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Noi nu vă putem oferi o pâine, clar va putem explica cum decurg

ăfăcekîlETu “grâul"
Guvernul Văcăroiu a hotărât 

că țăranul român merită, pentru 
Un kilogram de grâu 100 lei. 
Tot dl. prim-ministru a zis că 
recoila a fost foirte bună și că 
există, în acest sens, suficiente 
motive de satisfacție. Este grâu 
din belșug deci, e o concluzie lo
gică, nu se vor face importuri.

Tolui este, din punct de vedere 
guvernamental, perfect. Din pă
cate, in raționamentul guverna
mental s-a strecurat o mică fi
sură. Grâul lui Văcăroiu se află 
In hambarele țăranilor șî nu în 
silozurile statului. Iar țăranul se 
încăpățânează să nu vândă sta
tului produsul muncii sale la 
prețul stabilit de Guvern. Face 
parte țăranul rorr.ân din Opoziție? 
Motivul este mult mai prozaic. 
Pe piață prețul grâului este cel 
puțin dublu față de prețul pe 
care ii oferă dl. Văcăroiu. Primul 
ministru se face că nu cunoaște 
legile pieței și face repartiții ca 
pe vremea când cra șef la CSP. 
Și fabrica de pâine din Petroșani 
arc parte de aceste generoase re
partiții. Numai că cei care tre
buie sâ onoreze repartițiile Gu
vernului nu au grâu. Deși bene
ficiarii vin șl plătesc înainte, ei 
văd grâul după cum dă bunul 
DumnezetL Aici se dovedește, 
vorba d-lu; Tudor Octavian, că

Doar făina poartă vina?
Răspunsul d-lui ing. Ion Bebe 

Ungureanu, directorul SC „Spicul" 
SA Petroșani, la întrebarea „de 
Ce nu-i pâine?" este scurt: „Nu 
avem lăina". Și, cum făina se 
face din giâu, lipsește și acesta 
din urmă. Se plânge de lipsa lui 
și Alba 1 ulia, și Deva.

Repartiția de faină pentru luna 
octombrie este frumoasă: 300 de 
tone de la Alba și alte 300 de la 
Deva. E frumoasa, așadar, dar 
nuniui pe hârtie. In realitate, din 
„cotă" au fost aduse doar 225 tone 
din Alba și 90 de tone din Deva. 
In rest, s-a procurat cum s-a pu
tut. De la Arări 512 tone, iar dm 
capitala Doljului 26 tone de făi
nă. „Dacă stăteam doar pe baza 
repartițiilor, eram de mult pe 

brunei", remarca un domn din 
conducere, prezent la întrevedere.

Capacita de stocare a sec
ției este de aproximativ 500 tone 
do faină și 1800 tone de grâu. 
Asemenea cantități n-au exis
tat in stoc n i c i o d a t â. 
Este bine și zici merci când ai 
faina in avans pentru douâ-trei 
2ile. Consumul zilnic se situează 
iP 85 de tone. Când nu ai această 
cantitate, situația devine drama
tică și-ți vine sâ te dai cu capul 
de pereți. Așa s-a întâmplat zile
le trecute. Începutul a fost în 
vinerea dm cealaltă .săptămână. 
Patru mașini s-au întors de ia 
Alba așa curn au plecat. Go.de. 
Sâmbăta și duminică s-a lucrat 
pe baza celor 133 de tone de ftii- 
7il existente în stoc. Luni, săptă
mâna asta, era chiar jale. In 
stric se găseau doar 30 tone de 
făină. Abia miercuri s-a mal 
„cârpit" ceva cu cele 25 de tone, 
venite cu-n vagon, și cu alte 35 
aduse cu mașinile. La golul de 
pâine existent aceste cantități 
erau. însă, Infime. Miercuri s-a 
luat legătura cu societăți similare

toți guvernanții români gândesc 
ca și cum ar fi în locul lui N. 
Ceaușescu. Numai că, de trei ani 
de zile, respectivul tovarăș nu 
mai ocupă cabinetul 1 ci o gar
sonieră la Ghencea-Civil. Dl. pri
mar Gheorghe Berea a transmis 
SC „Spicul" SA oferta unei fir
me din Oradea care era dispusă 
să livreze orice cantitate de făi
nă. Un amănunt îi scăpase din 
vedere d-lul primar: orădenii

vindeau făina cu 250 lei/kg. E 
drept că „Spicul" SA este o fir
mă cu capitaj de stat. Dar nici 
ea nu poate vinde pâinea peste 
piețul stabilit de dl. Văcăroiu. 
Aici, raționamentele economice 

ale societății comerciale și ale 
țăranului român se întâlnesc ine
vitabil. Nimeni nu vrea să acu
muleze pierderi doar ca să-i facă 
plăcere „Guvernoiulul". „Nu e 
patrioți". și pace...

Ne permitem a vă sugera un 
posibil scenariu pentru următoa
rele luni. Dl Văcăroiu a repetat 
că nu face importuri la grâu pen
tru că avem. Și nu le face acum, 
când sunt relativ Ieftine. Le va 
face la iarnă când prețurile vor 
crește spectaculos. Dar sâ nu 
uităm esențialul: și comisioanele 
vor crește pe măsură. Ziarele au 
relatat, recent, că regele Cioabă 
a găsit o firmă americană care 
să-i livreze grâu la un preț foarte 

din țară: T.mișoara, Baia Marc, 
Cluj, Zalău, Sibiu, Vâlcea, Sla
tina, Tg. Jiu, Oltenița, Roșiori 
SOS-U| lansat n-a fost prea bine 
recepționat. Mai toți au răspuns 
că n-au grâu și că de-abia fac 
lața și dumnealor. Excepție au 
făcut cei din Roșiorii de Vede 
cu care s-a căzut la consens. 
„Banul Jos", 10 milioane, șl vă 
dau 50 de tone de grâu. „Adevă
rul e că nici bazele de achiziție 
n-au grâu. Mergi cu banii-n mână 
ți ei nu te pot servi" spune dl. 
Ungureanu. „Domnule director, 
v-ain solicita un răspuns cinstit. 
In zilele următoare la ce trebuie 
să ne așteptăm?" „Pentru sâm- 
băt'. și duminică sper să-mi a- 
iung.i grâul și sa pot porni moara 
în ce privește săptămâna viitoa
re, sper să am făina mea. Nici 
nu mă gândesc."

în încheiere, două constatări. 
Ultim-j criză de pâine, în afara 
celei din săptămâna trecută șl 
aceasta, s-a produs în 26 septem
brie. Deci. în urmă cam cu o 
lună. Să fie, oare, un fenomen 
ciclic? Când totul e OK, consu
mul zilnic de pâine al Pelroșn- 
niului este de 10 de tone I a 
Vulcan acesta se situează 1;) 9
tone, Dupâ o „zguduiturâ" con- 
stimui o ia razna. în Petroșani, 
zvâcnește la 50—60 de tone de 
pâine, Iar la Vulcan „zboară" la 
lț tone. Când toate icvin la locul 
lor iar cererea este cea normală 
secțiile de producere a pâinii 
sunt nevoite ca, miercurea și Joln. 
să scoată din funcție câte o li
nie. Dar asta, repetăm, se petrece 
doar în zilele bune.

Gheorghe Ol,TEA NI 

mic. Pentru a face importul, Re
gele, ca orice agent economic, 
are nevoie de o licență de im
port și de un acreditiv. Cei de 
care depinde importul i-au bătu* 
apropoul că afacerea l-ar costa 
vreo 50 000 de dolari. Pă. ându-i-se 
mult, Regele refuză. Atunci, i 
se propune să cedeze contractul 
și va primi Majestatea-sa cern.- 
slonul. Înțelegerea nu are loc. 
Părțile așteaptă anotimpul rece. 
Atunci va apare ca o salvare, 
celebrul Triță Raniță Steu, pe 
aproape, actualul domn Paul Ni- 
culescu Mizil și dl. Angelo Micu- 
lescu. Ultimul este fostul minis
tru al agriculturii de pe vremea 
lui Răposatu'. Lumea îl confundă 
cu fostul antrenor al naționalei 
de fotbal fcare se numea Angelo 
Niculescu). Dl. Miculescu este 

ginerele lui Bombonel. Nu știți 
cine e Bombonel? E președintele 
Camerei Deputatilor. Așa că la 
iarnă vom avea pâine. De la foști, 
nu de la țăranul român. Ce co
mision poți să iei de la o sută?

Poate am scris ironic la adresa 
politicienilor noștri de astăzi. 
Americanii spun că singurul fel 
în care un ziarist Poate privi un 
politician este de sus în ios. 
Poate e prea mult spus. Dar când 
nu poți să cumperi pâine fără 
coadă am sen’imentul că ameri
canii au dreptate.

Mihaî BARIIU

Pâine albă 
de Ea Alba?
Primarul municipiului Petro

șani, dl. Gheorghe Berea. s-a 
gândit la o soluție: „Am discutat 
cu subprefectul de Alba și mi-a 
promis că, dacă mai apar sincope 
în aprovizionarea cu pâine, ne 
ajută". Sperăm să se țină de cu
vânt, întrucât cei de la condu 
cerca SC „Spicul" SA sunt de o 
neseriozitate crasă: mi-au pro
mis că în 10 octombrie pornesc 
moara și, iată, suntem în 2X> și... 
nimic". (F. ANE)
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Halul
b o bucilor

Ier[ după-amiază a avut loc, la
Ciuta de cui.ură din Petro.; in. i 
„Balul bobocilor" organizat de | 
elevii claselor a Xll-a din Liceul 
Teoretic și Liceul Industrial. Pro
gramul a cuprins așteptatele sur
prize tinerești.

Aceste baluri, care vor conti
nua în săptămânile următoare la 
fiecare liceu, au rămas singurele 
manifestări culturalo și distrac

tive. Dar nl'-i ele nu ar reuși să 
fie organizate faiă sprijinul unor 
firme care sponsorizează acest 
gen de atractive baluri intrate în 
tradiția școlară de toamna. (T..S.

Ir.cvZabîSul trebuie să se 
prouiicâ:

începând cu wa (te 2 iw emhrie 
Zkru' „Zer* FiO.” iși »a 

stiimaa btmurn.rea m
== iv.e. A T 1 N A L ==

Sistemul Vitalis anunță:
Luni, 25 octombrie 1993, inccp plățile pentru uepu- 

nătorn ce au depus uani la Petroșani, Plățile se efectuează 
de la ora zece, la Hanul Bucura din Hațeg, Numerele de 
ordine pentru etectuarea plăților se distriDuie începând 
cu ora /,30. Lista completă a chitanțelor ce intră la plată 
zilnic va fi puDiicată în ziarul Zori noi, pentru ziua urmă
toare.

Tot la Hațeg se efectuează și depuneri de către cei 
ce doresc să se înscrie la sistemul de întrajutorare Vitalis.

Luni, 25 octombrie 1993, pentru depunătorii ce au 
depus banii la Petroșani se vor plăti chitanțele cuprinse 
între numerele 1 și 282.

Marți, 26 octombrie 1993, se vor plăti chitanțele cu 
numerele 283—498.

