți și copiii anunță cu durere, împlinirea la 
29 noiembrie 1992, a 6 luni de cînd i-a părăsit scumpul lor naș

CTTA NICOLAE
Odihnească-se în pace I (5947)

18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional.
19,00 Viața parlamentară. |
19.30 Desene animate.

CAPTAIN PLANEI
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA-j 

MILIEI HOWARD.
21.15 Melodii populare. J
22.15 Gong 1 i
22.45 TOP 10. I
23,20 Actualități. g

SIMBATA, 5 DECEMBRIE • 

I 
I
I
I
i
I
I 
I
I 
I
I

9,00 Bună dimineața !
9,45 Șahul de la A la Z.
9,55 Actualități.

10,05 Ala-Bala-Portocala I
11,05 Clipă și eternitate.
11,55 Itinerare spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X 7.
14,00 Actualități.
14 10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14.45 Laureații premiului Nobel

pentru Literatură: John
Galsworthy.

15.15 Microrecital Veronlque 
Sanson.

15 30 Al doilea război mondial.
16.30 Trei din zece pentru un 

show.
17.30 Magazin cinematografic i
18.30 Mapamond.
19,00 Melodii de neuitat.
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualilăți.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Ultimul episod.
21.45 Săptămîna sportivă.
22,10 De Ia egal Ia egal... amical 

cu Dcm Rădulescu și invi
tații săi

23.20 Actualități.
23.35 Film artistic. TURNĂTO

RUL (Franța, 1980).

DUMINICA, 6 DECEMBRIE
8.30
9.30

10,20

Bună dimineața f 
Arlechino.
Film artistic In serial pen
tru copii. DE-AȘ FI... HA
RAP ALB.
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Cîntecele noastre, doruri
le noastre.
Actualități.
Atlas.

I
I
I

10.50
11,00
12.00
13.30

14,00
14.10
14.30
16.25
18,20
18.50
19.10

20.00
20.35

22 10
22.35

23,15

Video-magazin.
FOTBAL: Steaua — Rapid. 
Sub semnul lui Sibelius. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial.
DALLAS. Episodul 186. 
Actualități.
Film artistic. ȘARADA 
(SUA, 1963).
Duminica sportivă. 
Dlamond Awards Festl 
val — 1987 (III).
Actualități.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

45 DE TRANDAFIRI albi, fericire și noroc pentru Camcluo 
Nicolae din partea fiicei și a soției. (6004)

„LA MULȚ1 ANI 1“ perțjru Camciuc Nicolae din partea fami
liei Dobrean. (6004)

PENTRU Dodescu Monica — soție minunată și mamă iubitoa
re, „La mulți ani !“ — Te iubim. Lucian și Denlsa. (5933)

LUI SANDU șl Veronica Ungureanu, la aniversarea zilelor 
de naștere, Hilda și Barbu le urează sănătate, fericire și „La 
mulți ani !“. (5946)

DRAGEI lor Sztankai Tamara, soțul Ion și copiii Robert îl 
Claudiu, îi urează sănătate, fericire, bucurii și „La mulți ani l“, 
(5950)

VINZ VK1

V1ND apartament 2 camere Petrila, str. Republicii, bloc 55, 
ap. 65, între orele 10—18. (6003)

V1ND apartament 2 camere decomandate, faianțat, post tele
fonic, Petroșani, Aleea Poporului. Telefon 545126. |5882)

VlND apartament 2 camere Petroșani, Republicii, bloc 59/14, 
Informații duminică, după ora 13. (5939)

VlND Porsche 924, stare excepțională, preț convenabil. Te
lefon 092911177. (5941)

VlND Dacia 1300, stare bună, Dragotă Claudiu, Lupenl. Tele
fon 560927, între orele 16—18. (5930)

VlND Trabant 601, stare perfectă. Petroșani, General Vasile 
Milea (Petru Groza), bloc 21/9. (5937)

VlND video nou, televizor alb-negru și schiuri cn legături. 
Telefon 545805, seara. (5938)

