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RĂII-iii a renunțat la
4 miliarde de iei, semnând

cu Liga

Listele pentru plăți la „Sistemii Vitalis” 
punctul Hațeg:

Pacea de la Petroșani
Printr-o adresa de renunțare 

la judecată, semnată de dl. di
rector general al Regiei Autono
me a Huilei Petroșani, ing. Ale
xandru Blaj, procesui dintre 
RAH și I.iga Sindicatelor Miniere 
a încetat brusc. Declanșat prin 

acțiunea nr. 4478, introdusă de 
Regie in 12 august a.c., reda- 
manții solicitau „constatarea ne- 
tndeplinirii condițiilor prevăzu

te de Legea 15/1991 pentru de
clanșarea și continuarea grevei”, 
precum și recuperarea pagubelor 
estimate de ing. Gheorghe Ban-

cea la 4 miliarde de lei. Comple
tul de judecată, compus din d-na 
judecător Georgeta Ilinca și dl. 
judecător Ion Unguraș. a decis, 
conform art. 246—247 din Codul 
de procedură civilă, încetarea 
acțiunii judecătorești, RAH are 

un drept de recurs în 15 zile de 
la comunicare. După scurgerea 
acestui termen, cele 4 miliarde 

de lei nu vor mai putea fi nici
când recuperate. Ar mai exista 
o cale extraordinară de atac care 
ar putea fi promovată de Procu
rorul General. (Mihai BARBU)

Luni, 27 septembrie 1993, ora 10, Hanul 
Bucura, casieria nr. 23, se plătesc depu
nătorii ce posedă chitanțele cu numerele j 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,'58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100

Marți, 28 septembrie 1993, ora 10, Ilanul

Bucura, casieria nr. 23, se plătesc depună
torii ce posedă chitanțele cu numerele 1 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123. 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
36, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 141,
45, 146, 147, 148, 149, 150.
Următoarea listă, în ziarul de marți-

15 au concurat, 2 au câștigat!
Prezentăm rezultatul concursului ce a avut loc pe 20 septem

brie 1993, la Societatea Comercială „Zori noi“ SA Petroșani, în 
vederea ocupării a trei posturi de redactori.

Comisia de examinare, după verificarea minuțioasă a lucrărilor 
prezentate de cei 15 concurenți, a decis : câștigătorii concursului 
sunt : Adriana Rață și Eugen Tutu, care sunt așteptați luni, 27 
septembrie 1993, ora 10, la sediul redacției.

Ceilalți concurenți nu au întrunit punctajul necesar. Vom a- 
nunța, ulterior, data organizării unui nou concurs, pentru postul 
rămas vacant.

Din eșec in eșec...

Spre dezastrul 
final?

La sfârșitul lunii august a.c,, 
când fostul director al EM I.u- 
peni era promovat în funcția do 
director general al RĂII Petro
șani. această exploatare minieră 
cumula un minus de 35 213 tone 
de cărbune sub producția plani
ficată.

Începând de mâine

U nouă „Toamna lupeneană”
Mâine dimineața debutează la i-jpcni săptă

mâna culturală desfășurată sub genericul 
,'loanm.j tupeneană”. Timp de o săptămână lo
cuitorii acestui oraș și nu numai, sunt invitați 
la o sene de manifestări culturale prilejuite de 
acest fericit eveniment.

I'rin amabilitatea doamnei prolesoare Filip 
— consilier ir» cadrul comisiei culturale a Con
siliului local Lupeni am intrat și noi in posesii, 
programului manifestărilor, program pe care nc 
grăbim să vi-1 aducem la cunoștință. Așadai 
așa.cum spuneam, mâine dimineață, momentui 
inaugural al „Toamnei lupenene” va consemna 
un mare eveniment în istoria învățământului din 
acest străvechi oraș. Este vorba de aniversarea 
centenarului Școlii generale nr. 1 Lupeni. unul 
din leagănele culturii și educației a zeci de gr- 
uerații.

Duminică, la baza de agrement va avea loc 
un inedit spectacol câmpenesc întitulat „Frunze 
aurii”. Apoi, la orele serii Clubul sindicatului 
EM Lupeni găzduiește o atractivă seară de dans 
pentru tineret, în organizarea veșnic tinerei 
directoare, Jana Petrișor.

Luni, începând cu ora 17. în foaierul Palatului 
cultural va avea loc o expoziție de icoane. Tot 
aici, iubitorii de muzică laică și bisericească vor 
putea asculta și aplauda cele mai talentate an
sambluri de gen din Valea Jiului.

Marți, după amiază. începând cu ora 16, a- 
materii artei vor putea admira vernisajul ex

poziției de pictură de la galeriile de artă „Apollo”. 
Apoi, li ora 17, una din vocile de au; ale Lu- 
peniuiui, am numit-o pe Tatiana Stepa Filipolu, 
va susține un recital de romanțe.

■ Miercuri, va fi ziua... fanfarei. Deoarece în
cepând cu ora 12, în ParcU] copiilor va avea loc 
un recital cu muzica de promenadă. Pentru -ca, 
la ora 17 la Palatul cultural, aceeași fanfară 
să susțină un concert, într-un spectacol din 
care nu va lipsi parada modei și alte surprize 
oferite de organizatori.

Dintr-o săptămână culturală de o asemenea 
anvergură nu putea lipsi literatura. Astfel încât, 
joi la biblioteca clubului sindicatului va avea 
loc lansarea volumului „Pagoda” semnat de 
scriitorul lupenean Gheorghe Truță. Manifesta
rea va fi precedată de expoziția „ex-libris“ a 
maestrului Dafinel Duinea. Tot joi, începând cu 
ora 17, la Palatul cultural va avea loc spectaco- 
lul-concurs de muzică ușoară „Cântecele toam
nei”.

$i vineri va fj o zi plină, care va debuta la 
ora 11 cu masa rotundă „.Sănătatea publica și 
igiena școlară" găzduit de același club al sindi
catului EM Lupeni. Club care va fi și gazda ver
nisajului unei retrospective a artistului-complet, 
care este maestrul losif Tellmann, la ora 12. 
Spre seară, la ora 17. amatorii frumuseților 
montane vor putea lua loc în fața unor proiecții 
de film și vor putea admira o inedită expoziție 
fotografică. Ca în fiecare an, vineri seara, În
cepând cu ora 20 se va desfășura „Balul cultu
rii”, evenimentul monden cel mai așteptat al 
acestei săptămâni, pentru ca sâmbătă, la ora 12, 
în finalul „Toamnei lupenene" să se desfășoare 
o dezbatere privind analiza întregii activități 
legate de această săptămână culturală șl des
prinderea concluziilor aferente.

Tiberiu VI NȚ AN

IN ZIARUL DE ASTAZI:

■ Umironi S.A. Petroșani

■ Divertisment de toamnă

■ Caleidoscop internațional

■ Viața culturală a muni. 
cipiului

■ Programul TV săptămâ
nal

■ Programul de Satelit

■ Publicitate

Nici luna septembrie nu a fost 
mai fericită pentru această ex
ploatare: incă din prima zi, ea. 
a înregistrat un minus de 866 
de tone. Acest deficit s-a accen
tuat zi de zi, cu o constanță în
grijorătoare. In 14 ale lunii se 
ajunsese la minus 4288 de tone, 
pentru ca în 23 septembrie să se 
înregistreze 14 097 d. tone de 
cărbune sub plan.

Ceva nu e in ordine cu miric- ■ 
ritul din Valea Jiului. Cu excep
ția a două-trei exploatări in nie- 
re, toate celelalte se „întrec” in 
nerealizări. Începând cu săp’ă- 
mâna viitoare, ne propunem să 
realizăm un serial pe această 
temă în care să vedem. împreună 
cu factorii de răspundere din a- 
cest domeniu de activitate, caro 
sunt cauzele care generează a- 
cest fenomen. (Vali LOCOTA)

Zilele culturii germane
Sc desfășoară la Petroșani, în

cepând de mâine, 26 septembrie, 
„Zilele culturii germane", mani
festare de mare amploare organi

zată sub înaltul patronaj al ex
celenței sale domnul dr. Anton 

Rossba-ch, ambasadorul Germa

niei la București. Mâine sunt 

programate, de la ora 13, o sluj

bă ecumenică la Biserica Evan-

de mostre”, ce va fi organizat, do 
la ora 14, in foaierul Teatrului 
„l.D .Sârbu”, vernisajul expoziției 
de arta semnate „-Sy 1 vester” — 

găzduit tot de teatru — și o seară 

de cântece, de la ora 16, tot la 

Biserica Evanghelică. Pentru 

luni, un spectacol de teatru oferit 

de actorii din Petroșani pentru 
parlicipanții la această nianifes-

SE S< IHMBA DII \

Om oficială de iarnă
începând cu ultima duminică a lunii septembrie, pe 

întreg teritoriul României se trece la ora oficială de iar
na. Acele ceasornicelor vor fi mutate in noaptea at. samba- 
ta spre duminică, în urmă cu o ora, astfel că ora unu de 
vi»e ora zero.

Toate activitățile economice, industriale, culturale, 
sportive, precum și traficul de călători, fără excepție, se 
vor derula normal, conform programelor stabilite anterior. 
Noul fus orar corespunde standardelor internaționale la 
care a aderat în urmă cu mult timp și România.

„Dreptate
r euivivus

tare culturală. (Al. 11ghelică din I’ctroș.nîi, lin „Târg

începând de ieri,

Miercuri, 22 fptCnibric a.c., 
a reapărut In pcc..iJU| presei 
românești ,.Drept.ik organul
de presă al l'N'l < Beneficiind 
de condiții gr.di'-e deosebite, 
săptămânalul iși propune • tra
gă cu ochiul spre electoratul ro 
mân. .Salutam apariția aceslei 
publicații și îi dorim o viață cât 
mai lungă. (Vali LOCOTA)

La hiil'iU -ul din Petroșani domnește 
bangu ion împărat

Cori .iliul lord Petroșani, 1 a numit pe <11. |ui i-.t Ion Gangll 
lmpnr.it, director a| ftAGCL.

După 6 orc de dezbateri, joi, 23 septembrie, Consiliul local 
Petroșani l-a numii pe dl. Jurist km Gtingu Imparat în funcția de 
director general al RAGCI. Petroșani De asemdnca, a fost numit 
șl Consiliul de administrație, formal din 7 persoane. Cu aceasta 
data, orice interimat a luat sfârșit, problemele Regi»' intrând pe 
făgașul legal. (D.N.l

lmpnr.it
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PROGRAMUL
(V.

I '
l SAMBATA, 25 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineața... de la 
Cluj-Napoca I

0,00 Actualități.
0,10 Tip-top, mini-top.

10,00 Film seriaț pentru copil.
10.30 Șahul de la A la 2.
10,40 Documentar științific.
41.10 Pompierii vă informează.
11,20 Avanpremiera TV.
11.30 Tradiții.
12,r. Ora de muzică.
13/'0 Alfa șl Omega.
14,00 ORA 25. TRANZIT TV.
•0,15 Teleenciclopedia.
C0,00 Actualități.
80.30 Editorialul săptămânii.
80,35 ORA 25. TRANZIT TV.
83.10 Film serial. Midnight Galler.

0,10 Sport-magazin.
1,00 Includerea programului.

DUMINICA, 26 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineața I
9,00 Actualități.
9,10 Clubul lui Gulliver.

