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DUMINICA ORBULUI
Va fi mâine Duminica Orbului, care îmi a- 

mintește câta tevatură s-a făcut, câta risipă de 
vorbe răutăcioase, acum trei ani după primele 
alegeri libere din Romania în care s-au petrecut, 
aproape o jumătate de secol, numai parodii e- 
lectorale. Mulți fruntași ai partidelor de opozi
ție, plămădite doar cu câteva luni înaintea ale
gerilor, erau supurați că s-a votat pentru FSN, 
a cărui unitate s-a spart după un an, reluându-se 
in calcule structura electoratului și reacția lui 
din urma. A,j fost, nu încape acum nici o îndo
ială, destule măsuri popul iste, care au născut 
(de fapt s-a născut de foarte mulți ani), tot 
acest fenomen al corupției împotriva căruia 
6e pornește o sfântă cruciadă. Era firesc, așadar, 
ca electoratul, deci noi, cei aproape 16 milioane 
de suflete, să opteze pentru FSN, deoarece can- 
didații lui se hrăniseră și ei, ca noi toți, cu 
salam cu soia, criteriu hotărâtor pe atunci. In 
acești trei ani s-ay ma; limpezit convingerile 
politice, de aceea campania electorală de anul 
trecut nu a mai semănat cu cea de acum trei 
ani, când erau atâtea pasiuni și tensiuni, înso
țite de presiuni sociale revendicative și de acel 
fenomen cunoscut sub denumirea de Piața Uni
versității. Maj înainte se luaseră câteva decizii 
anapoda ale căror ponoase le tragem și le vom 
mai trage. Așa este comprimarea săptămânii de 
lucru la cinci zile pentry ca oamenii să aibă 
week-end din care s-au zămislit cohortele de 
turiști-afaceriști ce au năvălit către țările me
gieșe unde au vândut tot ce se putea vinde. 
Acestea au fost mărfurile care au determinat și 
încurajat actuala corupție despre care tot vor
bim și nu mai ostenim. în acele împrejurări era 
de așteptat, zic eu acum, retrospectiv, reacția 
la urne.

Tot in acești trei ani, s-au mai petrecut aici

șl alte evenimente, tensiunile sociale s-au cal
mat apoi s-au aprins etc. Sub aspect strictamcn- 
te politic oamenii și-au dat scama că împărțirea 
în buni și răi, dovedește o atitudine prea sim- 
p’ificatoare și că formațiunile politice, care și 
ele și-au dat seama că realitatea românească e 
diferită de cea din Franța, Statele Unite, Ma
rea Britanie sau Germania, au ajuns mai înțe
lepte, mai cooperante. Noi suntem noi, cu toate 
calitățile și defectele noastre. Din păcate, deși 
am ajuns a fi mai toleranți, așa cum am fost 
și vom fj nu doar noi, se face prea multă poli
tică in care se consumă patimă ce nu se poate 
nicidecum substitui sclipirilor raționamentului. 
Politica o fac politicienii și asta este o regulă a 
democrației. Doar la noi s-a crezut ca toți sun
tem, ca altădată, pricepuți în ale politicii.

Nimeni nu este profet în țara lui, adevăr de 
care îmi dau seama (a câta oara ?) și acum, în 
preziua Duminicii Orbului. Ieri dimineață pri
veam o mulțime de oameni, bărbați și femei, 
tineri și vârstnici, care se precipita către piața 
agroalimentară, cu priviri preocupate, nici triști 
dar nic, prea veseli. Fiecare știe ce vrea, n-ar 
mai tolera să mai fie manevrat sau manipulat, 
termeni ce înmagazinau o bună încărcătură e- 
moțională. Dar pentru că va fi Duminica Orbu
lui, este momentul să observăm că prea orbește 
s-au făcut unele lucruri, in această tranziție 
costisitoare către economia liberă ce dijmuiește 
sever, ca oriunde în lumea asta, la care ne tot 
aliniem, buzunarele personale ale contribuabi
lilor. Era de așteptat, așa cum s-a promis, elec
toral, un reviriment în economie.

încep să se mai clintească lucrurile din loc, 
însă tare greu, dovadă că după trei ani de la 
primele alegeri din Duminica Orbului încă nu 
am ieșit la lumină.

Tibcriu SPĂTARU

Din însemnările unui automobilist

m zim 
hi mzi 

america ne provoacă

Amănunte in pag. a \ II a

Un gospodar
Domnul Urscscu Gheorghc din 

Petroșani n-.'-a vizitat la redacție, 
iuvitându-ne pe str. Gen. Dra- 
galina să vedem ce a făcut dânsul 
acolo. Fura nici un ajutor, acest 
gospodar a fi an .format un teren 
folosit până atunci ca parcare, 
intr-o frumoasă zonă verde. Răs
timp, unii locatari d priveau de 
pe g ain, râzând — Dumnezeu 
știe de ce. Noi l-am luat in se
rios și spunem că dacă liecar" 
bloc ar avea un locatar ca dl 
Urscscu. altfej ar arăta orașele 
noastre! (V.l<.)

••■■■•••■■■aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I E RENI

/k/.ss iwnm t
Clubul sindicalelor din I.upeni 

or. .iniz'1 uza a patra ediție a 
concursului Miss Narcisa. Acesta 
s • v i desfășura în sala de spec
tacole a Palatului Cultural, as
tăzi, Începând cu ora 17. Unspre
zece concurente —• trecute prin 
„Furcile Caudine" ale etapei 
de selecție — Lși vor disputa cu
cerirea mult râvnitului titlu. 
(Precum și a premiilor oferite de 
sponsorul principal, EM Lupenî. 
Se mizează pe o participare nu
meroasă Șl civilizată. (P.N.)

A reînviat tradiția focurilor de tabăra. Cel puțin la 
I.unca Horii, prin elevii unei clase a VlII-a.

Metodă originală
Pentru a-.și face reclamă, firme 

cu capital de stat, mixt ori pri
vat, sau persoane particulare, fo
losesc tot felul dc mijloace. A- 
nunțuri in niass-media, panouri 
publicitare, afișe, etc. Acestea 
sunt numite mijloace clasice. Câte 
unuia insă îi vine o idee năstruș
nică. Ceva ieșit din tipare și, de 
regulă, tocmai prin aceasta are 
succes. Vineri, de exemplu, când 
in Petroșani e zi dc târg, am ob
servat un gen aparte de reclamă. 
Un autoturism alb, purtând pe 
ambele laturi un înscris suficient 
de mate, cu „De vânzare", rula 
alene pe principalele artere rutie
re ale reședinței de municipiu. 
Dacii nu vino Mahomcd la riiun. 
te, se... plimbă muntele după 
Mahomcd. Fără a fi extraordina
ră, ideea iese totuși din contextul 
obișnuit. Nu cunoaștem dacă a 
dat și TQadvie scontate. (P.N.)

Cine ar spune că pentru un 
absolvent de liceu ny uimeazâ 
o perioada de griji, de neliniște 
și poate dezamăgire, minte, pen
tru că nu e nici un secret, viitorul 
acestor tineri este deosebit de 
sumbru. Pornind de la o cugetare 
deosebit dc sugestivă a lui Vj- 
leriu Butulescu ne am gândit să 
organizam un simpozion. Pentru 
a vedea dacă intr adevar „după 
ani grej dc școală ric-nm câștigat 
dreptul de a nu face nimic".

INVITA I IE

Astfel ca, zilele trecute, așa 
cum v-am mai informat, la Liceul 
Industrial din Vulcan a avut loc 
un deosebit dc interesant sim
pozion pe tema „(Dezorientarea 
absolvenților". Invitații noștri 

ay fost dl. viccprimar Vasile 
Giurgiu leucii, d-na ing. Monica 
Poenaru și dl. ing. Ioan Ivflnuș 
(din partea EM Vulcan), d-na

Dulceață de
Ataci intrarea nordică a ora

șului Petroșani. Kilometri întregi 
de încântare a ochiului și de cesă 
nu o spunem. încântare și pen
tru roțile mașinilor .Gropile din 
asfalt ay fost astupate, iar banda 
de circulație asigură un mers ci
vilizat.

Civilizatul ăsta se oprește la 
porțile petroșaniului, aproximativ 
la Triaj. De acolo începe zguduito
rul mers printre gropi și chiar 
prin ele că :

asul așilor sa fii,
nu le poți pe toate ocoli!

Gândul te duce la... primărie. 
Nu sunt bani. Dar, zic eu, ăia 
caic au plombat gropile ay avut, 
nu? Imaginarul meu interlocutor 
mi-ar răspunde: „Domnule, e
circulație mare, mașini grele, etc. 
Drumul se zdrobește. Impozitul 
cela marc l-ați luat și de la de
ținătorii de mastodonți, că noi 
ăștia mici cu arm.râie de autotu
risme am l'osl buni platnici? II 
demise pc dl. Sloicuța. Se preco
nizează votări la 4 iulie ziua

Invitație la optimism
Badahla Voichița (din partea 
comisiei dc învățământ a Consi
liului local), domnii profesori 
Glieorghe durea, Tibcriu Socaci, 
Francisc Czimbalmoș și Viorcl 

Avram (din cadrul Liceului in
dustrial Vulcan) precum și un 
marc număr de elevi, viitori ab
solvenți.

SPONSORUL

Și la aceasta manifestare, ca 
la multe altele, și-a dat concursul 
și un sponsor. Este vorba despre 
o firma lunara, de curând arun
cată în valurile economici de 
piață, lată insă că dl. Viorcl 
Borș nu s-a sfiit să ne dea o 
mâna dc ajutor, sponsorizând 
manifestarea noaslra .și aducând 
astfel un plus de popularitate 
firmei „ZAHAItlA" SNG pe cmc 
o ((induce.

TEAMA DE BAG

Din prima parte a discuțiilor

trandafiri...
ind pendenței clauzei Dintr-un 
interviu luat de dl. Ilorațiu 
Alexandrcscu rezultă că simplii 
cetațenj cam drăcuic instituția și 
capul ei. Doritori de putere se 
mai găsesc, unul e pensionar al
tul ține de nu .știu ce formațiune 
politica. Problema c veți puica 
face față domnule viitor ales?

„BANDA SONORA". LA PE
TROȘANI, VULCAN

Așa denumesc spaniolii bcndle 
Irunsvcrsiile, 5—6 ia rând așter
nute la intrarea in localități, după 
semnul de reducere a vitezei. 
Zgomotul și zgâlțâiala aduc la 
sentimente m.ij bune pe grăbiți. 
Avem și noi asemenea „benzi". 
Din motive probabil întemeiate, 
unele instituții ay cerul permisiu
nea săpării unor .șanțuri peste 
drum — în apropierea autobazei 
Petroșani, la ic.irca din Vulcan, 
etc. Nimeni nu a mai controlat 
modul de finalizare a acestor 
lucruri. Piomlrele de beton s-'iil 
li uidormat iu covîiți, asfaltul —

(Continuare in pa". a 2-a)

am reținut ci o mare puie a 
elevilor sunt deosebit (!■• iiigr i- 
jorați dc perspectiv i unui baca
laureat „mult n u serios și mult 
mai dificil decât în uiți ani". 
Dc co? Deoarece ei s>: considera 
prea puțin pregătiți. „Avem ne
voie de mai multe orc suplimen
tare. Chiar d.iea sunt plătite". 
Dc partea cealaltă, ide-a medi
tațiilor este iinbrtiți -.it.'i si de 
profesori c.ire vor ','i-i ajufe, e- 
vident, pe cei care Ic ay lost —și 
încă mai sunt — elevi -Și în 
ciuda salariilor, care sunt ași 
cum sunt, un profesor nu vrea 
?i nu poate să-i jecman-ască pe 
cei care vor să invețe Pentru ca, 
(lupa cum spun a și dl director 
Jurca, „pentru noi profesorii sa
tisfacția moral i ede mult m ii 
mare decât cea materiala".

Tibcriu V1NȚAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Invitație la optimism
(Urmare din pag. I)

„ȘI VlrTORUL?”

Ei bine, poale cea mai dificilă 
ln.ic.jare pe care ți-o poate a- 
dresa un proaspăt absolvent este 
tocmai aceasta: '„Și viitorul?1’ Iar 
acesta este deocamdată deosebit 
de incert. Chiar sumbru. Pentru 
că, iată, restrâns numai la nivelul 
orașului Vulcan, Oficiul Forței 
de Muncă nu poale oferi, la ora 
actuală, nici un loc de muncă 
absolvenților. Tot ceea ce se 
poate face la acest nivel este... 
eliberarea, pe o perioadă do 9 
luni, a carnetului de .șomaj.