Pentru depunătorii dc la Hațeg
Luni, 25 octombrie 1993, chitanțele cuprinse intre 

numerele 1622—1751.
Marți, 26 octombrie 1993, se vor plăti chitanțele - 

1752—1846.

Ziua Armatei
Luni, 25 octombrie este Ziua Armatei. Adresăm cu 

acest prilej, în numele Redacției ziarului „Zori noi“ și 
al cititorilor cotidianului nostru, tuturor ofițerilor, subofi
țerilor și militarilor din garnizoanele Petroșani și Vulcan, 
calde felicitări și urări de succes în activitatea de pregă
tire pentru apărarea patriei pe care o desfășoară.

biiiL-t irig avcin căldură...
Miercuri 20 octombrie, ia orele 

dimineții, s-a înregistrat în Va
lea Jiului o temperatură a aeru
lui dc 10,5 grade Celsius. Joi s-au 
înregistrat 4 grade. De asemenea, 
vineri dimineața, temperatura a 
coborât sub 10 grade. Datorită 
evoluției temperaturii exterioare 
este posibil ca pună luni. 25 oc
tombrie, sa se creeze condiții de 
furnizare a agentului termic In 
Vale. La F.E. Paroșcni se desfă
șoară pregătiri pentru a putea 
pune în funcțiune instalația de 
t rinoficare. Luni vom ști care 
osie situa n exactă a a-hitârji 
datoriilor pe care le au (îiYUt)

Miercuri, in Cupa României la fotbal.

Petrolul Țicieni — Jitii Petroșani 1—2 (0—1) Pentru
Jiul a marcat Stoica. Jiul s-a calificat in faza următoare.

IN ZIARUL DE AZI :

..ele ortodoxiei (pag. a 2 a)
** t DCI DE COPII (pag. a 3 a)
M Divertisment (pag. 4—5)
■ Cântecul lui Dulămiță (pag. a 7 a)

clientă uzinei de la I’aroșeni. în 
ziarul nostru de marți vă vom 
informa dacă și când va începe 
furnizarea apei calde menajere.

Paul NI( l I.ESCU

Ziua O. N. li♦
Duminică, 24 octombrie 

eslc Ziua Națiunilor Unite. 
România este membri a 
acestui forum mondial din 
anul 1957.

Go.de
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ORTODOXIEI
sm r* tic

Arhetipul ieiurhiei îl găsim in lumea tiansccdentală, în lu
mea .-pirilu.'ilă.

O indispcr.saLilă i rarhizare a valorilor o găsim atât în cei' 
că' și pe pământ.

Deci, ierarh.zarea exista cu necesitate la îngeri (atât la îngerii 
Luni, cât și la îngerii răi) și la oameni.

Dar in afară de îngerii din ceruri si de oamenii viețuitori pe 
pământ mai există și o a treia categorie, de asemenea ierarhizată. 
In această categorie intra oamenii care au trecut prin școala a- 
cestei vieți și caic au fost promovați, conform înaltelor merite 
obținute, in lumea cealaltă.

Vreau sâ mă rezum numai la acei oameni care au obținut re
zultate bune șl c:re. luptând toată viața lor pământească împo
triva răului, au urmat lui Dumnezeu și pe care acesta i-a făcut 
.casnicii L’i:“, i-n făcut „sfinții Lui“.

Deci, o ier rhizare există și la sfinții lui Dumnezeu din ce
ruri, acea ta ierarhizare, pc lângă faptele meritorii, se împarte la 
felul de viață pe care l-au dus acești sfinți.

Biserica Ortodoxă este îngrădită dc sfinți care, în ma
joritate au ieșit din trupul ei, pe care ii găsim consemnați în 
c. endar. fiind impărțiți in cete, și car sunt :

1) PROOROCII — cei care au trăit cu precădere înainte do 
Ilris'.cs, p' Ci rocind despre El, și ducând o viață înaltă de sfințenie 
(Sf. Prooroc llie, Sf. Prooroci «aia, feremia, Iczechiel și Daniel); 
cei 12 proorori mici ; Sf. Ioan BoOtezătrti| ctc).

2. APOS’IORII Mântuitorului lisus Ilristos — cei 12 Apostoli 
și cei 70 Apostoli aleși de Mântuitorul lisus Ilristos.

3) EV AH HELIȘTIl — Matei, Marcu, Luca și Ioan.
4) ARHIEREII, atât cei din Vechiul Testament, dar m ii ales 

coi uin Noul Testament, începând cu episcop, i hirotoniți dc Sfinții 
Apostoli la Sfinții Trcj Ierarhi. Vasile. Grigore și Ioan ; Sfântul 
fer.iih Nitoi. <. Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Calcnic de 
la Gcnica -i alte mii și zeci de mii jtruți s’îiu neștiuți dc noi.

5) CEATA PREOȚILOR — toți preoții care au slujit pe mă
sura ceruta de Dumnezeu <lc la Mristos până astăzi.

6) CEATA MUCENICILOR —- in care intră toți acei creștini 
care au fost uciși de necredincioși pentru că ci slujeau și credeau 
ia 11 i tos. I .ccpând cu Arhidiaconul Ștefan ce a fost ucis cu 
plot e pentru .-5 s! ije.i lui Ilristos, Sfinții Apostoli ce afT primit 
m arte mixruru â. moarte de mucenici, după aceea ucenicii apos
tolilor, cern sun: dovezile cele mai clare in timpul prigoanei ro
mane : Slântui I’olicarp, Episcopul Smirnei ce a fost hirotonit de 
Sfânt il E' i.'ghelist I an ; Sfântul Ignatie 'feciorul si alte zeci 
și sute de milioane de mucenici de la Ilristos până astăzi, pe care 
Biserica Ort< doxă ii cinstește întemeindu-se pe jertfele lor.

7) CEATA SIHASTRILOR SAU PUSTNICILOR — unii preoți 
sau ''ăii'gari simpli care s-au retras pentru dragosĂ a lui Ilristos 
in munți și ir. pustietăți, petrecând toat-i viața in cele mai aspre 
ți inexprimabile nevoințe și feluri de viață.

8) CE \TA ÎMPĂRAȚILOR REGILOR — toți acel oameni care 
au aj ins conducători de țări și popoare, dar care au dus o viață 
foarte mnd> stâ și cu multă sfințenie, nedeosebindu-se de oamenii 
simpli L.ui împărați s-au călugărit, alții au suferit mo.ir'e marti- 
ricâ, ci n ■ st'- și exemplul domnitorului Constantin Brâncoveanu. 
ce a 1' t ucis dc turci pentru că nu s-a lepădat de credința sa 
orto'l . ă. A ți împărați care au fost apărători a; creștinătății, în
cepând cu Inipa atul Constantin Cel Mure, Tcodosie cel Maro, din 
sec. III, IV; Împăratul lustinian, sec. VI; Vladimir al rușilor, 
Ștef m cel Mare al românilor și alți domnitori sau împărați caic 
au Ir :ut In cealaltă viață cu adevărat în stadiu dc sfințenia

9) CEATA CUV1OȘILOR sau ceata călugărilor, caro, de ase
menea. cslr plina dc emple cu oameni care au lăsat totul pentru 
Ilristos, au lăsat pă iți, frați, case și averi', funcții și demnități, 
■ui lă,nt r iralii. au visat tot ceea ce era mai placul pe pământ, 
ajungând la vcrhsrxi rl.imni zei.iscă a lucrurilor.

10) O? .VENIT SIMl’LT mirenii, care au tră.l rlt multă sfințe
nie i a;i devenit sfinți.

•
Pridosingliel 

îmi. Iiim I’|R\ I l.l S( I .
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O posibilă explicație a marilor insuccese sportive I

liceu! economic promovează i 
ne calificata I

Ntl trebuie să fii microbist ca 
să știi marile contraperformanțe 
românești în sporturile de echipă. 
In meciul cu echipa de rtigby 
a Franței ni s-a spus că repre
zentanții cocoșului galic au fost 
foarte motivați. Urma meciul 
test cu Australia. In meciurile 
dc fotbal de la Paris și Mcnaco 
echipele noastre au fost, pur și 
simplu, umilite. Nici din Ucraina 
nu ne-au venit vești mai bune. 
Grație acestor rezultate, am vă
zut prinți fericiți. Și Rainier. și 
Albcrt râdeau la fiecare gol. 
După aceste meciuri mă întâlnesc, 
în piața agroalimentară, cu o 
profesoară de sport. Stăteam la 
rând Ja pâine și aflu câteva ar
gumente ale acestor dezastre. 
D-na prof. Țopescu ne spune că, 
la Liceul economic, au mai ră
mas, la catedra de educație fizi
că, 10 ore neacopcritc. Este echi
valentul unei jumătăți de normă. 
In mod tradițional, aceste ore e- 
rau efectuate de cadre speciali
zate de la Liceul industrial și de 
la Liceul de informatică. Profe
sorii de spoi t dc acolo au gra

dele didactice unu, respectiv, doi. I 
Dar iată că dl. director Carol J 
Dubinskj primește un telefon ■ 
de la Inspectoratul județean șco- | 
Iar și angajează pentru aceste ore ■ 
o absolventă de liceu. Reamintim j 
că pentru a preda la liceu nu * 
erau admiși. în vremea din urmă, I 
nici măcar absolvenții institute- • 
lor pedagogice de trei ani. Tre- I 
buia să fii absolvent al Institu-I 
tului de Educație Fizică și Sport. ■ 
Dacă folosim aceeași măsură în I 
toate, ne-a zis d-na profesoară, ’ 
ar trebui să mal angajăm câțiva I 
absolvenți de liceu și la celelalte « 
materii, inblusiv matematică. Și I 
așa numărul dc șomeri din gân- | 
durile lor este exagerat de mare. ■ 
Așteptăm punctul de vedere al I 
celor vizați. Pentru că vrem să J 
verificăm o regulă americană I 
(americanii, nu-i așa ?, excelea- : 
ză în sporturile de echipă). In I 
discuție există, de obicei, două . 
puncte de vedere. Cu excepția 
cazului în care una din persoane 
este direct implicată. Atunci e- 
xistă tin singur punct de vedere. 
Al d-lui director. (M. BARBU)
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Dumasa scris „După douăzeci 
• de ani”...

Mâine, poimâine se împlinesc patru ani dc la ceea ca s-a 
numit, la început, Revoluția din decembrie '89. Pitru ani în care 
nu am reușit să aflăm ce. cun\ și de c0 s-a întâmplat ceea ce s-a 
întâmplat. Asta nu înseamnă că n-ani și vrut sa aflam. Organizații, 
comitete, comisii, dc diferite nivele, au tot cercetat și poate că 
mai cercetează încă. Așa cum procedează Comisia parlamentară 
de cercetare a evenimentelor din decembrie '89. Audierile desfă
șurate de comisie în timp au continuat zilele acestea cu generalii 
Ilorlopan și Vlad, cu fostul ministru de interne Postelnicii. Urmea
ză Dincă. Cine se pregătește ? .Și, mai ales, Ce ni se pregătește cu 
ocazia aniversării (comemorării) a cee'a ce s-n petrecut în urmă 
ce ' ilm ani. ? Istoria ce se scrie acum se citește peste 50—100 

■Ic ani. O fi bine așa, o fi rău ? (I’.N.)