10,00 Film serial pentru copii.
10.30 Izumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12,50 Reflecții rutiere.
13,00 Actualități.
13,10 Poșta TV.
13.20 Video haz niagazin.
17.30 Film serial S.F. Star Trek.
18.25 Codrule, Măria Ta I
19,00 Film serial, Dallas.
20,00 Actualități.
20,40 Film artistic. Răsfățați de 

zei.
22,00 Duminica sportivă.
22.25 Festivalul internațional 

.Cerbul de aur“.
23.20 Actualități.
23,35 Pe ultima sută de metri.

1,00 închiderea programului.

Liceul de informatică

100 de ani de 
existență

Liceul de informatică din Pe
troșani se pregătește să sărbăto
rească anuj acesta un secol de 
existență. In acest scop, conduce
rea liceului a pus la punct un 
proiect de program al manifestă
rilor aniversare. Acest program 
va putea prinde viață numai prin 
dumneavoastră, foști și actuali 
elevi, părinți șl profesori șl de 
toți aceia care nu au uitat liceul, 
depunând sumele dorite la filiala 
GE3 Petroșani, cont 6070, titular 
Platon Cornel.

Informații suplimentare se pot 
obține la cabinetul de istorie al 
liceului, la domnul profesor Pla
ton Cornel. (Vali LOGOTA)

PROGRAM SATELIT
RTL

7,00 Seriale și d.a.
13.20 Ilarry și Iiendersonii
13.50 Casa plină
14.20 Prințul Bel-Air
14.50 Ottifanten
15.20 Knight Rider
16.20 A-Team
17.20 21, Jump Street
18.20 Melrose Place
19,45 Știri
20.15 Beverly llills, 90210
21.15 Teatru populai-
23,00 12 ore de groază
0,50 Mallorca nopților fierbinți
2,25 Scrie Rose
2,50 12 ore de groază’
3,30 Mallorca nopților...

PRO 7
6,00 Seriale și filme

10,35 Unul răzbește
14.15 Născut liber
46,10 Genghis Han
18,30 Max Monroe

19.25 Gei trei
19,55 O casă zgomotoasă
20.25 Roscanne
21.15 Crocodil Dunaee
23,20 Hulk Hogan
0,50 Spionez
2,00 Ea mulți ani, mamă !
3.30 O mie de mile de p,af
3,40 M.A.S.H.
4,05 Tata c cel mal bun
4.30 Comandoul secret

EUROSPORT
9,00 Aerobio
9.30 'Tenis

12,00 Golf
14,00 Automobilism
15,00 Sporturi cu vele
16,00 Tenis
19.30 Automobilism
20.30 Magazinul motoriclișlilo»
21,00 Tenis
23,00 Golf
2,00 Tenis
2,30 Eurofun

CAM PION ATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL, SERIA a II a

Programul turului
ETAPA I, 18—19 SEPTEMBRIE 

■Mine ul Livezeni — Tractorul Bărăști 
Energia Vulcan — Utilajul Petroșani 
banat. tea Vulcan — CIR Petroșani

ETAPA A II-A, 25 SEPTEMBRIE 
Tiactorul Bărăști — CFR Petroșani 
Energia Vulcan — Sănătatea Vulcan 
Wimerui Livezeni — Utilajul Petroșani

ETAPA A lll-A, 2—3 OCTOMBRIE 
Utilajul Petroșani — Tractorul Bărăști 
Sănătatea Vulcan — Minei al Livezeni 
UFR Petroșani — Energia Vulcan

ETAPA A 1V-A, 9—10 OCTOMBRIE 
Sânu'atea Vulcan — Tractorul Burăști 
CI R Petroșani — Utilajul Petroșani 
Minerul Livezeni — Energia Vulcan

ETAPA A V-A, 16—17 OCTOMBRIE 
Tractorul Bărăști — Energia Vulcan 
Utilajul Petroșani — banatatea Vulcan 
GFR Petroșani — Minerul Livezeni

ETAPA A Vl-A, 23—21 OCTOMBRIE 
Tractorul Bârăyti — Minerul Livezeni 
Utilajul Petroșani — Energia Vulcan 
tFli Petroșani — Sănătatea Vul a

ETAPA A vli-V, 30—31 OCTOMBRIE 
6FR Petroșani — 'Tractorul Bărăști 
Sănătatea Vulcan — Energia Vulcan 
Utilajul Petra,ani — Minerul Livezeni

ETAPA A V1I1-A, 6—7 NOIEMBRIE 
Tractorul Bărăști — Utilajul Petroșani 
Minerul Livezeni — Sănătatea Vulcan
Energia Vulcan — CFR Petroșani

ETAPA A 1X-A. 13—14 NOIEMBRIE 
Tractoruj Barași! — Sănătatea Vulcan 
Utilajul Petroșani — * !■ R Petroș.n i 
Energia Vulcan — Minerul Livezeni

ETAPA A X-A, 20- 21 NOIEMBItl . 
Energia Vulcan — Tractorul Bărăști 
Sănătatea Vulcan — Utilajul Petroșani 
Minerul Livezeni — CFR Petroșani

In Cupa 
României la 

tolba!
MINERUL MATASARI — JIUL 

PETROȘANI 1—2 (1—2).
Miercuri, Ia Mâtăsari s-a des

fășurat partida de fotbal din ca
drul Cupei României la fotbal, 
dintre echipele Minerul din lo
calitate și divizionara A Jiul Pe
troșani. Au câștiagt oaspeții, cu 
2—1, după un Joc bun, arbitrat 
de o brigadă din Rm. Vâlcea, a- 
vându-1 la centru pe fostul jucă
tor de fotbal Verigcanu.

Jiul a deschis'scorul în min. 
27 prin Știrbulescu șl a luat 
conducerea prin Iluza (min. 35), 
ambele goluri avându-1 coautor 
pe Stoica. Minerul a egalat în 
min. 29 prin Durlea care a În
scris Cu capul, finalizând centra
rea lui Gogu.

JocU| a fost presărat cu nume
roase brutalități, faulturi șl Inti
midări, gazdele împăcfindu-se 
greu cu spectrul înfrângerii. An
ton a fost din nou la înălțime, 
parând grelele lovituri libere e- 
xccutate cu forță de Cogu, In
tervenind în două rârduri n- 
proaf.'? salvator.

JIUL: Anton, Izs k, Mititel,
I«.zăr, Iluza, Cioabă, Neiconl, 
Stoica Știrbulescu, Stăncic, Trăis- 
taru.

La Reșița, Gloria — CSM Re
șița, 1—1.

Bun venit „bobocilor", în lumea, celor mari, odat. 
cu deschiderea noului an școlar-

LUNI, 27 SEPTEMBRIE
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muz.câ.
15,00 Cursuri de limbi străine.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Actualități.
16,05 Magazin TV.
16.35 Magazin agricol.
17,05 Magazin in limba maghiara.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 ABG-ul privatizării.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
80.35 Sport.
80,40 Teatru TV.
•2,30 Studioul economic.
83.15 Actualități.
23.30 Repriza a treia.
24,00 Închiderea programului,

MARȚI, 28 SEPTEMBRIE 
7,00 TVM.

10,00 TVR lași.
11,00 TVR GluJ-Napoca.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 Marile regiuni turistice „le 

Europei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora da muzică.
16,00 Magazin TV.
16,00 Actualități.
16,05 Conviețuiri magazin.
(7,05 Magazinul pasiunilor.
18,00 Medicina pentru toți.
18.30 De La lume adunate
18,00 Intrarea In labirint
18.30 Desene animale.
00,00 Actualități.
•0,36 Rosturi, rostiri. 
•0,40 .Sport.

20,45 Film serial. Cealaltă față a 
Paradisului.

21,50 Noile frontiere.
22,35 Maria Tunase — portret în 

mișcare.
23,05 Actualități.
23,20 Ancheta TV.
24,00 Închiderea programului.

MIERCURI, 29 SEPTEMBRIE 
7,00 TVM

10,00 TVR Iași.

Programul TV. săptămânal
1100 TVR GluJ-Napoca.
12,00 Trei zile In Grecia.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
15,40 O samă dc cuvinte.
16,00 Actualități.
■16,05 Dosarele Istorici.
16,35 Panoramio muzical.
17,05 Documentar artistio.
17.30 Fcstival-concUJS „AHnâ-to, 

dor, alină14.
18,00 Ancheta TV.
18.30 Desene animate.
19,00 FOTBAL: Rapid București 

— Internazionale Milano.
20,46 Actualități.
21.15 Tclecinematcca. O femei* 

pentru pâginn întâi.
23,00 AotuaUtățl.
20.16 .Simpozion.
04.00 închiderea proftiăioului.

JOI, 30 SEPTEMBRIE 
7,00 TVM.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic.
13,40 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Magazin TV.
15,45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.

16.35 Repere transilvane.
17,05 Magazin cinematografie.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare,
19,00 Itinerare spirituale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rosiiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. Dallas.
21.45 Memorialul durerii.
23,15 Actualități.
23.30 Confluențe.
0,15 închiderea programului.

VINERI, 1 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
•0,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj Napoca.
12,00 Film serial.

13,00 Descoperirea planetei.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15.15 Magazin TV.
16,00 Actualități,
16,05 S.O.S. Natura I
16,35 Arte vizuale.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Pro patria.
19,00 Avanpremieră.
19,05 Cultura In lume.
10,30 Desene animate.

20,00 Actualități.
20,35 Sport
20.15 Film serial. Pasărea Spin.
21,50 Viața parlamentară.
22.30 TOP 3 2, 1.
23,00 Actualități.
23.16 Film artistic. Piscina uciga

și.
1,05 Jazz-fan.
01,50 Închiderea programului.

SÂMBĂTĂ, 2 OCTOMBRIE

8,00 Bună dimineața... de la 
Iași I

9,00 Actualități,
9,10 Ba da I Ba nu 1

10 00 Film serial pentru copii.
• 0,30 Șahul dc la A la Z.
10,40 Docmnentar ștUnțifle.
11,10 Pompierii vă Informează I
11,90 Avanpremiera <TV.
11.30 Tradiții

12,00 Ora de muzică.
13,00 Alfa și Omega
14,00 Ora 25. Tranzit TV.
19.1a Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Editorialul săptămânii de 

Paul Evcrac.
20,35 Ora 25. Tranzit TV.
23.10 Film serial. Mklnigbt Galler,
0,10 Trei din zece pentru un 

show.
1.20 Sport.
2.00 închiderea programului.

DUMINICA. 3 OCTOMBRIE

8,00 Bună dimineața I
0,00 Actualități.
9.10 Abracadabra I

<0,00 Film serial pentru copii. 4
10.30 Lumină dln lumină.
<1,30 Viața satului.
12,55 Pe la noi, duminica...
13.30 Reflecții rutier»-.
13,45 Poșta TV.
!4,00 Actualități.
<4,10 Video-mngazb. t
<6,45 Germania, azi.
17,10 Film serial SF. .Star Tiek,
<8,00 ROB1NGO,
19,00 Film serial. Dallas.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. R&.fățați 08 

zel.
22,05 Duminica sportivă.
82.30 Nopți la malul mării. |
23.15 Actualități,
93.30 Pe Ultima sută de metri.
1,00 Închidere® programului.
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Societate comercială 
pentru utilaje miniere 

Commercial society 
on shareholdings
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85 de ani!
In tei a oape 85 de ani, 

S.C-. UMIRt VI S.A. Petroșani, 
a ocupat o poziție de avan
gardă in construcția mașinilor 
și utilajelor miniere deve
nind a tâzi o unitate repre
zentativa în domeniu, reușind 
Să îmbine in mod fericit ex
periența acumulata de gene
rațiile de tehnicieni cu rea
lizările de ultimă oră ale teh
nicii mondiale, putând satis
face vio mai exigente cereri 
de livrare de utilaj minier.

