
turiDIAN INDEPENDENT Ai VĂII JIULUI
ANI L II. NR. 281 I ____________ - MARȚI, 15 IANUARIE 1991 -____________ I 4 TAGINI — 2 LEI

Europa
Stîrnește dacă nu îngrijorare, 

cel puțin nedumerire, ceea ce se 
discută cel mai aprins în aceste 
zde. pe lingă criza din Golf : 
posibilitatea de a ne fi refuzată 
.intrarea în Europa", de către 
Consiliul celor 24. Ne-am în
crezut mereu, zj de zi. și ne-am 
autoamjgit sau ne-au amăgit 
unii veniti de pr n lume, că. o- 
dată cu revoluția, vom primi un 
ajutor substanțial din partea 
străinilor, pentru a ne pune e- 
conomia și societatea pe picioa
re. I-tor.a. dacă am avut timp 
s-o învățăm. ne arată cu cea 
mai mare exactitate care a fost 
mda străinilor față de Români-' 
Și la Trianon și la lalta și la 
Paris și în toate situațiile, dm- 
tr? care unele dc-a dreptul dra
matice. Mila străinilor, denumite 
p'i’eri garante, a fost doar în 
interesul lor. Cunoașt-m și a- 
ce-te interese care ne-au dat

și-a închis porțile ?!
doar posibilitatea de a ne sacri
fica pentru ei. Pentru acești eu
ropeni. mari și tari, la mila 
cărora cerșim din decembrie 
1989 și incâ mai cerșim și acum. 
Ca și cum poporul român ar fi 
un popor de cerșetori ce se roa
gă să se așeze la masa bogați- 
lor Europei. Să fi dispărut oare, 
la nivelul structurilor conducă
toare, demnitatea specific româ
nească ? Să fi dispărut încrede
rea că sîntem descendenții unui 
neam ce nu s-a înclinat nici in 
fața romanilor, nici in fața tur
cilor, nici a nemților și nici a 
rușilor ? Cu atît mai puțin, el 
trebuie să se încline in fața 
mofturilor și pretențiilor politi
ce ale europenilor. Care euro
peni sînt aceia ce se pot lăuda 
cu cinstea și ospitalitatea popo
rului nostru 9 Oricît am căuta 
în istorie nu vom putea găsi e- 
gal în acest sens. Și-atunci, la 

mila lor să cerșim ? La mila cui 
fraților români ? Locul nostru 
a fost, este și va fi în Europa, 
indiferent de pretențiile emise 
la Strasbourg, Paris, Oslo, Roma, 
Londra sau Budapesta. C ne nc-a 
dat afară din Europa ? Ce act 
juridic sau diplomatic și parafat 
de cine ne-a scos din Europa ? 
Dacă există un asemenea act. va
labilitatea lui nu poate li recu
noscută decît de pretențiile poli
tice și teritoriale ale unor ne
poftiți la masa istoriei și cu a- 
tit mai puțin la masa cu bună
tăți a României.

în vară, dacă ne amintim bi- 
n , și cu siguranță ne amintim 
o delegație a Pai lamentului de 
la Strasbourg ne-a vizitat țara

Glieorghe CUIRVASĂ

Porojan și ciinele
Duminică la prînz, pe o vreme 

frumoasă, multă lume se plimba 
pe centru. Tineri îndrăgostiți, 
bătrini osteniți. Nu lipsea de la 
plimbarea zilnică nici PSM-ul. 
Dinspre piață urca agale vestitul 
bișnițar pre și postrevoluționar 
Porojan, urmat de un cățel care 
încerca să-l rupă, nu alta. Poro
jan s-a amestecat printre oa
meni, dar cățelul înfierbîntat îl 
urmărea peste tot. spre deliciul 

"trecătorilor care se uitau „ca 
la urs". „Știe cățelul că nu ești 
cinstit", a strigat cineva din 
mulțime. „B-etul cline vrea să 
aplice legea in locul altora", a 
mai completat cineva. Insolitul 
■spectacol a durat vreun sfert de 
oră, pînă cînd a apărut stăpinul 
cîinelui care și-a luat justițiarul 
canin sub braț și a plecat liniș
tit.

Precizăm că nu era ciine poli
țist. Dumnezei) nu dă cu bîta, 
dar. oare, a dat drumul la cîini?

SENS
Șl TEMEI

Iarna se dovedește la fel de 
blîndă ca și cea din anul tre
cut, mai caldă chiar și, după 
toate semnele, din țară și din 
lumea mare, nu-i exclus să fie 
și mai... caldă. Ceea ce deose
bește această iarnă de cea pre
cedentă este însă starea sufle
tească a fiecăruia. Din euforia 
generală și entuziasmul de a- 
cum un an, nu ne-au rămas, du
pă luni de tensiune și confrun
tări, decît sentimentul de frus
trare pentru neîmplinirea spe
ranțelor și, mai ales, nesiguranța, 
incertitudinea in ziua de miine, 
în viitorul caic se apropie.

Anul trecut ne înflăcăra eli
berarea dc tirania fiicii și a 
minciunii, speranț i că, odată 
scîpați de mizeria și coșmaruri- 
1< trecutului, vom avea parte 
de o viață decenta. Și acum ce 
sa ne mulțumească, ce să ne 
dea liniștea mult rivnilă ? Ma
gazinele mai goale ca anul tre
cut. inflația, faptul că un cos
tum. o cămașă sau o pereche de 
pantofi costă de 3 ori mai mult, 
că s-au scumpit în aceeași pro
porție și mobila și jucăriile și 
plantele medicinale și multe 
altele, sau perspe ti va etapei 
următoare a liberalizării prețu
rilor cînd, datorită scumpirii 
îngrășămintelor chimice, se va 
scumpi și griul. O piine va cos' ! 
10—15 lei ? Să ne bucurăm cum 
înflorește bișnița, că se înmul-

loan DI BEK

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare in pntj. a 3-a)

Cum sl-1 sirbătonm pe Emi- 
nescu dacă toate epocile, ce ne 
despart de el acuză prezentul sau 
trecutul pentru nesocotința sau 
neputința ’Jnei sărbători adevă
rate’’ Mi! trebuie să-l sărbăto
rim p'. Eminesc’J. cînd el esie 
sărbăton-ea de fiecare zi a su
fletului nostru? Sintem nemul
țumi 'i de sărbătorirea lm F.mi- 
nesU). pentru că nu ne «apropiem 
In+.'.i’un-• dc noi în?inc, pentru 
Că ochiul noslu închis at.iră, 
în ăuntru nu se deșteaptă El 
este bucuri i noastră zilm.ă și 

dacă i-am uitat chiar și numele 
ar însemna că el s-a mutat cu 
totul de la noi. El trebuie să rămi- 
nă alături de bucuriile ascunse 
în tainițele sufletului, printre 
acele lucruri caro n-au nevoie 
de haine dc sărbătoare și hu î- 
rie afișată. Marile sărbători ale 

■ uf: i'ilui i anin tă -ute ele suit 
■ondamna'v veșnic lr« tăcere si 
ascundere.