In schimb, așa cum aveau să 
nc informeze invitații noștri din 
partea EM Vulcan, această în
treprindere este dispusă să în
cadreze, la fel ca și in ceilalți 
ani. pe toți absolvenții de liceu, 
cu condiția să fie băieți. Și din 
pacate, numai pe post de mun
citor necalificat Pentru fete 

situația evte mai delicată. Pen
tru că ce li se oferă acestora: 
Dacă ar fi să dam crezare afir
mației unei eleve, singura posi
bilitate de a te „realiza” rămâne 
.sa te căsătorești”, să faci copii 
și să speli vase”.

Și atunci, ce rost mai au stu
diile, când indiferent dacă ai 12 
clase sau o facultate ești cotat 
la fel cu cel care nu știe nici 
rn..car să scrie. Ghiar dacă acum 
par inutile, studiile sunt deosebit 
de importante in orice meserie. 
Pentru că intr-o economie de 
piață, în care un element deo
sebit de important îl reprezintă 
concurența, valoarea cunoștințe
lor este deosebit de importantă. 
/La cum ia fel de importantă 
este și valoarea practică. într-un 
cusănt, este nevoie de ambele 
valori pentru a realiza eficien’a 
și implicit rentabilitatea...

MAI MERITA SA FI
SiUDEN1?

Arr sesizat la elevii din Vul
can un pesimi.m absolut, o de- 
Lusolare totala. Ceea ce e foarte

trist. Cauza? Nu cred că mai 
trebuie căutată. Intr-0 societate 
care nu oferă decât un viitor in
cert, după ce ani de-a rândul li 
s-a spus mereu „faceți asta!” iar 
acum dintr-o dată li se spune 
„gata. A fost o Revoluției De- 
acum faceți ce vreți”. E normal 
ca tinerii să fie dezorientați. Ghiar 
debusolați. Și totuși, așa cum 
spunea dl. director Jurca „tine
retul n-are voie să devină ruti
nat”. Mulți nu mai vor să fie 
sludenți, fie din motive materiale 
(nu-și pot permite) fie din mo
tivul că o diplomă nu mal oferă 
azi nici un fel de avantaje. Lu
cru cu care nu putem fi de acord. 
Dar...

Că este greu, că drumurile nu 
sunt netede, că a ajunge undeva, 
cineva, în această societate este 
dificil, este un fapt probat. Dar 
să nu uităm că tocmai acesta 
este atuul occidentului, societa
te la care aspirăm cu toții. Pen
tru că acolo și sperăm și aici, 
valoarea concurenței și concu
rența valorilor sunt factorii ho
tărâtori.

Ceea ce pare-se tinerii de la 
noi nu prea par a înțelege. Dur 
și asta e una din lacunele co
munismului.

LECȚIA DE OPTIMISM

Concluzionând, întâlnirea de 
la Vulcan mi-a relevat un tine
ret deziluzionat, lipsit de opti
mism și derutat în ceea ce pri
vește viitorul. Ceea ce este foarte 
rău. Fără îndoială de această stare 
nu se fac s.novați numai elevii 
sau profesorii. Dar nu este acum 
și aici nici locul și nici momen
tul să căutăm vinovați. Cert este 
că elevii de la Vulcan se pare 
că au chiulit de la lecția de... 
optimism. Sau poate că aceasta 
nici nu s-a ținut.

Oricum, cert rămâne faptul că 
în fața absolvenților se deschide 
un drum plin de povârnișuri, 
pe caic trebuie să îl străbătu cu 
orice sacrificii, mereu in căuta
re, i neatinsului ideal. Pentru că 
să nu uitam, târâș-gi âpiș viața 
nu rgc înainte.

Acest „monument” so află la 
intersecția înspre Aninoasa. Ce-o 
fi vru( sa însemne? Ceva nici 
mare ca un oraș, nici mic ca o 
comună.

Dulceața de trandafiri
(Urinare dia pas. I)

de pildă la intrarea în Iscroni —• 
s-a pulverizat, Și astfel apar din 
nou șanțuri transversale. Ăștia 
care știm unde se găseso aceste 
adevărate capcane încetinim. Dar 
ce te faci cu oamenii nededați 
cu asemenea dulcețuri? Vai de 
roțile lori I’ropun: toți ștabii 
diverselor întreprinderi „în vină” 
împreună cu „aprobatei ii” să fie 
urcați într-un camion și o zi în
treaga să fie dați huța înainte 
și înapoi peste un asemenea șanț 
— la alegere. Evident, plata ben
zinei și uzura să o suporte domnii 
cu pricina. Poate se învață 

minte...
■ i

PANA AICI NOI, ÎNCOLO..,

Din centrul orașului Lupeni 
se desface o stradă caro trece 
prin fața minei. Asfalt bun, beton 
curat clar asta ține până la co
titură. Adică până unde se ter
mină interesul minei Lupeni. 
Mai departe, spre galeria de 
coastă Bărbăleni asfaltul este 
un adevărat jaf. Trec, de sute 
de ori pe zi, mașini grele cu 
oameni și materiale. Astea pi
sează asfaltul. Dar ștabii pleacă 
la ora trei acasă — și azi e gata, 
vine plata...

LA PAROSENI — REPUBLțt 
CA SOCIALISTA ROMAN IA i

In dreptul Uzinei electrice Pih 
roșeni se găsește un zid de Eprb 
jin. Pe toată respectabila sa iu£ 
gime se lăfăie cu litere cnorrtjâ 
lozinca „Trăiască Republica 
cialistă România”. Se vede fă 
pentru domnii de la UE ParQfJ 
șeni istoria s-a oprit locului, său 
poate nu văd. Și într-un caz I 
în altul este necesar un rcmcdhT, 
Ori poale dumnealor doresa sâ 
fie ilegaliști?

AL CUI ESTE PASAJUL?
♦»

Dacă ai scăpat cu rotile întregi 
și fieroteniile nerupte din alt0 
încercări, ai toate țansclo că 
pasajul de cale ferată din Ltl* 
peni — Moara Veche să îți IaX$ 
9 gaură în pungă. Aici trccereil 
nu mai esle trecere, ci o bâjbjț* 
ială penibilă printre gropi. Dcsf 
s-a mal scris, nimeni nu se & 
pleacă spre acest pasaj. Glnfl 
totuși trebuie să ne scutească de 
această hârbuită trecere?. Nil 
cumva CFR-ul?

Haideți domnilor, sau așteptați 
pastile pentru chef de Iucruî, 
Mai uitați-vă și la alte pasaje,- 
neamurj bune cu cel de La Moa-i 
ra Veche.

Altfel capra b... ți oala trage 
rușinea... (M.V.)

PUZZLE DISCO-ROCK
CLASAMENT: 1. No Limits

— 2 Unlimited; 2. AII Tliat She 
Wants — Ace Of Basc; 3. Hope 
Of Dclivcrancc — Paul McGart- 
ney; .p ll:ippy Nalion — Ace Of 
Base; 5. Ordinary World — Du
rau Durun, 6. Informer — SNOWj 
7. Nothing Else Matter — Mctalli- 
ca; 8. Judas — Depeche Mode | 
9. Dur Dur D'Etrc Bebe — Jor
dy Ll moine; 10. It’s Anybody 
Out Thcre — Federal Of Basc.

.ȘTIRI, INFORMAȚII. • Iată 
câteva topuri la zi din diferite 
publicații mondiale : B1L-
LBOARD (SUA): 1. Thal’s The 
Love Gocs — Janet Jnckson; 2. 
Frcak Me — Silk, ...11. Who Is 
lt — Michac-1 Jnckson; NEW 
MU.SICAL EXPRESS (Anglia): 1. 
Fivc, Fivc — Gcorge Michael And 
Qucen; 2. I ll.ive Nothing — 
Whilney llouston, ...6. Tribal 
I lance — 2 Unlimited, ...8. AII

Thal She Wants — Ace Of Base... 
...10. Sweat — Inner Circle... 48. 
Parisienne Walkaway — Gary 
Moore. • Thomas Anders (bru
netul ex-Modcrn Talking), lu
crează la un nou LP care se a- 
nunță mai tare decât ultimul, 
„Down On Sunsct”. • Două noi 
albume realizate de soliștii noș
tri: Ghcorghe Ghcorghiu — „Da
că dragoste nu e, nimic nu e“ 
și „Nu trântiți ușa” — Mircea 
■Vinlilă. • Pentru data de 6 (sau 
îl) iunie — se va anunța din 
timp _  se preconizează la disco
teca „Vox Montis” a Casei de 
cultură a sindicalelor Petroșani, 
un maraton aj disc-jockey-Ior, 
prin prezența la microfon, a câte 
15 minute fiecare, a prezentato
rilor Marius „I.ulu” Lung (disco
teca UTP), Ovidiu Sțoicuța („Ma
gic”), ambele Petroșani, apoi 
Emil Pop („Stadion") și Vasile

Topală („Luculus”) dm Vulcan, 
Sergiu lehim („Cina") și „Vody”- 
Bogdan („Montis) Lupeni și Pei 
tre Neagu („Amicii”) din ■ Urfi 
câni. Se anunță interesant 1 i 4 

RĂSPUNSURI LA SCRISORI, 
Tania Dumitrii», Petroșani: Seiți 
ză-mă, abia recent am primit pliț 
cui, mă grăbesc să-ți răspund, tCj 
legrafic, la cele treț întrebări I 
1. Ultimul album al lui Blue Syș* 
tem se numește „Backstreeli 
Dreams”! 2. LP-ul micuțulifl 
francez Jordy Lemoine — de uri* 
de este extras „Dur, dur d’elrâ 
bebe” („Greu, greu să fii copil")Ș 
se numește „Pocbette sur surprj* 
se" și s-a vândut in peste 1 200 000, 
exemplare. Jordy are 5 ani| 3, 
Eros Ramazzotti are 30 de ani (1| 
va împlini pc 28 octombrie a e.j, 
s-a lansat în 1984 la San Remd, 
cu melodia „Tcrra promessa**,

Gcnu TUȚU (

LUNI, 21 mai 1993

1-1,00 Actualități. Meteo.
i 1,1 â Ora Tic n .uzii .1.
ij.00 Didactica — Admitere in 

liceu.
1j,3(J I eleșcojlă. Curs de limba 

italiană (p< niru începători).
45,15 O seama de cuvinte.
16,00 Civilizația montana.
#*‘,30 Portativul pref lințclor. 

muzicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba maghia

ră.
18.35 Opera -le a.u din Viena. 

ia Radio București.
19.35 D< sene animate.
20,00 Actualii iți.
20.35 Sport
20.45 Studioul economic.
21,30 Teatru TV. LECȚIA.
22.45 Actualii.iți.
23,00 Palmaresul Fe .tivalului de 

la Canries '93.
23.25 Reprize 3 treia.

MARȚI, 25 mai 199:1

7,00 TVM. Teleinatinal.
10,00 TVR iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Teatru TV. CE FACEM CU 

VIOLONCELUL?
12,50 CFI. Super Chnnml.
13.25 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 O dactica.
• 5.30 Teleșcoală.
• 6,00 ConviețUiri-magazin.
• 7,00 Actualități.
17,05 Salut, prieteni (I)
• 8,00 Festival concurs.
• 8.45 Starea națiunii.
•9,45 De«»ne animate.
20,00 AotuaiitÂU.

20,30 Sport.
20,35

JOI, 27 mai 1993

21,30
22,00
23,40

2,50

iThn serial. MIDN1GII1) 
CALLER. Episodul 6. 
Universul cunoașterii.

Salut, prirtenil (II) 
Actualități.
Opera de Stat din Viena 
Ja Radio București.

MII.Rf l'RI, 26 mai 1993

7.00 TVM. Tclcmatinal.
8,30 Transmisiune directă 

slujbei religioase de 
țarea Domnului. 
Film artistic. OMCt 
ÎNCREDERE.

Desene animale.
Actualități.

12,00

13,40
14,00
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica. Bacalaureat
15,30 Telcșcoală,

a 
In il-

DE

'93.

Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Didactica 
TJeșcoală.

13.30
14,00
14,15
15,00
15,25
16,00 S.6.S. Natura!

16.30
17,00
17,05
111,00
19,00
•19,30
20,00

Arte vizuale. 
Actualități. 
Pro patria. 
Fcstivalul-concurs. 
Vieți paralele. 
Desene animate. 
Actualități.

Programul IV. săptămânal
11,00 I'VR Cluj-Napoca.
11,51) Cb illeiige Day.
12.30 La S< pt.
12,00 Cballenge day.
13.35 Desene animali’.
14,00 Actualități.
11,10 Cballenge D^y.
1 1,20 Ora de muzică.
15,00 Cballenge day.
1 ,15 Didactica: Bacalaureat ’93.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Cballenge day.
16,25 Reflector.
16,55 Actualități.
17,00 Documentar artistic,
17.30 Cballenge day.
48,u0 Festival-concurs.
19,00 Cballenge day.
19.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20.35 Azi în prim plan.
21,10: Fotbal: Finala Cupei Cam

pionilor Europeni.
23,05 Actualități.
23,20 Chaljnngc dny.
•3,30 Simpozion.