VlND aragaz, frigider, mașina de spălat, covor Iută, mobilă 
bucătărie. Petroșani, Republicii 107/6, după ora 14. (5945)

VlND apartament 2 camere Petroșanl-Aeroport, zona Parîn- 
gul. Telefon 541449. (5944)

VlND dozator sucuri, marca Nutti — trei capete cu tuburi 
bioxid, incluse în preț. Preț excepțional. Telefon 0929/13452. (5951)

DIVERSE

FIRMA Vanghelis din Turcia organizează, prin Agenția de 
turism TPZ Vulcan, excursii la Istanbul pe data de 3 decembr e 
1992, ora 8. Relații la sediul agenției din Vulcan (vizavi de Licee/ 
(5943)

SOCIETATEA Comercială „Ediemlly" organizează excursie in 
Polonia (Cracovia) în perioada 12—18 decembrie 1992. Prețul ex
cursiei: 13 500 lei și 10 DM (cazarea). Cine vine cu 10 turiști pen
tru inscriere. merge în excursie gratuit. Informații la telefoanele 
092913314, 092914930 sau strada Ștefan cel Mare nr. 6, Tg. Jiu. 
(5940)

SCniMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere proprietate Petroșani, Păcii 

și garsonieră (tîrgul de porci) contra apartament 3—4 camere, 
zona Piață, Petroșani Nord. Adresați Păcii, 6/18. (5948)

ÎNCHIRIERI

CĂUTĂM apartament, garsonieră pentru închiriere 10—20 000 
lei/lună, zona centrală, Nord. Telefon 545933, seara. (5839)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1274, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5920)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 1169, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. (5919)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr, 980, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nula. (5921)

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele Dene 
Alpar, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (5928)

DECESE

SINDICATUL liber din Universitatea Tehnică Petroșani este 
alături de lector universitar Marian Maria la durerea pricinuită 
de decesul tatălui, după o grea suferință.

Condoleanțe familiei îndoliate. (5942).

COLECTIVUL Catedrei de limbi străine din U.T.P. este 
alături de colega lector universitar Marian Maria în marea durere 
pricinuită de decesul tatălui său. Sincere condoleanțe. (6005).

COMEMORĂRI

AU TRECUT 6 luni de lacrimi și singurătate de cînd m-a 
părăsit pentru totdeauna iubitul meu soț

ISTRATE DUMITRU
Vel rămîne mereu în sufletul meu. Soția Valeria. (5917)

MlINE, 29 noiembrie a.o., se împlinesc 12 anî de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna bunul nostru unchi

TATARAȘANU SPlRIDON
Nu te vom uita niciodată. Familia Roman. (5894)

Udat cu lacrimile noastre 
Mormintul plin de flori va fi. 
Iar tu in inimile noastre 
Vei fi mereu, cit voi trăi. 
Acum iui an la 1 decembrie a plecat dintre noi, discret il 

liniștit, lăsîndu-ne nemîngiiațt tot restul vieții
SPRIVAG G1IEORGHE

Sora Jeni, cumnatul Viorel și nepoții, (5927)
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Centenar VALERIU BUTULESCU
CEZAR PETRESCU
Născut la 1 decembrie 1892 in Hodoru—Cotnari, județul lăți, 

licențiat in Drept, membru al Academiei, Cezar Petrescu, se im
pune in cultura română ca publicist, prozator și traducător, fiind 
unul dintre cei mai prodigiosi scriitori naționali.

Conduce de-a lungul vremii revista de prestigiu „Gindirea" 
(cureia i-a pus bazele la Cluj in 1921, alăturj de A. Maniu și 
Gib. I. Mihaescu), apoi periodicele „Cuvintul", „Curentul”, 
„România", „România lltirara", proiectind prin nuvele și romane 
o vasta „Cronică românească a secolului XX", pe cicluri:

I. Rodul pamintului („Scrisorile unui răzeș", „Carnet de vară" • 
„Comoara regelui Dromichet", „Aurul negru", „Apostol", „1907").

II. Război și pace („Întunecare", „Plecat fără adresă", „Ochii 
strigoiului", „Războiul lui Ion Sâracu").

IU. Tirgurde unde Se moare („Drumul cu plopi", „La paradis 
general". „Flori de gheață", „Oraș patriarhal").