X'asili Schasti.m DINII!

III Cl $4 AJiîSS U m liHMll ?
Liderul sindicatului (ie la EM Aninoasa 

(ie sui) nasul unui electrician 
un apartament, pe care și-i repartizează

(Coidiiuiarc in pag. a 2-a)

CE-71 DORESC EU [IE, 
DULCE ROMÂNIE

(J revista! refuză asistența medicală
Amănunte în pagina a 3-a

Ce ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Tara mea de glorii, țara mea de dor ? 
Urnțcle nervoase, aima dc- tărie.
L i trecutu-ți marc, mare viitor I 
Fiarbă vinu-n cup purnege pocalul, 
Dacă fiii-ți niindri i-te le nutresc ; 
Căci i amine stînca, de i moare valul, 
Dulce Românie, asta ți-o dore'c.
Vis cl. răzbunare negru ca mormintul 
Spada ta de unge du,mm fumegiud.
Si d' i'.upr.i idr. i fluture 'U vîntul 
V. ui tău dt glorii falnic triumfind, 
->;,iina lumii large tcaguri tricolore 
.spiina ■-. < poporul marc, românite,
< ln prinde cru. r indida-i vîltom-, 
Duh- Româna- ac-ta ti-o doresc, 
îngerul iubirii. îngerul dc pare.
Pi a' irul Ve lei I unii orîzînd,
< p« Marto-n glorii a >rb'-a.sca-l (a*-.
r ind iu lampa i zboară lumea luminind, 
l'l pe sinu-ți ve gm inc-1 -ă oboare, 
G-i te fer icirta laiului ceresc, 
Tu il lringv-n brațe, tu îi fă altar-, 
Dal'i Românie-, a 1 i ți-o rlnn-'C.
Cc-ți Roiesc eu ție, dulce Românie, 
lin i m.rcanS, muma <u amor I 
Fin tăi trăiască numai în frăție 
Ca a nopții l-le, ca a zil'-i zori.
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iiiimâiii totdeauna, oricare ar fi politica noastră SENS Șl TEMEI
Doarme sub lespedea de pia

tră ninsă, an de an, de florile de 
tei. Poetul a luat Înfățișarea u- 
nui Luceafăr, strălucind mereu 
In constelația poeziei românești 
și universale.

Se cuvine ca In fiecare an, In 
miezul lui ianuarie, cînd s-a 
născut Minai Eminescu, să-l co- 
borim in casa sufletului nostru, 
chemîndu-1 ca fata de împărat : 
„Cobori în Jos. Luceafăr blînd, 
Alunecind pe-o rază 
Pătrunde-n casă și în gînd 
Și viața-mi luminează'*.

Opera eminesciană e vastă și 
variată reprezentată prin poezie, 
proză, teatru, publicistică. In 
toate acestea sint maxime, .flori 
rare ale reflecției superioare, des- 
fășurîndu-se ca o eflorescență a 
spiritului său", cum le consideră 
Marin Bucur In volumul .Emi
nescu. Cugetări** (1979), recent 
reeditat. Și tot el notează: „Ma
ximele eminesciene sunt fasci
cule cu care geniul său străbate 
universul, concentrate de spirit 
creator și de sensibilitate. Poe
tul Ie cizelează ca pe o marmură, 
ori le lasă ca pe o stincă sfărî- 
mată; le concepe de 6ine stătă
tor, ori le prinde ca pe podoabe

SWMTDMM
(I'rmarc din pag. 1)

Popoarele își păstrează sufletul 
național In artiști. Ei ;înt pira- 

le operei sale. Eminescu nu gîn- 
dește pentru maxime, ci maxime
le se desprind din gîndirea sa. 
Cugetările lui sînt pietre nu 
pentru altar, ci pentru toate dru
murile existenței".

MINA! EMINESCU
(15 ianuarie 1859 — 1991)

Am ales cîteva despre patrie 
și patriotism, despre limba ro
mânească și literatură:

„Iubirea de țară e pururea și 
pretutindenea iubirea trecutu
lui: patria vine de la cuvîntul 
pater și numai oamenii care țin 

_la instituțiile părinților lor, la 
petecul de pămînt sfințit de sîn- 
gele părinților pot fi ] itrioți".

☆
„Români totdeauna oricare ar 

fi politica noastră...**.
☆

„Inimă foarte caldă și minte 
foarte rece se cer de la un pa
triot. chemat să îndrepteze po

ia mim
cu sufletul înveșmintat în căma
șa de in a limbii române. Iar 
el, rătăcitorul domn al cuvinte
lor noastre, este sărbătorit a- 

porul său, și fanatismul iubirii 
patriei, cel mai aprig fanatism, 
nu oprește de fel ca creierii să 
râmîie rece și să-și îndrepte ac
tivitatea cu siguranță, să nimi
cească adevărata cauză a răului 
și să o stîrpească cu statornicie 
de fier**.

„Dacă în limbă nu s-ar re
flecta chiar caracterul unui po
por, dacă el n-ar zice oarecum 
prin ea: „așa voiesc să fiu și 
nu altfel", oare s-ar fi născut 
atitea limbi pc pămînt ? Prin 
urmare, simplul fapt că noi Ro
mânii, cîți ne aflăm pe pămînt, 
vorbim o singură limbă, „una 
singură" ca nealte popoare, și a- 
ceasta în oceane de popoare 
străine, ce ne înconjoară, e do
vadă destulă că așa voim să fim 
noi și nu altfel".

☆
„Fiecare literatură națională 

formează focarul spiritului na
țional, unde concurg razele din 
toate direcțiile vieții spirituale, 
ea arată nivelul vieții publice 
spirituale".

r*rof. Mircca MUNTEANU

...Și vin copiii, să facă schi.

(Urmare din pag. 1)

țese hoțiile, că suspiciunea șl 
intoleranța au devenit mai agre
sive ca oricînd, că libertatea pen
tru mulți e sinonimă cu anar
hia ?

Dar ceea ce îngrijorează mai 
mult rămîne starea economiei. 
Bilanțul încă nedifinitiv al anu
lui economic abia încheiat a- 
nunță scăderea producției cu 
aproape un sfert, precum și un 
deficit bugetar de 37 miliarde, 
de lei. Sint semne clare ale cri
zei prin care trece economia 
noastră, ceea ce nu poate să o- 
fere nici un optimism privind o 
ameliorare a condițiilor de viață.