• 6,00 Repere moldave.
47.30 Repere transilvane.
47,00 Actualități.
17,05 Magazin In limba germană.
18,05 Festivalul coneurs.
49,00 Spectacolul lumii.
49.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20,50 Film serial. DALLAS. 

Episodul 235.
21,45 Reflecții rutiere.
22,00 MicrorecilaJ Marina Seu- 

pro.
22.15 Studioul economic.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 28 mai 1993

7,00 TVM. Telemalinal.
• 0,00 TVR Iași.
41,00 TVR Cluj-Napoca.
• 2,00 Film seriei.
13,08 Descoperirea Planelei

20.35 Sport.
20.45 Film serial.
21.45 .Viața parlamentară.
22,15 Opereta de Stal din Viena Ia 

Radio București.
22,50 Gongl
23,20 Actualități.
23.35 Magazin < inematografio.
0,35 întâlnirea de la miezul nop

ții.

SAMBATA, 29 mai 1993

9,00 Bună dimineața... de Ia 
Focșanii

40,00 Actualități.
40,10 Tip-Top, Mini-Top.
41,00 Film serial pentru copil, 
, AVENTURILE LUI BLAC'W 

BEAUTY. Episodul 33.
41,30 Tradiții.
42,00 Alfa și Omega.
•3,00 Ora do muzică.
• 4.00 Orn 25 — Tranzit TV.

DIN SUMAR ; Desene ani

mate., Știri. Atlas. Topul 
muzical european. Comedie l 
Familia Simpson. Rugbyl 
România — Spania. Ma

pamond. Tclecnciclopcdlst, 
Actualități. Editorialul 
săptămânii. Film arlistlo 
(ora 20,40): DETEC'TIVUB 
FROST. Episodul 2. Șlirl.

23,20 Film seriaj. MIDNIGH'B 
CALLER.
Episodul 15.

0,10 Concert extraordinar Uriah 
Ileep Ia Festivalul interna
țional rock '92.

DUMINICA, 30 mai 1993

9,00 Bună dimineațaI
10,00 Actualități.
10.10 Abracadabral J
31,00 Film serial pentru copil.

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY. Episodul 34.

11,25 Avanpremieră TV.
11.30 Lumină din lumină.
42.30 Viața satului.
14,00 Actuulități.
14.10 Poșta TV.
4 4,25 Video-magazin. 4

Desene animate. Reflecții 
rutiere. Film sriaj: SUPER- 
FORCE.

17.15 Telesport. <
48,00 De la egal la egal... muzi

cal. j
19,00 Film serial.

DALLAS. 
Episodul 236. 

20,00 Actualități. 
20 iu Film artistic.

LA DRUMUL MAHR
22.15 Convorbiri de clurninuă. 
22,45 Actualități.
23,00 Maeștrii.
24,00 Nocturnă TV.
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ZORI NOI

s. c. „M I X T“ U R I C A N I

ORIENTĂRI NOI ÎN
După trei ani de la înființare, 

Societatea Comerciala „Mixt“ 
Jjricani s-a impus printre unită
țile cu o activitate prosperă. Vo
lumul desfacerilor a sporit con
siderabil. Bilanțurile anuale au 
pus in evidență beneficiile. Sa
lariile personalului au crescut. 
S-au acordat toate indexările pre
văzute în hotărârile guverna
tul ntale, oddtă cu creșterile de 
prețuri.

Pi ivind retrospectiv etapele de 
pe drumul parcurs de la noua 
organizare a comerțului din 

Uricani, domnul Ioan Pârvulescu, 
directorul Societății, ne-a vorbit, 
in cadrul unui scurt interviu, 

de»pre perspectivele și noile o- 
rienturi care încep să se contu
reze. A

— Domnule director, organiza
rea activității comerciale după 
criteriul comerțului mixt s-a 
dovedit viabila. Datorită căror 
con -aderente?

Aprovizionare operativă, servire atentă
a întâmpinat greutăți ca orice altă societate co

merciala din țară, SC „MIXT’4 Uricani a înregistrat mai 
puține goluri m aprovizionarea cu produse alimentare si 
nealmientarc. Oglinda preocupărilor pentru ca din maga
zine sa nu lipsească produsele dc bază estc înfățișată de 
realizările celor mai multe unități din aceste 'sectoare. 
Piuiiiai m luna aprilie, ca să luăm un exemplu recent, 
au fost obținute depășiri ale programului de desfacere 
astfel;

■ alimentara 201, responsabil MARIN I’AUN _
140 la sută

B alimentara 206, responsabil PAVELONESC ELENA
— 127 la sută

■ alimentara 208, responsabil MOJO Vl’CA M \- 
RIOARA — 110 la sută

IU alimentara 201, responsabil CRACIUNI-SC U MA 
R1A — 138 la sută

■ alimentara 209, responsabil MANOLESCU MARI- 
OARA — 118 la sută

Rezultate bune au obținut și unitățile conduse de 
V agaun llie și Pavclonesc Profira.

IN SECTORUL INDUȘI RIAL au fost obținute, de 
asemenea, depășiri substanțiale la desfacere:

■ magazinul 301, responsabil ASMARANDEi ILDIC'O
— 177 la sută

■ magazinul 302, responsabil GIIIORMA l’LOAREA 
117 la sută

■ magazinul 303, responsabil TOM X NEDEI.EA — 
306 la sută

■ magazinul 301, responsabil V.ASAÎ MARCELA _
166 ia sută

■ magazinul 305, responsabil SVULESCU MIOARA
— 121 la sută

■ magazinul 306, responsabil LÂVAN VASILICA _
172 la sută

■ magazinul 307, responsabil ALEXANDRU EE- 
VlRA —- 239 la sută

■ magazinul 309, responsabil («ORNIC GAIJRIELA
— 106 Ia sută

■ magazinul 310, responsabil Bl LON1 EIA IRA — 
162 la sută

■ magazinul 311, responsabil MATEI IBOLYA -— 
157 la sută

■ magazinul 313, responsabil DANCIU VAl.ERIA — 
127 ia suta.

La realizarea programului de desfacere pe societate 
au contribuit și magazinele conduse de Creț Domniră, 
Nagliy Mariana și Mojoatcă Floarea.

Preocupările de baza ale responsabililor de unități 
din sectorul alimentar și nealimentar sunt permanent în
dreptate spre;

■ ASIGURAREA FONDULUI DE MARFA;
■ CREȘTEREA VITEZEI I)E RO1ATIE MARFA- 

FONDURI BĂNEȘTI;
■ SERVIREA ATENTA A CUMPĂRĂTORILOR.
In rețeaua de unități a SC „MLXT" Uricani sunt 

respectate și in prezent NORMEI E GENERALE DE ( O- 
MI.Kțl

— Orașul nostru se află la 
capătul de sus al Jiului, oare
cum mai izolat. Pentru a-și cum
păra unele bunuri de consum, 
îndeosebi mărfuri Industriale, ce
tățenii orașului sunt nevoiți, 
uneori, să meargă la Petroșani
MW « » ^W « « MMM » MaaB —

Convorbire cu dl. Ioan 
PARVULESCU, directorul 

SC „Mixt“ Uricani
* 9 99999 9 ^99 ! 999/9 9 «MW 9 9999 9

sau la Lupenl. Noua organizare 
a comerțului a venit, de fapt, 
în întâmpinarea cererii locale. Pe 
lângă produsele alimentare ne
cesare consumului zilnic, comer
țul nostru, în actuala structură, 
oferă o mai mare gamă de măr
furi și bunuri de folosință înde
lungată. Consider că aici își gă
sește explicația faptul că volu
mul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul a crescut lună de lună.

— In condițiile în care trans
portul a fost din ce în ce mai 

costisitor, cum au evoluat rela
țiile cu furnizorii?

— Principalii furnizori de măr
furi sunt în zonele apropiate. 

In primul rând e vorba de cei 
din Petroșani, Hațeg și Deva. 
Dar, în funcție de cererea la ni
velul orașului, am apelat și la 
furnizori din Gorj, Timiș și Alba, 
îndeosebi pentru acoperirea ne
cesarului de mărfuri de carman
gerie și agroalimentare în ge
neral. Așa se face că in perma
nență cetățenilor din Uricani 

le-a fost asigurată o bună apro
vizionare. Iar nouă ne-au crescut 
cifrele de afaceri.

— N-au fost rețineri din par
tea furnizorilor, când a fost 

vorba de livrarea unor mărfuri?
— Totul e să ai relații șl să 

Jc cultivi. în comerț, fără astfel 
de relații cu furnizorii nu poți 
asigura o bună aprovizionare.

— Apelați și la furnizorii par
ticulari?

— De ce nu? Când e vorba 
de a procura o marfa care se 
cere. Dar apelăm numai în con
dițiile acceptării prin negocieri a 
unor adaosuri comerciale rezo
nabile. Nu putem să nu ținem 
seama de puterea de cumpărare 
a clicnților noștri.

— Cum vedeți viitorul comerțu
lui în Uricani, acum când au 
apărut și negustorii particulari, 
concurența reală?

_  Mai devreme sau maj târ
ziu se va produce privatizarea 
comerțului. In ce ne privește 
am făcut primele demersuri pen
tru privatizare. Oricum, noi ne 
vom face meseria, pe care o 
p acticăm de o viață: aceea de 
comcrcianți.

Interviu realizat de 
Viorel SI'RĂI Ț

PIERDERI RECUPERATE
Aproape un milion de lei s-au 

aliat blocați la IC Mixt Uricani 
în lunuri de investiții nelermi- 
nale. Este vorba în principal, 
de o importantă suprdlață de 
construcții destinate comerțului 

]a paiterul blocului 13. Blocul a 
fost ridicat la roșu. Unele aparta
mente au fost predate locatari
lor. Dar spațiile de ld parter 
n-au fost finisate. Iarna au în
ghețat conductele de canalizare 
și de aducțiune a apei. Locatarii 
de la etajele ocupate din blocul 
13 au rămas fără apă, în frig 
trăind în condiții de nedescrls.

Constructorii și au destrămat 
șantierele. Nu avea cine să fina
lizeze spațiile de la parter. In 
aceste condiții, spațiile netermi
nale au fost 5cod.se la licitație. 
Im cuprinzători particulari au in
vestit penii u finisarea acestor 
lucrări. Cu condiția ca banii in
vestiți să fie achitați, eșalonai, 
in contul închirierii. Au fost

A

In atenție, protecția 
cumpărătorului

O convorbire utilă am avut 
și cu d-na Eealerina DOBKOIU, 
contabilul șef al societății, care 
ne-a prezentat principalii indica
tori economico-financiari:

— La început de an, prin ba
lanța de venituri și cheltuieli 
stabilim cifra de afaceri în ra
port cu numărul de personal dar 
ținând scama și de cerințele de 
aprovizionare și posibilitățile 
noastre de desfacere. In prezent, 
ne înscriem cu un program fi
nanciar stabilit în jurul cifrei 
de 76 milioane lei, din care de
curg ceilalți indicatori. Pot spune 
că în anul 1992, dar mai ales 
de la începutul acestui an, am 
înregistrat o activitate economică 
bună, dovedită și de faptul că 
am efectuat fără nici o întârziere 
fiecare plată a salariilor și am 
acordat toate indexările stabilite 
prin hotărâri de Guvern. Am 
vrut să fac această precizare 
știind că în cadrul cheltuielilor 
cu munca vie salariile dețin pon
derea, situându-se la circa 60 la 
sulă din total. Cu toate acestea 
am asigurat cond.țiile de plată 
a salariilor și de încadrare a 
personalului făiă impedimente.