In profilul său de activita
te intră o gamă largă dc ma
șini și utilaje miniere* alte 
echipamente necesare indus
triei mari, mici și mijlocii, 
ceea ce a devenit posibil mul
țumită unei orientări adecvate 
in dezvoltarea întreprinderii 
și doi irii cu utilaje și insta
lații spc-i ifice categoriilor de 
produse fabricate.

“IMPORTANTĂ
EA COMANDA, U.MIIlOM S A 

E.XIXUTX PENTRU POPCEAȚIE 
fel AGENȚI ECONOMICI:

— Aparatură electric-ă >i alte 
obiec li- de uz casnic!

— Orice- tip de construcții me
talice, după proiect propriu sau 
după proiectul clicnlului

— Mori pentru măcinat cerca
te furaje, precum si mori pen
tru desprins boabe dc știulete

— Sisteme de alarmă și alte 
echipamente electronice-

— I’iese auto diferite
Pi. Jand servicii câtie populație 

UMIROM S.A. recondiționeuzi, la 
cw-re, planetare auto, alt ■ piese 
auto, rebobinărt de motoare e- 
leMrice, execută lucrări d<- tini- 
pliix'-rio

During 85 years of existon 
co Petroșani Mining Equip
ment Plant occupied a van- 
guard position in the cons- 
truclion of mining equip- 
ments and en ’.ines- It became 
loday a representative enter- 
prise in the field succeeding 
in a fortunate combination of 
the experiențe accumulalcd 
by generations of technicians. 
with the most recent achie- 
vcments of the world tcehni- 
que.

Its activily includes a large 
varicty of mining machines 
and equipments. Tliis was 
possible due to tlie proper 
orientation in the devclop- 
ment of the plani and to 
the endowmenl wilh equip
ments and installalions speci
fic to the strudure of the 
adopted producing.

llmirom S.A. - Petroșani
România

Adresa; Udul „1 Decembrie 1918“ nr. 1, 2675 Petroșani, 
GENERAL MANAGER
Phone: 0010'093/512901, 512852, 512820 (int 192)
MARKETING OFFICE
0010'093/512820, 513823 — int. 239
FAX: 0010/093/515301
TELEX: 72535.

O F E KTĂ
In prezent S.C. UMIROM 

S.A. PETROȘANI poate sa
tisface cele mai exigente ce
reri de livrare de utilaj mi
nier in următoarele grupe de 
produse:

■ UTILAJE PENTRU SUS
ȚINEREA ABATAJELOR

■ UTILAJE DE PERFO
RATE ȘI FORAT

■ UTILAJE PENTRU TA
IERE IN SUBTERAN

■ UTILAJ PENTRU 
TRANSPORT MINIER PE 
VERTICALA ȘI ORIZONTA
LA

■ UTILAJ PENTRU AE- 
RAJ ȘI EVACUAREA APE
LOR

■ UTILAJE PENTRU 
RAMPA PUȚULUI

■ UTILAJE DIVERSE
■ ORICE TIP DE UTILAJ 

PENTRU INDUSTRIA EX
TRACTIVA '
*ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ? I

Pagină realizată de 
Horațiu ALEX ANDRESCU
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At present S.C. UMIROM S.A- can satisfay the most 
exacting requesl of delivery of mining equipment divided 
in the following groups of products:

■ STORS SUPPORTING EQUIPMENTS
■ DRILLING ANO BOR1NG EQUIPMENTS 

(electrohydraulic borer type MHF 45; mibil drilling insta- 
lation type IMP 2, IMP 1; instalalion for coal-bads moiște- 
ning type IUS 250/32; fixed and mobile bridges for digging 
shafts with diameters of 5—6 m; metal casings with dia- 
meters of 5—6 m; doors at the bank of a shaft; selfwab 
king mobile bridge with a diameter of 5 m)

■ UNDERGROUND CUTTING EQUIPMENTS
■ I1ORIZONTAL AND VERTICAL CONVEYING 

EQUIPMENTS
■ CONVEY1NG EQUIPMENTS 1-OR RIS1NG PLAN
■ MINING AUTOMATION UN1TS
■ MINING 1IYDRAULICS UNITS
■ VENTII A-TION A.ND I’UMPING GASFS UNITS

Umirom SA.number one! ■ PIT BOTTON I AYOUT UNITS
■ DIFFERENT UNITS
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GRIJI DE TOAMNA TOT APAR...
'Oot ee-i tu'cjejit ie ewe, 

amânat !
De vreo trei ani incoace-n România
¥n paradox câștigă loc treptat
O axiomă nouă ne învață:
(Tot ce-i urgent se cere amânai!

Exemple-avem la fiecare pas 
Și voi enumera vreo trei, pe dat’ 
Nu-i de mirare: să amâni un lucru 
E azi, la noi, politică de Stat!

Mu credeți? Iată, bunăoară, 
învățământul depolitizat 
Ar cere-o Lege-a lui, ca să trăiască. 
■Este urgent" — răcncștc-un deputat.

Șe fac în Parlament, pe loc, comisii
Se-amestecă ți câte-un sindicat
'Discută aprig amintita Lege 
Căci e urgent, nu mai e timp de stat.

Strigă aleșii ți bat toți din gură
Cum că ar fi sau nu să fie dat!...
Mai trece astfel o legislatură,
Ce a fost „urgent" din nou s-a amânat.

Noi toți trăim mai prost, de azi pc muine
E anarhie, deband<Jdâ-n stat
Și oamenii vor muncă, și vor pâine _
Iată un caz urgent de rezolvat.

Nu zău! E chiar urgent? Urgent o fii 
Șezi binișor, c-așa ne este dat 
CJe-au spus-o clar cei de la FMI: 
■Tot cc-i urgent, să fie amânat!"

Executivul dă și el povață,
'Dă ordonanțe guvernamentale 
Se strânge Văcăroiu cu ai lui 
Și pun nervoși, urgent, țara la cale.

Mai vând ceva: o flotă, două, trei... „
Mai răscolesc într-un dosar „pătat"
Se mai și ceartă domnii între ei;
f.'e-i important, oricum au amânat!

Dar ce vorbesc acum de guvernanți
Sau de bancherii lumii — strânși grămadă - 
fând și la noi aflăm destule pilde, 
I xemple cu duiumul simt pe stradă.

0 e duci la vreun director c-o hârtie
Vreo daraveră să-ți rezolvi urgent
Sau ai nevoie de la Primărie *
*’e-o semnătură smulsă fără „Kent",

Vrei să-ți ridici și tu un acaret 
Sau pur si simplu ceri un drept legai...
Ce, te grăliești? O fi, n-o fi urgent.„ x
Mai e pân’ la sezonul estival!

Așa încât tc-ntorci spășit, acasă,
t>"‘ eț«i primit, „duios" din pragul ușii
Mu că-ți vine soacra azi, la masă

-fi oau murit pisicile mâtușii,
Te-ntrcabă doamna unde-ți sunt banii 
Și apoi tot ea conchide, furioasă, 
Precum că i-ai băut cu toți golanii 
Și că ai fi de-o nesimțire crasă.

>•-11 n-ai făcut nimic, c-ar fi urgent
Să faci șl tu măcar, ceva, în casă, 

să-țl rămână puștiul repetent, 
Dă s-a bătut cu doi colegi de clasă...

In ăsta’ noian de vorbe și probleme
lțl vine-n minte adevărul dat
Iți faci aievea planuri noi ți scheme 
Și nonșalant tu te trântești in pai.

£'e? Sună telefonul? Las’ să sune
Ki' ești acasă sau ești ocup.it
Poate «ă crape până ți pământul
De ce să te urnești acum din pat?!

O fi ceva urgent iar la serviciu?
O fi! Nu-i nici un bai și nici păcat', 
Democrația zi de zi ne-nvață 
Că ce-I urgent tot trebuie-amân.it.

4Jc lasă seara și copilul doarme 
fJevâsta este lângă tine-n paf 
Hemcmorczl o zi pierduta-n gol 
fn care, Tn zadar ai alergat.

Dar nu-i nimic. Tot ai uflut ceia 
Și mâțhe c o zi de alergat: 
Iar vei fugi incblo sus și-ncoam 
Pentru că ai ceva de rezolva!

fc. o fugă cronică intr-o societate 
€*>-! pusă tot mai mult pc alergat 
fii care stă sub semnul axiomei: 
^IFot eo-i urgent se c'tc amânați*

H Ml XANDRESCIJ
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De toate și...
„Aruncă imediat toți banii în 

geanta mea. Altfel, te omori" — 
a amenințat un spărgător, func
ționarul unei bănci. Acesta, do
cil. i-a strecurat alătur] de bani 
•ți o capsulă lacrimogenă. Puțin 
după aceea, răufăcătorul a fost 
prins de poliție și arestat, nu de
parte de bancă, blocat de o 
criză puternică de plâns. Faptul, 
strict autentic, 6-a petrecut unde 
altundeva decât în... SUA. Rău- 
făcătoruj se numește Tliomas 
Pacheco.

i?
J’ână când cruciații au adus 

.sfecla de zahăr în Europa singu
rul dulce folosibil era mierea. 
Zahărul se vindea doar în „spi
țerii". Ca la noi, aproape acum! 
Și cantitativ, ți în ceea ce pri
vește prețul, zahărul e un fel de 
medicament. Nesubvenționat și 
nctrecut în carnetul de sănătate.

tomnatice !
Moartea — mărturisea Fran- 

cois Mauriac. — va fi singura 
dintre aventurile mele pc care 
nu o voi putea povesti.

Cc face Un om pentru a nu mai 
fura? Simplu. Procedează ca 
Domenico Va.racalli din Sicilia. 
Acesta a considerat că nu se 
poate vindeca de viciul furatu
lui, drept care ți-a așezat mâna 
pe calea ferată. A trecut un tren 
și i-a tăiat degetele. A fost veri
ficat dacă este 6au nu bolnav 
mental. Nici vorbă. „Este per
fect sănătos" —• au spus medicii. 
O fi sau nu așa, e greu de știut. 
Oare ce ar trebui să facă cei care 
după decembrie 1989 au dat a- 
tâtea „găuri" de-au ajuns „respec
tabili" oameni de afaceri pe la 
noi? Gred că nu ne-ar ajunge 
trenurile. Sau, dacă ar face un 
astfel de gest ar alege ca zi una 
în care mecanicii de locomotivă 
sunt în grevă!

Strict aiitentic9 Ia spital
Soția unui bolnav nevrozat care vorbește în somn :

Dom'Ic doctor, înțeleg că nu puteți să-l faceți pe 
soțul meu să mai vorbească în somn. Eu vă rog însă, dacă 
puteți, să-l faceți să vorbească ceva mai clari

Să mai și 
râdem ?

— Dc ce alergați cu pași așa 
de mari?

— Ca să fac economic deghetcl

☆

— Te plâng, amice!
— De cc?

— Soția mea și-a luat un par
desiu nou, de toamnă, și s-a dus 
să-l arate ncvesti-ti !

*

— Arăți de parcă ai avut un 
accident de cale ferată!

— A.șa și c!
— Cum?
— Am intrat in tunel, pe defi

leu și în loc să o sărut pc fată 
l-am îmbrățișat pc tat’su!

*

Am citit că în anul 2000 în
conjurul lumii se va face în trei 
ore. Pre.supun că o oră cu avio
nul ți 2 ore de la Aeroport până 
acasă!