DAG
Sâmbătă,. 2J octomlnie

19; Retrospectivii cu Bl ucc I.ee 
Intrarea dragonului

20,30 Revista economică
20,35 relecinematcca DAGS-TV

1 iul Cleopatrei — o altă față a 
cuceritorilor romani — istoric

22: Prăbușirea zborului 401 — 
suspans, dupli caz. real

23: Sexy.

S TV
Duminica,24 noiembrie

19: Retrospectiva Bruce I.ee — 
Di imii| dragonului

20,30; Jane Ej re — artist io

22,: Top 5

22,30: Ultimul erou de acțiune 
•— super acțiune cu Arnold S.

I

I

I
II
II

PROGRAMUL 
TV

SÂMBĂTĂ, 23 OCTOMBRIE

8,00 Bună dimineața... de la 
Iași I

9,00 Calendar,
9,10 Clubul lui Guilivcr.

10,00 Film serial pcnlru copii.
10.30 Gimnastica minții.
11,00 Documentar științific.
11.30 Vârstele peliculei.
12.30 1001 audiții.
13,00 Curat-murdar 1
14,00 Actualități.
1-1,10 Ora 25, Tranzit TV.
17.30 Concertul de gală al lau- 

reaților Festivalului „Cri
zantema de aur ’93“.

19.15 Tclecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Publicitate.
20,45 Editorialul săptămânii..
20.55 Film serial. DaMas.
21,50 Săptămâna sportivă. ,
22,J0 Astă seară ne distrăm In 

familie, _.u.
23,00 Film serial. Midnight Calicii.
23.55 Actualități.
0,15 Rock '93.

DUMINICA, 24 OCTOMBRIE

8,00 Bună dimineața )
9,00 Calendar.
9,10 Arlechine.

10.00 Film serial pentru copii.
10.30 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
13,00 Din albumul celor maj fru

moase melodii populare.
13.20 Pompierii vă inflamează I
13.30 Atlas.
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
16.20 Video-magazin.
18.30 Film seria] SF. Stai Trck, .

19.30 Spectacolul lumii.

20,00 Actualități.

20.10 Publicitate.
20,45 Film artistic. Dvua identi

tăți.
22.16 Duminica spui livă.
22.40 Maeștrii tcatruAiu româ

nesc.

23.30 Actualități.

23.40 Pe ultima suta de metri. ,

23,15
23,35

0.20
0,30

Actualități.
Confluențe.
Poesis.
închiderea programului 
•IOT, 28 OCTOMBRIE 
TVM.
Aci ualităț i.
Calendar.
Desene animate.
Limbi străine.
Călătorii.
Film serial. Hoțomanii.
1001 audiții.

10.00
10,03
10.30
11,00
11.30
12,00 Splendoarea mo h
13,00 ....................
11,00
14,10
15,00
16,00
16.30 Tradiții.
16,-15 Actualități

Actualități. 
Calendar.
Desene animate. 
Limbi străine. 
Curcubeu.

1001 audiții. 
Actualități. 
TVR Iași.
TVR Clllj-Napoca. 
Formula 3.

Programul TV. săptămânal

Documentar științific. 
Ecranul.
1001 audiții.
Curat-murdar 1

11,00
11.30
12.30
13.30
14.00 Actualități.
14.10 “ “
19,15
20,00
20.10
20,45
20,55
21,50 Săptămâna .‘pflrtivft.

Ora 25. Transd* TV. 
Teleenclclopcdia. 
Actualități. 
Publicitate.
Editorialul săptămânii. 
Film serial. Dollas. j «<

2tt,l0 Să râdem cu Benny HiJL 
23,00 Film serial. Mwtnight Caller. 
23.55 Actualități.

0,1® ROCK ’g.?.

7,00
10 00 
>0,05 
*0,30 
11,00
11.30
12.00 
13,00 
*4.00
11,10
15.00 
*6 00

1 C, ',5
36
a 7,1 o
18, vă
18,33 
lO.O.i
19.30 
•0,00

MARȚI. 26 (X rOMBIIIE
TVM.
Ac uuiitâți.
Calendar.
Df ene anin tr 
Limbi străine. 
Vidoo-lexicon. 
Lumină <lm lumină 
1001 audiții.
Actualități.
TVR f.isr
TVR Cluj-Napoca.
Arte vizunie, 
lDvcslea Vor,.:-I. 
Actualitii'i.
(> tradiție va n< ză. 
Conviețuiri n igazin.
Pariați pe campion 1
Roată văd lumea <u ochii .. 
Cultura în lume
Desene animate 
Actualități.

12,ou 
13,00
I 1,00
I I 10
15,00 
16,00 
ll>, l.>
I 7,01) 
17,30 
18.1.> 
19,00 
l ',30 
211,0(1 
2Ț IO 
21', 16

21,15

?2,10
241,1 t

22,30

Transmisiune di.eclă a sluj- 
lx i i-‘ligioase dc Cunustil 
Dimitrie cri Nou. 
Călătorie prin America. 
1901 mdiții.
Actualități.
I V R Ia-și.
TVR C'luj-Napoi a.
Magazin sportiv. 
Actualități.
Magazinul pasiunilor.
Medicina pentru Iuți 
Tezaur.
Sturhoul economic
Desene animale.
Actualități.
Publicitate.
Cc-i <lc Iacul ?
Film sfcii.il. Soțul amb.r.a- 
tlo.irei.
I’iiblicltate.
Inii ipreți îndrăgiți.

Noi trontiere.

1 1 00 Actualități. 16,55 La confluența a două con- •J,10
14,10 'IVII Iași. tinenle. •>.10
I.i/M) TVR Cluj-Napoca. 17,10 Emisiune in limba germa- 10,00
16,00 Piaga dc aur, na. 10,30
16,20 Cronografii, 111,05 Pro patria. 11,30
16 15 Actualități. 19,00 Film serial. I’asâi>a Spin 13,00
17,00 Rcpcie transilvane.
17,30 Repere moidave.

20,00Actualități. 
20,10 Publicitate. 13.20

18,00 Economia în translocator. 20,15 Viata parlament.na. 13.30
18,.'i5 Avanpremiera TV. 21,15 Film artirtic. D.ik'.is- 1 1 00
19,00 Gong 1 23,00 Reflecții rutiere. 1 1,10
19, >0 Desene animate 23,15 Actualități. 1 1,20
30,00 Actualități. 2.3,35 Simpozion. 17,50
20,10 Publicitate. 0,30 tntâlnirc.j de la miezul 18,50
20,15 Studioul economic. nopții. 19,20
21,15 Film serial. Dalia-, 1,20 Jazz-fan. 19.55
22,10 Publicitate.
22,15 Alfa și Omegn. SÂMBĂTĂ, 30 OCTOMBRIE

20,00
20,40

23,15 Actualități. H,00 Bună ilimineața.. de la Cluj 2<>. 15
Zl.Jă Seară dc balei. Napoca 1 22,10

0,15 Închiderea programului. 9,00 C ilenrlar. 23,00

VINERI, 29 OCTGMB1UH
9,10 Tip-'l’op, Mini-'iop

10,00 Film serial penlru copil.
2.3,50

0,10
7,00 1VM. 10,X) Gimnastica minții. L,00

DUMINICA, 3t OCTOMBRIE 
Bună dimineața ! 
Calendar.
Arlechino.
Film serial pentru copii. 
Lumină din lumină. 
Viața satului.
Din albumul ecloc mal 
frumoase melodii populare. 
Reflecții rutiere.
Alias. 
Actualități. 
Poșta TV. 
Video-magazin.
Film scria] SF Star Trck. 
Spectacolul Înmii. 
ROBÎNGO.
Publicitate. 
Actualități. 
Publicitate.
Film artistic. Lupi de mare. 
Duminica sportivă. 
Maeștri ai cântului. 
Actualități.
Pe ultima sulă ele metri, 
închiderea gnagiamuiui.

sfcii.il
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EVENIMENT MUZICA!
Octombrie 1993- prima ed ție a festivalului

O C I D E COPII”

Cultura - componentă a vieții 
sindicale reale într-un colectiv 

de salariați
Nu poți concepe un colectiv al unei societăți comerciale sau 

regii, tara a fiice o evaluare a nivelului de cultura al oamenilor 
ce compun acei colectiv. Și nu poți concepe o astfel de colectivitate, 
nu poți să ceti producție și nu poți avea un nivel de viață socială 
ridicată fără a acționa folosind pârghiile sindicale, pentru a imbo. 

găti vîapi culturală a colectivului, obținând acea unitate spirituală 
care, num ii aparent paradoxal, devine forță de producție. lată 
argumentul pentru caiT inițiativa DEOSEBITA a Sindicatului MTI 
de la EM Aninoasa de a organiza direct manifestări culturale, de 
a sprijină clubul prin toate mijloacele, este deosebită. De ce s-a 
luat această hotărâre, ne explică în interviu! care urmează, domnul 
Constantin Ghcrghinoiu, liderul

•— De ce un festival pentru 
copii ?

— Un sindicat nu se ocupă nu- 
niai de condițiile sociale de la 
mină. Desigur, ele primează. Dar, 
nu înseamnă să neglijăm proble
mele de alt ordin. Nu ne sunt 
indiferente problemele familiale 
ale salariaților, nu ne este indi
ferent cum se distrează oamenii, 
in timpul lujer, ce afinități 
nu ne este indiferent cine 
ocupa de copiii salariaților 
timpul când părinții sunt la ser
viciu. Mai mult, la Aninoasa, 
navetismul constituie o mare 
problemă. Avem salariați din 
to-ară Valea Jiului, localnicilor 
aduurându-li-se cei din Petroșani, 
Petrila, Vub. in, L.upeni, Iscroni 
ț.a. Și atunci ne străduim să 
răspundem n .'cesitâțflor tuturoi». 
Iată de ce și acest festival muzi
cal, „Voci de copii”. El este pen
tru toți copiii din Valea Jiului.

— Alocați importante sume a- 
n'tal pentru cultură.

— Dacă aș spune o cjjră, 
nu ar putea fi grăitoare. 
Stabilim la început de an 
bu et și alta este J.t final, dato-

sindicatului MTI al EM Aninoasa.

Clubul, o casă spirituală pentru toate vârstele
Așadar, după ani de anonimat, clubul sindica

tului EM Aninoasa, renaște. Și revine spectacu
los in primul plan al vieții noastre culturale. 
Pentru aceasta au fost necesare măsuri organi
zatorice de amploare, incepând cu numirea ca 
director a uniij specialist — profesorul de mu
zică Adrian Coroian Savulea — și până la rea- 
menajarea interiorului clubului. Mai surit multe 
de făcut. Dar, ceea ce este, important, clubul 
redevine centrul cultural de care Aninoasa și 
Valea Jiului au nevoie. E| este, prin programele 
pe care Ie intenționează, acum, după reașezarea 
întregii sale activități, deschis tuturor vârstelor, 
de la școlari și până la cei de vârsta a
Perspectivele sunt frumoase, dat fiind și spriji
nul de care se bucură clubul din partea i 
liului de administrație și sindicatului MTI 
la mina Aninoasa, ca și din partea 
orașului — se cunoaște că actualul primar 
lucrat o perioadă, tot în domeniul culturii 
din partea 
din zonă.