Traumatizați, neputincioși, de
zorientați, așteptăm derularea 
programului de reformă care 
trebuie să vină. Este clar, fără 
sacrificii, nu scăpăm de degrin
golada perioadei de tranziție. 
Dar, după multele trimiteri la 
greaua moștenire, drept expli
cație a mizeriei și penuriei, a 
cozilor și bișniței, de care se 
pare nu vom scăpa ușor, de un 
timp, voci de la înalte tribune 
explică stagnarea economică prin 
nemuncă... acuză drept cauză 
a insucceselor indisciplina, ten
dința multora de a revendica 
cîștiguri sporite fără vreun e- 
fort pentru creșterea producției 
și a productivității muncii.

I’oate și aceasta este o expli
cație. Guvernul a fost generosul 
care, chiar din iarnă și primăva
ră, a început să împartă în gra
bă și cu dărnicie tot felul de 
sporuri, să plătească certificate
le medicale neplătite din ultimii 

ani și altele. Fără a avea aco
perire în creșterea corespunză
toare a producției și a fondului 
de marfă care să absoarbă mi
lioanele. Mai mult, deși cîștigu- 
rile au crescut, prin sîmbctclo 
libere și de ce nu, în multe 
locuri, prin vinerea... semilibe- 
ră, producția a scăzut în mal 
toate sectoarele.

Dărnicia preelectorală sau... 
voit electorală și-a avut urmă
rile și le mai are... A declanșat 
atît procesul inflaționist, cît și 
cel revendicativ, stimulînd sen
timentul creat în multe locuri 
că șe poate cî.știga și fără efort. 
O „generozitate" pripită și una 
din greșelile cu efecte păguboa
se atît pentru economie cît și 
pentru buzunarul omului de 
rind, desigur și nu interesele pro
fitorilor care s-au îmbogățit pes
te noapte. Degradarea economiei 
nu a putut fi oprită nici de mă- 
sura-șoc, a liberalizării preț îii- 
lor. însemnînd. de fapt, o scum
pire a multor produse. Și a fost 
doar începutul. Partea a doua 
a liberalizării urmează pe la mij
locul anului. Ce ne va mai adu
ce. vom vedea. Prea optimiști nu 
putem fi, întrucît efectele ei se 
pot vedea de acum. Ceea ce în
că nu se vede sînt produsele ca
re să contrabalanseze influența 
inflației. Or, produsele sînt e- 
fectele, rodul muncii care și ea, 
la rîndul ci, trebuie stimulată. 
Dar nu cu îndemnuri și prele
geri despre cultul muncii. Pen
tru că totul — și munca — tre
buie să aibă un sens și un temei, 
iar fiecare să aibă interesul să 
muncească.

milele In care naț unde Iși în
groapă caratele de suflet și gînd. 
E un gest indecent să-ți sărbă
torești poeții, căci hîrtia cre- 
p.natâ, ploaia de confetti sau 
strălucirea staniolului nu vor 
putea decora niciodată cămări
le sufletului. Pe Eminescu tre
buie să-1 sărbătorim simplu, doar 
pr,n curajul de a trăi. Să-l săr
bătorim simplu, cum simplu ne 

naștem, rum simplu are loc tre

cerea noastră prin lume, cum 

• implu ne stingem. Căci ne naș
tem. trăim ți ne stingem, ne 

purtăm bucuriile ți întristările

Poșta redacției
AFTODOR GHEORGHE, stra

da 8 Martie bl. 51/6, Petrila. 
Scrisoarea dumneavoastră am 
țitit-o cu plăcere. In încercarea 
de a sta de vorbă cu dumnea
voastră. la această adresă, ne-a 
fost imposibil. Aici locuiește de 
mai bine de 10 ani familia Ma
tei

Vă așteptăm... cu sini ; itate. 

tunci cind iubim ceea ce ei a 
iubit, clnd suferim pentru goli
ciunea spectacolului lumii, cînd 
plîngem cu lacrima cuvintului 
său. La ce ne-ar folosi o sărbă
toare a lui Eminescu dacă încă 
n-am inventat sărbători pentru 
ochiul privitor de floare, ori 
pentru mina cu care mîngîiem ? 
E o sărbătoare că avem mina și 
ochiul. Iar noi vom rămine me
reu datori luminii, căldurii min- 
gîietoare și făuritorului limbii 
române. Iubi; ea de Eminescu 
c-te datoria față de noi înșine. 
Pentru că drumul spre noi înși
ne trece prin Eminescu.

UN GRUP DE PENSIONARI 
LONKA. La sesizarea dumnea
voastră nici inspecția comercială, 
nici ziarul nu au constatat ne
regulile semnalate. Vorbind cu 

mai mulți clienți ai magazinului, 

nu au confirmat sesizarea dv. 

Cei ce servesc In magazinul de 

carne au carnete de sănătate.

Timp de 4 ani, 
furat de propriul fiu

Pe fiu ÎJ cheamă Pal llaidu. 
Lucrează la EM Dilja. Este cel 
mai mare din cei 7 copii ai lui 
Pavel Haidu, în vîrstă de 55 de 
ani. Suferind cu inima. Cîțtigă 
un ban, zugrăvind la unul, la 
altul. Are autorizație. Povestea 
cu trist te in glas: „Timp de 4 
ani am fost furat de bani și nu 
știam de cine. Fiul meu locuiește 
în altă parte, la bloc. Mai venea 
pe la mine, dar nu am făcut 
legătura între dispariția banilor 
ți el. Mi-am dat seama abia în 
4 ianuarie a.c. Cînd mi-a dispă
rut iar o sumă de bani, puși la 
locul lor, cu mîna mea, și încă 
ceva, un obiect care se afla pe 
masă. Pc care l-am văzut apoi 
Ia el acasă. Și mai sînt și vecinii, 
care l-au văzut. Nu m-am dus 
la poliție — așa cum e, e fiul 
meu — dar vreau să afle lumea, 
poate i se face rușine, măcar 
acum.. "

Paul NICULF.Sf U

BUNE
SPECTACOL. „Trcru, mun

tele cir tind' se ini.ii.'ib.-.rză per. - 
Croiul -le fol ?lor muzical ce 
va fi prezentat In Ziua de 17 
ianuarie. inmpjnd cu ora 17, pe 
s<.ena Clubului din Aninoasa. 
Prez, on .te: Viorica Flintaș'i, 
Daniela Coudura'hc și Lacrcția
Ciobanu. (Al. II )

STRAJA, primitoarea cabană 
«im ma.ivui Vilcin. a găzduit, 
la sfirșitul lăptămlnii trecute, 
40 de muncitori din radrul sec
torului IX al minei Lupeni. 
împreurT nj familiile, oaspeții 
s- au bucurat din plin, timp de 
2 zile, de splendorile acestui

mîuie". Reprezentanta va avea 
loc miercuri, 16 ianuarie. ora 
18. (P.N.)