IV. Capitala care ucide („Calea Victoriei", „Duminica orbului". 
„Cheia visurilor", „Cariton").

V. Fantasticul interior („Omul din vjs", „Omul care și-a gă
sit umbra", „Aranca. știma lacurilor", „Simfonia fantastică", „Ba
letul mecanic").

VI. Satyricon („Kremlin", „Creta Garbo", „Nepoata hatmanu
lui Torna”, „Floarea de agave", „Cain și Abel").

VII Rădăcinile ri n celălalt veac (Romanul lui Eminescu. „Ta- 
pirul").

Așa după cum aprecia Mircea Zaciu, „obsesia fundamentală 
a literaturii lui este ider-a destinului acționind asupra lumii ro
manești din veacul al XX-lea ca o „fatalitate" născută din con
jugarea factorilor istorici, geografici, social-politicj și generind 
sentimentul unui tragic modern".

Deși investighează și medii rurale, Cezar Petrescu este un 
citadin, cu talent de reporter, sondind orașul de provincie ți 
nu tropola. populind prozele sale cu o faună umana foarte variată 
și eterogenă: muncitori, funcționari, politicieni, ziariști, escroci. 
Vedete cinematografice, scriitori și pictori, savanți, profesori, spor
tivi, etc.

Cel maj reprezentativ dintre romanele sale este primul, „în
tunecare" (1927) înscris in aria tematică a literaturii inspirată din 
primul râzboj mondial.

Romanul face radiogralia lunin tranșeelor și a celui rămas 
«casa, fixind prin Radu Comșa, personajul principal, destinul 
generației înșelate. încrezătoare in „forța morală a războiului" 
lnfrmtă in cele din urmă, cu speranțele spulberate.

Prin scrisul său Cezar Petrescu a dat. așa cum aprecia D. 
Micu. „un real impuls cânturilor și experimentelor menite să Îm
bogățească si să rafineze mijloacele prozei, să mențină sincronia 
Intre romanul românesc și cel european", chiar dacă am adăuga, 
o întinsă parte a operei lui nu trece de exigențele criticii literare

Prof. Mircea MUNTEANU

Ilustrație dc l.adislau SCllMllJ'l’

O NOUA
CARTE

Acum un an Valeriu Butules
cu publica a treia carte de afo- 
risme în Statele Unite. Salutînd 
evenimentul de la tribuna Parla
mentului domnul Mircea Iones- 
cu-Quintus, vicepreședinte a] Ca
merei Deputaților ii ura scriito
rului nostru „să fie tradus și In 
limba română”. Era o aluzie fi
nă, un îndemn adresat concitadi- 
nului nostru să mai publice și 
acasă, nu doar la străini.

Și așa s_a intimplat. Deși pro
mitea mult in politică Valeriu 
Butulescu a trebuit să părăsească 
Parlamentul, sancționat de ale
gătorii săi de la 20 mai. Fostul 
deputat se consolează repede in- 
torcindu_se la literatură care, 
indiscutabil, reprezintă prima sa 
vocație. STEPA MEMORIEI cu
prinde majoritatea aforismelor lui 
Valeriu Butulescu. Unele apar 
pentru prima oară în România, 
deși au fost tipărite în atîtea al
te limbi, chiar înainte de Revo
luție. Acesta este și motivul pen
tru care manuscrisul cărții a 
fost premiat „pentru libertatea 
spiritului creator" la prima edi
ție a Festivalului de Creație „I.D. 
Sîrbu”. De fapt, cartea apare cu 
sprijinul și sub îngrijirea Fun
dației Culturale ,.I.D. Sîrbu”. Es
te o ediție critică, fiind flancată 
de aprecierile unor cunoscute 
personalități ale literelor și cul
turii românești. Din 
lor spicuim cîteva:

observabile

CONSTANTIN SORESCU > 
„Valeriu Butulescu are o rară 
vocație a aforismului, atît di 
irepresibilă, îneît nu se sfiește 
să și-o exercite într-un timp ca
re tăgăduiește concizia și lim
pezimea în literatură și atît de 
robusta, incit, in răspăr cu tra
diția autohtonă a speciei, ambițio
nează sa-și facă opera numai din 
„cristale" .și „oaze de nisip'*. Gin_ 
dilor in structuri de cuarț, el nu 
iși propune să disimuleze un 
filosof și pe cui ocolite, să schi
țeze un sistem, după cum, poet 
prin geometriile Încântătorii ale 
propoziției șl prin ambiguitățile 

așa

In

cu tUc, nu alunecă decît arareori 
In apele despletite ale lirismului. 
Puținele vocabule pe care le se
lecționează, expertul economiei 
de mijloace le potrivește în așa 
fel îneît aforismul devine,
cum credea Lucian Blaga că tre
buie să fie. „ceva canonic, 
cheiat, ca Biblia”. Limpezimea, 
pe oare genul o reclamă in com
plicitate cu lapidaritatea, este la 
Valeriu Butulescu un efect al 
profunzimii".

CORNEL MORARU: „Aforisme, 
le ]yi Valeriu Butulescu, avînd 
pregnanța expresivă a unor in
scripții în relief, vădesc deopo
trivă prospețime și imaginație, 
dar și rafinament. Autorul are 
darul de a formula concis și e- 
xact (cu o exactitate de geome
tru) intuiții de mare finețe. Dar 
dincolo de ritualul rostirii este 
de căutat adîncimea reflecției 
morale. Sfirșitul de secol pe ca- 
re-1 trăim își pune amprenta și 
pe aceste propoziții cu aspect 
emblematic de adevăruri eter
ne. De adevăruri etern-umane. 

Poate de aceea ne plac atit de 
mult aforismele sale. Deși numai 
niște fragmente, ele conțin fărî- 
me de eternitate. Este revanșa 
pe care spiritul și-o ia asupra 
timpului, asupra discursului pro
zaic, interminabil al vieții de 
fiecare zi“.

ALEX. ȘTEFANESCU: „Va
leriu Butulescu este un mare 
scriitor. Faptul că se exprimă 
prin mici texte nu contrazice a- 
ceasta calitate. De altfel, nmlți 
străini i_au recunoscut-o (a fost 
tradus pină acum în numeroase 
limbi). Aceste propoziții risipite 
de el prin periodice șl broșuri 
sini propoziții de aur. Reflecția 
filosofică, observația de moralist, 
lirismul in toate variantele sale
— de la cel vizionar la cel galant
— umorul de idei își găsesc for
mulări fulgurante și memorabile 
in scrierile sale. Din cuvinte ex
trem de puține autorul creează 

instantaneu o tensiune semantică 
ți uneori — în aforismele cele 
mai inspiratg — această tensiune 
produce un fel de scinteie elec
trică, triumf a] inteligenței și sen. 
sibilității".

CORNEL UNGUREANU: „Va
leriu Butulescu exploatează cu 
iscusință polisemia cuvintelor. 
„Ipocrizia" lor. Talentuț lor de 
a o coti pe acolo pe unde nu tre
buie. Dar majoritatea aforisme
lor sînt, de fapt poeme într-un 
vers. Se nasc dintr-o tensiune 
lirică, repede înăbușită, dintr-un 
preaplin sufletesc, redus la 
sențe. Această disponibilitate 
rică î.și manifestă reversul 
sentințe satirice, sarcastice, 
această zonă a inteligenței 
lirismului stăpînit cu
Valeriu Butulescu are o Elegan
ță 
ne 
ții. 
cu 
lumea Șt ne spune lucruri esen
țiale despre ea".

e-
11- 
ln
In 
S>

energie.

a rostirii care nu trebuie să 
scape E, cum au sptrs șl al
un moralist. Adică un autor 
mult bun simț care «observă

ADRIAN PAUNESCU; ^Va
leriu Butulescu este un foarte 
talentat moralist, un jwx>t care 
se reprimă, J] cunosc de mult, 
de cînd l-am citit inlr-o carte 
tîrzie, neînstare să-î cuprindă 
seînteile inteligenței și vocația li
terară. Am crezut necesar să
scriu despre el, pentru ca din 
cînd în cind trebuie să ne eli
berăm de propria noastră obiș
nuință și să ne mai .și 'bucurăm 
de darul dumnezeiesc pe rare, 
iată, îl au unii din contemporanii 
noștri".

