
COTIDIAN INDEPENDENT AL \AII JIULUI
ANUL II ML 280

EMINESCU,
BUSH
Șl HUSSEIN

Ce leagă aceste trei nume 7 
Numele poetului nostru națio
nal și ale celor doi conducători 
de state belicoase. Ti leagă ziua 
de 15 ianuarie. Este ziua In ca
re s-a întrupat în trecătoare fi
ință sufletul românesc. Este ți 
ziua tp care este programat în
ceputul unui război. Mai e o 
săptămină pină la 15 ianuarie. 
Românii se pregătesc să-și săr
bătoreasca poetul național. O- 
memrea întreagă așteaptă cu 
sufletul Ia gură aplanarea con
flictului din Golf. Ar trebui ca 
zilele dc naștere ale marilor 
poeți să fie însemnate iu ca
lendare ca zile de rugăciune și 
medita’ie. Dar Europa și Ame. 

, nea și-au trimis armiile să se 
lupta cu arabii pentru niște 
clmpuri de sonde. Ce leagă a- 
este trei nume? Doar veșnicul 

contrast din care se încheagă 
spectacolul lumii. Frumusețea 
stă alături de urît, bucuria de 
fri'tețe. iubirea alături de ură, 
hsțelepciunea alături de pros
tie. Prea-răbd3toarele noastre 
suflete de români, aflați La răs
crucea vînturilor istoriei, tre
buie să suporte și această tris
tețe erecteam să-nvățăm a 
muri vreo. artă.

Vasile Sebjstian DiNCU
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Intr-un a din illelo acestui în
ceput de an am avut prilejul să 
asist Ia un „dialog- aprins Intre 
doi vecini. afl.ri «imindoi la o 
vlrstâ respec'.abilA, rfnd este ex
periența de viață și înțelepciune. 
„Să știi, domnule, că sîntem un 
popor naiv... Ca să nu zic altfel. 
Ne lăsăm duși de nas. Asta e !“. 
„Nu știu dacă sîntem naivi... Dar 
leneși sîntem. Pentru că nu mun
cim IC. veni replica. „Să mun
cim '? reia primul. Domnule, ca 
să muncești trebuie să ai un mo
tiv, să ai sentimentul că mun
cești pentru tina Or, deocamda
tă...*.

Dialogul la care am asistat, 
involuntar, mi-a reamintit în
ceputul destul de trist al noului 

— V ccinii ăștia nu sigur pe cineva acolo sus: vino să Vuzi si 
tu ce prezervative imense nu ci in casă, față de alea amărite ale 
noastre !!!

Desen de Văii LOC’OTA

an, inclusiv tristețea programu. 
lui de revelion cu care ne-a feri
cit televiziunea, începutul de 
an, care deși aproape că a coin
cis cu prima aniversare a Revo
luției, prea puțin ne-a oferit sa
tisfacția împlinirii speranțelor, 
în anii „Epocii de aur“, începu
turile de an au însemnat mo
mentul marilor bilanțuri trium- 
faliste, cu statistici sforăitoare 
care disimulau, de fapt, o reali
tate pe cît de mizeră, pe atît de 
înfrumusețată de o propagandă 
demagogică.

A fost ce-a fost, dar ce ne-a 
adus primul an al libertății 7 Spre 
deosebire de anii epocii de tristă 
amintire, bilanțuri nu s-au făcut 
sau nu s-au făcut încă. Dar, ar 
fi contrar logicii ca, înainte de 
a face primii pași în noul an, 
să nu aruncăm o privire înapoi, 
sDre anul care a trecut, pentru 
a ne potrivi mersul după reaLi-
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tate. Privirea înapoi ne convin, 
ge că motive prea multe pentru 
satisfacții în domeniul economic 
nu prea există.

Producția industrială, față de 
anul precedent a scăzut la 89 
la sută; exporturile au scăzut ți 
mai mult, iar în domeniul in
vestițiilor lucrurile nu stau mai 
bine. Adevărul e că s-a muncit 
mai prost ca înainte. în multe 
locuri, dar mai ales în multe 
capete, adversitățile, confruntă
rile politice au împins pe pla
nul doi munca. Au fost campa
nie electorală, mitinguri, de
monstrații, contrademonstrații, 
dar au fost ți greve și revendi
cări. Au fost de toate, mai ales 
bișniță, o luptă aprigă pentru 
pricopsire pe toate căile. Dar 
mai puțin a fost poftă de lucru 
și de ordine.

Au lipsit, desigur, și regle
mentările legale pentru a da fie
căruia motivația, interesul de a 
munci. Nu a fost adoptată legea 
salarizării, legea sindicatelor și 
altele. De aici, dar nu numai de 
aici, criza de autoritate în con-

Ioan DUBF.K

(Continuare în pag. a 2-a)

DE NECREZUT !
Un fapt de necrezut, dar, din 

păcate adevărat Arpad Szabo, 
artificier la IM Livezeni, n-a 
aflat decît, după cîteva zile că 
fiul său se logodise Nu din vina 
fiului. Ci din vina factorului 
poștal. între 24 și 29 decembrie, 
după cum a aflat ulterior AS., 
care locuiește în Petroșani pe 
strada Zorilor, blocul 3, nparta. 
mentul 30, la cîteva zeci de me
tri distanță de oficiul poștal, 
i-au fost expediate trei avize 
pentru convorbiri telefonice. 
Dar nici unul n-a ajuns la des
tinație. Abia după Anul nou, o. 
mul a găsit în cutia sa poștală o

Ol
După atîtea sărbători, demara

jul nu este ușor. Mai ales in a- 
bataje, unde zilele de repaus, 
cînd nu s-a avansat și nu s-a 
lucrat nici la întreținere, și-au 
lăsat amprenta. Starea fronturi
lor e una, plasarea locurilor de 
muncă, ritmul de lucru, după 
zile de sărbătoare, e alta.. Adică 
se pornește greu. Așa a fost în
totdeauna. Și lotuși, semne buna 
există.

După 3 zile de lucru, dinamica 
extracției pe Valea Jiului denotă 
o creștere evidentă. De la 15 000 
la 16 000 și pe alaltăieri la 18 500 
tone. Dispecerul de serviciu, dl. 
Ioan Deak, ne-a comunicat ieri 
dimineață și minele care au de
marat cel mai bine: I’aroșemul 
cu 460 tone plus pe 3 zile și Pe- 
trila-Sud cu 42 tone. Și-au depă
șit sarcinile in a treia zi de lu
cru și minele Lupeni și Aninoa- 
sa.