CIIEI (ALTELE). Prin bună 
voința unor tineri, a fost a lusă

tradițional loc d<
foruficare. (I.D.)

agrement și

TOT PE JOS, pi in gi npi. De
la podul de l’i-s e . ou și pină la
mina Vuh ,m drum al ■. de mi
1 ioane. Reci r>i ■ • ni., mergi
pe el <ă nici n■< anii Dar pină
la pod 7 Ar .1 1 <n un vc-
ir ul <u p<zi .1 • 1 ch 1 nu
simți gropih ■ u . linKfi
alta. Dedea m l : > dipozrja
călătorilor ii-.nj la •j r -?
menea mijloa <1. tran | irl in
comun. Se m.'n'i u> t ptf cuk rbl
sice, l i care, din ■ >* .* hui JiicA-
turn, te aștepți » ' 1 . Ilipâ Vr'i,
(G.O.)

la reda, tie o cgăiură de chei 
găsite in n|a npieiea liotelulili 
Petroșani. I’iiciihasul și ie pou’e

MOFTURI. Teatrul de estradă 
Dr -n prezintă, la Clubul sindi
catelor din Vulcan, spectacolul 
(seară de cabaret) „Mofturi de 
iOri, mofturi de azi, mofturi de 

recupera de la ndrninislrația zin- 
rului. (Al. II.)

FRUMOS, OAMENI I1W I 
Sindicatul librr ar minei ii.-r de 

la Dilja a fost din nou la înălți
me. Și merita să-i felicitam pen
tru gestul lor de omenie făcut 
la finele lui decembrie, cind au 
donat 35 de paulicte substanția
le pentru copiii aflați In secția 
„distrofici" a Spitalului munici
pal. (Al. ii.)

TELEFOANE. Telefonul Pri
măriei Petrila, nr. 50077, nu are 
o soarta prea bună. Deși c »te 
marc nevoie de el, nu funcțio
nează. Apelurile repetate pentru 
renii dicrea defecțiunii vor mo
biliza, credem, toate forțele și 
firele, iar tonul furicționâi 11 scr- 
vi ’iilor și al... telefoanelor va
in'.ra în... noi mal. (D.N.)

DESFACERI. Magazinul 16
l’i troș.nni a d< «făcut mărfuri 
in luna dc uiiibrie 1990, in va-
Jo.ue ue 7 100 000 Ici, iar cu o 

lună înainte, de 4 500 000 iei. 
Cind este marfă, sînt și reali
zări, dar mai ales clienți mul
țumiți. (D.N.)

DE LA LUPENI (Judecind du
pă ștampila poștei) primim o 
seri: >arc nesemnată. E-te curios- 
cn faptul că nu dam curs ano
nimelor. Totuși mulțumim p li
tiu urări. în ceea ce privește 
formula : „binec uvint.itc fio sar
malele. cozonacii i torturile u 
frișcă l". pe care am citat-o hn 
scrisoare, biintluTt că e te d«‘-rz:i 
coic.pondentului, deviză are 
ține loc de biografie și di ■ >-m- 
nătur.Y (Șt. C.)

F diriiă rcilizală de 
Gherrrghc OLTEAN II

Șl NEBUNE
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Primul faliment al privatizaților 
din Valea Jiului

ZERO LEI, ZERO BANI
Se zvonise prin Lupeni, acum mai bine de-o lună, că la U- 

ricani se va deschide un cafe-bar, unde vor fi servite 87 de sor
timente numai din import, pereții vor fi placați în oglinzi, iar 
fe ele vor purta fuste mini din piele de căprioară. Toți îl priveau 
cu admirație, cu invidie chiar, pe întreprinzător, Vali Bogdan, 
care se părea că e, în pofida antecedentelor, un om de ispravă.

Despre isprava lui s-a vorbit mult și se mai vorbește încă. 
Ba-ul „Non-stop-*, pe care l-a deschis, a „mers" doar o lună. S-a 
tirît, mai bme-zis. Acum localnicii nu-i mai zic „Non-stop", ci 
wLa faliment-*. Cei ce s-au adunat în jurul lui Vali. atrași de 
mirajul îmbogățirii rapide au rămas.- cu buza umflată. Nu nu
mai că nu și-au primit salariile, dor o parte din ei nici garanțiile 
pe care le-au depus la angajare. Tendința de căpătuială cu orice 
preț, conflictele de interese au grăbit ruinarea acestei între
prinderi al cărei succes s-a aflat de la bun început sub semnul 
Întrebării.

Duminică (6 ianuarie), la Vali acasă, s-au adunat o parte 
dintre foștii săi angajați, colaboratori, furnizori de marfă. Ei 
cereau să li se restituie imediat garanțiile și alte drepturi bănești 
care li se cuveneau. Scandalul amenința să îmbrace anumite 
forme de violență dacă n-ar fi intervenit dl. Vasile Bogdan, tatăl 
lui Vali, care a promis că va trimite el, tuturor, prin poștă ga
ranțiile.

Pe Vali nu l-am putut găsi. Am aflat că e plecat din locali
tate. De rușinea lumii 1 Tatăl lui mi-a spus că pină acum a ex
pediat 25 000 de lei. Pentru situația de faliment, el consideră că 
fiul său e vinovat, deoarece a angajat prea mult personal, fără 
a dispune de o bază materială corespunzătoare. „A pornit de la 
zero lei, zero bani. L-am mai ajutat și noi, părinții, dar persona
lul pe care 1-e angajat trăgea la altă căruță. Dacă toți ar fi înțe
les că numai uniți, lucrînd în echipă- și cu aceleași interese, se 
poate merge mai departe, falimentul ar fi fost evitat-*.

Vali Bogdan e un nume cunoscut în zonă: a fost condamnat 
per.tru delapidare, totalul datoriilor lui se ridică la o sumă care 
se scrie cu multe zerouri. Afacerea cu ciobanii de la Sibiu, cărora 
k-a luat banii să le facă rost de mașini ARO, e cunoscută. Ciudat 
e însâ faptul că, după toate acestea, a găsit oameni care au in
vestit în el capital de încredere. Pe fraier, spunea cineva, nu 
trebuie sâ-l cauți — pică singur, ca fluturele care, atras de căl
dură, se apropie prea mult de flacără...