Festivalul
mancnlizat. 
tenționează 
dedicate Zilei Naționale, Zilei minerului — 
Sfânta Varvara — Crăciunului și Anului Nou. 
Nu au fost uitați adolescenții. Sala de discotecă 
este in reamenajare, sala de spectacole arată
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exceient acum, programul difuzării filmelor 
va suferi și el schimbări. „Ca i vieții spirituale* 
din Aninoasa este acum tot mai aproape de 
ceea ce trebuie să fi«.

au, 
se 
in

ca 
Una 
prin

rită inflației. Oricum, facem e- 
forturi pentru a nu da „cinstea 
pe rușine” și a răspunde nevoilor 
oamenilor. Nu numai salarii mari 
cerem, cum greșit suntem acu
zați sindicaliștii in presă, ci ne 
și implicăm in rezolvarea neca
zurilor oamenilor, după cum ne 
și străduim să le aducem bucu
rii. Pe plan cultural, în 1990, la 
Aninoasa s-a distrus mult. S-a 
furat. A fost un jaf. Facem mai i 
eforturi să repunem baza cultu
rală în funcțiune. Suntem o lo
calitate retrasă. Tocmai de ;1ceCa, 
clubul trebuie să renască. Să vină 
oamenii la spectacole, la film, nu 
să bată cârciumile. Iată de ce 
punem accent, așa cum este ca
zul și cu ;lcest festival, pe cultu
ră. C) nouă orientare a sindicatu
lui la EM Aninoasa. Câștigul din 
viața culturală reală, este al 
tuturor, în primul rând, nu cred 
că exagerez, al producției. Omul 
reconfortat va munci mai bine, 
mai ca spor. Mai mult, clubul 
nu este numai al minei, ci este 
deschis tuturor aninosenilor. Este 
o casă de cultură ad hoc, o casă 
p ntru viața spirituală a orașului.

Pregătiri 
ÎEfiitense

It-jp. 'it.ule pentru festival 
început. Ele cuprind atât repeti
ții in și ih cât și pe .cenă, la A- 
nin i.v.a, in sala clubului care va 
găzdui festivalul. Important pen
tru copii, părinți și 
organizatorii asigura 
transport pentru 
din localitățile Văii Jiului, 
autobuz pieacă la ora 8 din Pe
trila, parcurge traseui autobuze
lor AUTE. oprește numai in lo
curile slabili’e. Se asigură trans- 
[K>i ul și pentru repetițiile pro
gramate astăzi, 23 și mâine, 21 
octombri , la Glubtrl din Ani
noasa. Profesorii de muzică sunt 
riu-ciți de organizatori -ă ia ur
gent h ittira telefonic cu domnul 
Adri,in Coioian Săvulea, direc
torul Clubului din Aninoasa, pen
tru a stabili in ce loc se vor gru
pa copiij și însoțitorii, pentru <a 
nct..pta autobuzul. Ea repetiții, 
Copiii vor fi ncompaniriți de ace
eași formație de muzică u oară 
care ii va .Compania și în 
curs.

La 1-a oii u e festival, piciniiic sunt deosebite. 
Numii că, de țeasta data, d<și au, firesc, un 
echivalent în banj — și nu puțini la număr — 
pentru că este vorba de copii, tinde pnnieaza 
elementul educativ, premiile vor fi in obiecte. 
Organizatorii s-au orientat spre obiecte folosi
toare copiilor atât la școala, cui și In vacanțe, 
Lista lor este, una din surprizele festivalului.

Iată sponsorii. Principalul sponsor și organi
zator Sindicatul MTI de la Exploatare,, Miniera 
Aninoasa,

treia.

Ei^T» VALUL’ Di'.
j I ic A UA 0

consl-
I de

Primăriei

profesorilor și celorlalți intelectuali

„Voci de copii” se dorește a fi per- 
F.ste prima acțiune amplă. Se iq- 
în acest an manifestări frumoase

Invitat
de onoare

cătălin
CRI SA N

profesezi : 
mijlocul de 

p, irticipan ț i i 
Un

ORII
Suni. d(. a cinema. sponsor^ P imări.i Aninoa- 
, .Societatea Comercială „Tricotaje" SA l’.'lro 

șani, .Secția Liv zeni a .Societății Comerciale 
SABMI.SMOB Deva, .SC T'sinn .SA l.upeni. SC 
UMIItOM SA Petroșani, Redacția colicii inului 
„Zori noi” Petroșani, Secția Petroșani a SC „Po- 

lidava" Deva, SC ,,1’amin" Colii SP.L Petro- 

ș nu șl alți agr nți economiei din om.șm Ani
noasa.

R E G U L A M E N T
(sinteza)

Fcstivaiui-concurs „Voci de copii” se organizează la Chil ni din 
Ai.'inocsa, iu zilele dc 30 și 31 octombrie 1993. Scopui festiv alului- 
concu's este de a oferi tuturor copiilor din Valea Jiului posibili
tatea de a se afirma pe plan artistic, de a se apropia astfel de 
actul de cultu <*. autentică. Se urmărește, dc asemenea, identificarea 
tinerc’or talente muzicale in vederea selecționării lor pentru 
viitoarele activități artistice ce vor fj organizate în Aninoasa și în. 
Valeți Jiului. Festivalul este deschis copiilor in vârstă de la 6 la I4 
ani, inclusiv. Concurențji vor pi-ezenta in fața juriului, in concurs, 
un cântec ele muzica ușoară sau un cântec de copii și o recitare. 
Atât cântecul cât și recitarea i int la libera alegere a concurentului, 
pil’.a.i 1 ti £ tât din creația romanească muzicală și literară, 
și' din creț ții universala. Piesele pot fi alese dintre 
tipări'? st.i din cele difuzate piin mijloacele 
lele. izim.e),

C< mursul se va desfa-șlira pe grupe de 
sunt : C—11 
di-'-r-i na un 
premiu I’. 1 
concurs, în 
troieni festivalului 
concurent — potrivit aprecierii juriului 
dc vârstă.

Juritl] festivalului este alcătuit din s|>eci liști, cadre didactice, 
oameni dc muzică, actori, personalități ale vieții culturale din 
Vale .1 Jiii'm.

Premiile speciale ce vor fi acordate de sponsori, la libera lor 
apreciere, se vor decerna numai cu acordul juriului și numai con- 
curcnțilci stabiliți de juriu pentru a fi premiați. Un concurent nu 
poale piimi mir mult dc un premiu.

Concurenților id vor fi decernate, de asemenea, plachete, 
plome. I.in.oariC. Câștigătorul trof. ulm și câștigătorii premiului 
nu pot concttr 1 la edițiile următoare dt 
superioara. Din considei ente educaționale, premiile vor fi 
obi'-cte de necesitate școlara și estrașcolara, penti u copii, nu 
Iun', ‘timele acordate dc1 sponsori liind deci folosite la cumpaiarea 
de obiecte.

Premiile ediției I a fesiivalului-concurs „Voci de copii”, orga
nizai sub egida Sindicatului M.T.I. al EM .Aninoasa, Clubului EM 
Aninoasa - i Primăriei orașului dcpa-esc, clt valoare suma da 
100 Otti. Ici.

Insei ii.rea cuncurenților se va. fa.ee până it1 ziua de joi, 21 
oct iinbric. Ft.șele de concurs vor cuprinde numele și prenumele 
concurentului, instituția |>e care o reprezintă în concurs, numele 
și prer turcie instructorului, daca acesta cxis'â vârsta concurentu
lui, titlul cântecului și autorul muzicii, titlul și autorul poeziei.

cât 
lucrările 

aii lio-viz”-.' • (radio,

vârstă. Aceste grupe
12—1 1 ani. Se vor 

premiu 11, un singur 
fiecare categorie de

Și
ediția I — celui mai valoros 

— indiferent de categoria

ani inclusiv, 9- 11 ani inclusiv și 
singur premiu 1. un singur 
și o singură mențiune pentru 
parte. De asemenea, se va decerna Marele piemiu

Voci de copii”

di- 
I 

ât la categoria de vârstă 
în 
în

• • * •

Pagină realizată de Hor.ițiu \LI LX ANDRESCU
și Adriana RADI . Ilustrația, Daniela PASCA
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M Solut.a miei probleme schimbă, întotdeauna, datele problemei
Dl. pK’iu Vun l 3l'!>C este unul 

d>n s»i .m;i ai muși ai uru-i lu 
muu ae noieiivil Olandezi. frații 
și aiariie sate au . an.as an O- 
lanua Hi-uivr a vrut se. .jntinue 
meseria tuiaiUi și, m a-.u>t sens, 
a vrut să s- instruiască, temeinic, 
în țari unae industria hotelieră 
es;e □ atactre înfloritoare. A 
plecat mai întâi. in Ang.ia unde 
a stat patru ani. Un hotei englez 
este deservit de u» conglomerat 
ae nații. El este un fe> de Turn 
Babei atât in c-.ed ce privește 
cliențn cât st personalul La
Londra. Pieter a lucrat lă un ho
tel de lângă aeroportul Heat- 
hrow. Acoi0 lucrau oameni din

kevoi.e sunt întotdeauna în funcție
Alunii încep «â se intereseze 

cum ar putea să adopte un băiat 
și o fată, intre timp, s-au aran
jat la casa lor. Au tot ce le tre
buie Din păcate, lui Pieter ii 
moare tatăl Iar cum o nenoro

noua raze
Țara cafelei și

de speranța: Brazilia — 
Bomaiua — Țara tui Dracula

r_. începutul anului 1990, prin 
Luxemburg umblă zvonul că bra
zilienii ar fi di'-puși să ofere 
copii, Comunității Europene. Ne
vasta lui Pleter are o prietenă 
care lucrează în domeniul a- 
dopț-ilor și le pune la dispoziție 
informații suplimentare. Un co
pil brazilian costă 500 000 franci 
luxemburghezi. Asta înseamnă 
15 625 dolari. Prețul nu este 
negociabil. Chior dacă, prin ab

O misiune agreabilă este propria 
ei recompensa

Prieteni *i colegi încearcă să-i 
oprea,ca până in ultimul moment. 
Au aflat că in România se petrec 
tot 1-1111 de grozăvii iar, colac 
p ie pupăză. un șofer a fost 
om >rât la graniță. Nimic, însă, 
tu-, mai putea opri Lf1 ora 21, 
sunt la grar. ița intre Au .tria și 
Ungaria» Rămân in ma'.ină și 
dorm preț de câteva orc Dinii- 
n-ața pleacă spre Sibiu T asă o 
porte- din aiu'oare i îo continuă