☆

— Aveți pantofi dc șarpe?
— Da, domnule, cc număr poar

tă șarpele dumneavoastră?

UNDE
Din pacatc, aslazi nii avem nici o competiție 

sportiva de nivel republican pc stadioane. Jiul 
înfruntă la Brașov pe JCIM, o formație egală ei, 
adică cu un minus unu in clasamentul adevă
rului.

• Știința Petroșani se bate In București cu 
Steaua, pentru un loc în prima gnipâ valorică. 
Este greu, dar nu imposibil. La Bârlad, o altă 
reprezentantă a Vuli pășește pe gazon pentru ; 
obține aceeași izbândă. Un meci egal ar fi pen 
tru echipa lu| Patriciii o mană cerească.

Și totuși, mâine .ivrni nmlc merge

■ Fotbal, divizia B

• Parângul I.onea - Petrolul Stoina. Este, daca 
vreți, dciby-ul serici. Cu victoria așteptata de 
țoală lumea ,i obținută dc gazde c]c pol propui-

MERGEM ?
sa pc locul III in clasament, demonstrând «ă 
numele mari trebuie să m.ii salute și pe cele mai 
mici. întotdeauna.

• AS Paroșcni — Unirea Alexandria. Mincrsi 
pot obține a doua victorie în acest campionat, 
mai ales că la Rova, au pierdut în ultimele 20 
de minute, Acolo au ratat Miclăuș, Nițoj șl Gons- 
tanlincscu, dar aici suntem siguri că acum s. 
vor marca. Echipa este în creștere de formă.

■ Fotbal, divizia C

• Miner il Aninoasa Jiul Pctrila. Nu va fi 
un joc în familie, pentru că gazdele țintesc mull 
mai sus. Oaspeții, după acel 0—5 acasă, vor a- 
pcla Ia înțelepciune, pornind de la adevăruj câ 
un meci nu trebuie în primul rând pierdut. S« 
va juca... tare. Dorim succes tuturor reprezen
tantelor noastre Pc marii

ocup.it
am%25c3%25a2n.it
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4 Șl E „VĂNT“ PRIN BUZUNAR!
— 4

al sau „Dicționar al limbii franceze" și alte lucrări de merit.
Nu mult după ce Napoleon ajunse împărat (2 decembrie 1804 

a avut loc încoronarea) harnicul filolog își isprăvi dicționarul. 
Intr-o seară, după ce sfârșise ultima corectură, se culcă cu conști
ința împăcată, că a rezolvat o problemă grea. A doua zi trebuia 
să se pună ediția în vânzare. Când se trezi, se pomeni însă cu 
doi jandarmi la patul său.

— Se vede, că vă înșelați domnilor, zise el, eu sunt Boiste, 
grămătic și lexicograf imperial.

— Chiar așa... pe dumneavoastră vă căutam, răspunse unul din 
ei. Iată mandatul de arestare.

împotriva unui astfel de argument nu mai încăpea împotrivire; 
filologul trebui să se îmbrace și să se suie în trăsură, alături cu 
cei doi jandarmi. Bietul Boiste, nădăjduia că la închisoare au să 
Se descurce lucrurile. Protestă, cum că se știe nevinovat și întrebă, 
care este pricina arestării sale.

— Ca măsură de siguranță, răspunse scurt funcționarul de 
față, după ce citi ordinul de arestare.

I se dete nenorocitului filolog o odaie cu zăbrele groase. Aici 
își bătu el capul două luni de zile, cum poate să primejduiască 
siguranța statului un om, care și-a luat ca obiect de studiu numai 
cuvinte franceze. Trimise scrisori la toate persoanele influente pe 
care le cunoștea, însă toate scrisorile rămaseră fără răspuns.

In cele din urmă tot ajunse o scrisoare a nenorocitului prizo
nier in mâinile curatorului Universității, Louis Marcellin de Fon- 
tanes (mai târziu ministru), care cunoștea personal pe grămăticul 
Boiste. Fontanes se interesă de prizonier și raportă cazul împăra
tului Napoleon, al cărui favorit era.

Napoleon chemă pe ministrul poliției. Fouche. Acesta însă 
nu știa nici el nimic despre pricina acestei arestări și râmase 
foarte mirat; se vede ca semnase mandatul de arestare, ca multe 
altele, fără să-l citească. Ministrul Poliției trimise după prefect, 
nici acesta nu știa nimic despre afacerea aceasta si chemă pe 
șeful său de divizie; acesta dete vina pe șeful său cie birou care 
după multă căutare, găsi în sfârșit actele. Și atunci se dovedi, că 
Boiste dăduse în dicționarul său atotputernicului o poreclă, care 
constituia o crimă, căci îl numi „spoliateur". Altceva nu era în acte.

— A, zise Napoleon, eu nu cred pe Boiste în stare să facă 
o astfel de nedreptate. Și apoi astfel de expresiuni nici nu-.și au 
rostul într-un dicționar. Trebuie să fie altceva la mijloc. Vreau 
să fie întrebat acuzatul însuși.

A doua zi Boiste fu adus la Fouche. Era de față și Fontanes.
— Ești acuzat de un atentat împotriva împăratului nostru, zise 

ministrul poliției, lexicografului.
— Eu ? Acuzat de un atentat ? strigă Boiste mirat. Cum poate 

crede excelența voastră așa ceva ? Atentat vine de la „tentare ad“ 
sau „contra aliquem". Vă rog să întrebați pe domnul curator al 
Universității. Și eu cunosc prea bine importanța acestui cuvânt.

— Citește, îl întrerupse Fontanes, dându-i actul de acuzare.
— Ah, atâta tot ? strigă Boiste, după ce citi actul.
— Atâta tot ? repetă Fouche întărâtat. Și zici că acesta nu c 

lucru mare ? In interesul dumitale cred, că aici e o greșeală.
— Dimpotrivă, este curatul adevăr.

— Curatul adevăr ?
— Firește, am vrut să da-y eroului cinstea ce I se cuvine.
— Nu înțeleg, ce vrei să zici.
— Da* am vrut să arăt că știe să mânuiască tot atât de bine 

cuvântul ca și spada.
— Vorbește mai lămurit.
Lexicograful luă un exemplar din dicționarul său care era pc 

masa ministrului, deschise la cuvântul „spoliateur" și arătă înce
putul articolului fatal, care suna: „Spoliateur Bonapartc”.

— Ascultă, strigară Fouche și Fontanes, indignați de o nstfel 
de semeție.

— Nu e nici o semeție, răspunse Boiste. Știți domnilor, că de 
obicei, când cineva inventează un cuvânt, ori îl întrebuințează 
întâia oară, i se pune numele alături. Și dc aceea am pus și eu 
numele împăratului lângă cuvântuț „spoliateur", pentru că gene- 
ralul Bonaparte a fost cel dintâi care s-a servit de el la tribună. 
Prin urmare el a creat cuvântul acesta, care Înaintea lui nu se 
găsește nicăieri. în limba franceză,

Fouche și Fontanes se uitară uimiți unul la altul Boiste fu 
pus îndată In libertate, dar silit să schimbe pasajul din dicționarul 
său și sâ-J tipărească din nou pc banii săi.

Ionii \ ELK'A
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}/M, insomniile !
O discuție neplăcută dăunează 

odihnei. Evitați-le scara. Nimeni 
nu va putea dormi după o astfel 
de discuție.

Dacă cineva a lucrat intens, 
mai ales intelectual, în timpul 
ziki. până scara, târziu, este 
bine sâ facă cel puțin o oră, o 
plimbare In aer hber.

O pungă cu crenguțe de brad 
așezate pe noptieră are efect de 
somnifer, ceea ce este mult mai 
bine șl mal recomandabil decât 
un sedaliv.

Dacă vreți să dormiți bine, 
•x?rvîțl masa de «seară cu tarea 2 
ore înainte dc culcare

•Somn ’ișor '

ORIZONTAL: 1. Roade — Rod mărunt;
2. Roadele de bază ale câmpurilor noastre
— A astâmpăra setea viitoarelor roade ;
3. Rodul unui an (pl) — Cel care ne dă 
rod; 4. Companie, la cântare (!) — Răzbu
narea unor leguminoase neculese la timp
— Recolta seacă... din vară! 5. Plătește 
toată munca ei! 6. Prins în întrecere, răs
toarnă o lume I — Rămășița unui pom : 
7. Intermediar autohton al schimbului — 
Consumul neproductiv al făcătorilor de 
nimic — Prins cu învârteli ; 8. Tăiat pe 
margini! — La împărțirea pâinii ; 9. Se... 
duc la ară! — Proces verbal încheiat la 
temă; Cu lapte și miere, simbolizând 
bcBu.'ttfl — Specialist, gata oricând să 
facă recolta praf! 11. Rezultatul înmulțirii... 
la capră — Supuse unui proces natural de 
roadere.

VERTICAL: 1. Munca lor dă, într-adevăr 
roade; 2. Rezultatul trecerii prin zid . — 
Oamenii unui pământ; 3. Rezultatul schim
bării direcției’ (după o ciocnire) — Furnizor 
de materie primă pentru gogoși; 4. Preferă 
să acționeze din umbră — Bob, grăunte... 
5. Dă rezultate bune în muncă — Preco
nizează ameliorarea raselor prin metode 
genetice dure; 6. Suprafețe cultivate cu 
aceeași plantă; 7. Bunul nostru cel mai de 
preț multiplicat! — Copilul soarelui — 
Om... sucit ! 8. Abreviere care subînțelege 
restul ’ — Singuri pe rod:, 9. Dublă la 
cântare! — Inima unui băiat pentru a- 
ceea ! — Măsură etalon pentru plata în 
acord; 10. Câmpul muncii în sensul strict

Rabdă baba la 

frumusețe
■ In sezonul cald trebuie să 

sc bea cât mai multe lichide (apă 
minerală, apă potabilă, infuzii de 
plante neîndulcite) cu scopul asi
gurării „unei spălări excelente", 
ajutând organismul să elimine to
xinele și să se hidrateze.

■ Expunerile îndelungate la 
soare provoacă totdeauna uscarea 
părului, care poate deveni fria
bil. Uscat, gras sau normal, pă
rul va trebui să beneficieze de 

creme de întreținere și de șampoa- 
ne regeneratoare pc bază dc ou, 
urzică...

■ In general, apa dc marc 
arc o acțiune excelentă, tonifian
tă asupra organismului. Și totuși, 
pentru întreținerea elasticității,

strălucirii epidermei, după fiecare 
baie dc mare se face un duș 
prelungit, cu apă obișnuită căl
duță, apoi rece.

■ Nu este indicată folosirea 
nici în cazuri extreme, din lipsă 
dc timp, în scopul depilării, a 
aparatului de ras. Pentru moment 
efectul va fi bun, dar după aceea 
părul va crește mai repede și mai 
rezistent. Ceara pentru cpilarc 
cslc de neînlocuit.

(OSMIIKIS
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al cuvântului — Ros sub acțiunea acrului; 
II. Numele tehnic al unor saci aruncați... 
cu folos — Rezultate la înălțime după i—. 
strânsul recoltei de păioase. •—J

DEZLEGAREA careului apărut în nu- 
mărul trecut: ORIZONTAL: Paltin — Amu
— Odor — Ea — As — Regulament — . » 
Esop — Mixtă — C — Dac — O — Is — “"• 
Lan — Omiși — Iuțeală — l — F — Ra
— Corecte — Industriaș — Șotii — Tul.