Același efort se așteaptă și de 
la celelalte exploatări. Pentru 
că și cerințele sînt mari. Nive
lul de 17 000 tone — producția 
medie pe cele 3 zile față de me
dia de 21 000 tone zilnic din 
noiembrie — luna cea mai bună 
a anului trecut și, mai ales, față 
de producția medie programată 
pe ianuarie a.c. de 21 190 tono 
este încă scăzut.

De la Galați ne.a parvenit un 
apel: la marele combinat side
rurgic, stocul de materii prime, 
inclusiv cocsul, a ajuns la cota 
de alarmă. Or, de la exploatarea 
de preparare a cărbunelui Valea 
Jiului, de la preparațiile din 
Petrila, Coroești și Lupeni, s*au 
livrat Combinatului, doar 690 
tone de huilă pentru cocs și 
semicocs pe zi, ceea ce înseamnă 
aproape o treime din 19 000 tone 
cît se solicită de la Galați. Or. 
totul depinde de brutul extras, 
deci de ritmul abatajelor care 
va trebui să fie pe măsura cerin 
țelor beneficiarilor. Și cu sigu
ranță că va fi I (I.D.) 

telegramă. Probabil că e o in
venție nemaipomenită și unică 
în lume a poștei din Petroșani, 
de a preda telegramele fără aviz, 
semnat, de primire ! Din telegra
mă a aflat omul că logodna se 
consumase la finele anului tre
cut. Iar de la Satu Mare, de 
unde i s-au trimis, a aflat de cele 
trei avize pentru convorbiri te
lefonice...

Sa ne mai mirăm că nu ne :i- 
jung Ia timp, acasă abonamente 
le la ziare, dacă lucrătorii poștei 
dove ’esc alîta lipsă de probitate 
și corectitudine profesională 7 
(V.S.)

SPARGERE
în noaptea de 7/8 ianuarie a.c., 

a fost călcată de hoți Alimenta
ra 16 din piața Petroșani. An
pătruns spargind un geam la
cantina restaurant de vis-u vis, 
după care, spargind inert o uțrt,

s-au oprit la raionul de produse 
zaharoase al unității. N-au luat 
nimic altceva decit aproximativ 
30 de cartușe de țigări „Hollywo- 
od“. Mari fumători, dom'lc ! Po
liția cercetează. (P N.)

l'ii o Inn.j dc Zile chioșcul d._ 
Ziine de lingă |.” ;irt '-ta in< rus. 
Din motiva „ oiai.. Caz d>? 
bo.iiii, c'iii. odiu și alte „'.■izuri", 
i-lii țin ■ Pa i ii'l puteți — SIJ 
un vreți — sa v-î mai fticeți mun- zinrw.

-r.i, IA /iți |* al0i. CA dorilmi sa
gfr.esr . Nn v :i eaiii vedeți dum-
neavG: iSilâ piui. li-r.i ., J ;r nourt
n i ** c ] ir» nnn. ea in plină
7nnâ f .1 ului si ml
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Z .huria Ciunt uc este artificier 
la IA’ Băibăteni. Nu de ieri alal
tăieri, ci de vreo 15 ani. Om așe
zat, la locul lui, dar neferit de 
nț izuri. Primul și cel mai mare 
’l-a avut cu fosta soție. După cîți- 
va ani de căsnicie, din care a 
rezultat și un copil, acum de 12 
ani. s-au despărțit. Au divorțat, 
s-a dat și o sentință judecătoreas
că privind domiciliul copilului, 
al tatălui, al soției. Conform ho
ta irii dl. Zaharia Ciuntuc a 
rămas în apartamentul in care 
locuise și pînă atunci, in bl. 50 A 
de pe strada 7 Noiembrie din 
Lupeni. Omul .și-a refăcut viața 
și cînd credea că a sfirșit-o cu 
necazurile, au venit altele. Apar
tamentul în care locuiește lace 
parte dintr-un bloc de interven
ție al TCH — brigada Deva. Du
pă atîția ani TCH a solicitat a- 
partamentul în care locuiește, ca 
aparținîndu-i. Maa Băi băteni a

Cinci zre fără pîine
Semnalam, pe l.i -firoitul anulai trecut, faptul ia la magazi

nul 14 colonie, nu a fo-rt pline le c ni zile. I abia a de piine n< a 
răspuns următoarele

„Față de cele relatate in nota amintită conducerea 1MP in
tervine pentru 'abili: a a !■ ■ irului. în d ita de 22 decembrie și 
26 decembrie cj b murih de piine nr. 6670 și, respectiv 6671 cîte 
600 bucăți pline < an itate care reprezint.! comanda zilnică a a- 
cestui magazin. R.imin in li-cuție zilele de 23, 24 și 25 decembrie 
cînd intr-adevăr na s-a livrat la acest centru pîine, dar să nu 
uităm că în 23 decembrie a fost duminică, iar în 25 decembrie 
ziua de Crăciun cind toate magazinele au fost închi-?.

Pentru ziua de 14 decembrie se f ice vinovat disti boitorul 
Bruciu Nicolac care ui li sancționat cu diminuarea salariului pe 
timp de una Iun i eu 10 la sută. în toate aceste zile la sediul în
treprinderii s.a aflat eel puțin o persoană din conducere, care 
dacă ar fi fost informați de personalul magazinului despre cele 
întîmplate ar fi i itut interveni ca și locuitorii acestui cartioi al 
Petroșaniului să poat i mîu a de sărbători o pîine proaspăta și 
caldă. Rugăm ca pe viitor a existe o mai bună colaborare intre 
fabrica de pîine și magazinele de desfacere. Rugăm pe cei afectați 
de acest incident să ne scuze, iar cînd se vor mai ivi astfel de 
probleme rugăm să fie anunțată conducerea întreprinderii pentru 
a interveni Ia re tabilirca ordinii".

N„R. Răspunsul nu poate șterge adev irul acelor zile, ci doar 
să-1 întărească.