Am publicat aceste rinduri, nu cu intenția de a-i fa-.-e reclamă 
hri Vali care oricum e celebru, nici cu intenția de a pleda pentru 
nevinovăția cdor care au luat p’asă ! Ace-ta nu este decît rezul
tatul -afacerii* ale cărei ramificații, subterfugii și implicații de
pășesc limitele credibilului. Pentru cei ce se află la început de 
drum, pentru cei ce încă mai cred că tot ce zboară se mănîncă și 
că nu contează cu cine te Însoțești la drum, aceste rinduri se vor 
un a ertisment

Ștefan < IMPUI

Unde ești tu, Diognne ?
Circula în odioasa epocă un 

banc despre faptul că România 
nu putea fi reperată noaptea 
din avion. Din cauza întuneri
cului in care ne scăldam odată 
cu venirea nopții. Din rațiuni de 
economisire a energiei electrice 
sau cine mai știe din ce rațiuni 
— dacă se poate numi rațional 
așa ceva — becurile iluminatu
lui stradal arse nn mai erau în
locuite. Apoi, cvartalele nou 
construite, străzile nou apărute 
erau „ornate-- cu stîlpi de ilu
minat care nu au mai apucat 
să-și îndeplinească menirea. E- 
xistă astfel de specimene care, 
de la ridicarea lor, în urmă cu 
mult timp — poate chiar 7—8 
ani — nu au văzut niciodată un 
bec. Anomalia era dreasă, pe 
ici pe colo, de vrcun cetățean 
care aducea de la serviciu, cîte 
un corp de iluminat cu vapori 
de mercur (chestia cu berbecul) 
pe care îl monta la intrarea în 
scara blocului sau chiar pe fa
țada acestuia. D.-țr așa cum lu
mina lunii nu face altceva decît 
să scoată și mai mult în evi
dență întunericul nopții, la fel 
și aceste becuri, împrăștiate din 
loc în loc.

Se spune că noapteu e un 
sfetnic bun. Pentru răufăcători, 
întunericul ei este cel mai bun 
s<ut. 1‘rofitind, o dată în plus, 
„păsările de noapte-- s-au în
mulțit, ieșind tot mai des în 
căutaiea prăzii In case, salvarea

Europa
(Urmare din pag. 1)

Prin ho’.ftrtre judecător-.asr i a judecătoriei sectorului 1 Bucu
ri ti, s-a constituit Asoctația pentru prob a cumpărătorilor de 
autoturisme prin 1DM.S. Cine dorește să cl ,:.ă membru al a- 
cc .tei asociații, poate face cerere de adez pe adresa: Ing.
Chițescu Ștefan, strada F mu Mintă nr. 1, bl. 1B, sc. A, etaj IX, 
ap 43, sector 1. București. Se vor depune prin mandat poștal, 
suma de 50 de lei taxă de înscriere și 50 de lei cotizație pe 1991. 
Scopul acestei Asociații e tc ca oamenii ca-e iu depus banii la 
CEC, pină la 1 decembrie 1J90, să primească mașinile cu prețul 
ia care au fost contractate. Poate fi contactată această asociație 
și la telefonul 90/174759 București Pentru alte relaț-i, adresați-vă 
domnului Ungur Voicu, Petroșani, strada 6 Martie nr 3 (D.N.)

pentru a se convinge dacă la 
noi este democrație. Să facem un 
efort și să ne amintim și cu cine 
s-a intîlnit și a discutat această 
delegație. în af ira unor perso
nalități din conducerea actuală 
a țarii. Ciți oameni cinstiți și 
onești au fost contactați de in
chizitorii de la Strasbourg? Nici 
unul. De fapt, ce intere-. aveau 
să vada ce ginde.ște popoiul. S-au 
oprit doar la citeva capete in- 
fierbintate, care lntii au voib.t 
șj după aceea au gîndit, pentru 
că ura lor împotriva poporului a 
fost și este prea puternica. Isto
ria nu le-a oferit mărimea o- 
sului și cantitatea de carne pe 
care credeau ei că o merită. 
Și-atunci nt au denigrat i.i ne 

a venit din direcția bișnițarilor. 
Ne lăfăim sub ploaia de lumină 
a becurilor pe care ni le vind 
cu 100 de lei bucata. Să mai 
zică cineva că bișnițarii nu sînt 
utili societății I Prețul nu are de 
ce să ne mire din moment ce 
mobilarea unei garsoniere costă 
cit o „Dacia--.

Grija Guvernului este să adu
că prețurile la nivelul celor 
practicate în țările vecine. în 
Ungaria de pildă, salariul mediu 
al unui muncitor este de 10 000 
de forinți. Aici, acum, cu 3000 
de lei pe lună nu poți decît să 
supraviețuiești „decent-- pînă la 
următoarea leafă. Nici nu e de 
mirare că rnulți lasă serviciul 
pentru activități mai rentabile. 
Privatizarea, așa cum a fost ea 
promovată pînă acum dezavan
tajează din start marea masă a 
populației care a trăit — și tră
iește — dintr-un amărit de sa
lariu.

Obișnuiți fiind a idolatriza, 
iubim idolii chiar și atunci cînd 
greșesc. Ființa umană e s ibiec- 
tivă în aprecieri. Pînă la proba 
cu cămașa, care e mai aproaije 
de corp...

Privind spațiul extraterestru 
printr-un telescop putem va
dea așa zisele „găuri negre-- ale 
cosmosului. Priviți din zonele 
mai „înalte-- ale globului, putem 
părea și noi o astfel de „gaură 
neagră-*,

i’.iui Nif i'i.rsf U

și-a închis porțile ?!
denigrează, ne mvenineaz.fi via
ța, in numele unor idealuri po
li Ice sau apolitice, al căror e- 
cliivalent este doar interesul per
sonal Nu vom fi primiți in Eu
ropa. In Europa cui mă întreb 7 
Acest stat nu exista. Există doar 
un continent cu acest nume, un 
conglomerat de state suverane și 
independente de cele mai di
verse coloraturi politice și demo
cratice, din care geografic și 
afectiv facem parte. Și-atunci 
ce-s cu aceste mofturi ale bătrî- 
nilor Europei (parlamentul de 
la Stra«bourg) ? zXuzi domnule, 
nu sîntem primiți în Europa că 
n-am oferit un rajxnt pi eveni
mentelor din 13—14—15 iunie 
anul trecut. Dar nu trebuie să 
dăm noi socoteală de ce facem 
în țara noastră 7 Ce sintem va
salii cuiva 7 Sau sintem ocupați

In campionatul 
județean de fotbal 

încep pregătii ne
•Și e-hipele din campionatul 

județean își reîncep pregătirile. 
Cel mai scurt și furtunos cam
pionat își așteaptă nerăbdător 
și suporterii și... jucătorii. Nca- 
vînd nimic de pierdut ci numai 
de cîștigat, micile echipe din 
orașele noastre nu au nici spon
sori și nici echipament. Numai 
pasiunea care naște performanța 
atunci cînd condițiile îi sînt 
prielnice. Fără stadioane proprii 
și sprijin material, jucătorii a- 
cestui eșalon formează capul de 
coloană al fotbalului care conti
nuă pînă la divizia națională. 
Două echipe încep de azi pregă
tirile: Parîngul Ixmea și Mine
rul zăninojb. Două tradiții care 
au de partea lor rivalitatea tre
cutului și a prezentului.