BALANȚA — CÂINELE
Renunțați la licorile bahice și treceți pe 

„TEC". Mâine mențineti-vă atitudinea.
SCORPION — MISTREȚ

Unde dai și unde crapă I Cam acesta este 
sensul zilei de astăzi. Doriți să aveți totul, va 
hazardați și... Oricum, nu disperați. Mâine aveți 
stelele de partea dumneavoastră.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Sunteți iubit(ă) și știți asta. Atenție, aveți un 

rival periculos. Vegheați. Cine se „culcă" pc o 
ureche... Aveți grijă mai ales mâine I

CAPRICORN — BOU
Investiți în afaceri. Stelele se arată binevoi

toare cu dumneavoastră. Dar mâine este mai 
bine să stați acasă.

VĂRSĂTOR — TIGRU
O zi calmă. Nu prea sunteți încrezător in 

dumneavoastră și asta va costă Mâine veți 
câștiga bani.

PEȘTI — IEPURI.
Pentru astăzi, in pofida renumclui domnea 

voastră, sunteți vorbăreți. Nu-j marc lucru 
mâine veți reintra în normal.

BERBEC — DRAGON
i’eriți-vu și astăzi și mâine de excesele ba- 

cbicc. Și mai ales feriți-vă dc „gemeni" Risca1,i 
prea mult !

TAUR — ȘARPE
Sunteți iubit dc gemeni. Chiar dacă nu o 

mărturisesc. Pentru mâine, sunteți curtat de 
două persoane. Dar să nu uitați că râul tot îa 
matca lui trage.

GEMENI — CAL
Noutăți sentimentale nu sunt. Un „tam" este 

singura mângâiere. Mâine, cu atât mai mult, tot 
„taurul" este cu dumneavoastră. Și vă va face 
lcricit(ă).

R \G - OAIE
Lăsați cleștii. Nu mai sperie pc nimeni. 

Mâine este bine să faceți o plimbare in aer libci 
LEU — MAIMUȚA

Sunteți în formă. Fizic .și psihic Nu forțați 
nota. Mâine, o zi senină.

FECIOARA — COCOȘUL
Sunteți iubll(ă). Veți chelluf astăzi b.ml multi 

Mâine însă nu. Impuneți-vă o anume .ms'erit . 
Este mai bine.

O

io

O

o
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„Dulcegării” de toamnă
• La prepararea dulccțurilor șl 

a gemurilor nu trebuie să se făcu 
economic de zahăr deoarece fier
berea durează mai mult iar dul
ceața își pierde din gust și din 
aromă.

ti
• Pentru dulceața -,«• lolosesc 

numai vase smălțuite.

• Borcanele în cere r c.e
ză dulceața sc afum • diâr
ars pe jăratic, 'c
umple.

• După ce s-a pus zahărul in 
apa rece, se lasă să se dizolve 
complet șl numai după aceea 
sc pune să fiarbă. în timpul fier
berii marginile dinăuntru ale 
vasului sc șterg bine cu o bucalii 
dc pânză udă pentru a preîntâm 
pina zaharisi; ca dulceței.

ti
• Feliile di lămâii iau zeama 

de lămâie se adaugă numai o 
dată cu fructele, alunei când o 
puricii in sirop

• Vanilia se adaugă nu111'11 hi 
pa ce dulceața este gata.

V
• Pentru a nu prinde miros, 

dulceața se amestecă în timpul 
fierberii numai cu 0 lingură <lc 
lemn, special folo iții

ti
• Dulceața nu sc .’.di.i iscșle

daca in ’impul hei berii < • ’e -pli
ni 111*. fi.

9
• lîori.im le cu dulceața1 5#

păstrează la lo<’ răcoros, 1 .11
și întunecos.

*
• fructele folo-tilc la dul ciun 

ti'biiie ‘ă fie proaspete si ;mă- 
toase.

ragini coordonate de
Uoratiu XJ.I’A \M)»| S( 11
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Comerț cu seiavî

Ajh ape un milion de persoane 
rdin dderite colțuri ale globului 
tuni vândute și cumpărate anual 
La târguri Ilegale de robi — au 
relevat recent la o conferință de 
piesiif organizată la Washington, 
congresmeni americani, care au 
•erut ca Departamentul de Stat 
hl SUA aducă la cunoștința 
aii iților profunda noastră îngrijo
rare în legătură cu faptul că o 
as -men i practică rușinoasă nu 

acum".

E n g I e z 11 / a

a h>s' alxjl+fe până
■' „F -I..I ? rușine eă în anul 1993 
ne co>> truntȘrm Încă 
glob d i i comerțului 
din Hi • ’il'

cu problema 
cu sclavi — 

a până în Bangladesh, 
Cin Clima i Pakistan până în F.u- 
FOpa occidentală, din Thailanda 
până la San Francisco, Chicago 
|i New York" — a subliniat Josef 
Kenn- dy (democrat din statul 
Massachnsetts), membru al Ca
merei Reprezentanților a Gongre- 
•ulul SUA. După cum s-a mențio
nat la confermța de presă, ulti
mul exemplu de „înfloiire" 
tnerțul'ii Internațional cu 
1-3 constituit descoperirea 
rețele bine puse la punct 
ducer- în SUA de Imigranți ila-

a co- 
sc’avl 

unei 
de a-

gall din China. După afirmațiile 
unui reprezentant al poliției new- 
yorkeze. fugarii care nu au putut 
să plătească contrabandiștilor su
ma de 28 000 —30 000 dolarj pen
tru transportul până la coastele 
lumii noi au fost torturați, au 
fost „făcuți cadou" ea servitori 
ori pur și simplu au fost vânduți 
la casele de toleranța.

J. Kennedy a anunțat că. îm
preună cu un grup de colegi con
gresmeni va supune aprobării 
Congresului un proiect de lege 
care să prevadă răspunderea pe
nală pentru americani] „care în
curajează prostituția infantilă" nu 
numai în țară, ci și peste hotare. 
Potrivit datelor prezentate Ia con
ferința de presă, numai tn Ama- 
zonia braziliană sunt obligate să 
profeseze prostituția 25000 de mi
nore, 70000 de femei thailandeze 
sunt „sclave 
drepturi" în 
fetițe și fete 
vârstă între 
ani. au fost 
in Pakistan
în casă sau ca amante".

O închisoare britanică a chel
tuit suma de peste 85 000 lire 
(128 000 dolari) pentru a cumpăra 
lacăte noi, după Ce unii deținuți 
au studiat un plan detaliat al 
guvernatorului deschizând o ce
lulă și făcând copii după chei, 
a relatat un ziar britanic.

ș •
Criminalii de la închisoarea 

BlaJ<cnhurst, din centrul Angliei, 
s-au năpustit asupra schiței 
s-au apucat de treabă.

„Guvernatorul s-ar putea foar
te bine să fi strecurat uneje co
pii sub ușa închisorii. Băieților 

nu le venea să creadă ce noroo

cățele
a dat peste ei", s-a afirmat tn 
presă, citându-se. o sursă a închi
sorii. Fotografia guvernatorului 
David Brooke agitând cheile, fă
cută într-o zi în care era permis 
accesul vizitatorilor, a fost difu
zară de un ziar local.

Metodă 
originală !

Ziariștii expuși Cură de slăbire

din-

sexuale lipsite 
Japonia, 200000 
din Bangladesh, 
10 până la 25 
vândute la licitație
,ca soții, servitoare

de 
de 
tn 
de

Profesorul de matematică 
tr-o școală din orașul chinez Tiant- 
zin le-a lipit elevilor săi gura 
cu plasture pentru ca aceștia să 
vorbească cât mai puțin în timpul 
orelor și să îl asculte cât mai a- 
tent pe dascăl. Insă, după cum 
informează ziarul „Tiantzin Van- 
bao", această faptă nu a fost pe 
placul părinților vorbăreților co
pii. Ei l-au blamat public pe „ino
vatorul" în ale pedagogiei, iar 
administrația școlii i-a tăiat spo- 
rul lunar la salariu și l-a obligat 
să dea o declarație do regret și 
autocritică, în care matematicia
nul a promis „să nu mai procede
ze niciodată în acest fel".

Fumătorii chinezi depășesc populația SUA !

Cei patru ziariști occidentali u-- 
ciși ]a 12 iulie, la Mogadiscio, de 
mulțimea dezlănțuită — partizani 
ai generalului Aidid — se a- 
daugă listei — și așa destul de 
lungă — de slujitori pe tărâmul 
mijloacelor de informare în ma
să căzuți victimă violenței mani
festate în „punctele fierbinți" ale 
globului. După cum informează 
agenția italiană de presă ANSA, 
anul trecut în lume s-au înregis
trat 1625 cazuri de atacuri împo
triva ziariștilor, din care 66 s-au 
soldat cu decesul acestora.

Cea mai serioasă situație este în 
fos'a Iugoslavie, unde, de la în- 
ce; utul războiului, și-au pierdut 
viața 33 de ziariști. In Turcia, un
de kurzii, care cer autonomie, 
desfășoară acțiuni de partizani, în 
ultimii ani și-au găsit sfurșitu; 
14 lucrători de presă.
cwza////zzzzzz//zz/z/zzzzz//////z/rz///zzz////z/z//zz//z//zzzz/zzz/zzz</z////zz////zwi

Bărbații 
către dietă 
telor sau prietenelor lor, relevă 
un studiu recent. Șase bărbați din 
zece consideră că o schimbare a 
aspectului fizic ii va face mai 
atrăgători sexual, mai sănătoși și 
mai siguri de sine, în timp ce 
se consideră că un bărbat din 
trei reduce cantitățile de alimen
te consumate de teama de a n't 
se îngrășa. „Aspectul atrăgător 
este, prin tradiție, o parte im
portantă a identității sexuale fe
minine...", a spus un psiholog. 
„Până, nu demult, succesul, pu
terea și banii au constituit punc
tele de atracție la bărbați. To
tuși, pentru un număr semnifica
tiv de bărbați, identitatea sexua
lă devine tot mai strâns legată de 
aspectul fizic‘\

englezi sunt împinși 
de sarcasmele neves-

Cin ir fără a lua in calcul Ti
betul ,i Taiwanul, numărul fumă
torilor din China depășește cu 
mult întreaga populație a Statelor 
Unite, apropiinu'J-se foarte mult 
d ■ 300 milioane de persoane. Pro- 
vo.r i îngrijorare vârsta tot mai 
mi<-< a amatorului chinez de fu
mat după cum indică statisticile.

(Samp iniile propagandistice pe- 
riodi ți declararea multor lo
curi d' muncă drept „zone in- 
tcrzi.s fumatului" — constată 
piesa din Beijing — nu-1 descu
rajează p" fumătorii locali, care 
continuă șt inhaleze cu plăcere 
hamul de țigară, arătând ca în
fățișare ia fel de sănătoși ca și cei 
nnnâi iviți la acest viciu.

* pe urma dăunătorului obicei 
au d: suferit cel mai mult așa- 
zișii „fumători pasivi", care de" 
»c«>ri sunt intr-o minoritate Îm
pilat) la locul de muncă și în 
salon i»? de restaurant și obligați, 
împotriva voinței lor, să inhaleze 
dă*mâ rul fum. Și nu ai ctij te 
plâng - deoarece in China țigara

este considerată un accesoriu Ia 
modă al vieții. înșiși fumătorii 
refuză, cu rare excepții, să stingă 
țigara, calificând asemenea solici
tări drept un atentat la dreptu
rile lor legitime. Dar șl interdic
țiile oficiale sunt, se pare, sortite 
eșecului, ținând seama de renta
bilitatea de invidiat a industriei 
tutnului.