Doici NEAMȚII
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•Scumpirea asta fantastică, ce 
■ vrea voalată sub denumirea 
de liberalizarea prețurilor, a 
atins și acest sector de activita
te Dur de tot. O invelopă costă 
intre I? ți 13 mii do lei. Pentru 
v reparație capitală -e plătește 

cedat un apartament la schimb 
pentru ca domnul Ciuntuc să 
rămină in casă. Dar TCH nu ac
ceptă .și cerc evacuarea. Ajuns 
la limita răbdării și amenințat, 
zi de zi, cu evacuarea omul nu

mai știe ce să facă și unde să 
mearga. Ne scrie plin de năduf: 
„Di cînd am divorțat sînt me
reu purtat pe drumuri. Aparta
mentul mi-a rămas mie prin 
-en’ință judecătorească, la fel 

i și la recurs la Deva. Fosta 
nevastă m-a amenințat că îmi 
ia și apartamentul deși mi-a luat 
tot .și m-a lăsat fără nici un ban,

' t~‘~t -1—

'.un gș :',7 oii mai mult. AU,a 
im mnn.i aproape 800 de mii de 
lei. „Niște prețuri extraordina
re, a-ti pui manile in cap, nu 
uita, cx< iama, pe bunii dreptate, 
Wlrnul Alecu. Nu știu ce o sa 

■c iniimplc. Poate că o să reali
zeze cineva treaba asta și o să 
Ic reașeze. Desigur, soluția ar fi 
sa creștem, și noi, costul bilete
lor dc călătorie. Deocamdată, 
ii.o facem. Aștept im să vedem, 
ce-o mai fi".

( c-o mai fi vom vedea. Dar ce 
este acum nu prea constituie 
motiv de satisfacție. Dimpotrivă, 
Dc autobuzele aflate în circulație 
ser trage ca dc mielul gras. Și în 
schimbul întîi, și în schimbul al 
doilea. Pentru 1991 nu există 
contracte pentru autobuze noi. 
Se așteaptă, în semestrul I, cele 
patru, restante de amil trecut. 

după 15 ani munciți în mină. E 
adevărat apartamentul in care 
locuiesc aparține TCH. Dar nu 
este singurul apartament ce ține 
de TCH și în care locuiesc oa
meni din alte întrcprindei i. Eu 

cred că legea e lege pentru toți 
nu numai pentru mine. Am avut 
și avocat, dar mai mult m-a în
curcat dccît m.a ajutat, deși l-am 
plătit. Mi-a cerut 1000 de Ici și 
mi-a zis să plecăm liniștiți în 
concediu că s-a amînat procesul, 
care s-a judecat în lipsa mea. 
Dl. avocat mi-a spus să fac re
curs, mi.a făcut cererea, a trimis

Și fabricanții de bere• • •
an avut

Unul din motivele de... „ultimă 
ora" care au contribuit la insa
tisfacțiile cu care ne-am despăr
țit de anul încheiat a fost criza 
de bere. Am văzut și sîmbătă și 
duminică, chiar și luni, deci în 
ultimele 3 zile ale anului, zeci 
de oameni cu sacoșe, plase, lăzi 
cu sticle goale, stind la rînd, ore 
in șir, în frig, în preajma unor 
localuri de alimentație publică, 
cu speranța că vor veni mașinile 
cu berea mult dorită, pentru ca 
în noaptea dc Revelion, după 
sticla de șampanie, să-și poată 
astâmpăra setea și cu cite o sti
clă de berc.

Dar nu a fost să fie așa. După 
citeva telefoane adresate mai 
marilor comerțului in zilele de 
sîmbătă și luni, am aflat că fa
brica de bere din Hațeg are de
fecțiuni și nu lucrează, că în 23 
decembrie, un schimb a făcut 
grevă. După Revelion, deci în 3 
și 4 ianuarie, deși am insistat șl 
la comerț .și la Fabrica din Ha
țeg, nu am reușit să obținem 
decît justificări și acuzații reci-

Cit putem fi
(Urmare din pag. 1)

ducerea unităților economice, i- 
nerțic în structurile manageriale, 
alterarea climatului de muncă, 
diminuarea eforturilor pentru 
calitate și eficiență. Că industria 
extractivă, inclusiv mineritul 
Văii Jiului nu a constituit notă 
aparte în ansamblul economiei 
este binecunoscut. Mai mult, a- 
tît din sectorul siderurgic, cit și 
cel energetic se reclama insufi 
eiența cărbunelui.

Problema-problemelor: ce re 
va aduce anul 1901 '! N-avem 
planuri riguros detaliate și abe
rante, ca în alți ani. Există insa 
și trebuie să existe, programe pe 
care regiile autonome și unități
le constituite societăți corner-

privind în urmă cu un an
„Daca le pi unim și pe astea, a 
accentuat domnul director. In ce 
privește piesele de schimb, ha
rababura c .și mai marc. Con
tractele nu se onorează, delega
ții merg degeaba pînă la firme
le producătoare dacă mi duc cri 
ei și „dreptul". De fript, asta o 
știu toți cei din branșă. Nu dai 
ceva, nn capeți. Anvelope, seturi 
motor, acumulatori și alte piese 
după care umbli ca nebun apar, 
ca prin farmec, cînd scoți drep
tul. De preferință, în ultima 
vreme, materializat în bancnote 
străine. „Adevărul e că noi l.am 
obișnuit așa pe ăștia, zice dom
nul Alecu. Fiecare a încercat să 
se descurce cum a putut. Lipsa 
generează specula, corupția. Da
că ar fi fost piese la discreție, 
tc-ar trage dc mînecă [ȚQdUi. ila
rul ca să le iei"

dosorul la Deva netimbrat — era 
de datoria lui să ne spunii de 
timbru — iar nouă nc.a trimis 
o telegramă să nu ne prezentăm 
la proces că rezolvă el. Și așa a 
rezolvat că a rămas să vină exe
cutorul să ne scoată afară din 
casă. Dacă soția mea a insistat 
ca acesta să se legitimeze a a- 
menințat-o că „are loc la Bîrcea 
si dacă nu-și vede de treabă ma
șina e jos și imediat o duce11. Se 
vede treaba că unii se cred tot 
în timpul dictaturii. Nu mai știu 
ce trebuie să fac să rămîn în 
cas i“.

Tristă situație pentru bietul 
om. Chiar și după 15 ani de mun- 
ett in mină poți rămîne pe dru
muri. Vorbim despre democrație, 
despre drepturile omulux și se 
mai înlîmplă și astfel de lucruri, 
încă, la noi, de la vorbe Ia fapte 
e marc, mare distanță.