— Am reținut, dintr-o discuție 
anterioară Că practicați în gene
ral o cotă de adaos comercial 
mică. In aceste condiții, cum 
slați cu beneficiile?

rezolvate astfel și problemele lo
catarilor de la etaje. S-au tnli- 
ințal și noi unități comerciale, in 
beneficiul cumpărătorilor și ai 
întreprinzătorilor particulari. Im
portant e că pierderile cauzate 
de degradarea spațiilor de Ja 
parterul blocului 13 au fost re
cuperate și s-au creat posibilități 
de finanțare a altor investiții, 
în beneficiul comerțului locaL

Un laborator cu renume
In cadrul unităților de alimen

tație publică din Uricani, labora
torul de patiserie și cofetărie și-a 
câștigat un binemeritat renume. 
Constituit ca o unitate cu activi
tate de producție in cadrul SO 
„Mixt" Uricani, el reprezintă o 
sursa bună de aprovizionare a 
populației cu preparate proaspete, 
gustoase și mult apreciate. La
boratorul constituie un furnizop 

nu numai pentru unitățile da 
alimentație din oraș, ci și pen-

— De la începutul acestui an 
am acumulat pc.te 700 mii lei 
beneficii. Aplicarea cotei de adaos 
o facem diferențiat, pe' grupa 
de mărfuri. Nu poate fi vorba 
de o cotă mică dar, dintr-un 
punct de vedere ea poate fl 
numită decentă, sau echilibrată, 
deoarece ne preocupă să asigu-, 
răm In primul rând protecția 
cumpărătorului. Nu este o pier
dere cj un câștig. Această poli
tică a prețului este însoțită da 
alte preocupări care nu pot să 
lipsească din comerț. Mă refer 
la asigurarea în permanență a 
fondului de marfă la principalele 
produse, creșterea vitezei de ro
tație a mărfurilor, prevenirea 
pagubelor, servirea atentă și ci
vilizată a cumpărătorilor. în 

sectorul alimentar nu ne lipsesa 
produse de bază cum sunt făina- 
zahărul, uleiul, pâinea, carnea șl 
preparatele din carne. Faceri»' 
eforturi deosebit și pentru apro
vizionarea sectorului industriala 
întâmpinăm greutăți doar în sen» 
torul alimentației publice da« 
torită concurenței cu agenții prii 
vatizați, dar vedem în această 

competiție un lucru bun. ,

— Ce ne spuneți în privința 
privatizării?

— Suntem într-o fază avansată. 
Din păcate .metodologia de pri
vatizare incâ nu este înțeleasă 
de toți salariații. Unii cred cft 
odată cu privatizarea societății 
vor obține propriul lor loc de 
muncă, respectiv magazinul îri 
care lucrează, ceea ce este total 
greșit. Noi am . oferit activele 
spre vânzare și salariații nu au 
participat la licitație. Acum, pri
vatizarea privește întreaga «oi 
cietate comercială. Oricum, după 
ce va fi înțeleasă metQda MEB<3« 
există mari șanse pentru ca 
se asigure stabilitatea locului de 
muncă pentru fiecare și dezvol
tarea activității comerciale ta 
folosul tuturor salariaților. ,

Ion MUSTAȚA i

tru unități similare din Lupent 
Vulcan și pentru numeroși ca, 
mercianți particulari.

Colectivul laboratorului asta 
condus de doamna Mariana Pă
dure și are o contribuție deose
bită la realizarea unor venituri 
suplimentare. Numai in lunS 

aprilie acest harnic colectiv a 
realizat o depășire de 201 la suttt'J 
la produsele de cofetărie șl pai , 
tiserie. flăi'l

Privatizarea — o mare șansă
SC. „MIXT” Uricani, societate pe acțiuni cu capital dc stat, se află în stadiu 

avansat in privința privatizării prin metoda MEBO.
O MARE ȘANSA PENTRU SALARIAȚII
Se asigură:
■ CONDL|T1 BUNE pentru dezvoltarea activității și creșterea profitului p< ■ 

societate;
■ STABILIT ATEA locului de muncă!
Agenția Națională dc Privatizare, Fondul Proprietății de Stat și Fondul I 

Proprietății Private asigură o protecție reala, pentru toți salariații. supraveghind1 
organizarea și desfășurarea corectă a procesului de privatizare.

DE REȚINUT:
■ Prin participarea la privatizarea societății comerciale nu se realizează 

privatizarea individuală a locului de muncă!
I

5cod.se
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LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
Unde-mi sunt papucii !

— Numai pentru cei peste 16 ani —
„Ah, cut de nefericit sunt 1“ — asta-mi repetam cu, pentru a 

mia oară, in timp ce întindeam mâna după sticla de vin de pe 
masă. Nu sufeream pentru că crescuse încordarea internațională 
sau pentru că pe câmpie, la Mohacs, au fost pierderi foarte grele, 
ci pentru că iubeam țl e știut că-i musai să suferi, dacă iubești 
cu adevărat. Sufeream ca un câine pentru că nu o zărisem de 
câteva zile. De altfel, nici nu vorbisem niciodată cu ea și nici 
nu știam nimic despre persoana ei, in afara faptului că e chelne- 
riță. Sute de întrebări mă măcinau și de teamă să nu mă prefac 
intr-o pulbere fină, foloseam vinul, ca liant.

In timp ce fumam a suta țigară, se apropie de masa mea o 
tânără, care mă întreabă sfios dacă se poate așeza la masă. „De
sigur- 1“, ir spun morocănos și, în timp ce ea se așează, eu o 
privesc pe furiș, cu ura unui câine turbat. Ceea ce am văzut, însă, 
mi-a schimbat rapid sentimentele. „E foarte, foarte frumoasa 1“ 
— mi-am zis. iar in ochi mi se aprind niște luminițe drăcești și-1 
zâmbesc ingerește.

Preț de minute bune, timp in care îmi storceam creierii sa 
găsesc un subiect de conversație, juna mă fixa insistent. Dintr-o 
dată, pe când îmi dădeam ochii peste cap de atâta disperare, 
numai că o aud spunându-mi: „Noi ne cunoaștem, nu-i așa ?“. 
Diplomat, îmi ascund surprinderea și bâigui: „Parcă... dar numai 
din vedere !“. De aici a început totul: când am glăsuit, avalanșa 
ei de cuvinte s-a declanșat și în curând avea să mă acopere cu 
totul. îmi spunea că mă știe de ani de zile, că mă iubește din 
prima clipă și că doar acum, după ce băuse trei păhărele de 
lichior, a avut curajul să-mi mărturisească sentimentul nobil 
care-o animă. Eu rămân ca trăsnit și-i vorbesc la fel de trăsnit, 
atunci când am ocazia. Când nu, o ascult roșind feciorelnic și 
încep să simt cum „marca nefericire14 din mine începe să se 
dreneze incct-încet. lăsând loc unei duioșii fără margini pentru 
ființa care poate să mă iubească atât de mult.

Fata asta, care acum îmi părea atât de dulce și de înțeleaptă, 
vorbea mereu. Ba îmi recita poezii, ba îmi dădea citate din cla
sici. ba rezolvi cele mal grele probleme ale economici naționale. 
Când Lși depăna amintirile, când Lși făcea planuri de viitor, lși 
aducea aminte cu nostalgie de întâlnirea noastră... cândva... prima 
noastră întâlnire.. în autobuzul de Uricani. Banca a treia din 
spate. Stânga. Ce drag ii era de prima amintire I 
Continuarea, în numărul viitor. Văii I.OCOTA

O maximă 
pe săptămână

Insă acel cc nici singur 
nu cugetă, nici nu ascultă 
sfatul venit de la altul, este 
un om de nimica.

IIESIOD

PASTORALE
— Frică nu i-a fost la câine când l-a atacat pe urs ?
— Aș putea să-ntreb, dar javra n-o să-mi dea nici un răspuns.

— Bade, dar ce rău arată acum stâna dumitale!
— Rău, că ieri fu p-aci lupul, iar azi detc soacră-mea I

— Numai doine, hore, sârbe, mata știi să cânți bădie ?
— Că doar n-oj fi vrând, din fluier, să-ți îndrug o simfonic!

Să mai si
rădvm

Soț-.i către sot : — Scrisoarea 
pt care vrei s.î Ic-o trimiți copi
ilor este plină d«* greșeli de or- 
Ucrafie.

Soțul : — E.lsu. fb ir.j. copiii 
«im greșeli inv.ita

•
— V i.iț.i ir.r.i e un adevărat 

rom. n, zise ca cil nostalgic.
— Dacă e polițist povistv

U-nji 1 și mie '
«

Medicul către pacient: — De 
<ân l ți am indicat supoziu ne te 
• >mți mai bine 7

— Da* de unde • Ș,'i< i n•'•car 
/•ii l< p.jf înghiți !

*
— A’cm mere cu gust de pe 

|<n<’ galben, pere eu gust de a- 
r. m.is, gutui cu gust de porto
cale..

Du nn -<• vii gas' de mer» 
r. . l i 7

*
Pam.ntul sc im arte tot 

timp il cu aceeași viteză ?
— T.it.i susține că in zilele 

«le plata și avans Pământul se 
învârte mult mai t ir<- ca dc obi 
«e I

“ ■ ■»•■• 4 • , ret ui de
Li pantofi f
a ~~ Di ț Din pici** dc vulpe !
| — Ce te far. crezi ?

Pai tu nu tii că vulpea c 
(li c dă ’.»

*
— kl,v Popesi u, ele ce ai lip- 

sa ari d. la ultima oră 7
Dară știam eâ e ultima, Vc. 

» am in mod sigur I
> *

— lot timpul iti fam rn.imica 
I < .bicmelc ?

— Nu In unele razuri îi fac 
(i >u ei de.'ule pioblemel
I — • —
! — ('mântui RADAII, citit ln- 
vr are ac el și lnț< le« |

— S* atunci dc cc nu se s»’rie 
I ’ s r r H ?

— I _

— Este adevărat efi al lovit 
reclamantul cu plama fiindcă 

zi-.cse măgar 7
— Eu l-am lovit cu copita!

Gen I I ( jNfjSC U

RĂZBUNARE
Din cele 7000 decese care sur

vin in fiecare an în întreprinde
rile americane, 12 la suta sunt 
omucideri, o proporțjc tot mai 
marc, afirmă experții. I a 27 ia
nuarie un cadru superior, conce
diat dc Compania de asigurări, 
se răzbună in felul lui, împuș- 
când trei dintre șclii săi și ră
nind alți doi, in cafcn-. aua în
treprinderii din orașul T.impa 
(Florida). „Iată coca ce meritați, 
pentru că m-ați conccdi.il", lc-a 
spus Paul Culdtn (33 de ani) 
înainte de n-i ucide in moj si.s- 
ti mutic, după care și-a pus și el 
capăt zilelor, trăgându d un 
glonț in cap. Săptămâna urmă
toare, un funcționar dv la o uzi
nă. Înarmat cu trei revolvere, 
deschide focul asupra colegilor 
săi, om (rând unul dintre ci și 
rănind aiți șapte, la El Dorado 
(Arkansas). Mich.iel Burns (37 
de ani) a fost imobilizat dc către 
una din victimele sale. F.1 dorea 
■a se răzbune pe colegii săi, care, 
a afirmat el il aga-.au. Trei zile 
mai târziu, F rdinando Ruiz (30 
de uni), angajat la o mică între
prindere de plante aromate, și-a

UNDE MER GEM?
SAMBATA. JJ MAI FOTBAL

.Ill'b. PETROȘANI — IlUb 
IEI.IF CltAIOVA. Această parti
da arc darul de a consolida și 
mai mult poziția .liulm Petro
șani, mai întâi în ochii suporte
rilor și pe urmă șl în linia cla
samentului. Arest duci dc la 
distanță, FC Bihor — UTA — 
Jiul. va ron»rta. cri dem, toată 
suflarea folbalisticâ din Valea 
Jiului mizându-se pe un număr 
record de spectatori, ținându-sc 
cont sl de prezența oltenilor, ca
re nu sunt o echipă oarecare.

De la Anton până la Militarii, 
liullștii și-au regăsit parcă ca
dența șl marșul lor forțat în n- 
cest final de campionat poate 
însemna trecerea Unici de sosire 
mal repede eu e etapă deCât a 
adversarelor, aflate acum pe 
coardă, ru respirația mărșălui

ucis patronul care tocmai il con- 
ccdia.se și a rănit grav una din
tre colegele sale, după care s-a 
ascuns intr-un hambar, împuș- 
cându-se.

Scenariul, similar celui din 
„Terminator'*, este aproape întot
deauna același. Salariatul conce
diat revine la fostul său loc de 
muncă, ferm hotărât să-i pc- 
d psească ]>e cei care, consideră 
el, l-au dat afară de nedrept. „Un 
mare număr dintre ci încearcă 
*.ă pună capăt nu numai condu
cătorilor, ci .șl să distrugă în
treprinderea în care au lucrat. 
Fu cât mai mulți movți, cu atât 
răzbunarea lor este mai bine înde
plinită**, afirmă dl. Jamcs Fox, 
criminolog de la Universitatea 
Nortli Enstcrn «lin Boston (Massa- 
chusctts). „Aceasta se numește 
crimă prin procură. Ei Lsi ucid 
și colegi, considerând că sunt 
asociații patronului**. Crimele sunt 
înfăptuitei in special, in sectorul 
comerțului (J.329), servicii (12G8) 
și, in sfârșit, in posturile de con
ducere și încadrare (972). Aceste 
expediții punitive se produc mai 
ale*; in sudul Statelor Unite (49 
la sulă) și în vest (21 la sută), 
atestă statisticile, urmând regiu
nile din ccntiu (19 la sută) și 
in nord (II la sulă). (ROMPRES) 

torului in sp.itc, făcându-Iy Ins
pirația tot mal grea.