Paringul Lonea a. e ca ol .ce
ti v cîștigarea serici și promova
rea in divizia C Paralel cu a- 
ceasta, la stadionul dai Lonea -.e 
fac ultimele retu.șări (anwria- 
rea gazonului și repararea tribu
nei), ca echipa să poată evolua 
din campionatul următor, .ca
să.

Minerul Aninoasa echipa ea 
mai tehnică a campionatului în
cearcă din mers redresai ca. Și 
pentru la anul așteptăm o echi
pă competitivă și cu up obiectiv 
precis. Și aici terminarea lucră
rilor la tribune este necesară ți 
urgentă ca și sprijinirea totală 
a echipei Se lucrează intens și 
la... transferări.

Borel NEAMȚU

de această Europă unită ? Sîn
tem sătui de minciuni și de jo
curi politice domnilor politicieni 
din țară și d n Europa. Nu ne 
primiți, n-aveți decît. Dar să vă 
luați ia voi și cozile de topor din 
țară, pe care ii puneți să mun
cească pentru voi pe la fel ți fel 
de mitinguri.

Și să mai știți domnilor poli
ticieni și turoixmi că poporul 
roman este în stare să-și croias
că singur drumul r.pre propria-i 
prosperitate democratică, fără 
mila dumneavoastră. Acest po
por s-a sacrificat ani de zile ca 
să existe și a existat. Fără să 
dea socoteală nimănui și fără să 
se milogească la masa cu oase 
a Europei. Noi știm să muncim. 
Dar la ..iți ne sa muncim așa cum 
știm noi și cum o facem de mii 
de am pe a. e tc meleaguri.

DE CE S-A AJINS LA GREVA FOAMEI ?
D .Za declarării gie'celor 

sonitme, fee-c. urmarea e- 
sis’enței unor ,i m limită Așa 
s-a intimpiat $i la FM Amnna- 
sa. In ziua de 9 ianuarie, cînd 

i ..' iă.'iJl Nicolac B.tan a 
d ir.it rev i foame, in semn 

dc protest f ița de a>>uaul >âvir- 
țit in a'r.b i.re.i dc lorumțe, la 
nivelai con-.hului de admun«- 
ir.e.its >i di corn -ie. dc treunțe 
•: r a .i .oi uii.ta'e mri.er ■ D.n 
iTK.r; - i:,:J cic r ■ .: iu n gie »i i — 
un ar; in a. c.t <,< r. ■ .. fost in.e- 
gi t<at r>j nr fin, |a P-irn i.n 
din Anin-.a-i. in ?i:ii d>- 19 i i- 
n""lrte ora 11.2. — domnul B.-
taii j uvr a-igurala «ist-cț 
rrr.'l. _a!ă și protecția l 't-i friț-i 
<4e acțiunea sa rev.wIk.iIi .’.i

C in; Viruși mo r. <-.e aie 
•iu g. i .1 -itii i ja hmr.'i? <J- 
miilui i a fost reparti'it Ș’is-
tine dinsul — un ap-rtament i|> 
Ll> iii C I din l-d ron Sul pie- 
MUWa fărutfl de liderul sindi 1 
tulii liber -d EM Aninam, Fie 
derie ti; iig apartamentul ci 

platina nu a mai fost atribuit 
iui Bnan și familiei sale, ci 
domnului. Cârlig Alllel spus, 
scoala-te tu sa mă u>ez eu, ati
tudine pe care prim rut orașu
lui, viceprim irul, servic iul a 1- 
i mi trativ al EM Amnoa-a, prin 
41 Deztobitu, el iibi.i membru 
în comisia de lom ițe, >i ulm 
pî'-jan'. cu cu'e ; m vorbit, o
cf>n(t jmii't De cc i a « ’ptut
la niveiL'! con .iIujI'Ji de i mu -
n> 'i.iție -cinmi•.!(’< .’i unei l‘H J*
in: i’Kite ? I.*ornn‘H <L’irlitf n mai
;r. 'J seric He ‘. ci m ații ch
v». i ■ «.‘lor g k eii- ’.IU in
in. mimlei ii, p.iitnt Jivei-e i- 
tratei i Oc Iu nai mele Je con- 
djni S au soluționat'’ A l i it 
pre-inm p-ntru mod.f < m ea ta- 
beliiui <i; priorpăți pentru lo
cuințe, ini i umdu-se un elec
trici, ci pentru a fi trecut dum
nealui

Pînă una al'a greva fonn-ri 
rs.n'inuă Vin-ri ,i ’imhf'S « au 
adunat .iiz.umcnt'- pro ți con

tra. 1 i primăria orașului a fost 
înregistrat vineri, ia ora 15,05, 
un nou do<’rm ît «emnat de 
Nuoiae Bnan. In acest act ’v 
explică motivul gtevei. După 
c.ne se askiugâ' „(.irganigrama 
blocului a fo-t mo.hfii ila de 
șeful serviciului adniaustiauv 

(n r — dl. D< zrobitLi) sub pre
siuni. — amenințări m inj'Jtii — 
fapu’ rceuno'. ite d> liderul
sm.li'.il la primirii'" Din ace
eași sciisiw.t ailam că h '• rul 
s.nbcal ret' i ra m se la pi ima- 
ru orașe ii., di. Ghem ghr Het- 
c si. a .1 iernat . „Fu l mi pus, 
h ri.lic Aninoi i li Cap șl eu 
îl srbiinb . Afirmițu nea f> «I 
couliimalâ mal dc |cii.iui ‘.a do 
vi e; i nnar.
li ctowurul gtevei au .nouț 

două pir . noi o coir-latai •: a
Poliției orașuli i, din no.embr.e 
1990. care a ele luat o perchezi
ție la rlomicdiul lui Nicolac 
Bit.m — grăvruiil 4- azi enre i 
in !■ piniit -inii i an fum ți i dc 
adinim liator al nc-oi. lațiel dc

locatari clin zona blocului 33.
Nota de (ierchi ziție arata ca
s-au găsit, inii-o m.i'azic, 5 
rame de geam care ai fi aparți
nut r ociației zău lo .t redate 
asociației numai doua dispoziția 
poliției. Cea dt-a doua „pie a 
are nr. .36 și a losl lin egi.str.il i 
tot în zaua dc 1 1 ianuarie. In 
dor mu ut, ‘.tarapd.il și semnat 
de 3 K-pi cz. ill.mțl ai a-ocmt : .'i 
d. Io. ala, i din 1'locUl .13.
locua ?tc im N.B., id.m .‘-.ii 
a lost n imn. .tiator al m-ociației. 
In poiiuaJ.i l'J fcizi u.n i*.' I'ăill — 
l'.i mai I.pnn virament a 
pliT.il AU 11. p» !■ poziții de pla
t.î). S’.inia Ho z’âB? dc lei |> litiu
ti an j -oi tnl n 11 InU'.' mai 1 ,

P« Ir.tunții de lU'JU km" Dc
fapt, autorii i isui' ii In ■' i '..i se
ințcle.isă eA ai ii vorba <de cin
Imm • cculiala 1 rmii.a

din 7onA ;«■ lÂiU'înd efl in'r-un
IIU 1 Hi cr iu in resai c ni.u mult

di 1 ♦rnir de c.tiboa * *«!