Gh. (TIIRVASA

revelion
prore. Comerțul susține că ma
șinile s-au întors goale sau cu 
ambalajele abia pe jumătate în
cărcate din lipsă de bere. Șeful 
expediției dc la fabrica de bere 
acuză comerțul din Petroșani că 
a trimis mașini la Încărcat fără 
ambalaj în schimb. Falnica ar 
fi lucrat pentru revelion cu trei 
linii tehnologice în loc de două, 
dar a fost și cazul cînd un 
schimb întreg nu a lucrat din 
lipsă de ambalaje. Aceasta într.o 
zi dc vîrf. Că în 30—31 nu s-a 
mai lucrat e... firesc, doar a fost 
Revelion și pentru fabricanții de 
bere. Pentru alte precizări, în 
afară de șeful expediției, mai 
marii fabricii nu au fost dc găsit • 
sau nn s-au lăsat... găsiți pentru ’ 
alte explicații.

In orice caz, disprețul față de 
setea noastră, ca și față dc spe
ranțele noastre de respect și , 
considerație clin partea mai ma- J 
rilor zilei e mare.,. încă prea , 
mare !

I. DRAG AN

de optimiști?
ciala trebuie să le finalizeze prin 
rezultate concrete și, categoric, 
incomparabile cu anul trecut. 
Asemenea programe stau și la 
baza activității exploatărilor mi
niere, ale celorlalte unități din 
R.A.II. Democratizarea vieții e- 
conomicc nu înseamnă lipsă de 
criterii.

Ce va aduce deci anul 1991 ? 
Altceva in afară de inflație, pe. 
nuric și liberalizarea prețurilor... 
și convulsiile aferente perioadei 
de tranziție a reformelor ? Este 
o întrebare la care răspunsul va 
depinde de soluționarea de către 
guvern a problemelor de fond 
ale economiei, cit și de sentimen
tul fiecărui cetățean că mun
cește în folosul său.

Cit putem fi dc oplimiști?

într-ade\ar, a ta este. Dar, 
după cum se vede, m Joc să 
dispui î, modul ăsta or iginal dc 
a fa< e rost do ceva, nvincl tradi
ții de zeci dc ani, a cunoscut în- 
tr-iin sing u- an o înflorire de 
nu-ți vine să crezi. S-a imple
mentat mai dihai ca firavele me
canisme ale economici de piață. 
In PJ90, pînă în apiilic num.îrtll 
rle autobuze în circulație a fost 
intre 40—12. „Ideal", cum s-a 
exprimat domnul Alecu. După 
aceea s-a mers ca racul. Urmea
ză o altă primăvară. Cum va fi 
atunci, se va vedea. Pentru mo. 
mont, acum în plină iarnă „nutc- 
lepiștii" voi- să fie ajutați. Și, 
pentru liniștea noastră, spci ca 
ecoul SOS-lui lor să nu se o 
prească la gardul do beton ai 
MUU)b;i7ci din Iscroni.

Ghcorghe PITEAM.

BUNE...
CĂMIN, Tinerii hefamlflști 

care locuiesc în căminul 11 A, de 
pe strada Independenței, din car
tierul Aeroport — Petroșani sînt 
nevoiți să trăiască în condiții 
deplorabile. Apă caldă nu e. 
Căldură în camere nu e decît 
acolo unde sînt improvizate re- 
șouri electrice. Liniștea celor ce 
vor să se odihnească cît de cit, 
chiar și în aceste condiții, este 
perturbată adeseori de cheflii 
care-și fac de cap în toiul nopții.. 
Poate fi numit acesta „cămin", 
se întreabă, pe drept cuvînt, n» 
nii din cei ce „beneficiază" de o 
astfel de locuință? (V.S.)

DOI ANI s-au făcut de cînd 
lifturile din blocurile situate în 
cartierul 8 Martie din Petrila 
stau pe butuci. Dl. Marin Tovă- 
nel, locatar în blocul 19, a făcut 
sesizări peste sesizări în acest 
timp. Degeaba. Acum se roagă 
de cei de la CDEE să vină să 
debranșeze liftul pentru ca loca
tarii să nu mai fie nevoiți să 
plătească degeaba 2300 lei tri
mestrial. A fost acum o săplămî. 
nă la Petroșani la CDFE, a a- 
nunțat, dar picior de electrician 
n-a văzut să vină. Oamenii urcă, 
pe jos, pină la etajul 9, da» 
banii pentru consumul energiei 
electrice al liftului (care n«

funcționează) se încasează. Nu e 
normal. (Gh. O.)

PREȚURI. Știți cumva care 
este prețul unei agenduțe de bi
rou editată de Editura „ALFA* 
din Deva ? 50 de lei. Trei foițe, 
un calendar și... nu se putea să 
lipsească, că tot e la modă, un 
zodiac. Adică mai nimic, dar,.: 
50 de lei. Curat liberalizare 3 
prețurilor 1 (Al. H.)

TELEFOANE. Defect din 25 
decembrie 1990, telefonul 55232 
nu și-a recăpătat nici azi tonul. De 
reclamat s-a reclamat și-n 28 de. 
cembric ți in 3 ianuarie 
1991. Dar fără folos. Po
sesorii aparatului tclefonio soli
cită și prin noi mai multă opera
tivitate din partea lucrătorilor 
dc la poșta din Petrila. (D.N.)

CONTAINERE. Preocupările» 
pentru curățenia orașului lasă de, 
dorit. în cartierul Carpați con* 
tainercle pline se lasă așteptate 
pentru a fi ridicate. Pe cînd 0 
intervenție rapidă, ca să ni se 
împlinească și nouă gîndurile la 
început de an ? Adică să fie mai 
bine. (D.N.)

TURNEU în perioada 15—20 
ianuarie, Clubul indicatelor li
bere al EM Petrila organizează 
un turneu cu spectacolul folclo
ric „Trecui muntele clntînd". 
Spectacolele vor fi susținute în 
următoarele localități, după cum 
urmează: Pui, Baru Mare, Hațeg, 
Sălașul de Su-, Aninoasa (17 ia
nuarie, ora 17), Lupeni (17 ia
nuarie, ora 20), Novaci, Tîrgu 
Jiu, Uricani (19 ianuarie, ora 16), 
Vulcan (19 ianuarie, ora 20), Pe.

1 tril» (20 ianuarie, ora 17) și Pe
troșani (la C < u de cultură, 20 
ianuarie, ora 20). Turneul se 
bucui ă de participarea nnor 
nume <lc prestigiu, precum. Ta- 
mara Buciuceanu-Bolcz, Lucre- 
ția Ciobanii, Viorica Flinta-.ii și 
Daniela Condurache. (P.N.)