FOTIJAb FEMININ
UNIVERSITATEA PETROȘANI 

— FEMINA SI*’. GUEORUUB. 
Deși Ardeleana a adus două 
puncte din deplasare, Universi
tatea mai crede în deznodămân
tul luptei care să-I fie favorabil. 
Victoria dc astăzi nu poate fi 
decât a gazdelor și sigur, la un 
•scor mult mal mare decât cel 
dc sâmbătă cu Mucarl Cluj.

DUMINICA, 23 MAI IX)I 14 \ I . 
DIVIZIA B 4

MINERUI-, I.Ul’ENI — I I.EC- 
TRIGA PURTEA DE ARGEȘ. 
Mec! greu pentru gazde, dar 
Iară alic gânduri decât succesul. 
Oaspeții, care aj cedat puncte 
acasă, vor să și recupereze pier
derile, luptând cu tonte milioa
nele. Oricum, J^Jncni) nu m.il

— Scroafa noastră, astă noapte, a fătat doar doi purcei !
— Că doar n-oi fi vrut să fete — Doamne batc-o — doi cățel!

— Dc trei ori m-a trântit calul, pc-o distanță nu prea lungă.
— Ce să facă și el, bietul, dacă nu poate să-mpungă 7

— Ursul ieri fură o oaie, lupul, azi, așișderea...
— Dacă-s hoți pc-aci, bădiță, ce nu chemi poliția 7

— Asinu-mburdă tărhatul și mânca tot din samar.
— Dă 1 la dracu’ ! N ai cc-i face: măgarul c tot măgar-!

Pagini coordonate <lc Horațiu ALEXANDRESCU

Strict autentic!

lci/kg): — Atât dc scump 7

zYuz.ită inlr o aliment.na 
Petroșani.

din

Gospodina, după ce a pi IV it
prețul cașcavalului expus (3050

-Patronul: — E din Ungaria, 
doamnă 1

Gospodina : — Da, domnule, 
numai că cu iau leafă și mănânc 
românește, nu ungurește l

Comentariile martorilor t — 
Ah, șovinismul asta !

este echipa care să nu fnț» leagă 
conjunctura actuală.

FOTBAL, DIVIZIA S.
Dcrby-ul serici șl al etapei se 

Joacă la Aninoasa. MINERUL — 
PARÂNGUL JJONEA. Oaspeții, 
«lupă punctele acumulata până 
acum, chiar dacă pierd, rămân 
pe primul loc al clasamentului. 
Se așteaptă un duel deschis, Iar 
In tribune toate locurile .'ă fio 
ocupate.

MINERUI-, BARBA l'ENI i— 
MINERUb VIJECAN. Oaspeții nu 
vor să piardă contactul cn vic
toria, Iar gazdele vor să încheie 
c impionatul cu inert două punc- 
♦c la activ.

Vor decide, credem, liniile 
^mediane dar șt apărările, unde 
Muntcanu șl £mlă pot Ieși în- 

inși sjii im ingălnrf.

Călcatul hainelor, 
o artă

Sfaturi pentru gospodine 
Cost tunul bărbătesc...

HAINA. începeți prin a călca 
mânecile, eventual, dacă aveți la 
dispoziție obiectul necesar, le 
puteți băga pe mânecar. Fiți fără 
grijă, soțul nu va spune că „ați 
bugat-o pe. mânecă** I I’uncți de
asupra o cârpă umedă. Tot cu aju
torul unei cârpe umede căleați 
succesiv pieptul și spatele hai
nei. Aveți grijă ea răscroiala gâ
tului să se afle spre stânga. Ni
meni nu va alirma, vă asiguram,’ 
că aveți „vederi dc stânga". Nu 
apăsați fierul de călcat pcslc 
nasturi. Ultimele se calcă reve
rele. Așezați fața revcruluj pe 
mânccar șl le căleați pe dos, tot 
eu cârpă udă. Apoi așezați haina 
imediat pe umeraș.

în același mod se calcă taioa- 
rclc de damă, paltonul ți parde
siul. Fiți convinsă că în acest 
fel nu veți „Ieși șifonată", nici 
dumneavoastră șl nici obiectul do 
vestimentație căruia l-ați redai 
forma Iul firească. Dimpotrivă, 
soțul dumneavoastră șl dumnea
voastră veți fi mereu ejeganțl. ]

conccdi.il
ccdia.se
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Intre mese
5 masă bolnavă, odată, 
>c plângea către-o surată 
?â are scaune cam multe 
>i medicul nu vrea să o consulte.

BECUL ȘI SIGURANȚA 
In bec bătrân se stinge liniștit 
lu sentimentul eă a fost iubit 
Iaci dună el o siguranță s-a topit.

CEAl’A ȘI DEGETUL 
clapă — de la mica pianină

>uavă, albă, sprintenă șl fină,

Dc-o vreme tot suspină și regretă 
Căci degetul cc-o mângâie-i

cu verighetă.
MATEMATICA

O formulă s-a certat
Rău de tot cu-n postulat
Dar a rezolvat problema —
Pân’ Ia urmă — teorema.

ORGA ȘI PIANUL
E orgolioasă și simfonică
Și mei măcar nd e electronică

Discuta un pian în surdină — 
Despre orga — cu o pianină.

CIOCANUL Șl MENGHINA

Ciocanul vrând să se însoare 
Cu o fata strângătoare
A luat, precum se știe, 
O menghină de soție.

Geo LUCINESCU

De ce in structurile administra
re din statul Haryan.a nimeresc 
uncționari incompetenți și u- 
îcori chiar proști — foști absol
venți de institute și colegii ? Cel 
nai adesea pcntru cu diplomele 
:u note mari pe care aceștia le 
■mezintă la angajarea în servici- 
le de stat reflectă nu nivelul î- 
ialt de cunoștințe, ci capacita- 
x?a de a copia cu succes la exa
mene.

închisoare
pdntru copiat

La o asemenea concluzie au 
tjuns „părinții statului" după 
iungj căutări ale izvorului rău
lui din sânul administrației. Ei 
presupun că metoda descoperită 
de ci va rezolva problema și va 
Închide scmidocților calea spre 
WtlMiile de funcționari. De acum 
or ce student care va fi prins co

rd va fj pasibil de închisoare 
pe un termen de 6 luni. Exami
natorii au primit instrucțiuni să 
dubleze vigilența pentru a-i des
coperi pe „copiatori".

.Se parc insă că optimismul au
torităților din llaryana este pre
matur, căci pe drumurile Indiei 
r.i-t ‘ 'se o mulțime de fachiri, 
Sn mâna cărora obiectele dispar 
și apar de la sine. Pentru o 
mica sumă ci îi vor învăța cu 
plăcere pe studenții leneși rum 
să păcălească pe profesorii vigi
lent i.

Pozna
(Șarada: 34 2+3-8)

Un MURG culcând NOROIUL, din zori și pânu-n seară, 

BRAZDEAZA dcalu-n sus, și-n jos brăzdează iară. Iar cu, cu 

gândul dus Ia murgul de afară

Am răsturnat pe masă STICLUȚA CU CERNEALA.

ISLAZ NU-I. ASTA MI-A 
MAI RAMAS!

M O N O V O CALICĂ
ORIZONTAL- 1 Dată la reformă, rece. 

— Cântăreața timișoreană (de Barbu); 2. 
Aici e cel mai bine — Frate cu Laurel, 
în județul Brașov; 3. Stare de decădere 
morală — Mustrare scrisă cu avertisment 
(sigla); 4. Curgătoare — Par, în mijlocul 
apelor; 5. Autocamion munte — Cal ; 6.
Alt par — A sâeui; 7. Soare — O chestie 
de frumos — Interjecție ; 8. Nicolac Vă- 
căroiu (hai și cu primul ministru în ca
reu — penalty)! _ Posed — Triadă! 0. 
A se lipi — Substanță organică ; 10.
Dusă — A se hodini.

VERTICAL: 1. Fotbalist cu grijă la do
bândă — Începător; 2. Una care pune 
mâna; 3. Dotată cu clorură de sodiu — 
Rudă apropiată în stare albă; 4. Precum 
am spus, e club sportiv militar — Lampă 
radio — Pusă pe iapă între două creste; 
5. Borsetă autohtonă — Tară întoarsă și 
încurcată rău — Doi măgari! — Atmosfe
ră comprimată — Negare (pop); 8. O 
chestie uniformă — Râu elvețian — 9.
Patru indivizi sacri amestecați bine de 
tot! — Unul care, dacă sare, se prinde 
fasole de fund; 10. Amestecata.
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Dr’legarea careului apărut in numă
rul trecut. ORIZONTAL: Precipitat — 
Aerisire — E — Zgură — Edil — Aida — 
Idile — Șicane — Ag — MIT — Panere
— lriși — Tren — Te — P — Via — I
— 1 — Arc — Stoc — Cmceritori,

Auzite în instanță
La un moment dat, clientul din taxi mi a spus să o ian Ia 

.s'ănga. IC adevărat că la stânga nu era nici o strada, dar știți : 
„Clientul nostni — stăpânul, nostru !“.

Nu
„Reclamantul .susține <a ru I am făcut 
l-am făcui cu I. i făcut maică sa !".

ț.r.m. N u i adevărat.

„Reclamantul susține ca im adresai vorbe g.n l< Ilar ce
mele erau niai ușoare

1 „Ucca ce mă intrigă cel mai mult la nevaslă-nica a fost in
stabilitatea el în convingerile politice. Astfel, deși știam că e o 
liberală convinsă, am surprins-o în pat cu un fedesenist l“,

„Nu e adevarat că l-am insultat. Atunci rând i am • pus că c 
un animal • i urc'lii lungi m am gândii la e pure I".

„Eu, dc fapt ieșisem sa bat covorul dar daca tot ' mi tnlilnll 
p, rivalul meu ți având in mânii bălătoiti). “.

I „E adevarat că in momentul acela mă allam sub palul soției,
Ar țin să precizez <ă 'ram acolo în calitate de soț !"

Miri a \NDRAS

Gastronomice
Tot despic salate

SALATA CU CARNE DI- PUI
Rcțctjr: pieptul de la un pui 

fript, 150 grame de cașcaval, 1 
ceașcă cu orez fiert, 1 salată ver
de, î—lî ardei, sas, vinegretă, sa
re, piper. Mod de preparare: tă- 
iați carnea, cașcavalul și ardeii 
în felii subțiri. Amestecați cu 
orezul fiert. Puneți totul într-o 
salaticră. Preparați sosul bătând 
intr un vas ulei cu oțet, puțin 
muștar, piper măcinat. 11 turnați 
peste salata cu o jumătate do 
oră înainte do a o servi. In ulti
mul moment adăugați frunzele 
de -„data rupt' cât mai mici.

SAL.VI A CU OREZ

Rcțctar: 200 g orez, 100 130 g
niazarc fiartă sau din conservă.
1 ardei, d>- prefer mța ro u. pă
trunjel, ulei, oțet Mod de p c
par n e puni ți >r> Zlll 1 1 fiert
in apa clocotită săr.ila, apoi lun
p <iți 1 Cn apa r<?< 1 lupa ec

,i ems -,i r.i.-it, uti t < iii ■1 cu
maz,îi ca fi irbj i ■ii ■ li • iu 1 ■■hal

li lclul.i. Turnați . si IV ■a i tâ
(u]<-i eu oțet) si pi s,,r.iți pAlrm 
bl to-at.

a ■ Im mi p"fi a b .n.i I

| CAPRICORN — BOU
| Dacă veți zâmbi înseamnă eă 
' o să aveți timp frumos. Dacă
I nu zâmbiți înseamnă ca n-ați a-
1 vut timp frumos. ,

VĂRSĂTOR — TIGRU
| Nu fiți complexați în privința
1 apei. In pădure (deocamdată) ea 
Inu se întrerupe.

PEȘTI — IEPURE
I Nu încercați să pescuiți cu

I1 mămăligă. Peștii an intrat deja 
în Europa.

I.......................
I HOROSCOP
| pentru week-end
i 

II 
II
I
I
I
I

I

I
I
I

I

I
I

I
III
I
I

I
9
■I

BERBEC — DRAGON
Feriți-vă de animalele din a- 

cceași zodie cu dumneavoastră.
TAUR — ȘARPE

Când ajungeți în vârful mun
telui aq trebuie sa vă compor
tați ca unul care a coborât de 
acolo.

GEMENI — CAL
Daca ați anunțat acasă ca 

plecați in delegație nu uitați ca 
firele dc par se maj pot explica 
dar frunzele de pc hainele dvs, 
mai greu.