Dacă pare ușor, c țȚrcu. Dacă e țireu, 
atunci e aproape imposubd

l-amili* '..ml Sloi iși dorea, 
din tot sufletul și un băiat. Con
ta! ila orfelinatului u căutat în 
cartotccă și, după o matură chib
zuință, alege un copil cu numele 
ck Petre. Avea doi am și jumă
tate. De vorbit, nu vorbea. Ba 
ch iar, recunoaște părintele său 
adoptiv, pâre , puțin relardat. 
D- cum 1 i văzut dl Van'T Slot 
simte o aversiune inexplicabilă 
fiț.i de copil. Gu soția sa lucrurile 
s-au petrecut exact pe dosi l-a 
plăcut pe băiat din prima clipă. 
Iși coniinge, ușor, soțitț că Petre 
esie chiar copilul pe care ș)-l 
dorr.uj Mii rămânea de obținut 
a--ir*l'.il pâ/ințiloi natiir dl. G.

gU.i <lc urma mamei luxem- 
Lngll'/ii împreună e.u contabil i 

in i', i ui I n Târgu Cărbu

28 de țări. Din acest punct de 
vedere un hotei luxemburghez 
este abia la genunchiul broaș
tei. „recepția! este formată din 
localnici bucătăria și barul sunt 
deservite de iranțuzoaice și nem
țoaice iar temelie de serviciu sunt 
în mod tradițional, portugheze. 
Din Anglia, dl. Van'T Slot a 
trecut, pentru alți doi ani. la 
un hotel din Franklurt pe Main. 
Dar spiritu-i nestatornic l-a în
demnat să poposească și în El
veția. Chestiune de destin. A 
lucrat iarna la Zurich iar vara 
la Lucerna. Acolo a cunoscut o 
telefonistă venită tocmai din 

cire nu vine niciodată singură, 
îi cade și soacra, bolnavă. Casa, 
pe care și-au construit-o singuri, 
e 1« 30 de km de capitala Mare
lui Ducat. Lângă casă au o gră- 

surd, brazilienii ar fi lasat din 
preț, soții Van’T Slot, cred că e 
o sumă exagerată. Și, apoi, nu 
se pot împăca cu ideea că iți 
cumperi un copil așa cum ți-ai 
cumpăra o mașină. Le părea ne
firesc După câteva zile îi sună 
o româncă stabilită, după căsăto
rie, în Luxemburg. Le aduce ves
tea cu în România, după căderea 
comunismului, există o mulțime 
de copii care așteaptă să fie 

călătoria spic Târgu lin. Acolo 
descarcă restul camionului. S-au 
simțit, dintr-o dată, eliberați. In 
sfârșit se puteau ocupa de visul 
lor dintold alina : copiii. -Sunt 
îndreptați spre Orfelinatul din 
Târgu Car.bunești. Acolo, văd o 
1 tițâ caic peste o luna împlinea 
tr-i ani. După această vârstă ur
ma sj fie mutată la o casă dc 
copii mai mari De la trei ani în 
■•tis Ti-lriiau să găW-ască câl 

ne ști au alergat vreo mie d- ki
lometri. Ca .ă afle in final că 
mama iui Petre locuia la 200 de 
metri de casa unde erau gaz- 
duiți. Femeia este de acord cu 
cedarea lui Petre. Di .pro fostul 
ci soț, mama lui Pelre crede cu 
nu poa.e fi «lecui in două locuri: 
fie în pușcărie, fie pe malul mă
rii. Dar, își aduce aminte, cu 
precizie că cumnatul său stu la 
vreo sută de kilometri. El poate 
șl ie mai multe despre soarta fra
telui său. întâmplarea face ca 
tatăl Iul Pe»ro să nu fie nici In 
pușcărie, nici pe malul mării. El 
se afla In vizită la fratele său. 
.Stau cu toții de vorbă șl pun 
la calc viitorul băiatului. Tatăl 
său zice că este de acord să-i 
i igm |. luj IT’iică un viitoi feri

Luxemburg A fost o dragoste la 
prima vedere. Un coup de foudre. 
La doua săptămâni după ce s-au 
cunoscut, fata ii propune să-și 
cunoască intâi părinții. Gând la 
gâna cu bucurie. Omul nostru 
își vede socrii și fixează nunta 
la 1 septembrie 1982. După căsă
torie, deși primiseră permis de 
lucru în Elveția se întorc acasă. 
In Benelux. Hotărăsc, de comun 
acord să crească patru copii. 
Doi să fie ai lor iar alți doi să-i 
adopte. Șapte ani încearcă să 
aibă parte de moștenitori. Nu 
reușesc.

si de al tii
_> »

dină de 1600 mp și o pădure. 
Sectorul de flori și leguminoase 
îi aparține soției. Soțul se ocupă 
de compartimentul furaje. Anii 
trec. Unui după altul.

infiați. D-na Shonkert, fosta noas
tră compatrioată, este o ființă 
foarte hotărâtă. Dumneaei orga
nizează Un convoi umanitar cu 
ajutoare care, in data de 9 fe
bruarie 1990 la ora 5 ale dimine
ții, pleacă spre Țara lui Dracula. 
La acea dată membru „expedi
ției" știau despre România că a 
fost condu.,ă de un dictator care 
semăna, la caracter, cu popularul 
erou al filmelor americane de 
groază.

mai repede cu putință, părinții 
naturali, l’c părinții Alinei i-au 
găsit repede. Ei au semnat hâr
tiile repede fără %ă aibă vreo 
pretenție de ordin material. Se 
spune că nu e bine să schimbi 
numele copiilor pentru că aceas
ta operație nu le poartă noroc. 
A'a se face că Alina a devenit, 
odată hârtiile semnate, Aline. 
Naționalitatea: luxemburghezii.

cit cu condiții ca și capitaliștii 
sa lie domni cu el. Pentru ceea 
ce a făcut pentru copil cere să 
fie răsplătit cu suma de 1000 
(una mic I) dolari. Deși brazilie
nii le ceruseră, penlrti concepție, 
o sumă mult mai marc, familia 
Van’T Slot nu cade la învoială. 
Noroc că a intervenit, l.i momen
tul oportun, doamna contabilă. 
„Dacă t() ceri J000 dolari, atunci 
și noi iți cerem să plătești pentru 
cel doi ani șl Jumătate cut am 
avut grijă de fiul tău. Ce -ici?” 
Acum s-a lăsat un moment de 
sitspence. Toți șli.iu, în afară de 
tatăl luj Pctrica. că ceea ce spu
nea contabila nu era legal. Ni
meni nn plătește orfelinatul Dc- 
' âl Stal ui, sărai ii’...

Ceea ce merită făcut, nu meri 
tă tăcut pentru bani. Omul se 
sperie că va rămâne in pagubă 
și iși pune semnătura pe hârtii 
fără să mai emită nici o alfă pre
tenție materială.

La Judecătoria din Tirgu Jiu 
totul a mers ca pe ață. Intr-un 
sfert de oră, întreprinzătorii și 
amabilii judecători olteni au re
zolvat totul. Petre și Alina au 
devenit frați. Ei sunt acum copiii 
respectabilei familii luxembur
gheze Van T Slot.

La trei ani de la Evenimentele 
dc la București părinții sunt 
foarte mulțumiți de evoluția o- 
draslelor pe care le-au adoptat. 
„Pieter e un băiat fantastic. Vor
bește mult și parcă e mai inteli
gent decât sora sa. Aline e o 
fată foarte drăguță și e foarte 
atașată de noi".
zzzzzzzzzzzzz/zzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzz,»

Porcul pușcăriaș
„Da, aicni un porc in pușcăria noastru", a confirmat căpitanul 

l'etius Kmuitsoela, angajat U1 unei închisori din Africa de Sud.
Porcul icspcctiv a ajuns în arestul poliției după ce mu-ulmanul 

Mahommed Il.iffafce a depus o plângere în care susținea cu ani
malul, fugărit de câțiva extremiști de dreapta, a Intrat în magazinul 
sflu, situat in orașuț Bloemhof. din Transvaal.

Da menționat că musulmanii nu consumă carn0 de porc ți 
evită orice atingere cu acest animal domestic.

lîaatsoU.i a precizat că porcul va rămâne in detenție până 
când ciutul ituțilc vor decide dacă persoanele implicate în incident 

umiea/ă a li deferite justiției

— Credeți că Peire și Alina 
mai au vreo amintire despre Ro
mânia ?

— Pieter, în nici un caz. A- 
tunC) cânii l-am adoptat avea 
doi mi și jumătate, dar avea o 
dezvoltare asemănătoare unui 
copil de șase luni. Aline avea 
trei am. S-ar putea să-și mai a- 
ducă aminte de câte ceva. Cine 
știe ?

Copiii sunt la grădiniță. Înva
ță dialectul luxemburghez care 
le va deschide largj perspective 
în viitor. în fiecare zi când vine 
de la serviciu, tatăl lor se plim
bă cu ei prin pădure Vr-a să le 
stimuleze pofta de mâncare. Du
minica merg să culeagă ciuperci 
în pădurea din apropierea casei. 
Dacă sunt norocoși, găsesc. Dacă 
nu, nu.
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S. C. REALCOM S. A. PETROȘANI, 
CURSA SPRE ECONOMIA DE PIAȚĂ
Unități reprezentative

Valea 
firma

)' '• Dintre societățile comerciale din 
fliului, SO .Realcom“ SA Petroșani este 
|BU cea mal mare pondere în aprovizionarea 
ptpulației cu produse alimentare.
I • Activitatea sa se desfășoară in orașele Ani- 
®oasa, Petroșani, Petrila.
f. • Volumul produselor desfăcute este evaluat 
Es r'rinrele 9 luni ale acestui an la peste 3,5 

illi.irde lei.
■ • €ota medie de adaos comercial nu depă- 
Jeș'.e 16 la sută.
r Aprovizionarea unităților comerciale se 
face direct de la furnizori nemaifiind în acest 
fcens nici o verigă intermediară.

• SG Realcom .SA Petroșani are mijloace pro
prii de transport și personal specializat în acest 
sens.

• Numărul unităților din subordine se ridică 
la 79.

• 33 de magazine sunt specializate în desfa
cerea produselor alimentare.

• 28 de unități sunt specializ.ate în activitatea 
de alimentație publică.

• 8 unități sunt profilate pe specific de pro
ducție,

• 3 unități reprezintă depozitele societății.
• 2 unități — Gambrinus și Minihotel Piață 

— au activitate de cazare.

Magazinul 16
■ I unitate: Maria Bârcan, I-

rina Stuparu; ajutor Filofteia 
W arinescu.

Desfacere lunară — 65 milioa
ne lei.

Vânzare zilnică — peste 2 mi
lioane lei.
j Personal

Program 
6,30 — 20; 
duminica închis.

calificat.
de funcționare: zilnio 
sâmbăta 6,30 — 14 |

Desface 
haroase. ] 
făinoase, 
triale.

Relații

din localitățile Arad, Tg. Mureș, 
Petre.ștl, Alba, Sibiu, București.

Unitatea are beneficii lună de 
lună.

r produse din carne, za- 
pâine, conserve, paste 
băuturi, mărfuri indus-

cu furnizorii din țară,

1

Magazinul 15

Magazinul

Șefi unitate : Mar in Maia 
Olivia Popa.

Desfacere lunară peste 30 mi
lioane lei.

Program de funcționare, zilnic 
6.30 — 19; sâmbăta 6,30 — 14 ;
duminica închis.