4
Rubrică realizată <le 

Porci NEAMȚU

Șl NEBUNE
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Cine sprijină libera inițiativă ?
In urmă cu pe te jumătate de 

„n, printre alte firme particula
ro apărute în l.upeni, s-a des
chis și „Piscu". Statutul: unitate 
tle industrie mică, profilul — a. 
timentația publică. Localul s-a 
deschis in Braia, intr-o zonă in- 
!-us circulată, cu vad comercial.

Fiind pe artera principală a 
«asului ce întretaie marile car
tiere, mii mari ți mai puțin 
noi ale 1 „meniului, unitatea s-a 
buc at de căutare și bună a- 
pre icre, « ,i ales că oferea clien- 
tilor Matiuri naturale (vin și 
țuică) precum și gustări: meze
luri p vi spete de porc. „A fost 
tocmai ce ne lipsea, ne spunea 
un vechi lupenean", cărui miner 
r.u-i place să guste o sută-două 
de țuică curată, la un preț mo. 
dic, in drum spre casă î“.

Că așa stan lucrurile ne-o in
dica cifra dc afaceri care a a- 
juns la 4. J 000 lei lunar. Căutat, 
apreciat și cu perspective. După 
o jumătate de an de existență, 
localul, totuși, nu dă satisfacții 
întreprinzătorului, Alexandru 
.Varga; dimpotrivă, îi dă mai mult 
dureri de cap, insomnii șl amă
răciune. «Dacă mergem așa, ne 
paște falimentul0, «»e spunea pro

Ui'AOa IM MSTW ANTIC

— < um, I lise .’ le-ai întors l.i Pcm lupa fără ca măcar să 
rii ■ • a făcut e.i m ultimii 20 dc ani ?

Ilesi n <!•' X aii I OI <11 \

prietarul. Și motive pentru a fi 
supărat, disperat chiar, are... ca 
orice om bine intenționat care a 
pornit pe un drum greu, abrupt 
.și constată că, deși carul închi
riat e nou, începe să scîrțîie tot 
mai tare...

Un fapt simplu. într-o dimi
neață intră în local un ofițer de 
poliție. Era 9,30. Cere o țuică. A... 
nu rece. Că e frig afară. Caldă ! 
I sc încălzește și... a fost servit. 
Dar nu a servit. „Știi, domnișoa
ră, că pînă la ora 10 nu ai voie 
să servești băuturi spirtoase ?!“. 
Barmana a fost descumpănită. 
Nu, nu a știut. Și nu a știut des
pre Decretul 400. de care a uitat 
toată lumea, ci de o recentă ho- 
iărîre guvernamentală, apărută 
cu cîteva zile în urmă, despre 
care personalul localului nu a- 
flase încă. In fine, legea e lege 
— amenda a fost de 5000 de lei. 
Nu s-a plătit, dar se judecă.

O altă durere de cap pentru 
fînărul și ambițiosul întreprinză
tor este impozitul pe circulația 
mărfurilor, mal ales la țuică. Deși 
în «otărîrea Guvernului nr. 
1109/1990 se prevede nn impozit 
de 35 la sil i l-i ți ică și rachiuri 
naturali mi veni- alte 

reglementări și impozitul a a- 
juns la... 60 la sută. Dar localul 
nu produce, doar desface băutu
ra. Nu contează, e lege și finan
țele cer impozitul. Sau ar mai fi 
o soluție. în loc de țuică, unita
tea să desfacă cu pondere, pro
duse la care nu se prevede un 
impozit atit de mare.

Propunerea domnului loan 
1 ,azăr, șeful administrației finan
ciare, a fost receptată. Șeful 
unității se preocupă de amena
jarea unui pension pentru pen
sionari. Adică, la un preț conve
nabil, de cca 750 lei pe lună, să 
ofere două mese pe zi — micul 
dejun .și prînz.

Dar și aici intervine un alt 
necaz. Deși plătește chirie pen
tru întregul spațiu al imobilului, 
compus din 7 camere, pînă acum 
unitatea nu poate funcționa de- 
cît la demisol, pentru că fostul 
proprietar, deși a încasat suma 
pentru despăgubire și locuiește 
în Hunedoara, nu eliberează o 
cameră, din cele 7, din diferite 
motive.

Cine face ordine, pentru a 
sprijini tinărui întreprinzător ?

loan DI Bl K
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Divizionarele C 
in focul pregătirilor

Fotbalul „mai mic" a pornit la 
drum. Și odată cu el, marile 
speranțe ale echipelor, ca și ale 
vajnicilor lor suporteri. Jocul cu 
mingea a devenit o necesitate so. 
cială și un spectacol nelipsit du
minică de duminică.

Divizionarele C din Valea Jiu- 
lui încep pregătirile. în frunte. 
Minorul Uricani, marea surpri
ză a seriei a VUI-a, „debutează" 
uzi într-o pregătire ce se vrea 
fără cusur. Antrenorii Marfa și 
Marian, ți nu numai ei, vor „for
ța" înaltul. Minerul Vulcan chea
mă sub arme soldații gazonului 
pe 10 ianuarie 1991, sub aceeași 
baghetă a lui Căluți. Echipa 
„^alsprezecimilor" cupei arc u. 
cum omogenitate.

Minerul Paroșeni pășește în 
liniștea stadionului pe 13 ianua
rie 1991. Lui Vizitiu nu ii este 
teamă dc această dată și nici ta- 
lentaților Matula și Buzduga.

La Lupcni, antrenorul Gogu 
’Tonca îți începe socotelile din 
14 ianuarie 1991 cu gînduri pen
tru campionatul viitor. O conso
lidare a echipei ce se vrea matu
rizata pentru bătălia dc la anul 

face în i dc pe acum.

Dorii M'.AMTI

„98 DE MII ERA 
FN PRFT FANTASTIC !“

, De la firșitul lui decembrie, 
j fabrica de mobilă din l’etrila și 
| suratele sale din Livezcni, lla. 
i țeg, Deva și Brad au un nou a- 
| coperămint: SARMISMOB-.SA. A- 

dică o societate pe acțiuni care 
cuprinde toate cele cinci produ
cătoare dc mobilă din județ. în
seamnă asta o schimbare in bi
ne ? Greu de pronunțat, tcum 
la început de drum. Pozitiv este 
că, odată ce s-a constituit socie
tatea, a dispărut centrala din 
Brașov căreia i se subordona fos
tul IPL Deva. în același mod au 
fost șterse și centralele similare 
din Timișoara, București și Su
ceava în actuala formă de func
ționare, societatea are ca for tu
telar Departamentul de prelucra
re a lemnului din Ministerul In
dustriei și Resurselor. într.un 
fel, pare cri lucrurile s-an simpli
ficat. Chestie de aparență. La o 
privire mai atentă, se' constată 
că fosta conducere a IPL Deva 
și-a schimbat doar numele, ocu- 
pîndu-se cu aceleași trebuii: con
ducerea noii societăți.