RAC — OAIE
Nu uitați. Cu mașina mergeți 

pe partea dreaptă. Gu soția mer
geți pe... unde vrea ea.

LEU — MAIMUȚA
E preferabil să aveți în buzu

nar cât m ii multe embleme ale 
zodiei dumneavoastră.

FECIOARA — COCOȘUL
Persoanele feminine nu vor 

circuit! cu „autostopul". Toți șo- 
lerii vor face pană, undeva, in 
mi|loeul pădurii.

BALANȚA — CÂINELE
Nu faceți locul in pădure f 

Oricum nu o sa aveți ce să fri-
ți la ol
SCORPION — MISTREȚ

15 usi nu găsiți locuri la caba
nă, nu uitați s,j aveți asupra 
Inmneavo.i ,tră și bancnote spe
cifice .u.i-sti-i z“« Adică verzi.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Dară aveți p.i'iii, de vină va 

li numai CI l’IDON cu săgețile 
lui.
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CALEIDOSCOP INIE
rrGloria" de a-ți bate nevasta ■ ■■

unul studiu âsupra 
adesea, multe afir-

i

Majoritatea femeilor anchetate în cadrul 
▼iolcnțețj domestice au afirmat că soții le bat 
ir.ând că au necesitat tratament în spital.

Un soț și-a aruncat soția dezbrăcată în zăpada, In timp ee 
altul a turnat apă fiartă în urechea soției care dormea, se spune 
tn stadiul dat publicității la începutul lunii de Asociația pentru 
cercetarea violenței soților. Una din femeile anchetate a arătat 
câ soțul el a ars-o pe tot corpul cu țigara aprinsă. Altă soție a 
afirmat că soțul el era cât pe-aci să o calce cu mașină.

„Nivelul violenței este cu mult măi mare decât am crezut", ă 
afirmat Yukiko Tsunoda, avocat și membru de frunte al asociației.

Din cele 795 de femei care au răspuns întrebărilor, 78,5 la 
sută au afirmat că sunt victime ale bătăilor. Mai mult de jumă
tate au afirmat că sunt frecvent lovite peste față sau violate, dar 
aproape nici una nu a anunțat poliția. Aproximativ 300 au pre
cizat că au fost internate in spital pentru fracturi, arsuri șl vânătăi.

în rândul bărbaților care-și bat soțiile se află parlamentari; 
personalități importante, doctori, profesori universitari și ziariști, 
•cest lucru indicând faptul că fenomenul nu are nimlo de-a face 
cu statutul social al soțului.
I „Femeile ar trebui să-și abandoneze poziția de a suporta cu 
răbdare violența. Ele ar trebui să se pronunțe împotriva acesteia*, 
• arătat Tsunoda. (_________________

I 
I 
II I
I

Parfumul
Parfumul devine o armă co

mercială de temut, consideră 
„Sunday Times", care afirmă că 
peste 100 de magazine șl diverși 
comis-voiajorl sau agenți comer
ciali din Marea Britanie împrăș
tie regulat „mirosuri* care să-l 
facă pe clienți să cumpere.

Conform săptămânalului, teh
nica importată din Japonia — 

se bazează pe asocierea de către 
client a unul miros cu o idee 
care să-1 îndemne să cumpere i 
miros exotic (de exemplu, nuca 
de cocos) în agențiile de voiaj,

armă comercială
miros proaspăt său estival (iarbă 
posită) In magazinele de fructe 
șl legume, miros de piele îa 
sălile expozițiilor de mașini efo. 

Parfumul, răspândit prin sis
teme de ventilație sau mici di
fuzoare instalate în locuri strate
gice, poate să servească șl la des
tinderea consumatorului sau, din 
contră, la ținerea sa tn stare de 
veghe (parfumul de mentă, de 
lămâie). -hSW

Un mare magazin londonez a 
răspândit astfel înainte de Cră
ciun în raioanele saje un miros 
de coniac și pudding. Altele fo-

Farfurie zburătoare
Ain ■ ■■ Saratov !

Iosesc In perioada sărbătorilor dtt 
Paște „mesaje" olfactive dg cioi 
Cola*ă.

Societatea „Marketing Aroma- 
tlcs“ s-a specializat în recoman-. 
darea și comercializarea extrase-; 
lor de parfumurl șl mijloacelor 
de răspândire a acestora. Socie
tatea „Liberty", pentru protej'a- 
rea libertăților a calificat această 
metodă drept „publicitate subn 
nală’* și a 
Aromatics" 
mele celor 
procedeu.

cerut ca „Marketing 
să facă public© nu- 
care folosesc acest

Descoperire
unică

P,_
i Elvețianul Roger Montandon, 
|n vârstă de 47 de ani, a pornit 
ta A aprilie dia portul francez 
Marsilia Intr-o călătorie In Jurul 
lumii ca o barcă cu vâsle.
) In această barcă, cu o lungime 
Se șase metri, el urma să efec
tueze 45 000 km In opt etape, 
fuma oprire urma să fie la Las 
Pajmas, Insulele Canare, dar 

BUmal după câțiva kilometri o 
Befecțiune l-a forțat să se Intoar- 
f" Ia portul din sudul Franței 
Urmând ca după câteva zile să 
te Îmbarc© din nou tn călătoria 
pe care a visat-o 20 de ani, Șl 
care, după părerea sa, va dura 
3 ani

Când clopotele (nu) bat
Cofetarul Sergc Kuzlgu, în vârstă de 50 de 

a pregătit un uriaș clopot de ciocolată, înalt de 
de 1,4 tone. Pentru crearea acestui gigant lui i-au fost 
2tX) de ore In decursul a trei săptămâni și speră ca realizarea 
să fie Înregistrata și inclusă ofic.al In „Cartea recordurilor 
ness*.

Schimbare de atitudine
Guvernul american “intențio

nează 6ă-șl reducă eforturile vi
zând răsturnarea președintelui 
irakian Saddam llussein, arată 
giarul „New York Times*.

Citând responsabili ai guver
nului, ziarul „New York Tnncs" 
•ce® că Washingtonul a conchis 
Că se (Iau prea mulți bani unor 
grupuri fără o reală susținere 
populară și că s-a cheltuit prea 
nu’lt cu propaganda, fără un re
zultat real.

Ziarul adaugă că guvernul va 
încerca să chellUKscă mai puțin

0 clătită campioană i!*-
Un locuitor din Bourbon — Ar. 

țiambault (centrul Franțe i) ;1 bătut 
recordul oficial al „Guiness 

JBook" .aruncând o clătită l0 h.-kj 
Jb Înălțime șl recuperând-o jn- 
ti:(5 în tigaie.
■-A< eastă competiție organizată
' cadrul târgulul-expoziție anual 
„ comunei i-a permis lui Jean- 
Marie Bi-chet, tipograf de pro
fesio, care se arflrenas© timp de 
3 zile, n depășească cu io cm 
performanța înscrisă In cartea 
recordurilor.

Mic să fii..., 
noroc să ai!
Un adolescent de 14 ani, care 

iși ajuta tatăl să renoveze un 
cinematograf din Brentwood (Ca
lifornia), a descoperit în spatele 
unui perele despărțitor un să
culeț conținând 19 uncii de pul
bere de aur valorând 6 200 dolari.

„Semăna cu un sac umplut cu 
praf șl l-am deschis", a explicat 
Micheel Boening. „Grămăjoara 
părea să fie aur, dar nu știam 
dacă este sau nu".

„M-a privit, mi-a surâs și mi-a 
spus ] Iată cum vom plăti re
novarea**, a adăugat tatăl său, 
Charles Boening.

Fosluj proprietar al cinemato
grafului a declarat că primul 
proprietar, Gharles Peterson, as
cunsele probabil comoara in anii 
'30 și o uitase.

• • •

ani, din Biarritz, 
3,3 m și greu 

necesare 
sa 

Gui- 

pentru a obține mal multe re
zultate In Încercările sale de des
tabilizare a guvernului irakian 
șl a luj Saddam llussein.

Această schimbare de politică, 
au arătat responsabilii, face parte 
din revizuirea sistematică a tu
turor operațiunilor secrete anga
jate de președintele George Bush. 
CIA răspund de programul pri
vind Irakul, arată ziarul.

Președintele Bush contase pe o 
lovitură militară irakiană contra 
lui Saddam llussein și autorizase 
un program secret de 15 milioane 
dolari pentru înlăturarea acestuia 
In 1991. Programul ajunsese la 
40 milioane dolari anul trecut. 

El ar putea fi redus Ia Jumătate, 
conform responsabililor citați de 
„Times".

Klrslen McMenamy, 
o iiguiă obișnuită din 
t>âna când și-a 
nele.

Anul era 1991, 
— un manechin 
pe rare să dea

Atunci s-a revoltat, ti'iiiidu-șj pa
rul și smulgându-și sprâncenele.

smuls

Iar Mc 
ce lupta cu dis- 
marea lovitura.

Menamy

La societatea pe acțiuni „Uzina 
aviatică Saratov** se asamblează 
prima „farfurie zburătoare**. Ca 
și prototipul fantastic, la ea totul 
este nou: carcasa aerodinamică, 
sub formă de farfurioară, com
bină funcțiile aripii șl ale fuse- 
lajului. li Jipsește coada de fum 
— motoarele funcționează nu 
numai pe baza tipurilor tradițio
nale de combustibil, dar și pe

OMUL SI POMUl4
„De la fiecare cetățean câte un pom sădit“ — sub 

deviză a avut loc la 5 aprilie, în Coreea de Sud, pentru 
an consecutiv, Ziua plantațiilor verzi. Potrivit datelor 
pentru silvicultură, in actuala campanie de împădurire au parti
cipat peste 2,3 milioane persoane din 25 OuO de instituții și orga
nizații din întreaga țară. Statul a alocat pentru aceasta circa 43 
miliarde voni sud-coreeni (aproximativ 60 milioane dolari).

In acest an, plantările de pomi au coincis cu străvechea 
6ărbatoarc „Hansik* — „Ziua hranei reci**, când locuitorii din 
întreaga țară merg la mormintele străbunilor lor pentru o cere
monie de primăvară de pomenire a celor morțl. In această zi, 
aproximativ Jumătate din populația Coreii de Sud se află pe drum. 
Parlicipanții la acțiunea de împădurire și la ceremoniile de po
menire au fost de această dată cauza aglomerației mijloacelor de 
transport. Potrivit calculelor poliției rutiere, pe autostrăzi s-au 
aflat în circulație concomitent 1,37 milioane automobile, ceea ce 
a depășit toate vechile „recorduri* din acest domeniu.

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în orașul turceso Gcrze, de pe 
coasta Mării Negre, viața coti
diana s-a Înveselit dinți-o dală, 
școlarii și pescanii grăbindu-se să 
salute revenirea unei vechi prie
tene — o balenă care s-a împrie
tenit cu ei în urmă cu un an.

Balena Belugn, al cărei nume 
este Aydin, a captat atenția în
tregii țări în cursul cejor două 
luni pe care le-a petrecut anul 
trecut în acest oraș. Ea s-a do
vedit extrem de prietenoasă, ac
ceptând mâncare șl permițându-le 
oamenilor să o mângâie pe cap.

Autoritățile orășenești au a- 
nunțat ia megafoane; „Aydin s-a 
întorși*, orele de curs fiind anu
late, deoarece copul au fugit la 
majui mării. Alte sule de copil

,,Senzație fără sprâncene
era doar 
mulțime 
sprunie-

„Întrucât nu am putut fi con
formistă și sa uiat c,i o lată 
oarecare, m-urn hotărât să aleg 
calea opusa și 
trica", afirmă 
ediția din 19 
„l’eoplc".

„Senzația fără spiânccnc", în

sa uiat Ca 
m-urn hotărât 

să devin o excen-
Mc Menamy in 
aprilie u revistei

bază de gaz și condensat de gaz. 
Cu ajutorul pernelor de aer, 
„farfuria" poate zbura și staționa 
pe uscat, apă, nisip, zăpadă, pre
cum și pe munte, ,. „ ... ..

La proiectul „farfuriei" au lu
crat oameni de știință și construc
tori din Moscova, Saratov și din 
ajte oiașe ale Rusiei.

această 
al 48-lea 
Direcției

O veche prietenă
din localitățile învecinate au 
„năvălit" în oraș pentru a sa
luta balena.