Vad comercial apreciat.

Total personal 18. 
lună de lună.

beneficii

stabili, o- 
muncii fie- 
tot mai

Unitatea are clienți 
norând prin calitatea 
cărui angajat cererea 
pretențioasă a cumpărătorilor. 
Produsele cele mai solicitate; pâi
nea, preparatele din carne, con
servele — legume și fructe —, 
paste făinoase.

— Șefi imitate, ec. Elena Ștefan; lucr.itor ge. iionar Marcela
Srpeș.

— Unitatea a 
Îritr-Un an de zile 
milioane lei lunar.

— Personalul 
capacitate profesională.

— Programul unității : zilnic
duminica închis.

— Magazinul desface produse 
roase, ’con‘<rve, Lăuturi, mărfuri

— Realizează beneficii lunii de lună.

făcut lin salt 
să ajungă de

6,30 — 19; sâmbăta 6,30 — 1 ,

din carne, pâine, prodire znha- 
nealimenlare.

Unitatea 26 Petrila Magazinul 31
Șef unitate: Ioan Popa.

Restaurantul „Bulevard

Desfacere lunară 
ne lei.

Unitatea lucrează 
jați, realizând lună de lună 
neficii.

Ponderea cea mai mare 
desfacere o dețin preparatele 
carne, conservele și carnea.

Programul unității : zilnic

— 19; sâmbăta 6,30 — 14; 
minica închis.

clu-

cu t 1 anga-
be-

în 
din

6,30

V .d comercial câștigat 
calitatea servirii, seriozitate 
respectul fața de clicnți.

prin
$1

Unitatea onorează comenzi 
torturi, fursecuri, prăjituri 
la comandă. Solicitați produsele 
acestui laborator.

de 
etc

Munt'

peste 20

S fi unitate: Ilie Duță, Ioan 
D’.cliițu.

Unitate reprezentativă a socie- 
tăț i. cu o mare pondere în des- 
f u -re și cu specific de alimenta
ție publică. Băuturi alese, bău
tori fino, berc la sticlă — import 
și indigenă — bere vă.sală, an
tren ambianță, ospitalitate.

Bucătăria — șef bucătir Cris
tian l’ercnczi — se recomandă de 
la sine: ciorbă de burtă, gustări 
reci și calde, mese comandate, 
linie de autoservire bine apro
vizionată, micul dejun.

Revelionul cel mai plăcut pen
tru populație se organizează și 
se petrece numai la... Bulevard.

Șefi unitate: Mircei 
nu, Valcria A.untcanu.

Desfacere 1 tnară — 
milioane lei.

Unitatea lucrează cu 14 anga
jați, desfăcând produse din car
ne. pâine, cereale, zaharoase, 
băuturi, mărfuri industriale.

Program de funcționare: zilnic 
6,30 — 19 ; sâmbăta 6,30 — 14) 

duminica închis.
Preocuparea pentru ,-,nrovizio- 

nare și senire civilizată este 
seninul distinctiv ai magazinului.

Magazinul
39 Aninoasa 

ș fi unitate : Ghcorglre Victor; 
l>->rel Vârdca.

Desfacere lunara : peste J8 
milioane lei.

Desface carne, preparale clin 
Jfarnc, pâine, culisei ve, produse 

I industriale.
iu Unitatea are încadrate 12 pcr- 
L^Ojne calificate, reușind sa-și foi- 
gjnnze rin stabil vad comercial.

f’rogram de funcționaro, zilnic 
<£,30 — 19; sâmbăta 6,30 — 1 I ■ 
Gtiminica închis
• •.Vrviirca civili/ I».a și realizarea 

n fiorilor este aiipnnentnl caic 
9 definește

r.i^iu.i realizată de

Ghcorglie CIIIRVASA 
Dorcl NEAMȚU 
Sorin OPREA

LABORATORUL 
PETRILA

Șefi unitate : Ileana Jur că; 
liana Corlan.

Unitatea produce zilnic peste 
25 de sortimente de produse de 
cofetărie și patiserie.

Rulouri, savarine, București, 
lămâițe, isler, pateuri cu brânză, 
linzer cu mire, torturi, fursecuri 
sunt doar câteva din sortimentele 
care se pregătesc aici.

Desfacerea produselor sn face 
în localitățile Petroșani, Petrila, 
t.onea, Vulcan, Aninoasa.

Laborator „Hîrmes” Petroșani
Șefi urible : Irina Ciortan. Marin Popa.
I, ibo~atr.il ui ar c imitate proprie de desfacere, rralizând 

vânzări. inedie lunară de 7 milioane lei.
Sortimentele care se pregătesc ai^i simt diversificate și mult 

câut ile de consumatori. 15 sortimente de prăjituri, 6 sortimente 
de produce cie patiserie ies zilnic spre vânzare din sala de producție.

zXii i lrrrcdz.u și sjjcciali‘.t .1 Mau neta Iloua, câștigătoarea mai 
ni1.H >■, concursuri de specialitate.

I.'nilatea onorează toate comenzile dnma*ioe.liâ in col mai 
s"url iimp și cu produse de calitate.

'VD.I
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Intcrpreții de muzică ușoară din Valea Jiului 
au dezamăgit juriul și publicul

Artă fără studiu
nu se poate

I'c tivului „Cântecul adâncului" — ediția a NXI-a s-a încheiat. 
Pentru organizatori, a fo.-l un succes, unanim remarcat. Publicul, 
deși nu atât de numeros cât ne-atn fi așteptat, a fost „aproape" de 
concutenți (cu câtevti excepții), inanifestându-se decent, dovedind 
■că fiecare spectator este un bun cunoscător aj muzicii ușoare. 
Atât Casa de cultură cât șl l.igj sindicatelor miniere, .sponsorii, 
tcți cei implicați au făcut ceea ce era de făcut pentru ca să fie 
bine, yâ lipsit însă esențialul, din partea Văii Jiului: valoarea ar
tistică a ccncurenților care ne-au reprezentat. La selecția de vineri, 
deci d'.n preziua concursului, s-au prezentat din Vale 11 concu
renți. Comisia de selecție, deși înțelegându-șl just menirea, a 
acceptat — totuși cu larghețe, pentru concurs, 5 concurenți din 
Vale. In ideea de a le da o oarecare șansă și de a nu apare pe 
scenă, intr-un festival din Valea Jiului, un singur concurent, din 
partea gazdelor, așa cum ar fi fost normal judecând după modul 
cum s au prezentat „talentele localnice". Comisia de selecție, a 
acceptat, alături d» prezența concurentului Vasile Marian, care a 
reprezentat Casa de cultură din Petroșanf și care are și studii 
muzicalo pentru muzică ușoară, încă patru concurenți — un fel 
de „ch.Tri in țara orbilor". A respins 6. Și atunci s-au dezlănțuit 
pasiunile locale. Pasiuni care fao numai rău. Vinovat,!, directori 
de așezăminte de cultură, care ar fi trebuit să fie ei cei mal e- 
xigenți. S-au implicat și lideri de sindicat suparăți că li se spune 
adevărul * Așa au procedat domnul Nițescu de la mina Lonea, 
lider de sindicat, și domnul Pop Zoltan, directorul clubului EM 
J.onea. Dovedind lipsă de discernământ, au făcut presiuni asupra 
membrilor juriului, ajungându-se, în cazul domnului Pop la in
sulte f.c adresa acestora. In cauză se aflau doi concurenți de la 
Lonea, care s-au prezentat sub nivelul concursului și care an fost 
respin-i, primiți < p<.j în concurs „sub presiune" pentru ca în final 
să primească ni*te note umilitoare din partea juriului șl să ne 
pună in situația de . asculta jenați comentariile inv itaților. Să 
fim bine înțeleși, nu este vorba decât de amestecul nespecia- 
liștilor într-o pr< ti-n sau alta, ceea ce inevitabil duce la eșec. O 
moștenir.- a t'.mpur or revolute în caro „culturnicii județeni" 
dădeau indicați. cu un ac, de superiori, considerându-se atot
știutori șl când, în „festivaluri" gen „De pe marea scenă a.,.“. 
se strecurau pe principiul păgubos al a.șa-zisei culturi de masă, 
nonvalori. Culmea, primeau și prern.i. Era miner, trebuia să ia 
obli; atoi'.u, preiruj. Era țăran, trebuia obligatoriu premiu. Era de 
fa „b: gada arti tică", trebuia premiu. Și așa mal departe. Premiile 
se contabilizau în „întrecerea socialistă". Orgoliile aduceau în prim 
plan nonvaloarea. Timpurile s-au schimbat, oamenii nu. Mentali
tatea a rămas. Și de aici, inevitabil, eșecul.

La concret, iată prin ce au păcătuit concurenții din Valea 
Jiului, cu excepția lui M. V. : intonație aproximativi. aritmicitate, 
emisie a sunetului deficitară, defecte grave de respirație și dicție, 
alegerea eronată a repertoriului — un repertoriu învechit, auz.lt 
la noi le ani și ani, pe care îl cânta generația anilor '70 — tendința 
de a imita un solist consacrat cu orice preț. Cineva djn juriu a 
râs, d a dreptul, ascultând un concurent din Vale. „Asta să cânte 
în baie !“ — a zis omul. Adftugăni faptul că reprezentanții noștri 
nu știu să se îmbrace pentru scenă, ce fel de pantofi se asortează 
la un ccstum s.,u Ia o rochie, că nu știu să se miște po scenă, 
făcând un „joc" penibil. Asta în situația în care nu stau ficși pre
cum dulapul. Diletantism și lâutărie curată.

Este evidentă cauza princip â : lipsa școlii de muzică. Lipsa 
studii! r muzicale. Avem profesori, avem bază materială. avem 
tal-.hte mei marj sau mai mici, dar păcătuim prin infatuare în 
rândul unor directori de club din local.tațile Văii, prin patriotism 
local și prin aplicarea principiului : „al meu e grozav", deși Cj 
săracul... 6-a ajuns ca un concurent să fie disputat ca o marfă, 
între dună clubu i. Este vorba de Miki Kurta revendicat pe un 
ton „incisiv- de directorii cluburilor din I’etrila și Lupeni. Ca în 
povestea cu batista. .Sugeram respectivilor directori să-i taie în 
două pe concurent. Sau ca În biblie.

E'idcrn este că trebuie pregătită mult mai bine prezența Văii 
Jiului, este nevoie de școală, de studii muzicale coregrafice șl de 
dicție specifice, de îndrumare atentă și centralizată, eventual pe 
Kmgâ Ca a de cultură. Noi trebuie să facem asta. Avem cu ce și 
cu cine Trebuie doar să vrem, pentru ca la ediția de anul viitor 
să nu mai roșim. Nu mai poate fi acceptată nici lăutărin și nici 
nu mai vr»m muzică făcută după ureche 1

impresii despre festival»
„CÂNTECUL ADÂNCULUI

VASILE MOLODEȚ, profesor 
de muzică, director al centrului 
județean de îndrumar? a creației 
artistice, Deva, membru ai ju
riului. „Nici noi nu ne-am impli
cat suficient. Puteam șl trebuia 
să facem mal mult pentru acest 
festival de tradiție șl rezonanță. 
Concurenții din Valea Jiului care 
au urcat pe scenă — nu mai vor
besc de cei care au ,picat" la

selecție, în prealabil, nu au de
cât, eventual bunăvoință. Nu au 
pregătirea necesară Unii dintre 
intcrpreții din Valea Jiului au 
făcut notă discordantă — e ade
vărat nu au fost mulți, doi sau 
trei, dar este suficient penlru a 
strica imaginea Văii in concurs".