Aproape Jumătate dintre cele 
100 cele mai bune întreprinderi 
industriale ale țării sunt specia
lizate în prelucrarea tutunului, 
Iar cuantumul profitului Joi de 
anul trecut și al impozitelor vâr-

sate la buget s-a ridicat la suma 
de 30 miliarde yuani (5,3 miliar
de dolari), l’e piața locală au pă
truns cu brio și firme de tutun 
străine, care au finanțat diferite 
competiții sportive.

Toate acestea costă foarte 
scump țara — scrie ziarul —, 
menționând că cheltuielile medi
cale, pierderile de pe urma de- 
cesurilor timpurii, a incendiilor, 
legate de păguboasa pasiune, nu 
se compară nici pe dparte eu 
veniturile întreprinderilor de tu
tun.

Pretendent
Un recidivist în-vârstă de 8G de 

ani, pe care agenția bulgară BTA 
îl numește doar cu inițialele 
E.1I.M., a fost condamnat — 
pentru a 10-a oară — la închi
soare. El urmează să-.și ispășeas- 
eă pedeapsa într-o închisoare din 
orașul Vrața, din nord-vestul Bul- 
garicl. A pășit pentru prima dată 
pragul închisorii în anul 19-18 
a petrecut. în total în detenție 
ani.

Agenția apreciază că istoria 
cestui irecuperabil răufăcător 
trebui su-j intereseze po editorii

si
18

a- 
ar

la „record”!
Cărții recordurilor „Guiness". 
E.II.M. este bijutier, are „stagiu 
In muncă" și în Occident. In po
fida vitregiilor 6orții, el a dove
dit în întreaga sa lungă și păcă
toasă viață o uimitoare și per
severentă fidelitate față de „pa
siunea" sa infracțională. Plăcut în 
societate, mieros la vorbă, el cu
cerește repede încrederea clien- 
ți lor, dar obișnuiește să dispară 

cu aurul acestora până ce este des
coperit de poliție. Și în acest fel, 
pentru a 10-a oară...

■zz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr/zzzzz/zzzzzzzz

tn
Ministerul finanțelor
Un pilon uriaș a pătruns, in 

plini zi de muncă, in Mmisteru.1 
fui ir>ț"lnr al Thailandei, provo- 
când mare panică și multe scor
neli in rândul lucrătorilor insti
tuției.

.Uni din funcționare, care lu- 
cr» iz i m minister de viemo în
delung dă, a văzut in apariția 
r'-pijiei (jn „semn bun". Insă tna- 
joriiut'-a lucrătorilor stmt de cu 
iotin altă părere, Este vorba de 
(apiu că pătrunderea neaștepta
tului „oaspete" in clădiie, care 
es'o strict păzită, a avut loc după 
lri'-e|,irea subit din viață, recent, 
as i< irului general al rninistc- 
rultii, p.mdit Buniapan. Dt aceea, 
apaiiți.i pitonului a fost pu<i ime- 
cha in legătură de funrționarii 
«orii ■ mlui cu moarle.j șefului 
loi După eum scrie ziarul „B.ing- 
kok i’o.t ', ei afirma că „răposa
tul 
lrli-nr'1 ■ 
dor i .
muri

ei afirmă că 
ic' ir, îngrijoi at de 

rimase ncrezoi vale, 
s.i viziteze lotul său 
i"

p ro
s-a 
d<’

s.- p <• .pun': că pilonul po.itc
II ll<i.ir i lin nou in mini- •l<T III

Ei 1 ■ ’î< • iii m l'.SKire, rl'-oaictc un lu-
CI l»l 'H la Griidiiui zoo logicâ,
Vfliit 1 ( f iț ! locului nu a icii-if
Vi cb/ 7 ->p. re rcplil,

„Moștenire” 
în Arctica l

„Războiul rece" ......... „
ti a apusean^ canadiana o grea 
moștenire, ii curei adevărată ani- 
p'oaie ince|x.' abia acum să iasă 
la lumii.ii După cum a informat 
zi uni „Glob and Mail", o expe
diție de oameni de știință a des
coperit și înregistrat pe peliculă 
video fundul Golfului Cambridge- 
Bay 20 d- misterioase blocuri me
talice, care, probabil, sunt con
tainere cu substanțe extrem de 
toxice.

Descoperirea este considerată 
dc unii specialiști drept inurturic 
a faptului că forțele aeriene mili
tare americane, ca*e deserveau 
In bazinul arctic canadian stațiile 
radar de avertizare timpurie, au 
aruncat in ocean substanțe chi
mice toxice și instalații infestate 
învechite.

Specialistul în cercetări sub
acvatice dr. Josef Martin, din To- 
ronto, a cărui expediție a studiat 
Golful Cambridge-Bay, afirmă că 
în anii „războiului rece" nu se 
obișnuia să se pună întrebări de 
prisos cu privire lă activitatea 
militarilor. Acum nimeni nu știe 
in ce stare se află obiectele gă
site Se cunoaște faptul că sub
stanțele chimice închise în con
densatoare de mar; dimensiuni 
s'int capabile să influențeze ne
gativ asupra lumii animale în
conjurătoare. Tocmai de existen
ța acestor substanțe îmbibate In 
țesuturile grase le ig i oamenii 
dc știință diminu.irea repun luje
rii urșilor all>i in uncie zone din 
A r~t i<-,i

Mini.l ml fedcial penliu ocro
tire., mediului înconjurător al 
' an.'idej preconizează ca in luna 
uiigi. t i ridice Ia suprafață câ- 
1 va dm obiec lele descoperite șl 
s.j ]<■ itiid.cze în mod ch laliat.

a Jasal în Arc- 
grea

Shakespearc... regăsit ?
Cercetătorul Charles Hamilton, 

din New York, susține că a reu
șit să descopere piesa, considera
tă până acum pierdută, a lui Wil- 
Ji im Shakespearc „Cardenio", 
sen ă de marele dramaturg en
glez, în calitate de coautor, în 
anul 1612. După cum a inlormat 

săptămânalul „Newsweek", Hamil
ton a găsit un manuscris fără 
tillu și fără semnătură în biblio
teca Muzeului britanic. El a com
parat manuscrisul piesei cu tes-

tamcntu] lui Shakespearc și a 
ajuns la concluzia că scrisul lor 
are accjași caracter.

După afirmațiile revistei, spe
cialiștii in literatură exprimă mari 
Îndoieli în legătură cu faptul că 
piesa descoperită ar fi tocmai 
„Cardenio", deoarece după stil ea 
se deosebește destul de mult de 
celelalte lucrări ale lui Shakcs- 
peare. Tn afară de aceasta, se bă
nuiește că textul testamentului 
nu a fost scris de dramaturg, ci

de altcineva. Totuși, Hamilton se 
menține pe poziții, iar anul viitor 
chiar urmează să apară o carte 
a sa despre cercetările sale și 
„Cardenio". Dacă Va fi nevoie, el 
este gata să obțină pe cale jude
cătorească confirmarea Justeței 
poziției sale. „Nu-mi este greu să 
dovedesc că piesa a fost scrisă 
tocmai de Shakespearc" — a afir
mat Hamilton Intr-Un Interviu a- 
cordat revistei „Newsweek"

Cetățenii unguri vând• •• avioane „MIC »1

„Vând avion de luptă „MIG-15" 
n stare bună. Sunați la telefo

nul..." Un astfel de anunț a in
serat recent, la rubrica „Diverse", 
o publicație ungară. Alături, pe 
aceeași coloană potențialului cum
părător i se ofereau la aceiași 
preț câini de rasă cu arbore ge
nealogic, câteva cutii de praf de 
spălat. *<•

Neiiu rozători, ziariștii au vrut 
să verifice dacă nu cumva este 
vorba de o glumă. Au constatat 
ca osie adevărul gol-goluț. Vân
zătorul. negustorul particular Las- 
zio Ungar, este om serios și n-are 
chef de glumă. El vinde intr-a- 
ilevăr un „MIG", și nu scump, 
ci cu numai 180 0(10 forinți. La 
«insul oficial actual aceasta în- 
sr-.iiiiiui in.i; puțin de 2 000 dolari. 
D.i( ă ai a< ea- lă sumă, poftim și 
lir-U avionul <!•• vânătoarei

1110 Oiii) *•••♦»• ultimul preț, 
nia. |. fi.o ivi I d u. Iți I ui'lâ ne 
giKînrul marfa. Priviți «ăl. r»1o 
t|.‘ fi mini.' Și nu-i U|> „MiT<

I,
sau un „Volvo". Un „MIG“ este 
o treabă serioasă. Intr-adevăr, pe 
ici-colo învelișul exterior s-a de
teriorat, iar In cabina pilotului 
nu mai există multe aparate. Dar 
vă ofer pe loo un altimelru In 
bună stare, toate cele necesare 
pentru măsurarea presiunii în 
instalațiile hidraulice. Nu vă pla
ce cabina cam Jerpelită? Poate fi 
schimbată pe loc, am una aproa
pe nouă..

— Dar avionul dumneavoastră 
zboară?

— Nu știu, răspunde cu since
ritate negustorul ungur. —“Mo
tor are și, dacă sunteți un bun 
mecanic, lotul se poate aranja. 
Aveți pe avion și câteva mi’ra- 
Ijcrc, însă, ce e drept, e drept — 
nu funcționează.

S a con .batal că negustorul — 
după afirmațiile proprii — a pro
curai avionul In schimbul unei 
tone do piese de schimb pentru 
un MIG 21". Dar cel mai uimitor

lucru s-a dovedit a fi faptul că 
un singur avion de luptă in pro
prietate particulară nu înseamnă 
nici pe departe ceva rarisim. 0- 
mul de afaceri ungur Sandor 
Feldy deține un întreg paro a- 
viatic, format din 46 de avioane 

de cele mai diverse tipuri: , AN-2“ 
„MIG“-uri 15, 17, 19, 21. „IAK-28", 
elicoptere. Nu-i nimic că fiecărui 
aparat 11 lipsește ceva — ba o 
aripă, ba ampenajul principal, ba 
șasiul. Oricum, priveliștea este 
impresionantă.

Mai întâi, aceste uvjoanfî s au 
aflat in dotarea armate; ungare, 
apoi au fost proprietatea Muzeu
lui de istorie militară. Actualul 
lor posesor le-a obținut la licita
ție, câștigând In fața Întreprin
derii de metale vechi. Pentru 46 
de aparate de zbor el a plătit 25 
milioane forinți, de unde se vede 
treaba că a face colecție de n- 
vioane este o plăcere costisitpa- 
rc! Dar e] însuși își poate <!■■ - 
chide un muzeu propriu'
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Folclor

VIAȚA CULT URAL A
Memorialul 
Gicu Popa

Petrila deține capul de afiș pen
tru acest sfârșit de săptămână. 

kVoin asista la cele mai importan
te manifestări cuprinse In cadrul 
^Memorialului Gicu Popa". Des
pre personalitatea profesorului, 
dirijorului șl folcloristului Gicu 
Popa am scria In mal multe pri
lejuri. Și de fiecare dată 
or.igiat cu toată pioșenia 
acestui om de aleasă 
care țl-a dăruit întreaga 
de creație culegerii șl valorificării 
artistice a folclorului din Valea 
Jiului. Este, de altfel șl ideea 
care a stat la baza organizării In 
ultimii ani a acestui memorial, 
devenit una dintre manifestările 
care îșl propun să readucă pe 
scenă frumusețea folclorului, să 
pună în lumină tinero talente 
creatoare — interpreți de folclor 
muzical .șl coregrafic.