Iiitn al'■» un Ic < dd ’it nț.i pură

la 112.) ton<’. Tot prin aceeași 
scriso irc. semn nai î afirma că 
N.B n tmub.it bani de la CvJi- 
țc-ni pentru baci comunală afla
tă in mcin'a bl . ului 33 și nu 
i-a depi. la a-o i.i de locatari, 
precizmd i dimnn .doi mn.side- 
ra chitanțele cu c.i e N.B s-a 
justifuat ca tund labe. Ca ur- 
m.uc ci i imput.ne i sumei de 
501113 lei lui NB

Cur a SLimiit s'im.t vbn 
moment cc > hitanțeie si:it con- 
sideiatc false ? De ce seim , ud 
ac<"-lui doi iu- ' •■>:, dac a • u- 
II ut situația. -CU taeUl i tnă 
ar uni și iu infoiiaat |>i*i î.'u .u o- 
rașulai ‘.a in • mu o.- 11 iJ-
niia' ie. cb ■ i la 2 /iii lup.. cc 
Nieol ie nan a IfTSepUt gr.' i 
Usniiei. o 1 ' ne de iuțeli b ..

III.I IMA DL 1 l>< amid M E
a l<. ț ie,:, .nat i,i Spilai'jl m '
nnipal ui.lc continuă li vs 
Tii.i noi, -iv md a-i m nlă nu? ' 
1;Y F r ir Iii'.ă, o rcftrzr

I.- i.ițin M ' X.1M1K ‘4 ”

mvenineaz.fi
egi.str.il
%25e2%2580%2598.tarapd.il
pliT.il
tmub.it
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VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Evitați conflictele și nu vă 
amestecați în disensiuni care nu 
va privesc.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Nu vă exteriorizați excesiv 
entuziasmul, nu faceți gesturi 
exagerate, nu depășiți limitele 
ra« unii.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Veți avea o bună intuiție a 
situațiilor, dar cel mai dificil 
va fi să elaborați un plan vala
he

TĂI R
(21 aprilie — 20 mai)

Ecbilibrați-vă .și mențineți-vă 
in Turmă, pentru ca aveți ocazia 
i vă refaceți prestigiul.

GEMEM
(21 mai — 21 iunie)

Multe eșecuri se datorează lip- 
s< de încredere în sine și re
nunțării anticipate in fața difi
cultăților previzibile.

R AC
(22 iunie — 22 iulie)

Nu neglijați viața de famili

I El
(23 iulie — 22 august)

Multe idei clare nu vor fi 
fructificate, din cauza impulsi
vități. ce tâ caracterizează.

iIX ioAR A
(23 august — 21 septembrie)

întreaga zi va li marcată de 
u.. succes măgulitor în plan 
sentimental

II \l ANȚ A
(22 septembrie — 22 octombrie)

Urmează un pas decisiv în 
legătura cu o persoană de sex 
opus.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Obișnuiți-vă să vă concentrați 

forțele spre un singur țel.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Pulsațiile pasionale excesive 
nu vă vor aduce liniștea la care 
aspirați.

C APRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Viața sentimentală se află sub 

bune auspicii. ,

1G IANI ARIE

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Preocuparea de a vă face plă
cut celor din jur nu are nimic 
râu în ca. dacă nu devine scop 
in sine.

PEȘTI
(19 febril’.ric — 20 martie)
O zi agitată. Evitați exaltările 

care vă pot. pricinui căderi.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dispuneți de o bună dispoziție 
reconfortanta și mobilizatoare.

TAI R
(21 aprilie — 20 mai)

Veți trece prin faze alternati
ve de pesimism și optimism.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

O zi ineguiâ, marcată de mo
mente nesigure, de descurajare.

R AC
(22 iunie — 22 iulie)

Influx astral favorabil activi
tății intelectuale.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Există riscul să fiți ambarasat 
de o mulțime de mici evenimen
te fără importanță.

I IX IO AR A
(23 august — 21 septembrie)

Vă puteți lăsa conclus(ă) de 
intuiția dumneavoastră, care-și 
du astăzi măsura propriei valori.

*
BĂL A.NȚ.A

(22 septembrie — 22 octombrie)

O dragoste la prima vedere 
v-a pus pe gînduri. E un semn 
bun.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Oaia care behăic își pierde 
îmbucătura.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Trebuie să grăbiți realizarea 
ambițiilor dumneavoastră. nu 
neapărat a celor de bogăție și 
renume.

C APRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Consolidarea situației dum
neavoastră generale se va con
firma în curînd și efectele se 
vor simți în mod real.

I

I

Șl A.P. PETROȘANI
încadrează direct sau cu transfer următorul personal »

— VINZ ATORI produse din carne pentru magazinul Alime ntar 
42 Petrila ;

— P AZ.N1CI pentru obiective speciale ;

— FOCHIST pentru cazane de joasă Presiune.

PRfMARIA ORAȘULUI
ANINOASA

organizează concurs în ziua de 21 ianuarie 1991, pentru 
ocuparea postului de contabil

Condițiile de încadrare sint cele prevăzute de Legea 12/1971 
și Legea 57/197 1 republicată.

înscrierile se fac la .sediul Primăriei Orașului Aninoasa pină 
la data de 18 ianuarie 1991.

IGCL PETROȘANI
organizează in data de 25 ianuarie 1991, ora 10

LICITAȚIE

vederea închirierii activității telescaunului 
Depunerea cererilor de către unități 

solicit mte sc Va face pină in data de
Cererea va avea anexată chitanța 

rii, pentru a justifica plata avansului 
de deschidere a licitației.

Informații suplimentare la sediul

iii

2.3 
de 
de

„Straja" Lupeni. 
de stat sau particulare 
ianuarie 1991.
la Casieria Intreprinde- 
10 la sută din valoarea

IGC L Petroșani, strada 
M. Fminescn nr. 15—17, telefon -11920—21 interior 45.