ANGEL GRIGOR1U, scriitor, 
membru a| juriului. „Organizare 
excelentă. Concurenți de elită.

Din Valea Jiului, numai Mm ian 
Vasile. Atât". ,

t t
GEORGE ȚÂRNEA, scriitor, 

membru al juriului. „A foii un 
festival de elită, cu organizatori 
de mare suflet, cu sponsori ge
neroși și cu un public de excepția. 
Sper ca la anul recolta Văii Jiu
lui să fie mai aproape de ceea 
ce trebuie să fie. de ceea ce era 
până în anii trecuți". (Aii!) /
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•Sâmbătă, ora 11,

FOTBAL, divizia A
JIUL Petroșani — FC Bihor.

O partidă deosebit de grea 
pentru noua echipă a Jiului, în 
conjunctura în care FC Bihor 
vine după un scmieșec acasă. 
Și totuși, speranțele noastre sunt 
pentru o victorie.

FOTBAL, divizia C.
Minerul Bărbăteni — Mureșul. 
Deva. Pjrtida are loc astăzi, de 
la ora 15, pe stadionul formației 
gazdă. Un meci care poate pro
pulsa harnica echipă a EM Băr- 
buteni din nou in plutonul frun
taș.

Duminică, ora 11.
FOTBAL, divizia B.
AS Paroșeni — Minerul Mătă

suri. Meci dramatic pentru gazde 
in compania minerilor din Mătă
suri, Gugu și ai săi sunt hotărâți 
să lupte pentru un obiectiv mare 
— dar elevii lui Marcu Buzduga 
pot lrânge, prin elan și dăruire, 
visui cel măreț al oaspeților.

Minerul Lupeni — Construc
torul Craiova. In mod normal, 
colegii lui Ga.șpar nu pot să nu 
obțină victoria, cel puț;n la a- 
celași scor la care au câștigat 
In fața mctalurgiștilor din Cugir.

Minerul Uricani — Dacia Pi
tești. Detby-ul campionatului se 
desfășoară la Uricani. Dacia, e- 
chipa cea mai periculoasă, emite 
pretenții la titlu, dar elevii lui 
Maria șl Marian n-au pierdut 
nici un meci pe tcren propriu. 
Pronostio 1.

VOLEI. Jiul Petroșani — CSS 
Baia Mare, adică începe campio
natul. I’uiu Săsăran așteaptă să 
debuteze cu dreptul. (D.N.)

și simplu,
„Cântecul 
fost chiar 
zic. Mi-a 
Ion Horea, 
zident, nici nomcnclaturist, i 
acoiit. A fost (și est ) poet, 
rămâne.

Mi-am rezersat acest col1, 
pagină, pentru a scrie despre 
care nu se văd la festival, (n.a. 
— cred că festivalm de ja Petro
șani l-a întrecut pe cel de 
Mamaia!) Intr-o noapte — 
când dormeau (așa i-am lășat eu) 
până și arestații din „stabilimen
tul" poliției, i-am găsit pe scenă.

Lansare

„Cântecu!’’ lui Dulăiință
Nu fac pe nebunul! Am

.și cu martor, participant sau,
concurent la festivalul 
adâncului". Ba. am 
și premiant. La poe- 
dat premiul I postul 
Asta n-a fost nici di

ni ei
•Și

de carte

l’rof. Iloruțiu Al LXANDRISt U

VIDEO Fil.M

Filmul nu
Spcct .torul de film a v,i râmând Coriclu- 

zia se trage de la „in-,adaiea" v.deotccilor și a 
sălilor de cinema, in cnid.i unor p ețuri | ip.rate. 
k.tc adevărat, problemele cotidianului sunt 
m.<ri, dar este ioc și pentru film. De piida, in- 
ir-tin box-office al celor rnai vizionate lilme in 
jtomar.ia in primele opt luni ale anului, clasa- 
m> ntul ar arata cam așa : Bodygti.ird (■ u 737 918 
spectatori); 2. Ultimul samaritean (699 870); 3.
■ inaliza finală (693 215); I. .Singur acasă (637 48 ); 
.>. Formidabilul (573 0)3); 6. Uite cine cu cine 
voroește; 7. Itambo III; 8. Amintiri.' tot dă ; o 
• anarwlo 10. Întoarcere la I.iimna Albastra, 
o inie, pe locul 11 apărând t.lniuj românesc 

i: conjugal.
iten» deci cura Iuzk'ii i tă avem un public 

im, t“ de filme, un potențial numeric impor 
i irit, o rezerva ce Va aSl^uia câțiva am J'.- aici 
■m o.o rentabilitatea corni rțulni < n film.

r știm ce va fi însă cu rclebri r-oni -ie de
.,,ura (iar ceazuiă ?), așa numita Comisie de 

- i-ific.are a Filmelor, din cadrul CMC. F.a este 
■A.nțM lui P’tre .Salcudeanu, cx-mineIrul Cul
ori), cei prim eu chibiții in vine fă.â comisii'

va dispare l
de cm ură. Comisia iși propune interdicții pro
iecției in public a filmelor care prezinui pericol 
pentru moralitatea și ordinea publici. Dir cinc-o 
ti comisia ? Am auzit l.i Ministerul de Interne, 
Ministerul Învățământului, Ministerul Juttrției, 
Mini.stciul Culturii, CNC. Cu alde Sălcudeanu 
ne-am cam lămurit. Nu mai vrem alții I Deci, 
d.tcâ domnilor tovarăși nu le va place un anume 
film, dâ-i iarași cu al(i distribuitei i de filme, 
cu concurență neloială. Corni ii și comitete de 
le apuca râsu-plânsii I

l’.in.î atum i, iatî un box-office al centrelor 
de inscucri dm r-'troș.-ni (poale ne trimite 
cineva și sug. iii in scris sau topuri din celelalte 
orașe ale Văii Jiului, ar li interesant I) :

1. 'țintă dili.il.i (sup< facțiune cu Jcan Clalldc 
Van Dammc).

2. Ultimul erou Ut acțiune (superacțitmo, fic
țiune cu Ar. .Schwai zzeneggcr).

3. Corp d”lict (psihothi illcr, erotic cu M.idonna 
VVilli un D ifoe).

4. Alpinistul (■ upcracliune cu S-lvestcr Slal- 
lone,

5. Ultimul mohican (aclinn»', dragoste, dramă 
ishirica i ii Nladelciiie Jilowi). (tâiiii TUȚU)

di 
cei

Ja 
pe

’ Astăzi, la ora II, la Cluj se 
va produce un eveniment cultural 
important pentru noi, cel din 
Valea Jiului: lansarea cărții pro
fesorului Vintilă Szkoblci: „Lo
gică șl perspicacitate. Ghicitori 
și întrebări cu tâlc". Cartea este 
tipărită Ia Editura VNG 
LOGOS din Timișoara 
afla în vânzare și în 
din municipiul nostru.

După cum suntem
sub tiparul acestei edituri se află 
în momentU| d0 față mai multe 
titluri, ale unor autori din Va
lea Jiului, printre care amintim 
pe Dumitru Velea și Grigore 
Goanță. (G.C.)

& GO 
și se va 
librăriile

informați,

La C' , de cultură... Cum, pe 
cine? Profesorul Ion DuJunnță, 

directorul Casei de cultivă țcâl 
a mai rămas dm ea), Trbi Bor» 
diua („două probleme", cuoos- 
câu-rii știu...), meșterul Căiin<\mM 
i.Nil, pentru prieteni) șl „bodj- 
goardul" Casei dc cultură; dq 
pensionar căruia îmi scapă ni> 
mele, făceau., decoruri. Dcccnirjț < 
apreciate de toți, la și după Ie»>4 
tival. Mi-am adus 
noaptea aceea, că, 
vremuri, orgoliile 
țările. Din noaptea 
pect pe Ion Dulâmlțâ, nftji mult 
decât 
decât 
tul e

amiBle, îft 
indiferent ii* 
înving agUp- 
accc», i|

se așteaptă și mai Mtulf ' 
mă așteptam. Restul? Res- 
vânare de vânt... (M.B) jj <

«• w • 1
1

m» 
alei»

Carte ia 
îndemâna 

studenmor »
Rubrica de astăzi se vrea 

scmn.d pentru cei ce țt-<ru
ca lăcaș de învățământ Univer
sitatea Tehnică Petroșani. ij

La librăria „Ion Creangă" din 1 
Petroșani găsiți o scrie dc lucrării 
de specialitate la pre^ujA lmă1 
concurență, din care «uni»t i. 
W. Kecs — Electricitate și «un 
coelasticitate — 52 lei; klnrgafj 
Evaluarea geologică și hHtustriaMfa 
a zăcămintelor miniere — 39 Mf} 
Iușan — Fizică — 27 lei; Pop —>7!
Automatizări în industrjo 

nieră — 36 lei; Kcranka — 
ploatarea, întreținerea repar»£ 
rea combinelor miniere de ab»J 
taj — 12 lei.

Și multe altele! Nu trebuie dwj 
cât să întrebați și la prețut 
pâini vă puteți completa b>bl"^ 
tcca tehnică. (A.R.)