In acest an manifestările 
cuprins, alături de folclor, 
alte acțiuni, unele sportive, altele 
științifice. Calendarul lor — 
după cum ne-au informat organi
zatorii — Primăria Petrila, Con
siliul local și Clubul din Lonea — 
este următorul: vineri, 24 septem
brie, o masă rotundă cu tema 
„7n memoriam Gicu Popa" (sunt 
Invitați să participe toți cei care 
i-au cunoscut); sâmbătă, de la 
ora 11 o solemnitate la mormân
tul artistuiui, situat în cimitirul 
de Ia Lonea, prilej cu care se va 
depune o coroană de fiori și se; 
va oficia o slujbă de porno* re; 
duminică, pe estrada clubului din 
Petrila va avea loc un concert de 
muzică c’e promenadă susținut de 
far.fara reunită a orașului (con
certul se va desfășura începând 
cu ora 9), după care va avea loc 
o festivitate de de chidere a ma
nifestărilor zilei. Intre orele 10— 
12 vom participa ia o paradă a 
portului ți -ântecului popular (nu 
vor lipsi c; rele alegorice, călăre- 
ii. grupurile de dansatori și in
terpreți). In jurul orei 11 alaiul 
va ajunge la Primăria oPașului. 
între orele 13 și li va avea lac 
concursul de interpretare a fol- 
c’.r.ihii. Sunt prevăzute cale, <rii 
de c< . : . pc-n’ru interpreți vo
cali, interpreți la fluier, grupuri 
vocale șl de fluierași. ; reciim și 
ansambluri folclorice. Dup.î ora 
17 va avea loo festivitatea d' t-er- 
n .rii premiilor și coralul invi- 
taților — persor.fliitâți dc s antă 
ale folr’omlui național. C.ltie
lăsatul serii va urma o rbarc
câmpeneasca In parcul clnr.nlu] 
Ixmea, de la care nu vor lipsi 
jocurile dc artificii.

am o- 
numele 
cultură 
putere

jU
Și

Festival și pentru copii
Primim o interesantă Invitație 

de la An moașa. Din scrisoarea 
pe care ne-au adresat-o Primăria 
orașului, Sindicatul MTI de la 
EM Aninoasa și Clubul cultural 
din localitate aflăm că se orga
nizează în acest an prima ediție 
a Festivalului de muzică ușoară 
„Voci de copii". Manifestarea este 
programată pentru zilele de 29— 
31 octombrie. După cum rezultă 
chiar din ‘ titlu, festivalul este 
deschis copiilor șl tinerilor de 
vârstă școlară, propunându-.și să 
stimuleze dezvoltarea șl afirma
rea talentelor muzicale din Va
lea Jiului. Dln regulament, aflăm 
că festivalul-concurs cuprinde 
mai multe probe: una de Inter
pretare muzicală, una de dans șl 
una de recitare, urmând a fi re
citate cel puțin opt versuri din- 
tr-o poezie, la alegerea copilului. 
Piesele muzicale pot fi prezentate 
fie cu acompaniamentul unei 
formații, fie cu acompaniament 
înregistrat. La cerere, formația 
clubului Aninoasa asigură acom
paniamentul. Scrisoarea este sem
nată de primarul orașului Ani
noasa, domnul llic Botgros, de 
liderul de sindicat C. Gherghino-

iu .șl de directorul clubului, 
drian Săvulea-Coroian.

Ideca ni se pare deosebit 
Interesantă .șl utilă, 
doim că, dată fiind șl I , 
premiilor, numărul concurenților 
— elevi în școlile 
sau care activează po lângă așe
zăminte de cultură din Valea 
Jiului — va fi mare. Oricum, 
faptul că se preconizează și un 
festival pentru copii nu poate 
decât să ne bucure, mai ales că 
se organizează de către un așe
zământ de cultură intrat de câți
va ani buni in anonimat, dar care, 
lată reușește să iasă în sfârșit, 
in prim-plan.

în ideca unei prezențe cât mai 
valoroase pe scenă — concursul 
va avea loo la clubul din Ani
noasa — sâmbăta .șl duminloa 
sunt programate repetiții.

A-

de 
In-Nu ne 

tentația

municipiulul

//////zrzzz/////rz/////zz//z/.vz///z/zz//A

Mu îi că ușoară
In pregătirea concursului „Cân

tecele toamnei" ce va fi organi
zat la Lupcni, fn ziua de 30 sep
tembrie, la Clubul sindicatului 
minei Lupeni se organizează o 
selecție a concurenților. Au drept 
de participare interpreți de mu
zică ușoară din municipiu — ti
nere talente care se află pe dru
mul afii mării. Organizatorii 
ne-au Informat că, în paralel, 
va avea loc și un concuis de dans 
modern, pentru care, do aseme
nea, se primesc înscrieri. Selecția 
este programată ?n ziua de 25 
septembrie, începând cu ora 16, 
la sediul ciul ului. Manifestarea 
<*te inclusă intr-un ciclu mal 
.împlit de spectacole, expoziții, 

mcur.'iuri, întâlniri culturale.

1 iteraturrt

laudă iiiftbii românești
„Limba lomană este limba'latină vorbită în mod neîntriup^ 

H partea orientală a Imperiului Roman, cuprinzând provin, iii* 
dunărene romanizate (Dacia, Panonia de sud, Dardanîa, MoeBa 
superioară și inferioară) din momentul pătrunderii limbii latin* 
în aceste provincii și până în zilele noastre". Aceste cuvinte 
academicianului Al. Rosetti sunt motto-ul lucrării în cur» 
apariție semnate de Mircea Munteanu, cunoscut profesor de limbă 
și literatură romană din Petroșani, intitulată „LAUDA LIMBII 
ROMÂNEȘTI". Lucrarea este, în fapt, o antologie de versuri sem- 
nate de marii poeți ai neamului și dedicate limbii strămoșești. 
Fiecare autor care apare în carte este prezentat pe scurt. Culegerea 
a fost inițial concepută ca un instrument de lucru pentru profe
sorii de limbă șl literatură română. Ea depășește Insă, ca amploare 
acest cedru. Ne reîntâlnim cu versurile lui Anton Pann, B P. 
Hașdeu, George Coșbuo, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Vbgfl 
Carianopol, Petre Ghelmez, Grigore Vieru. Nicolae Dan Fruntclatâ. 
Ana Blandiana, Nicolae Dabija, Leonida Lari șl ceilalți. In aceat 
fel antologia alcătuită de domnul Mircea Munteanu, prefațată de 
un studiu critic, al cărei manuscris |-am parcurs „pe nerăsuflate", 
din scoarță în scoarță, este o nouă punte între românii dc pretu
tindeni.

ale
de

Teatru
Săi: ji o a 1 e

S-a creat nejustificat un hiatus între scenă și public. Altădată 
aveain săli pline când jucau actorii Teatrului „l.D. Sârbu". Acum, 
mai Alele trecute, la Petrila, urma să se prezinte piesa 
cinstit". Să recunoaștem, o lucrare accesibilă. Bilete 
la casieria clubului, șase!1! Marți ce a trecut trebuia să se joace 
aceeași piesă la VuLcan. Spectacol contramandat. Bilete vândute 
la casierie, ZERO II

De aici dezamăgire pentru actori și apariția unui cerc vicios. 
Săli goale — nu se joacă sau se joacă având sentimentul ca se 
vorbește la scaune, fapt perfect adevărat ; reversul — nu se joacă, 
publicul uită de teatru. Prețul biletelor este accesibil tuturor. Alt 
cerc vicios. Dacă sunt biletele ieftine, omul zice... „cine știe ce 
șușă o fi", dacă sunt scumpe, n-are bani de bilet. In final, tot 
rău iese. Ce este de făcut, greu de precizat. Sindicatele care mal 
cu ani in urmă se îngrijeau și de viața culturalii a salarlaților, nu 
fac nimic în sensul ăsta. Au alte „preocupări" revoluționare, o 
grevă, două, o butelie, două sau orice altceva. Poate aceste rânduri 
devin un semnal de alarmă și-l mai și aude, cineva.

„Hoțul 
vândute

Revine muzica clasică
Pentru

cererii 
muzică 
pozitori 
luat în 
șa ni au 
sete cu
Ini Mozart, Schubert,
J.S. Bach, H. Gorecki. Ni so

a
tot mai m 

aparținând marilor com- 
ai lumii, la standul B- 
librâria nr. 33 din retro- 
fost puse In vânzare ca- 
înregistrăil din creația 

Chopin, 
(X: 

ferâ astfel posibilitatea de a au
dia acasă „Mica serenadă". „6on- 
ccrtul pentru vioară ri orchestră" 
nr. 3, „Marș turc" „Concertul 
pentru pian" în La major, „Sim
fonia" nr. 40 în sol minor țl 
„Divertismentul" în La Majoț 
pentru orchestră — toate fiind 
semnate de W.A. Mozart, „Ava 
Maria", „Rosamunda", SimfonM 
nr. 8 — netei minată, șl miniaturi 
pentru pian de F. Schubert, 
turne. Valsuri, Mazurci ț.a.

răspunde 
ari de

or.i 17.

• • O

Expoziție
I..n Lupcni va avea loc luni, 27 

septembrie, in d> schidcrea mani
festărilor cullur.Je ce vor fi 
organizate in această 
vernj 
ne. Expoziția sc va dcscliido 
hjaii ml Palatului cililor ii 
I tipeni. 
grârnat .ți un microrecit.il 
&i< . laică și r< ligioa-s.ă.

Vernisajul v.. incepe Ja

vor 
toamnă, 

a.'ul unei expoziții de icoa- 
in 

din 
Cu acest pi ilc j este pro- 

de inu-

Film
Sentimente umane

Ce no mai oferă „afișul cinematografic" l Nc-am obișnuit «u 
lilinele de violență. Cine, ce o fi înțeles din ele este foarte 
greu de precizat. Numai că difuzorii noștri de filme au revenit 
la o față mai umană. A.șa Încât ne oferă filme sexy șl de dragoste. 
Nu mai departe, cinematograful „Victoria". Pentru zilele de 23 
și 24 ni se propune ni-.i mai mult nici mai puțin decât o întâlnire 
cu Madonna. Supcrstarul este protagonista filmului „Corp delict". 
Este ușor de înțeles al cui este corpul delict șl cam ce gândeso 
delincvențu. Pen.ru cinemateca din zilele de luni și marți, același 
cinematograf ne duce tot in lumea dragostei. De această dală însă 
un film serios, cu șl despre dragoste. Piotagomști, nimeni alții 
decât Richard Gere și Jodie Foster. Filmul se intitulează „Summer- 
by“. Critica de specialitate ni-1 recomandă ca una din producțiile 
de referință pentru cinematografia mondială din ultimii ani. Nu 
rămâne decât să ne convingem. Acest lucru nl* w poate face decât 
renunțând la tentația „satelit" și intrând In sala dc cinematograf. 
Ckim luni ți marți nu surit meciuri și nici prea multe alte oferte 
culturale...