Adil Yazar, guvernatorul pro
vinciei, a hrănit balena prie
tenoasă și a declarat că nu va 
permite să fie luată înapoi în 
Parcuj 
unde a 
teptat-o 
Nimeni 
forța",

Anul 
formal 
turistic, 
ganizund excursii pentru vizitarea 
lui. „Turiștii vor venj din nou 
în orașul nostru", a afirmat pri
marul orașului, Durmus Cctin

Anui trecut au avut Joc câteva 

acvatio din Crimeea, do 
scăpat din nou. „Am aș- 
pe draga noastră balenă, 
nu ne-o va mai lua prin 
ar fi afirmat Yazar.
trecut, balena a trans- 

acest oraș intr-un loc 
agențiile de turism or-

vârstă de 28 de ani, a fost numită 
modelul anului a| revistei „Har- 
per's Huz.iar" in ianuarie, Iar 
ai um esle unul din manechinele 
de frunte din industria model.

„Acurn le albesc. Smulsul a 
devenii prea dureros. Și mi-am 
atins scopul", a declarat ca.

Arheologii Irakieni care săpau 
in ruinele anticei capitale asi

riene Ninive au descoperit patru 
statui uriașe de boi înaripați, 
prima descoperire de acest fel 
după mai mult de 100 de ani.

Arheojogii au afirmat că, după 
părerea lor, monștrii p’^eaa 
Poarta Nergal, amplu resî ala 
și înfrumusețată de Senacherib, 

„marele rege*1 menționat în Ve
chiul Testament și care a domnit 
între anii 705 și 681 înainte da 
Crislos.

Poarta, acoperită acum cu o 
movilă de dărâmături, a fost 
una din cele 15 ale exlraordii 
narilor pereți ai Ninivei, in a-j 
propiere de orașuj modern Mu
sul, Ea a fost numită după zeul 
asirian Nergal, conducătorul lumii 
subterane, „Ceea ce face ca dt 
perdea sa fie unică este că, pen
tru prima dată, astfel de statueta 
sunt descoperite în jurul unei 

porți din metropola asiriană", a 
afirmat arheologul Manhaj Jaber,

Pagină coordonată d e
Horajiu ALEXANDRESCU

demonstrații pentru a împiedica 
O navă rusească sa o ia înapoi 
pe Aydin în Parcul acvatio -w 
unde balenei I se spune Ticika,

Autoritățile turce au permis 
întoarcerea forțată a lui Aydin 
datorită îngrijorării provocate de 
ținerea ei In apele calde ale 
Mării Negre. Balenele Belugâ 
trăiesc în ape reci.

Nu este cunoscut modul în 
care a scăpat balena, în vârstă 
de 7 ani, din parcul acvatic sau 
dacă i s-a dat drumul. _

Extravagantă 
milionară

Un prinț saudit grăbit a plătit 
companie} „Air France" 1,3 mi
lioane franci (236000 dolari) peni 
Iru a închiria un avion „Concor
de" care să-l ducă în Statei® 
Unite, a afirmat un purtător d® 
cuvânt aj liniei aeriene.

Prințul, a cărui identitate nu 
a fost dezvăluită, pierduse cursa 
supersonică zilnică Paris — New 
York, de la ora 11, din cauza 
unei blocări a traficului.

Prețul a acoperit costul zboru
lui dus-Intors al avionului.
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Piața la cota
Kj dc turg, zi cu soaie, zi de neliniște. Teri, 

pe piața agroalimcntară Petroșani, prețurile au 
*ărit la unele produse, îndepărtând iarăși cum
părătorii, a căror prezență nu este una de cu
riozitate, ci una de strictă necesitate. Lume 
multă, marfă multă, prețuri ce debusolează. 
Brânza a urcat în top, ajungând la 1300 lei kg, 
ocupând ca teritoriu toată aripa stângă a halei, 
păstrând însă o distanță confortabilă, măsurată 
cu singura și cea mai evoluată unitate de mă
sură: ofcrtă-ccrcre.

Dacă la stat roșiile au oprit balanța cânt »re- 
lor la 700 lei kg, la țărani ele nu au scăzut sub 
900 lei kg.

Flori multe, flori albe, flori roșii, flori de 
toate culorile, oameni politici, oameni apolitici, 
oameni de toate culorile, un amestec de primă
vară, într-un sistem de indexare din care impo
zabilul ne ia și dreptul de a cumpăra o legătură 
de cireșe. O legătură cu 25 lei, leg ită cu ață albă 
Li prima sa apariție. Cursul zilnic nu arc pre
văzut niciodată așa ceva, Iar producătorul le 
folosește ca stimulent, poate pentru o nouă șl 
necesară Indexare. Cartoful, alimentul de toate 
zilele și de toate sărbătorile, stă cuminte în saci 
de iută, menținând tonusul prețului între 180

subvențiilor
ți 200 lei kg, pentru că ți căruțașul ce transpor
tă de la gară produsele pune tot mai mare preț 
pe tractantul pe cale de dispariție', calul, singu
rul motor ale cărui pretenții se ridică și ele în 
paralel cu scumpirea boabelor de porumb.

i Merele, se găsesc doar cu petele de sezon pe 
ele, la prețuri frumos mirositoare pentru pro
prietar, fiind ultimele din producția anului 
trecut, păstrându-.și doar forma nu și valoarea 
inițială. Salata verde, ceapa, ridichile s-au mai 
liniștit, păstrând aproape linia săptămânii tre
cute, dând însă fiâu liber produselor lactate 
să-și ia partea leului,

| Indexarea, atât cât este la această oră în bu
zunarul cumpărătorilor, nu-și găsește corespon
dență nici în cele trei fire de garoafe, frumos 
oferite, în celofan și șnur roșu, pentru această 
zi de „Constantin șl Elena", sărbătoare crești
nească la care tot mai puțini oameni maț pot 
su-i facă față.

I O indexare care ne obligă la renunțarea din 
calendarul săptămânii a zilei de vineri, zl dc 
târg, zi cu soare. Cererea și oferta nu au nimio 
comun cu o hotărâre sau o dispoziție guverna
mentală, într-un proces în care evoluția este 
stopată de... involuție.

Dorel NEAMȚU

America ne provoacă
American University by Mail

i (de rczoFrți 
ptămână), cari 

s

Prima universitate de tip mo
dular din Europa, cu fața spre 
veacul XXI, care își propune re
înnoirea permanentă a cunoștin
țelor, formarea uno» 
personalități, cu autoritate 
țională/internațională.

AUM acordă nivelului prag
matic (NPr) locul prim :
Nl’r — Valoarea de utilitate (VU) 
a informațiilor primite.

Câștigurile raționale (CRa ț- 
ceie practic-aplicative (I’t.Ap).

Raportul : I-------Ac. -------- Bs.
Informație, Acțiune, Busincss.

Facultatea AMERICAN STU- 
DIES, la care vă recomandăm să 
vă înscrieți, se desfășoară pe 
parcursul a 12 luni, timpul fiind 
marcat de data înscrierii.

Lecțiile trimise prin poștă, lu
nar, vă vor familiariza cu im
portante domenii ale unei națiuni 
complexe și dinamice, Statele U- 
nite ale Americii.

• ARTE — ARHITECTURA — 
FOTOGRAFIE — CINEMATO
GRAFIE — TELEVIZIUNE — 
RAD1O.

• MEDIA — TOATE STRATE
GIILE TIPARULUI — BUSI- 
NESS — EDUCAȚIE.

In fiecare lună, veți primi prin 
poștă :

I. Un text, Unitcd Statcs of 
America.

veritabile
na-

2. Patru teste (de rczoFv^L 
câte unul pe săptămână), cari 
trebuiesc studiate de dumuBfc 
voastră, urinând a trimite rO» I 
punsurilc în termen de 30 de zH* ’ 

x. După ce veți absolvj AMlh 
RICAN STLDELS, anul 1, selefc 
tiv, vă vom sugera >

A — specializarea ------—-w
B — superspecializarca, fie Q| 
una din disciplinele amintita, fli 
în semiotică specială, ca SEM> 
OTICIAN. (

x. Ce este semiotica, respect^ 
Sm.G.M.2., veți afla — gradai 
ca student AUM. jflu

PENTRU INSCRIERB 1^ 
trebuie să ne trimiteți o fișă Lfa- 
grafică: data nașterii, ultima 
școală absolvită; dacă lucrați u 
unde; profesia Actuală; părinții 
(profesiile lor); adresa și tetate* 
nul; alte date biografice relevau» 
te — prin scrisoare rccomandaUL 

După primirea și analiza sotj> 
citării, vi se va comunica — b! 
termen de maximum 30 de zilț 
— dacă ați fost admis în ----
I,

Sm.G.M.2., veți afla 
ca student AUM.

n

nnSJ
selectiv, AUM.

Corespondenta va fi trimișiI Tal 
AUM — BUCIIAREST DESTf ■ 
T. VLAD1MIRESCU, 53 —

— SECTORUL 5 — 76134 ! .
Indicați, în scrisoare, în ee zlfll 

post dc radio, TV, ați aflat șUt*#

Despre metoae 
românești de 

asfaltare a 
drumurilor

■ Ce mașini italiene, cc 
productivitate occidentală! 
Avem noi niodelul nostru

Iată că s-a dat startul opera
țiunii „stomatologice" atât de 
Dreptate dc către toate categori
ile de conducători auto — plom
barea „cariilor" din asfaltul dru
murilor noastre toate (bine-ar fi!). 
Drept pentru care, s-a purces la 
luptă că mijloacele noastre au
tohtone. Pe cât dc rudimentare, 
pe atât de simpatice.

Relatare de la fața locului. Pri
ma operațiune este accca de cu
rățire a „cariei". Se face cu aju- 
toiul târnăcopului și al iopeții. 
Următoarea — care poate fi e- 

ctuatâ și a doua sau a treia, 
’au a... zi — constă în a pregăti 
suprafața de p’ombat in vederea 
turnării asfaltului. Astfel, un 
lucr .tor specialist, dotat eu o 
roabă în care se află o substanța 
fluidă, trece pe la fiecare groa
pă. Folosindu-se fie o creangă 
de salcie, cât mai stufoasă, pe 
care o înmoaie în maglavaisul 
din roabă, pomădează suprafața 
respectivă. Din spa’e vine o' ma
șină carosată în care, pe lângă 
asfaltul cald, .-e mai află doi lu
crători cu lopată. Ajunși în drep
tul gropilor „anesteziate", aruncă 
fix la țintă — luând, In preala
bil cu precizie, linia dc ochire 
— asfaltul. Un alt meseriaș îl 
împrăștie uniform, folc ind un 
f> 1 de teu. La urmâ vine compre
sorii] care bătucește tot, prin 
două, trei manevre înainte-în.ipol. 
Astfel, am cârpit-o ți anul aces
ta. Prin comparație. o mașinărie 
italiană — aveam i în județ una, 
rare anul trreut făcta... probe — 
întinde o panglică dc sfalt con
tinuă, repi dc șl cu ajutorul a 
numai trei lucnVorî. Să nu fim 
cusurgii, deci zicem mersi si de 
atât. Când s-o putea mal bine... 
(Puii NICU1.ESCU — Gh^oi-glic 
OLTEANU)

Meci rejucat
MINERUL VULCAN — MINE- 

țlUL TELIUC 5—0 (2 -0). Parti
da dintre cele două echipe, omo
logată inițial cu 'coiul de 3—0 
(ncprezenta.ro), a fost rejucată 
Joi, 20 mal, după ce oaspeții au 
demonstrat cu acte In regulă co
misiei județene că... transportul 
a fost de vină.

Jocul a fost la discreția gazde
lor, care au făcut un ultim an
trenament înaintea partidei da

Tip-top,
Mâine, la Petroșani, în salo

nul restaurantului „MINERUL" 
din I’iața Victoriei, prima etapă 
— cea de selecție a concurenților 
pentru concursul „TIP-TOP, 
MINI-TOP". Concursul este or
ganizat do Societatea comercială 
„DISCO-BAR” SRL și este des
chis tuturor copiilor preșcolari 
din Valea Jiului. Selecția 
este programată cu începere 
de la ORA 11. De la membrii 
juriului am aflat că pentru a- 
ccastă etapă copiii trebuie să 
prezinte o recitare și un cântec. 
De asemenea va fi și o probă de 
dans. Premiile se anunță ten- 

duminică, cea care încheie dc 
fapt ediția acestui campionat.

Toate golurile au fost Înscrise 
de căpitanul echipei, Dan Voirii, 
primul din 11 m, ce’clalte din 
acțiune.

In prima repriză, același jucă
tor a mai ratat o lovitură de 
pedeapsă, iar cei prezenți In tri
bune au aplaudat jocul și victo
ria echipei.

Mini-top Gânduri de veteran
tanle. Intre altele, se va decerna 
și un premiu pentru vestimenta
ție, un premiu special. 
Organizatorii ne-au asigurat că 
sunt in pregătire pentru micuții 
participanți, surprize „dulci".