După atitea păreri avizate, for
mulate de unii dintre cei rnai 
mari critici literari eonlcmpo- 
rani ne abținem de la orice co
mentarii. II felicitam pe concita- 
dinul nostru și îi urăm să scrie 
cît mai multe cărți, pentru a ri
dica prestigiul cultura] al Văii 
Jiului în țară și dincolo de hota
rele ei.

o®©®®®*®®»®®®©®®®®©®©®®®©©»®®®©^»©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®©©®®:»

VĂ PROPUNEM UN POET — CONSTANTIN ClMPEANU
risipire

în cit..va clipe
am sti ins iubire
p. ntru o nuc dc i>n|
și tot nu-mi ajunge

o cine plinge in sufletul meu 
lună ro,ie imbruțișind 
■cine-mi cutreieră sirigcle
<1. 1 mereu așteptare in flacără

ni* i măcar amant n am fost iul :!■ 1 
o marc de uimiri m a înghițit 
un balaur de octombrie
un fluture orb
O pasăre tristă
o dorință prea m.n>e

cînd nu vii

«■ parca la genunchi port ancon
Și-o sulițâ-n văzduh oi» ține 
și parcă nu mal cred In moarte 
și parcă ntr-un ceaslov deschis 
stă scris că totul este vis 
și parcă nimeni nu mai e«te viu
Si parca dinii <j dala l a făcut ti.-yin

toate serile
imite serile mi aduc iubire 
« tornbi ie — noiembrie — 
nebunie a clipelor — 
îmbrățișări și demență — 
Ircudiană exuberanță 
ia înaltei’ ferestre 
il< povestitorului
letombrie — noiembrie

o ie toamnă în care mă pierd 
. n rîurl de flori

i iar (irit copil 
ti iar ni alipesc 
b anii d» gîtul 
h boiul leihcii 

d e c
tu miroși a fiară sâlLatlcă
a spaima și-a rouă
a frunze și vin»

av cîte văl le-aș alerga
lac al fi perechea mea

miroși a dimineață și a lapte 
«. ,. .1 ar. . _

dezîmblînzire
iți sărut femele podul palmii 
precum izvoare insetațil 
și se revarsă dragoste pe munți 
umplind tot cerul cu libații 

privighetori la tiinple cintă 
m pori genunile vuiesc 
și ne tresare-n inimi Infinitul 
«■a și cum toamna s ar sfirși 
in primăvară — te jubese 

și tot cerșesc ceva mal mult 
in dlului eternului durut 
ca și cum rana nu e rană 
te vreau mereu de la nceput 

I a r a ț i •
căldură dumnezeiască 

miroși a depărtări șl-ă aproape 
a focuri a ape
a floarea soarelui M portocală
a text din cabală
a ciută zănatică

democrație
duminici pierdute 
in cenușiul orașului 
singurătatea mulțimii 
inlonind sarcastlo — 
ave ave adrenalina 
buticurj consignații 
sexi porno icoane 
masculi eu cercei în urechi — 
bilei democratic

imbecile docile 
îngăduitoare surisurj 
grețoasa academice măști 
hlizite coclite 
proaspăt bărbierite 
sărutîndu-ie-n... jur 
în agonie in extaz 
în te miri ca
blhilioi fandoeindu-și păreri 
bunul simț aruncat 
la canalizări 
oomlsll proteste
Îmbuibări ou sictir 
măști gtndacl șopîrle 
planearde eonceslj aflșd — 
găinat cultural, t
tjl-4 e durere-așa de maro 
Incit l-am zis
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Societatea Comercială
„STIL COM SA Vulcan
B-dul MHiai Viteazul nr. 14, județul Hunedoara

In baza Legii nr. 58/1991, Hot. Guv. nr. 631/1991 și 
Hot. Guv. nr. 758/1991.