Fundația „I. D. Sârbu ‘
în actualitate

Primim, iată, o știre dc la 
Fundația culturala „l.D. Mâibu" 
din Petroșani. Din dorința de a 
diversifica activitatea fundației 
și dc a îmbogăți astfel peisajul 
cultural al Văii Jiului, fundația 
organizează în perioada următoa
re, cursuri pentru învățarea litnr 
bilor stiăinc (engleză, francezii, 
germană), cursuri muzi< ale pen
tru iuvațarca gltitârii și cursuri

dc coregrafic. Sc wtcnpone «dl 
și deschiderea unui curs dc pne^. 
gâtire muzicală ți oorvgrafîcflS 
penlru interpreți tincn dc mw4| 
că ușoară. La sediul iuudațici, cu 
flat în clădirea Teatrului dram^B 
tic „l.D. Sârbu", locul undu Mt| 
vor desfășura cursurile, so 
primi țj alte detalii. Oricum, âQn 
înecarea și în cultură câte ccvațj 
în pofida lipsurilor materialul

Ca tot vorbim despre cultură 
și spoit, adică dc artă, educație 
fdir-play, l'tumos și alte... cuvin
te. Ieri, la 1’eiToșanl, magazinul 
COM11M a fost luat, cu ns.ait 
de țigani și alp venetici veniți 
din toata țara să vândă, sa cio:- 
dească și să c-utnpeie orice și de 
toate, la piaț i, Era zi de vineri. 
S-au îr.ci.ierat cu pcVroșar.enli

POFTIM CULTURA !
cinstiți, care 
șir la coadă, 
produse. Cei 
liti doar de pumiv, au 
de prin zona Târgu Mureș, voAjM 
toii d' un fel de lnnD.< amesteen" 
la. Spre lauda lor, -’ii
restabilit ordinea in câteva mi
nute, cu mijloace absolut legali.

așteptau dc oro 
pentru carne și alUC 
mai violenți, potera 
poliție, m'

Paf’iuâ coordonată tic
Gheorghe CIIIlfVASA și Horațiti ALEXANDRESC’U
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HeLc.' acterphori Implicat și în declanșarea 
cautv-i’u ui »a sionu.c

Persoanele infectate cu helicobacter pilon, 
o bacterie care este implicată și in producerea 
ulcerului, prezintă un risc de șase ori mai mare 
de a face un cancer de stomac-, în comparație cu 
persoanele neimectate. Mai multe studii suge
rează deja existența unei legături intre infec

tarea cu cest tip de bacterie și cancerul s.omacal.
Pentru a incerca să confirme această ipoteza, 

cercetă urii de la „Eurogasl" — un grup susținut 
de Comunitatea Europeană — au încercat să 
afle dacă infecția acoperea aceleași zone geogra
fice ca boala canceroasă implicată, efectuând 
prelevări sanguine la 17 grupuri de populație, 
bărbați și femei, care trăiesc în 13 țări din Eu

ropa, America și Japonia.
Oamenii de știință au constatat că procentele 

de iniecta’ic ei.iu corelate semnificativ (eu rare 
excepții; geografic cu incidența cancerului gastric 
și indicele de mortalitate provocată de această 
boală.

Astfel, la Copenhaga, Saint raul-Minneapolis 
și Oxlord, unde procentele de mortalitate prin 
cancer gastric sunt mici și frecvența bolii este 
scăzută, infecția cu helicobacter pilori este rară. 
Din contră, în Japonia. Polonia și la Gaia <în 
Portugalia), unde există o mare frecvență a can
cerului gastric, bacteria a fost depistată la foarte 
mulți subiecți.

DAGS IV
ANUNȚA

| începând din săptămâna viitoare DAGS TV va cfec- . 
tua lucrări de montare și racordare în zona Hcrmcs și 
blocurile învecinate. Doritorii sunt rugați să se prezinte la 
sediul televiziunii prin cablu pentru încheierea de con 
tracte.

Taxa dc racordare 40 000 lei se plătește in 3 rate — 
20 000 prima rată, 10 000 luna următoare — 10 000 la pri

. mirea semnalului.

iVă așteptăm la sediul aflat în str. Nicolac Bălcescu 
nr. 1, telefon 545014.

/ C A
ANIVERSARI

SA va fie viața o imensă câm
pie presărată cu florile pure ale 
iubirii peste care să nu se abată 
niciodată norii grei ai suferinței 
și durerii.

Este lot ce vă pot dori acum 
draga noastră doamna dirigintă, 
Luci Coi nea, de ziua dumnea
voastră, colectivul clasei a Vl-a 
B impreunâ cu părinții. Un sin
cer „La mulți ani!“, alături dc 
oelc mai frumoase gânduri.

(01263-14)
UN SINCER „La mulți am" 

pentru distinsa doamnă Maiiana 
Dănilă. asistentă medicală la EM 
Livczeni, din partea familiei Ne- 
dov și Dănilă. (0126312)

„LA MULȚI ANI" de ziua ta 
Vio. Cu toată dragostea Magda.

(0126336)

UN călduros „La mulți ani" 
Vio, din partea prietenilor Adi, 
Glauditi Vă ile, Robi si Mircea.

(0126337)

TOATE florile din lume pen
tru Simona-Lorelay Suba, un căl
duros „La mulți ani" din partea 
mamei. (0126339)

„LA MULȚI AN!“, sănătate, 
viață fericită și numai bucurii 
ii urăm Simonei Suba.

Cu drag lby și luliana. (0126339)

VANZAR1

VÂND urgent apartamente cu 
2 și 3 camere ultracentrale, de
comandate, parchet. Vulcan, bloc
I M, scara f», ap. 113.

URGENT, cumpărăm ap. 3—4 
camere zonă centrală.

Informații zilnic, ora 10—17 la 
telcior. 541351 și ora 18—22, la 
SllObS. (0126343).

PRJME.SC comenzi pentru fri
gidere și t:ongel.-rto<ire. Vulcan, 

Brazilor 5. Telefon 570944. (0126325)

VÂND urgent, struguri negri 
— 130 lei kx; țiu <i — 700 ii i/l, 
vin vechi n.gru — 300 lc-i/1. Mă
ruță Con antin, comuna Schela, 
GorJ (0126346)

VÂND iir-.-.-nt Dacia 1310 și 
(âr Relații la tel. 550091. (012633j)

VÂND dubițâ Fiat 238 F, cu 
motor, cutie de viteză, parbriz, și 
alte pie'.e dc schimb. Informații 
la t 'efon 545100, după ora 20.

(0126331)

VÂND urgent Opel Ascona și 
piese de rezervă, preț negociabil. 
Informații; Iscroui nr. 192. Fam. 
Șerbu, str. Vulculești, după ora
II (0126327)

DIVERSE

SC „ZENIT TUR" .SRL anunță 
intenția de majorare a tarifelor 
de transport cu 50 la sută și a

PUDLICITATE
adaosului comercial la max. 100 
la sută. (0126333)

OFERTE serviciu

SOCIETATEA comercială „La 
Salcia lui Ursu“ SRL Petroșani, 
str. Bucegi nr. 43, angajează — 
2 barmanc. (0126348)

SC „RADII/1 SRL Petroșani 
angajează: contabil, barman. Re
lații, tel. 545922, după ora 18.

(0126351)
CERERI SERVICIU

ȘOFER cat. B,C. profesionist, 
41 ani, ofer servicii la firme par
ticulare sau dc stat. Petroșani, 
Progresului (lângă Uzina Electri
că), nr. 1. Voicu Mihai. (0126349)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCIIIMB apartament 2 camere 
proprietate Dimitrov cu casa- 

COMEMORĂRI

FE 25 octombrie se împlinesc 3 ani dc când ne-a părăsit pen
tru totdeauna, cea care a fost 0 minunată soție și o mamă iubitoare

ILYES ELENA

Ai plecat in plină tinerețe./ Lăsând în urmă durere și tristețe. 
Ne-ai lasat pe veci nemângâiați. / Cei care ți-am fost foarte dragi.

Soțul Ioancsi și fiica Claudia.
Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul ci bun! (0126332)

FRATELE Pilii, cumnata luliana și nepoatele Andreea și 
Madălina anunță pe cei ce au cunoscut-o că luni, 25 octombrie 
1993, se împlinesc 3 ani de la dispariția prematură a celei ce a fost

ILYES ELENA

li vom păstra veșnic vio amintirea. (0126331)

ȚE VOR plânge mereu, iubitul nostru

VACAllIUC DARIE

soția Eici a și nepoțica R.unona- (0126341)

SCUMPULUI meu lată

VACARIUC DARIE 

la 6 luni dc| la deces:
Mă rog s..-ți fie somnul dulce
Că toate flciile din lume
La cap ți le-oi aduce. CATIA. (0126311)

A IRisCUr un an dc când a plecat dintre noi inbit;f noastră 
soție, mamă și bunică

MARIA ȘTEFANESCU

Vel liui veșnic in inimile noastre. (0126252)

AZI se împlinesc 3 ani de lacrimi și durere de l.-i trista des
părțire de scumpul nostru

POP Ml HAI (37 ani)

te plâng toată viața lor tata, mama și copiii tui IL.Ii, si AlcX.
Doino in pace. (0126219)

curte. Informații, telefon 513945. 
(0126305)

SCIIIMB garsonieră confort I 
proprietate Vulcan (cartier Co- 
coșvar) cu garsonieră confort I 
proprietate Petroșani. Petroșani, 
Dacia, 18/4. (0126347)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă 
pe numele Olteanu Iulian, elibe
rată dc UT Petroșani. O declar 
nulă. (0126350)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul 
SG „Scala IMPEX" SRL Petrila. 
O declar nula. (0126338)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Pop Petru, elibe
rată dc EM Vulcan. O declar 
nulă- (0126342)

S.C. S! C A R T S R l - GHIORGH HI
vinde uși complete cu zăvor, interioare și exterioare 

pentru blocuri. 1 reț informativ — uși exterioare 78 000 
lei, uși interioare — 75 000 lei.

Relații; zilnic la Primăria Lupeni, camera 19.
(0126280)

S.C. „ALIMPROD 
CONFfcL” SKL Petrila

cartier 8 Martie magazinul 42, în vederea deschiderii u- 
nui modern restaurant

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer tineri(c) calificați in meseriile de 

bucătar, barman, ospătar.
Condiții: seriozitate și ținută agreabilă.
Dc asemenea, angajează in vederea calificării prin 

cursur* de 2—3 luni la Brașov sau București tineri(c) cu 
aptitudini în domeniu. Se asigură plata școlarizării și 
bursă.

Condiții; absolvenți dc liceu sau școală profesională, 
vârsta maximă 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă- 
_____________ ______________ I

S.C. „Favior” SA Oraștie
prin SC „GM INTERNAȚIONAL COMIMPEX“ SRL 

Lupeni
a deschis un magazin dc prezentare și vânzare 

EN GROS și cu AMĂNUNTUL — confecții din blănuri 
pentru copii, femei și bărbați — în Lupeni, B dul Păcii, 
17 (fostul depozit CLF).

Zilnic, între orele 8—16, (0126296)

Abatorul Petroșani
anunță organizarea unei licitații în data de 28.10. 1993 

(joi) la sediul abatorului. Se licitează un trcillcr dc ani
male. Relații suplimentare Ia sediul abato;ulpi sau la 
telefon 542893. (0126345)

S.C. CUMiltl b.A. Petroșani
anunță scoaterea la concurs a două posturi de contabil.

Concursul va avea loc in data dc I noiembrie 1993 ■ 
la sediul societății.

j
Relații suplim*.-,....... ,<i u»roul personal al societății i 

din str. M. Eminescu nr. 22, telefon 512213.

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NOI" nparo sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SJL

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
or. J 2U/G2I/199L
C ont 3O7OG0201 — în Iu — ll( R Petroșani 
47217IG30 — în dolari US — BCR l’clrojini

Director: M1RCEA BUJORESCU
Director executiv; In*. Alexandru 

BOGDAN
bl

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75
Petroșani, str. Nicolac llălcescu nr 2
Telefoane: 54IGG2 (director-rcdaclor șei); 
115972 (director execuți v-administrativ 

difuzare). 512464 (secții). Țax: 093/545972

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str.
Nicolac llălcescu nr. 2. Telefon 54I3G5.

Materialele necomandate și 
ncpublicato uu s<* restituie. Res
ponsabilitatea morali $1 juridică 

asupra corectitudinii datelor cu 
prime In articole aparțin, tu 

exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU I 

Responsabil de numAr i 
II ALEXANDRESCU

Corectura l

Emilia ACUIRE1
Viorica F1RȚULESCU