Domnul inginer Gheorghe Nea- 
goe, șeful fabricii, îmi mărturi
sește că el se gîndea la altceva. 
Anume la o societate care să în
corporeze fabrica din l’etrila și 
cea din Livezcni. Deocamdată, 
asta este. Este așteptată o comi
sie de împuterniciți ai statului. 
Aceasta va proceda la o analiză 
atentă a situației cconomico-fi- 
nanciare a societății, va efectua 
o testare a cadrelor, incepînd 
cu directorul, uimind ca orice 
post să fie ocupat pe criteriul 
competenței celui care aspiră la 
el. Domnul inginer speră și 
crede că acestea nu vor fi doar 
vorbe de adormit copiii. Cum la 
fel speră că, pînă la urmă, so
cietatea comercială visată do 
dumnealui se va înfăptui.

Pînă atunci însă se gîndește 
ce va face în acest an. Deși n-a 
încheiat bilanțul pe 1990, știe po 
unde bat rezultatele: cam R0—35 
la sută din cjt s.a prevăzut. „No
rocul este, zice dumnealui, că 
n-am depășit cheltuielile mate
riale, că n-am ai ut pierderi". L-a

Penurie de produse ?
In cetățean, destul de indig

nat dc lipsa unor produse mult 
căutate în comerț, ne spune că 
u vălut descărcindu-sc astfel de 
produse la un restaurant pnrticu. 
Iar, în vreme ce în comei țnl de 
stat acestea lipsesc cu desăvârși
re. Omul se referea la vodcă, 
țigări (’trpați, Btlcegi și alte a- 
■.emenea produse. întrebarea o- 
nmlui t< dc cc m magazinele

mai durut și faptul că au mai 
fost luni în care, la unele secții, 
oamenii au ieșit cu 75 la sută 
din salariu. Asta din cauza lip
sei dc materie primă, de pice 
de schimb. Rețin spusele dum
nealui: „lnca ne mai luptăm «• a 
primim pal, furnir, lacuri și di
ferite piese". Nu pot să mă al>. 
țin dc la o remarcă: Luptăm,
luptam, dar împotriva cui? Și 
pînă cinci ?

O lovituri o'egantă a primit 
fabrica la celebra dată de 1 no
iembrie, momentul declanșării 
premature a liberalizării prețu
rilor. Garnitura „Mircea", cu 
hol cu tot, costa 39 000 lei. După 
data amintită, prețul ei a ajuns 
la 93 mii lei. Dc la Brașov, unde 
intr-un magazin erau cîteva a- 
semenca garnituri de mobilă, a 
venit un telex cu mențiunea să 
vina cineva să le ia. Că nu sc 
vind. Oamenii se uită la ele, dau 
din buze și pleacă. „Atunci, ne
am gindit la altceva, spune dl. 
Ncagoe. Am hotărît să trecem 
ia un alt tip de mobilă, garnitu. 
ra „Dava 2", la care am început 
croitul chiar in luna aceasta. 
Este tot o cameră de zi, dar 
fără hol. Prețul lei: 35 303 lei. 
Mobila de hol ajunsese la 29 000 
lei. Dc la 14 000. Acum căutămț 
să găsim o altă formulă construc* i 
tivii și pentru ho), spre a-1 face, 
mai ieftin. Pînă la sfîrșitul lui^ 
ianuarie, definitivăm și asta. Deci, 
vrem să scoatem o garnitură' 
completă al cărei preț Să fio în 
jur dc 50 000 lei I".

Intențiile celor de Ia Petrila' 
sînt bune. Vor rentabilitate șl atl, 
luat in serios cele afirmata d® 
factorii guvernamentali privind( 
criteriile competenței, seriozltâ*; 
ții și atașamentului față de fir
ma la care lucrezi. Ei doresa cu, 
adevărat să făcu treabă bună, 
Dc aceea speră ca, in fața aces-, 
tor intenții, să nu fie trase, pe 
parcurs, obloanele birocrației șl 
nepăsării. Pentru că asta fcwi to 
mai poartă. ,

i 
Gheorghe OLTEANU. »

alimentare nu e găsesc astfel de 
produse, iar la restaurante, in
clusiv cele pat tic-ulare, se găsesc?, 
intr-adevăr, de ce? Nu are ni
meni, nimic cu restaurantele și 
comerțul particular, dar cei ce 
se ocupă cu aprovizionarea tre
buie să aibă aceeași grijă șl do 
magazinele comerțului de stat. 
Aștt c corect, așa e omenește și 
oamenii au dreptate. (G.C.)
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CRIZA DIN COLF

MOMENT DECISIV
Astăzi. la Geneva, se vor afla 

față in față James Baker și mi
nistrul irakian de externe Tarik 
Azziz. Evenimentul stîrnește in 
mod firesc interesul întregii 
lumi. Criza din Golf și mai ales 
momentul 15 ianuarie, data limi
tă prevăzuta de Consiliul de se
curitate, după care este permisă 
folosirea forței împotriva Iraku
lui sint și așa pe buzele tuturor. 
Observatorii politici apreciază că 
intîlnirea d-ntre Baker și Tarik 
Azziz istituie intr-adevăr un 
moment A-i.jv pentru soluțio
narea crizei din Golf. Dacă cei 
doi vor cădea la înțelegere, în 
varianta retragerii Irakului din 
Kuweit, războiul în regiune va fi 
evitat. Americanii demonstrea
ză încă o data că în afara forței 
sînt dispuși să negocieze și să 
folosească forța diplomației. Va
rianta răzt ’iiilui însă creează și 
pentru amer,. nni dificultăți. Pe 
Ungă cheltuielile enorme cu for
ța militară din regiune, cifrate 
pini acum la cîteva miliarde de 
dolari, se ivesc și dificultăți de 
procedură constituțională. Pen
tru a recurge ia forță în even
tualitatea că Irakul nu cedează, 
Bush are nevoie de aprobarea 
Congresului american. Or, pînă 
Se va dezbate această problemă 
5ifieiM -îtnj poporul american, 
se pare că timpul va trece mai 
departe de 15 ianuarie, deși a- 
<rastfl dată, după cum declară 
un purtător de cuvint al Casei 
Albe, nu este neapărat data li
mită după care forțele america
ne vor ataca. Lucrurile trebuie 
înțelese mai concret: 15 ianuarie 
semnifică doar data după care se 
va putea ataca, ziua atacului ur. 
mlnd a fi hotărită ulterior, dacă