SCOATE LA VINZARE
prin licitație publică cu strigare, activul:

SPAȚIU COMERCIAL, B-dul Mihai Viteazul, bloc 80, 
parter, obiectul de activitate: „COFETARIE-PATISERIE, 
CU LABORATOR PROPRIU".

Prețul de pornire al licitației: 8.160.867 lei.
Licitația va avea loc la sediul Societății Comerciale 

„Stil Com“ SA Vulcan în data de 29 decembrie 1992, ora 
12.

Consultarea dosarului de prezentare a activului se 
poate face la sediul societății. Pentru selecționarea parti- 
cipanților la licitație, ofertanții vor depune Ia sediul so
cietății, pînă cel tîrziu la data de 19 decembrie 1992, ora 
12, următoarele documente:

— dovada existentei legale, în cazul persoanelor ju
ridice;

— cazierul judiciar, pentru persoanele fizice;
— modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice 

incluse în dosarul de prezentare;
— dovada bonității, pe bază de recomandări bancare;
•— dovada achitării obligațiilor fiscale;
Pentru prticipanții străini (eventual faza a doua) do- 

sada bonității se efectuează pe bază de recomandări ban
care acordate de bănci de prim rang sau alte bănci co
merciale din străinătate, agreate de o altă bancă comer
cială română.

Ofertanții vor depune la sediul societății, pînă cel 
tîrziu la data de 25 decembrie 1992, ora 15, următoarele:

— taxa de participare de 90.000 Iei;
— garanția de 10 la sută din prețul de pornire al 

licitației, in contul nostru nr. 30.30.70.801, deschis la BCR 
Petroșani, sau Ia casieria unității.

Terenul aferent activului nu face obiectul licitației, 
urmînd regimul legislației române.

In cazul în care nu se vor prezenta cel puțin doi ofer- 
_suu *n caz (le neadjudccare, se va organiza o nouă 

licitație in zilele de 1 I ianuarie 1993 (etapa a doua) și 21 
ianuarie 1993 (etapa a treia).

s.r.î.
Casele de marcat oferite de noi sînt conforme cu nor

mele și standardele interne și internaționale și țin cont și 
de ultimele reglementări ale Guvernului din țara noastră. 
De asemenea garanția pentru ele este de 12 luni de la 
livrare.

Vă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm pe scurt 
casa de marcat RS 1008, care considerăm că satisface pe 
deplin toate nevoile dumneavoastră.

— nr. grupe de mărfuri (raioane, departamente) — 8
— nr. de prețuri introduse în memorie
— taxa pe valoare adaugată (TVA)
— o stație pt. bon cu rolă dublă, o hîrlie pt. client, 

o altă copie pt. registru
— toate facilitățile comerciale necesare conform HG 

319/1992, pentru raportul financiar
—- afisaj dublu
— protecția date memorie cu baterii, circa 30 zile
— programarea orei și datei.
La sediul nostru din orașul Petrila, B-dul Republicii, 

nr. 31, vă puteți convinge de facilitățile acestor case de 
marcaj.

Relații la telefon 093550391, 093550690; fax 093550391.

— 99
— 8 locuri

prin
Co.tTgx Magazin - Patrila

VĂ OFERĂ J
— Consumabile pentru întreaga gamă de copiatoare 

MITA. _
— Hîrtie imprimantă (1 ex, 2 ex, 3 ex) format A3, Al. 
Relații, la sediul din Petrila, B-dul Republicii, nr. 31. 

Telefon 093550391. Fax 093550391.

Unitatea nr, 131 A
C.P.C.T. Petrila

VĂ OFERĂ:

— Rețele de calculatoare IBM—AT 286, 386, 486 (16 
MIIz, 25 MHz, 33 MHz, 10 MHz, 50 MHz)

— Asigură instalare și punerea în funcțiune
— Acordă asistență tehnică hardware
(service) și software (devirusări, reinstalări) 

prin abonament, contract, la cerere.