MICA P U B L I C I T A T ii
MNZ ARI—( I MP AR ARI

ViND A ideo-Rccordcr Bon'tec HQ-VH.S, telecomandă infraro- 
sli, rnulti i .tem, multivitcză, programare în timp, strada Saturn, 
bloc 10, sc. III, ap. 71, Aeroport — Petroșani. (3212),

TEATRUL DE STAT Petroșani vinde, prin licitație, utilaje. 
Licitația va avea loc in data de 15 ianuarie 1991. Informații, tele
fon 41154. (3211).

ViND calculator personal HC-85 telefon 42812, după ora 17. 
(3204)

ViND Fiat 600 In stare bună, telefon 55032 Petrila. (3227)
CUMPĂR piese Trabant: ambielaj — set motor, cilindri frînă. 

Telefon 43225, orele 15—19. (3232)
PREIAU urgent contract garsoniera sau apartament, două camere, 

zrmă centrală — Petroșani. Recompensă mare. Relații — Petrila, 
■trada M. Sadoveanu, bloc 2/86. între orele 14—20 (3214).

SCHIMBURI
SCHIMB garsonieră confort I Vulcan, strada Lenin, bloc 

intervenție Paroșeni ap. 2, cu apartament 2—3 camere Vulcan 
Relații la domiciliu. (3230)

ÎNGRIJESC copil, adresați Aleea Poporului, bl. 1/11. Petro
șani. (3233)

PIERDERI
PIERDUT certificat dc calificare fn meseria de miner pe 

n imele Bălțatu Va'ilc, eliberat de IM Paroșeni. Il declar nul. 
(3229)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Acsinte Viorel, 
eliberat de EGCL Vulcan Ii declar nul. (3231)

PIERDUT carnet student pe numele Prața Mih.iela Denisa, 
eliberat de Institutul de mine Petroșani îl declar nul. (3231)

PIERDUT carnet student pe numele Uiliii an Remiis. eliliei.it 
de Institutul de mine P^tioșam. Il declar nul (.3235)

PIERDUT legitimație -ervicju pc nlim-le N,iz,are Gsibr elfi
eliberată de IC Vulcan O declar nulă. (3?3(â

PIERD! 1 legitimație -e viciu im num ■ e Ș| avk Toma, elibc 
rată de IM Lupeni. O I ,r nulă. (3’22»

PIERDUT legitimație ■ rvi iu pe nunei, Toilor l’loica, e- 
Jiberatii de Uzina di prep, , , cărbunelui Lupeni O declar
nulă. (32 .0)

PIERD!’T legitimație ieîu pe niiinele Tislii Iiinn, elibe
rată de IC Vulcan O de. Iar nulă. (1’19)

PIERDUT legitimație • ■•rvii in i t.i lor» iillloi i/;itif l’HA.M pp 
numele Dr''ănescu A'asile. ehl-iate de IPSRI ULM Peliosnni. Le 
Inelar nule, (31'5).

PIERDE T' tichet butelie, mria 951 16 i bon de cumpărare, 
■cria 11319/22 din 9 ianuarie 1991, eliberai d<- Magazinul l'cio- 

al Petroșani Le declar nule. (3215).
PIERDUT l<r I im,ițit biblioteca (pi i loil'e nr i'IOil, eblrctafu 
In lilutu) dc min, Petroșani. O declar nuli. (.’î’Or’i.

I)E( ESE

Pentru timpul 
dumneavoastră lider

1 AMILI A Ștefănescu. cu sufletele sfișiato do durere anunță 
trecerea :n neființă în urma unui tragic accident rutier a adoratei 
lor fiice

VESA ALINĂ
născută ANIȚESCU — 25 ani

inniorminlarea arc loc, miercuri, 1G ianuarie 1991, ora 1 I. 
Cortegiul funerar pleacă din Petroșani str. V, Roaită, bl. 9. ap. 17, 
(3223)

SOȚI I Marcel cu sufletul plin de durere anunță trecerea 
in neființă in urma unui accident rutier a scumpei sale soții 

A’ESA ALIN A
Sufletul meu va răminc veșnic îndurerat și neimiigiial. (3221)

HUNII A Gliene. Edith, mătușa Adi, unchiul Relu, verișoa- 
rele llianca și Silvana, anunță cu nemărginită durere dispariți t 
prematură a scumpei lor nepoală si v< rișoară

AESA Al IN A ( ANIȚESCU)
Iți vom păstra vie amintire, iai zimheiul tău bun ne va 

însoți pretutindeni. (32 10)

FAMILI A Bula este alături de familia <1 lui Șcib A asile la 
marca durere prii ioiiită dc decesul socrului său. Șinei ie condo
leanțe. (3239)

(’OLEl IIAI I ( antinci 8 Petroșani osie alături de domnul 
Șerb A asile și familia acestuia in dureroasa piei dere sufeiită pi in 
despărțirea de scumpul său socili.

Transmitem sincere condoleanțe familiei iniloliale. (3238)

< OMIĂ1OR ARI

S-AU ÎMPLINI I' ș.r c "-(iptiimini de cinij s-a stin-. din viață 
scumpul si iubitul nmlru tatu si soț

P ARIZEIv MULAI RUDOI !•’
Nu te vom ii.tu nicioduUi. Soția și copiii (3223)

AMINTIRI dragi și lacrimi celui mai bun soț și tată
GLIG.A IO AN

li I ani <l< la din ei < ■ i-,;i (kspaițiie ( it a Irnil lan, mbil, cit 
lolll lini |l umi plinei Soți. (iii,, i leii (.1’ 1 >)

15 IĂNl ARIE

9,00 Video-satelit.
10 00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10.30 Interferențe
11.10 A îrsta a treia, 

(reluare).
11,35 Caleidoscop cetățenesc.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Studioul rle literatură, 

(reluare).
14,00 Actualități.
11,10 Medicina pentru toți.
11.30 Caia și gradina.
11.50 Prcunivcrsitai ia,
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru Iuți.
1C.20 Conviețuiri.
16.50 Noi și calculatorul.
17,05 Muzicoteca TV.
17.20 Acasă la Eminescu.
17.50 Lumea ideilor.
13.20 Cheia succesului.
18.15 Melodii populare.
19,00 Puncte de vedere.
Iq, 10 Desene animate
20.00 Actuali Iuți
91,1)0 (.Tonica Parlamentului.
21,1. La nașterea domnului E- 

mincscu.
22.15 Roman foileton. /

Prețul succesului, 
producție a studiourilor en
gleze.

’’ 1,10 .Actualități.
I) Salut, pi icteili '
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