Cum ziua de 1 Iunie, ziua co
piilor lumii este apropiată, sun
tem convinși că doriți să oferiți 
copiilor dumneavoastră, bucuria 
unui concurs deosebit. Esle ți 
un prilej de testare a talentului 
fiecăruia într-un domeniu atât 
de pretențios cum este arta. 
(Al. II.)

Noile prețuri ale 
autoturismelor

1

Tn < pând cu această săptămâna, 
noile prețuri de vânzare practi
cate pentru autoturismele „Da
cia” sunt următoarele^ „Dacia" 
bcrjlna — între 19C1200 lei și
2 032 900 ici, „Dacia” break

Intre 2 149 900 lei și 2 232 000 lei, 
„Dacia" Liberia 2.301 900 IcL 
Hei, taxil (V L)

Un gând dintr-un suflet curat 
este adresat de veteranul de răz
boi Petre Pardos tuturor celor 
care „s-au jerlfil/Penlru pământ 
și libertate". Pentru că nu avem 
voie să uităm că Ja 27 mai, în
treaga nație română ortodoxa 
sărbătorește Praznicul înălțării 
Domnului. Și totodată, Ziua Eroi
lor Neamului. Prilej cu care un 
oin care și-a pus întreaga sa 
viață și în slujba țarii, luptând

LICITATE
Societatea Comercială 

de Construcții „CONPET" 
SA Petroșani
str. 1 Decembrie nr. 90,

ORGANIZEAZĂ

săptămânal, joia, ora 13, la sediul unității, licitație 
publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea de mijloace 
fixe, a căror listă sc află la sediul societății.

Garanția de participare reprezintă 10 la sutM «fin 
prețul de pornire a licitației și se depune cu 3 zile irtam c, 
la casieria unității.

Rel.iții Ia telefon 511152.

Societatea Comercială 
de Construcții „CONPET’1 SA 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

in «lata dc 14 iunie 1903,
CONCURS

pentru ocuparea postului do
— CONTABIL ȘEF
Condiții <le participare: studii superioare și minimum

5 ani vechime in specialitate.
Relații la sediul unității «lin Petroșani, str. 1 Ikr 

cembrie nr. 90.

în cruntul război antifasdsK * 
dresează o deosebit de emoțk*> 
nanlâ odă tuturor eroilo» M* 
mului, intitulată „Omagiu Erofc 
lor". întrucât spațiul nu n« 
mite publicarea acestor vcr«a4 
permiteți-ne să ne al Atu i p 
noi gândurilor domnului Par&oa 
șl împreună „să aducem un plO 
omagiu /Pentru Eroii NcamuNt. 
și-ai Tării". . 4

Tiberia V1NTAW

ncprezenta.ro
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ANIV ERSARI

(INEGAL,ABILA noastră so
ție și main^ Nictilina Hobjilu 
prinde in buchetul vieții cel

\ de-al 43-lea trandafir. Soțul 
î și copiii lonuț. Florinei și
1 Ccisli ii urează multă sănătate, \ 
f fericire și „La mulți ani !“. ț 
) (3462) (

OFERTE SERVICIU
SC „ANITA" — Complex Pa

rângul — angajează absolvente 
de liceu. Relații: la sediu, zilnic, 
ora 18. (3451)

CAUT femeie îngrijire copil 5 
ani, zonă centrală. Telefon 
5 11546. (3457)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB casă, o cameră, bu
cătărie, baie, curte, cu aparta-, 
ment 2 camere, exclus Aeroport. 
Petroșani, Timișoarei (23 August), 
7/2, între orele 17—20. (3410)

COMEMORĂRI

PENTRU domnul Constantin 
Dinca, cu ocazia zilei de naștere, 
Sănătate, multe realizări, succe
se și un călduros „La mulți anii". 
Colectivul SC COMIN SA Petro
șani. (3475)

'PENTRU domnul Ghcorghe 
Bretean, la aniversarea zilei de 
naștere, sănătate, bucurii și un 
călduros „La mulți ani l“. Mă
tușa. (3482)

PĂRINȚII, frații și rudele a- 
propiate, ii doresc, cu ocazia că
sătoriei, scumpej lor Claudia 
Niculina Barbu, multă fericire, 
toate cele bune și „casă de pia
tra". (3481)

UREZ multă fericire și casă de 
piatră tinerilor Ceacusta Con
stantin și Camelia. Tata, Ceacus
ta Ion. (3424)

LA ÎMPLINIREA vârstei de 7 
ani, mama, tata și surorile urea- 
Eâ scumpei lor Izvoran Simona 
Elena, multă sănătate, fericire 
și „La mulți ani I". (3395)

1N ACEASTA zi sclipiri de 
Stple și petale de flori le adun 
in cunună pentru tine mamă 
scumpă, să-ți fie viața veșnică 
primăvară. „La mulți ani l“. Car
men — fiică. Sorin — ginere și 
nepoțica Maria-Patricia. (3446)

PENTRU Chiriac Ionel, la ani
versarea zilei de naștere, toate 
florile din lume și un sincer 
„ta mulți ani îi urează Ma
riana, soție și Cristi, fiu. (3454)

PENTRU cel mai iubit soț Gje- 
»ine Andrei, „La mulți ani !“, 
cu multă dragoste din partea 
soției Reghina și fiiceț Marina- 
Marinela. (3155)

GU OCAZIA zilei de naștere, 
urăm dragei noastre Elena Can
tor, un călduros „La mulți ani !**. 
Surorile, cumnata, fratele și ne
poții. (3465)

DOAMNEI Mirela Ciupag, un 
călduros „La mulți ani l“, din 
partea familiei Retegan. (3460)

LA ANIVERSAREA zilei de 
naștere ur im iubitului nostru 
Ion Vintilă, sănătate și „La multi 
ani Cu dragoste soția, copiii 
și nepoțelele. (3161)

UN GÂND frumos pentru 
doamna Ileana H., secretară a 
Școlii generale nr. 7 Petroșani. 
(3480)

VANZAR1

VÂND Dacia 500, 5000 km șl 
piese schimb, telefon 565129. 
(3399)

VÂND urgent congelator, 5 
sertare, sigilat, telefon 515368. 
(3118)

VÂND apartament 2 camere, 
Lupani, Parângului, telefon 
543480, dupft ora 16. (3443)

VÂND ARO 10. Telefon 570027, 
după ora 16. (3458)

VANI) vid-o cameră R itier 
C—81, semiprofesională, stereo 
cu set complet accesorii. Vulcan, 
N. Tifule ti, 71A, bloo D7, sc. 2, 
ap. 37. (3168)

VÂND Dacia 1310 — Ungaria, 
f bricatic 1986, cu Îmbunătățiri, 
telefon 512347. (3172)

VÂND urgent Ford Tatinus și 
piese Audi tip anul '76 și vop
sea auto Fmaur roșii și roșu 27. 
Lonca, Cimitirului, 7. (3174)

VÂND Dacia 1300. stare bună 
cn piese schimb. Telefon 515062. 
(3176)

VÂND cățea D.dmațian, 2 ani. 
Petroșani, Vcnns, bloc 6, sc. 3, 
ap. 42. (3179)
DE VANZARE mașină de spălat 
automatic. Telefon 5 13380, după 
ora 15. (3184)

COPIII Dorel și 
Hilda, anunță Că s-a 
deauna scumpul lor

Nu te vom uita

Carmen, nora Liza și nepoții, precum și 
scurs un an de când i-a părăsit pentru tot- 
tată, socru și bunic
KANCZINGER 1ULIU 

niciodată. (3387).

A TRECUT un an 
scumpul nostru

de tristețe și lacrimi de la despărțirea de

VASILE MARIN
Va rămâne mereu viu în sufletele noastre. Soția, copiii 

finii. Odihneasca-se în pacel (3463)

PIOS OMAGIU la împlinirea a unui an de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost

VASILE MARIN
Nu te vom uita niciodată. Anișoara și copiii. (3464)

FAMILIA dr. Mârza Radu amintește tuturor celor care l-au 
cunoscut și apreciat împlinirea a șapte ani de ia trecerea in veș
nicie a celui care a fost

MARZA AUREL
Nu-J vom uita niciodată, (3470).

S-AU SCURS șapte ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru

TOTH EMERIO
și patru luni de când ne-a părăsit iubita noastră

TOTH ROZALIA
Fiicele, ginerii, nepoții și rudele apropiate. (3477).

•Mrut/uumrrrKjrritrrrr/rrnHH/rHifftiHwnrrmMfruMMtifmNnMHunnt

Publicitate
Spitalul Municipal Petroșani

angajlaza

de urgență bărbați în meseriile:

— lăcătuș;

— lăcătuș mecanic auto;

— electrician.

S.C. ELECTRO-STAR SRL
VA OI ERA

— cea mai bună INSTALAȚIE DE RECEPȚIE SA
TELIT sub raportul preț, calitate:

— ANTENA ALUMINIU, 1,3 m —• produsă prin im
plozie in Germania, de marc randament;

— LNC SIIARP •— dublă polaritate — zgomot maxim: 
1 decibel, amplificare: 60 decibeli;

— RECEPTOR RADIX 3 300, 99 canale, afișaj frec 
vență, sunet reglabil, stereo;

— CABLU ARGON, mufe, suport față, spate.
Montaj la cerere, garanție și service.
Experiența a doi ani de activitate și a sutelor de 

instalații montate au dus la alcătuirea acestei configurații 
pei formante ce iși păstrează in această lună prețul anterior 
datei de 1 mai.

De asemenea, firma vă mai oferă TELEVIZOARE 
COLOR GOLDSTAR.

Petroșani, strada A. lancu, nr. 8, Telefon 515632, 
Uricani — telefon 273 (3173).

Cotidianul do opinii $1 informații „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCII TAȚII COMERCIALE „ZORI NOI** S.A.

• înregistrată ia Registrul Comerțului sub 
a»r, J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani
, Director: MIRCEA BUJORESCU 

Director executiv: tng. Alexandra
BOGDAN

IMPOIITANT » IMP0I1IANI
S.C.COMSAD SRL Lupeni 

strada Tudor Vladimirescu, 
și-a extins activitatea prin

13 DESCHIDEREA UNUI DEPOZIT

Puteți procura de la noi en gros, cu adaos comercial 
DE NUMAI 10 LA SUTA, BĂUTURI ALCOOLICE INDI
GENE, de cea mai bună calitate.

Program de livrare: zilnic, 9—17. (3459)

S.C. „TESMA” S.A.
cu sediul în Lupeni, Bulevardul Păcii, nr. 2/bis, te

lefon 560801,
ANGAJEAZA

— Revizor financiar-contabilitate 
cu normă întreagă sau fracțiune de normă.

Condiții: studii de specialitate și minim 10 ani ex
periență în activitatea financiar-contabilă.

Relații la serviciul personal, relații de muncă.

Regia Autonomă a Huile" 
Petroșani

ANUNȚA

In ziua de 17 iunie 1993, la sediul Regiei din Petro
șani, str. Timișoarei nr. 2, va avea loc o

LICITAȚIE

în vederea contractării pe anul 1993 a următoarelor:
— plasă sârmă 0 3 mm

0 4 mm 
0 5 mm

— panouri sudate 650x500 mm
750x500 mm

1000x500 mm

Licitația va începe la ora 10.
ruteni fi contactați la telefon și FAX 093/511780; 

telefon 093/511790.

N O UI
Agenția de TURISM „AURUM” Tg. Jiu

ORGANIZEAZĂ, 
pentru petrecerea unui concediu agreabil 

EXCURSIE AUSTRIA — VIENA, pe data de 15 iulie 
1993.

Informații: telefon 0929/15300 — Tg. Jiu.
NOTA 1’ 
înscrierile sc fac până pe 15 iunie 1993, la sediul 

firmei. (3417).

S.C. WILLKRAFT COMPANY 
SRL VULCAN

strada Parc Octogon, bloc Z, sc. II, ap. 18 
ORGANIZEAZĂ SAPTAMÂNAL 

EXCURSII DE 4 ZILE LA BUDAPESTA cu autocar 
lkal'tis, în condiții excelente, cu plecare joia.

Preț estimativ: 12 000 lei.
Relații suplimentare: prin Oficiul Poștal Vulcan, in

terior 18, intre orele 14—IC sau la sediul firmei (3178).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str. Nicolao Bălccscu ar, 2. 
Telefoane: 511GG2 (dircctor-rcdaclor șef); 
515972 (director cxcculiv-adminktraliv 
difuzare), 512161 (secții), lax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, atr. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 5113G5.

Materialele necomandata |i 
nepublicatc nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse In articole aparțin, io 
exclusivitate, autorilor.

ECIIU’A DE SERVICIU:

Responsabil do număr

Corectura 
Paul N1CULESCU

Emilia ACIIIREI 
Viorica FIRȚULESCU