Recomandați soecial
O.i Tirana surse autorizate re

levă că liderul albanez Ramiz 
Aha. care se pare că in ultimul 
timp are Iurgi vederi democratice 
a semnat recent decrete de gra
țiere a deținuților politici, de 
care au beneficiat peste 2 000 de 
peroane închise pentru opoziție 
față de regimul comunist. De a- 
semenea, Ramiz Alia a recoman
dat procuraturii ți ministerului 
de interne revizuirea dosarelor

VĂRSĂTOR
*20 Ianuarie — |« februarie)
Dacă n aveți destul curaj, con- 

«olați-vă cu gfndul că frica este 
‘otuși un sentiment omenesc.

PEȘTI
119 februarie — 20 martie)

O Încercare dramatică vă va 
Xgudui existența. Resursele pen
tru depășirea momentului crilic 
se if’* In rlumneavoastră.

BERBEC
CI mărfii — 20 aprilie)

i.i v.’i vm- .f< ati în treburile 
altora dacă nu 'înteți solicitat(ă).

TAI R
(21 iprilie — 20 mai)

Abnn'ion iți rutina 1 Pe cărarea 
1. tătorilâ n i crește iarbă.

GEMENI
(21 m ii — 21 iunie)

Drumul spre culmi este presa

și congresmenii americani tși 
vor da acceptul. Președintele 
Bush și-a exprimat însă dorința 
ca decizia Congresului să se ia 
cît mai repede. Rămîne de văzut. 
Pînă atunci însă toate speranțele 
sînt legate de intîlnirea de miine 
de la Geneva, ca și de continua
rea turneului politic al lui Baker, 
în marile capitale ale lumii, a- 
preciat drept cel mai important 
demers diplomatic din cariera 
politică a secretarului de stat 
american .

Pe de altă parte Bagdadul se 
pare că nu e dispus să cedeze. 
Saddam Hussein intr-un discurs 
radio-televizat considerat ca fi
ind o îmbărbătare pentru cei un 
milion de soldați, printre altele 
a afihnat că se merită să se lup
te pentru un fapt împlinit. Ku
weitul fiind deja anexat și chiar 
dacă lupta va dura mult și v ir 
fi multe sacrificii. Irakul s a 
cîstiga. Ce va cîștiga Irakul ră
mîne de văzut. La fel cum rămî
ne de văzut și deznodămîntul în- 
tîlnirii de astăzi. Oricum după 
cum menționează surse autori
zate Saddam Hussein are pregă
tite mai multe planuri de fugă 
din Irak în cazul In care va fi 
nevoie. Printre acestea ar fi și 
refugierea în Libia. Dar după, 
cum se apreciază la această ulti
mă soluție se va recurge numai 
în caz extrem. Hussein nu se 
dezminte și se pare că mai de
grabă este dispus să.și sacrifice 
poporul decît să se retragă din 
Kuweit. Pofta sa de sînge e mai 
mare decît rațiunea. Dar să spe
răm că, totuși, nu va fi război. 
Ar fi prea dureros pentru ome
nire.

tuturor deținuților politici ln ve
derea eliberării acelora care au 
fost închiși doar pentru faptul că 
au strigat -Jos comunismul”. Dar 
cu toată predispoziția spre de
mocrație, Partidul Muncii din 
această țară a recomandat cetă
țenilor să voteze candidații comu- 
oiști propuși de acest partid, in- 
voclnd meritele partidului pentru 
tot ceea ce s-a înfăptuit In Al
bania. Asta da democrație I 

HOROSCOP
rat cu insuccese mărunte ș) stro
pit din belșug cu sudoare.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

In plan sentimental se va In
stala o frumoasă armonie. Profi. 
tați de aceasta și destindețl-vă 
împreună cu ființa iubită.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Respingeți orice ispită de a- 
ventvră pasională. Nu se va ter
mina In mod fericit.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Acceptați lucrurile așa cum 

sînt, ușa cum vi se oferă și ac
ționați prompt.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie) 
Nu vă lăsațl impiesionat de

I NG 'X

O NOUA MAJORARE A 
PREȚULl I LA BFNZINA

Se prevede ca în Ungaria să 
intre in vigoare o nouă majorare 
a prețului la benzină. Avînd în 
vedere cele petrecute cu ocazia 
ultimei măsuri similare, poliția 
este pregătită pentru a face față 
unor acțiuni spontane ale celor 
nemulțumiți.

0» MONEDA UNGARA DEVA
LORIZATA. Din 7 ianuarie, fo_ 
rintul s-a devalorizat cu 15 la 
sută în raport cu monedele 
occidentale, au făcut cunoscut o- 
ficialitățile ungare.

Acest procent de 15 la sută — 
s-a precizat — este o medie cal
culată în raport cu mai multe 
valute străine. Se consideră că 
această măsură va ajuta pe ex
portatorii de produse maghiare 
și, totodată, va conduce la con
vertibilitatea totală a valutei 
maghiare.

Încercări de evacuare

Mogadiscio. Două avioane ita
liene vor încerca o nouă acțiune 
de transportare a străinilor din 
Somalia, cu toate că în ultimele 
zile cîteva încercări de acest gen 
au dat greș din cauza intensității 
luptelor. Pînă acum, din Soma
lia au fost transportați peste 200 
de cetățeni străini, surprinși ln 
această țară de sîngeroasele eve
nimente.

ZBORURI SUSPENDATE

Mai multe companii aeriene de 
transport internațional au anun. 
țat că, pe măsura apropierii da
tei de 15 ianuarie, și-au suspen
dat zborurile obișnuite către Is
rael. Potrivit observatorilor poli
tici, în următoarele zile se aș
teaptă ca și alte companii aerie
ne să renunțe la zborurile către 
această țară, amenințată se pare 
mai mult decît altele din zonă. 
In cazul izbucnirii războiului. 
Paza bună trece primejdia rea.