Pagină realizată de Horajiu ALEXANDRESCU 
Foto: Sorin OPREA

Pătrundem cu sfială, in lumea artei. Un 
«mliment firesc pe care îl trăim și II re
trăim pășind pragul Galeriilor de artă din 
Petroșani. Deși situate într-o zona caracte
rizată „fără vad" — iertatâ-ne fie vulga
ritatea expresiei — Galeriile de artă din 
Petro,ani s-au impus ca un autentic aș>' 
zământ de cultură. St i mărturie și recent 
vernisata expoziție do grup care caprin ic 
lucrări de pictură, grafica și caricatură. 
Puntre semnatarii lucrărilor de pictură se 
află trei cunoscuți maeștri ai penelului, E- 
lena Bour, Jan Blesneac. Eugen Bcncăii. 
Sunt încântătoare imagini inspirate din 
lumea înconjurătoare care degajă un sen
timent do echilibru. Aparent conți wlantă, 
secțiunea „caricatură" a expoziției — sem
nează lucrări, Intre alții, Silviu Turculeț, 
Alex. T’opovicl, Ane Vasllevski (Macedo-

Vălenii Curlu (Republica Moldova), 
Kothra (Cehia) — ne propune o altă vi
ziune a aceleiași reali a i. Umorul, sar
casmul specifio genului sunt nelipsite. In 
sfârșit, cea de-a treia -ccțiune a expoziției, 
cuprinzând gravură franceză din secolul 
al XVI-lea, ne readuce în lumea echititra- 
tă, sobră, când se iveau, dintr-o renaștere 
a gândirii și simțirii, zorii clasicismului.

In fapt, expoziția este o poartă deschisă, 
rhn punct de vedere diacronic și sincronia 
in lumea culorilor și a desenului. Fără 
îndoială, acesta este principalul merit al 
el. Ea poate fi vizitată zilnic, toată această 
lună, multe dintre lucrări fiind și oferite 
ia vânzare de autorii lor sau de orgamz-a- 
torii manifestăi ii patronii acestor Gale
rii de arta

microrecit.il
Pen.ru
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Salvați 
vederea lui 

FL4VIUS!
Flavius Săpașu din Petroșani 

tre numai 3 ani. Este fără vede
re. Boala sa. foarte gravă, poate 
ti tratată doar prin operație. O 
operație care nu se poate face 
in țară. Părinții nu au mijloacele 
materiale pentru a plăti drumul 
până in Suedia. Cei ce pot ajuta, 
sunt rugați să depună sume de 
bani în contul UMANITAR des
chis- la Filiala CEC Petroșani cu 
numărul: 6072. (Al. H.)

SELECȚIE
La Stadionul „Jiul“ Petroșani 

a demarat acțiunea de selecție 
pentru completarea grupelor de 
începători la tenis de câmp. Sunt 
așteptați copii — băieți șl 
fete — având vârsta între 7 și 9 
arf. Micuții începători trebuie să 
aibă asupra lor propriul echipa
ment sportiv. Toți se vor pre
zenta, zilnic, după ora 18, 
la Stadion, unde vor lua legătura 
cu antrenorul acestei specialități 
sportive. Să sperăm că se vor 
naște noi talente și în această dis
ciplină sportivă, foarte frumoasă, 
dar se pare în criză de talente. 
(D. N.)

P U B L / C / T A TE

ANIVERSARI

PUBLICITATE

PENTRU Loredana și Florin / 
Pop. cu ocazia căsătoriei, mul- ’ 
tă fericire și „Casă de piatră", > 
Cu drag, Hartwig Meycr și) 
familia Nylaș. (0125837) ț

___  _______________________ •

ACUM, la aniversarea zilelor 
de naștere dorim celor dragi no
uă. Minai Marian și Mihai Florin 
Marian, multă sănătate, fericire 
și Un călduros „La mulți ani!“ 
Stela șl Adelina. (0125842)

GU OCAZIA aniversării unui 
an de la căsătorie, părinții — fa
milia Niță, urează fiicei lor Vio
leta și ginerelui Ruță mulți ani 
fericiți. (0125821)

TOATE florile din lume ți le 
dăruiesc ție, soțul meu, alături de 
un sincer TE IUBESC. „La mulți 
anii* pentru Gheorgbian Mihai 
din partea soției Carmen și a 
fiului Andrei (0125811)

VANZAR1

VÂND casă, două camere, gră
dină, contra valută. Petroșani, 
Radu Șapcă, 47. (0125810)

VÂND microbuz Mercedes Die
sel, înmatriculat; microbuz Ford 
— 1 200 000 și Dacia Break — 
1 100 000, neinmatriculate. Petro
șani, Pomilor, 5 (vizavi IUMP). 
Telefon 514739. (0125788)

VÂND malaxor de înghețată, 
capacitate 36 litri/45 minute. 
Telefon 545321, după ora 12. 
(0125824)

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 5 (vizavi IUMP). 
(0125669)

CEDEZ parțial ip.ițiu comercial 
Petroșani, str. I Decembrie nr. 
124. cu achitarea investiției ac
tualului chiriaș Relații : *elefon 
515732, după ora 9. (0125800)

VÂND autoturism Dacia 1300. 
Telefon 570195. (0125805)

VÂND urgent 2 dulapuri frigo
rifice, cameră frigorifică plus 
agregate, vitrină frigorifică, cân
tar electronic, casă marcat, di
verse. Relații, la telefon 570853, 
Vulcan, după ora 16. (0125790)

VÂND 100 litri vin negru — 
400 lei/litHi ți țuică prună 800 
jeiALitru. Comuna Schela — GorJ, 
Măruță, (0125825)

VÂND foarte convenabil Alfa 
Romeo, 1980. lnm.itri ulată, str. 
Avram Lincii, bloc 5/62, Petro
șani. (0125829)

VÂND 1.3 oi gf'stante, preț 
negociabil Lttponi Stadionului, 
122, Gigi Tripon. Telefon 560611. 
(0125830)

VÂND Trabant 601 S, necesită 
mici reparații (negociabil). Lu- 
peni. Stadionului, 168, Mihaela 
Drăgan. Telefon 560611. (0125831)

VÂND teren construibil Lunca 
Florii și apartament 2 camere, 
Petroșani. Independenței. Tele
fon 543129. (0125833)

VÂND garsonieră mobilată, Pe
troșani, General Vasile Milea, 
bloc 28 C/38. (0125836)

VÂND Audi 100 .și Renault 10, 
Petro.ani. Jiului, 1/11 (Colonie). 
(0125838)

VÂND apartament 4 camere, 
Vulcan (zona Dincă), str. Ecate- 
rina Teodoroiu, bloc 1/69, sc. 2, 
ap. 17, etaj 3, intre orele 16—18. 
(0125841)

DIVERSB

AM REZERVATE numere de
puneri CARITAS Cluj și patru 
locuri transport dus-întors pen
tru marți, 28 septembrie. Infor
mații: telefoane 570090, 545962.
(0125828)

OFERTE SERVICIU

SC DISCO BAR SRL „Mine
rul" Petroșani angajează ospătare 
și ospătari. (0125813)

PIZZERIA „Claudia" Vulcan, 
str. Mihai Viteazul, bloc 81 anga
jează urgent un ospătar calificat. 
Relații : la sediu. (0125826)

DECES

FAMILIA I’irje mulțumește tuturor acelora care le-au fost 
alături in greaua încercare pricinuită de decesul dragului lor soț, 
tată, socru și bunic

PiRJE X 1OREL
Fie i țărâna ușoară! Nu te vom uita niciodată! (01258.39)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 6 săptămâni de la dureroasa despărțire de 
scumpa noastiă

SABAU MARIANA
Dormi in pace! In veci nu le vor uita fratele Vasile, cumna

ta Mioara și nepoțica Raluca. (0125801)

AU TRECUT 6 luni de la durei-oasa despărțire de dragu] nos
tru

M1CLEA I'LORIAN
Nu te vor uita niciodată soția Maria, fiul Tiberiu, nora Galii 

și nepoții Vlăduț și Ioana.
Odihncască-se in pace! (0125827)

COLECTIVUL RAGCL Petroșani — SUT anunță, cu aceeași 
durere, trecerea unui an de la fulgerătoarei dispariție a scumpului 
lor coleg

IENEI EMERIC (ÎMI)
Va rămâne veșnic viu in sufletele noastre. (0125832)

AU TRECUT 3 ani de la dureroasa despărțire de soțuj meu 
drag

ECSELEI 1OAN
Va rămâne mereu viu în inima mea. Dumnezeu să-l odihneas

că. (01258.34)

S-AU SCURS 2 ani de când buna noastră inuin.’i
ITUL VIORICA

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Nu o vor uita niciodată copiii. (0125813)

SCUMPA noastră soție, mamă și bunică
COST IN AȘ ANA

a trecut in eternitate de două luni.
Amintire veșnică. Soțul, fiul și nepoții. (0125M3)

Cotidianul do opinii și informații „ZORI NOI“ apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SJL. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
or. J 20/621/19'1 L

Cont virament: 307060201 — BCR Po- 
troșanL ,

, Director: MIRCEA BUJORESfHJ
Director executiv) Ing. Alexandre

BOGDAN

Societatea Comercială 
Roirans iscroni S.A, 

încadrează direct sau prin transfer următorul personal :

— Conducători auto pentru autotransportor beton, 
automacarale și autobasculante de 16 to, de preferință cu 
domiciliul în Cămpu lui Neag, Uricani sau Lupeni;

— Ingineri profil auto sau electromecanic pentru func

ția de șef coloană, de preferință absolvenți promoția 1993;

— Economiști pentru activitate financiar — contabilă, 

de preferință promoția 1993.
Informații suplimentare la sediul societății, str Vâna 

Neagră nr. 123, Iscroni sau telefon 570991.

S.C. „EMâ KADÂR PRUDEXIti SRL
Petroșani, str. Slătinioara nr. 1

Vinde en gros, zilnic 10—16, la prețuri avantajoase
— WHISKI
— VODCA
— PALINCA CAISE
— LICHIORURI
— ESENȚE

— CONCENTRATE
— CEAIURI
— AROME
— TONIPLANT

(0121835)

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S. A.

Filiala Petroșani
oferă spre vânzare persoanelor fizice și agenților eco

nomici, in număr nelimitat CERTIFICATE DE DEPOZIT 
cu valoare nominală de 25 000 lei, 50 000 lei, 100 000 lei, 
300 000 lei, 500 000 lei.

Cumpărătorii certificatelor de depozit au posibilitatea 
a opta pentru durata depozitului, astfel:

_  pentru 6 luni cu dobânda de 60 la sută pe an;
__ pentru 1 an cu dobânda de 65 la sută pe an.
In condițiile răscumpărării înainte de scadență, cum

părătorul primește drept dobândă o suma de bani egala 
cu jumătate din dobânda înscrisă pe certificat, calculată 
pentru durata efectivă a depozitului-

S.C. ATEXCON SRL 
Uricanî

Aleea Teilor, nr. 4, telefon 211
■ efectuează transport de marfă cu izotermă de 1,5 

tone, la cele mai accesibile prețuri. (0125810)

D A li s n
Primește înscrieri pentru racordarea la TV prin cablu 

în zona Petroșani Nord. Taxa de racordare de 10 000 Ici

SE POATE PLĂTI Șl IN 1 RATE LUNARE
Relații: la telefon 51501-1, str. Nicolac Bălccscu nr. 1.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bălccscu nr 2. 
Telefoane: 5I1GG2 (dlrcctor-redactor jcf)j 

545972 (director exccutiv-udministrativ 
difuzare), 542164 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolap Bălcesca nr, B> Telefon 5413G3.

Materialele necomandate fi 
ncpublicato nu so restltuio. Res
ponsabilitatea morală $1 Juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse tn articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil de număr i 
Tiberiu V1NȚAN 

Corectura l

Emilia ACHIREI 
Viorica FIRȚULESCU