VA POATE OFERI 1

RAGCL Petroșani -Aninoasa
ANUNȚA 

consumatorii de apă potabilă din orașelc Uricani, Lupeni, 
V ulcan și Petroșani — Aeroport, că în ziua de 2 decem
brie 1992 apa rece va fi oprită maxim 16 ore, întrucît 
noua Stație de tratare Valea de Pești va fi branșată la 
aducțiunea de la baraj.

In acest sens, rugam populația din orașelc de mai 
mis, precum și agenții economici să-și asigure rezervele 
de apă necesare perioadei dc timp cit este oprită magis
trala.

ARD— Imprimante cu LASER IIEWLETT — PACK 
tip HP IV, III, III—P, II Pt

— Imprimante cu JET IIEWLETT—PACKARD tip 
PAINT JET, PAINT JET XL 300, DESK JET 500 G

— Imprimante cu viteză mare profesionale 
COM (600 eps, 400 lm, 800 Im)

— Imprimante matriceale CITIZEN (9 pin, 
48 pin, color și alb-negru).

Pentru toate tipurile de imprimante se 
consumabile.

Relații la sediul nostru din Petrila, b-dul Republicii 
nr. 31. Tel./fax 093550391.

GENI-

24 pin,

asigură

ECJIIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Horațlu ALEXANDRESC'U 
Corectura j
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Cotidianul dc opinii șl informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A.

tniiințatâ .onform De
ciziei ar. 208/12.00.1991, 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJOEESCU

Materialele necomandate și nepu- 
blicatc nu so restituie. Responsabili
tatea morala și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

SAGF.r ATOR
Mare aglomerație la ușa dv., 

din zori și pînă seara, cînd se 
lasă... ceața.

CAPRICORN
Astăzi, prin puterea voinței 

dv., determinați o întreagă „ar
mată’’ să bată pasul pe loc.

VĂRSĂTOR
Evenimentele ce se derulează 

astăzi cu repeziciune vă con
ving de necesitatea „retehnologi- 
zării” locului dv. de muncă.

PEȘTI
Zîmbetul dv. „cu dinți” rupe 

inima proaspetei „cuceriri”.
BERBEO

Cineva din anturajul dv. obiș- 
nuit intenționează să vă smulgă 
„părul de pe limbă”, cu... cleștele.

TAUR
O calomnie, care vă privește 

direct, ajunge, pe căi ocolite, la 
urechile șefului.

GEMENI
Astăzi o duceți tot într_un... 

„noroc”...
RAG

Evitarea vechilor cărări vă 
scutește de multiple neplăceri.

LEU
Ați pornit la un drum mu 

prea lung pentru combustibili 
de care dispuneți.

FECIOARA
Tot necazul vi se îneacă într-un 

pahar. Spre seară, nu e exclusă 
o repriză de dans, printre roto
coale de fum.

BALANȚA
Astăzi vi se spune ceva „de 

dulce” și vi se administrează un 
stimulent... amar.

SCORPION
Satisfacția dv. păstrează o 

doză de cinism.

PROGRAMUL 
I V,

SIMBATA, 28 NOIEMBRIE
9,00 Bună dimineața!
9,00 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ala bala-portocala!
11,05 Alfa și Omega.
11,55 Itinerare spirituale.
12,25 Avanpremiera TV.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Desene animate.
14.45 Amanda Lear Show (I).
15.10 Magazin cinematografic.
16.10 Rugby; Barbarians — Aus

tralia (mcol test). Trans
misiune directă de la Lon
dra.

17.45 Top 3, 2, 1,
18.15 Mapamond.
18.45 Trofeul „Carpați1* la hand

bal feminin : România — 
Ucraina. (Repriza a II-a).

19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Episodul 28.
21.35 Concertul lui Michael Jack- 

son de la București.
23.35 Actualități.
23,50 Desen animat de lung me

traj. FERMA ANIMALE
LOR. (Anglia).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani str. Nicolac Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 511662 (director-redactor șef); 
515972 (director cxccutiv-administrativ, 
difuzare), 511663, 512161 (secții).

*

TIPARUL: Tipografia Petroșani str.
Nicolac Ilălcescu nr. 2. Telefon 511365.