DEZINTEGRARE 
NEPREVĂZUTĂ

Stația științifică sovietică Sa- 
liut 7 aflată în spațiul cosmic 
de mai multă vreme se va dezin
tegra mai repede decît se prevă
zuse. Deznodămîntul neașteptat 
se datorează exploziilor solare, 
mai intense ca de obicei. Dar, 
deși acest lucru se va petrece In 
straturile dense ale atmosferei 
nu există posibilitatea ca bucăți 
din această stație să cadă pe 
pămînt Deci nici un pericoL 

eventuale remarci răutăcioase ca
re s-ar face cil privire la dum
neavoastră, In anumite circum
stanțe.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Neînțelegerile se vor dovedi 

In curlnd fără obiect, ceea ce va 
contribui la ridicarea moralului 
dumneavoastră.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Nu dramatizați nimic — pri

viți totul de sus. Nu este cazul 
să alunecați în stări depresive.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Viața dumneavoastră senti

mentală se află sub foarte bune 
auspicii.

Redacția ziarului „ZORI NOI"
ANUNȚA

INCEPIND CU DATA DL 15 IANUARIE, AUDIENȚELE I A 
ZIARUL NOSTRU SE DESLAȘOARA ÎNTRE ORELE 9—1.3. CON 
TINUlNDU-NE TRADIȚIA DE SLUJITORI Al INTERESELOR 
DUMNEAVOASTRĂ, RĂSPUNDEM TUTUROR SOLICIT 3RILOR, 
AI’LECÎNDU-NE CU ATENȚIE ASUPRA NECAZURILOR DUM
NEAVOASTRĂ. PENTRU OPERATIVITATE ESTE DE PREFE
RAT CA SESIZĂRILE Șl RECLAM AȚIILE DU MNEAVOASTRA 
SA FIE PREZENTATE ÎN SCRIS.

Pentru timpul
9 IANUARIE

9,00 Video-satelit
10,00 Actualități.
10.15 Horoscopul zilei.
10,25 Avanpremieră.
10,35 Oameni de lingă noi.
11.15 Film serial (reluare). 
12,00 Ora de muzică.
13,00 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14,10 Documentar științific.
14.40 Preuniversitaria.
15,20 Teleșcoaiă.
15.50 Tragerea Prono-Expres.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 Forum.
16.40 Studioul „E“.
17.15 Reflector. S.O.S. pentru 

Spitalul Colțea.
17,45 Recital Liliana Dumitrache.
18,00 Campionatul mondial de 

natație.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21.15 Roman-foileton.

Melba.
22,05 Mai aveți o întrebare ?
22.50 Dosarele istoriei,
23.15 Gong !
23,55 Actualități.

0,00 Pro Musica.

■■■■■■■■■■< «g»n»aaa«•■■■•

MICA PUBLICITATE
ANI) ERSARI

BUNICII Vasile și Anica Ailincăi urează nepoțelei luliana, cu 
ocazia împlinirii a 2 anișori, multă sănătate și „La mulți ani l“< 
(3133)

VlNZARI—CUMPĂRĂRI
VÎND autoturism „Datsun", 1200 cmc și „Audi 80-S“, 1600

cmc. Telefon 41998. (3169)
VÎND vidco-cwmcră VHS. Petrila, telefon 55037. (3183)
VÎND autoturism „Lada 1200“ stare ireproșabilă. Telefon 

41319. (3184)
CUMPĂR antenă satelit completă, fără Decodor. Telefon 

11631. (3160)
SCHIMBI rj locuința

•SCHIMB apartament, 3 camere, Petrila, cu similar Petroșani. 
Adresați la telefon 43617. (3177)

DIVERSE
Agenția de Turism „T-T" cu sediul in clădirea Teatrului Pe

troșani oferă excursii cu autocarul pe traseele: Petroșani — Ora
dea — Debrețin — retur. Preț 1000 Ici, durata 3 zile; Petroșani — 
Arad — Segliedin — retur. Preț: 900 lei, durata 3 zile; Petroșani 
— Stamora Moravița — Belgrad — retur. Preț 800 lei, plus cost 
bilet valoare, durata 3 zile; Petroșani — Giurgiu — Istanbul — 
retur. Preț: 2200 -J- 28 dolari (sau 7500 lei) — durata 5 zile. Ple
care la 16 ianuarie. Plecările sînt în funcție de constituirea gru
purilor.

Alto excursii in: SUA, Anglia, Franța, Italia, Belgia, Austria, 
Egipt, Cipru, Israel și Grecia.

Informații la agenție. (3182)
INSTRUCTOR auto, 17 ani vechime, posesor permis conducere 

1961, categoriile „ A, B, C, D, E“ clasa specială de șofer, maistru 
auto, licențiat în drept, instruiesc conducere auto categoria „B“, 
predau cunoștințe mecanică, reguli circulație, tehnica de lucru cu 
chestionare circulație, orele 18—21. Telefon 43667. (3166)

CAUT șofer profesionist pentru „Audi“ sau „Volvo“, cu pașa
port și telefon și femeie menajeră. Relații la telefon 44071. (3174)

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe nume; Coțan Ion, eliberat de 

IMP. 11 declar nul. (3173)
PIERDUT carnet student pe numele Pasca Liviu, eliberat 

de Institutul de mine Petroșani, tl declar nul. (3179)
PIERDUT contract dc închiriere pe numele Chelaru Gelu, e- 

libor.it de EGCf, Vulcan, îl declar nul. (3178)

COMEMORARE

SOȚIA, fiica, ginerele și nepotul amintesc cu nețărmurită du
rere împlinirea a 10 ani dc rind ne-n pără-it pentru totdeauna 
mult regretatul nostru

GAVH1LA DUMITRU
Nu te vom uita niciodată. (3172)

dumneavoastră liber
10 IANUARIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Confluențe, Nichita Stănes* 

cu.
11.10 Roman foileton (reluare),

Melba. |
12,00 Ora de muzică.
13,00 Avanpremiera.
13.10 Arte vizuale, (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Audio-vizual studio.
14.30 Monclo-musica.
15,00 Muzica pentru toți.
15.20 S.O.S. Natura I
15.50 Trurli, Trurli.
16.10 în obiectiv: Societatea.
17.10 Piața și banii dv.
17,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
18,00 Campionatul mondial de 

natație.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Film serial.

Linda: Roșu carmin.
22.20 Concerte pentru două viori 

și orchestră.
22.50 Televiziunea vă ascultă I
23.20 Cultura în lume.
23.50 Actualități.

0,00 Serenadă.
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