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ULTIMA ORA
.Kntem informați că dl. N. Bi- 

tan își continuă greva foamei, 
refuzînd orice asistență medica
lă. Totodată, aflăm că toate de
mersurile făcute pe lingă dl. Cîr- 
lig, liderul sindical de la Ani- 
noasa, pentru a ceda apartamen
tul care a generat intrarea lui 
N.B. în greva foamei, au dat 
greș. Un om moare, iar dl. C'îr- 
lig nu cedează nici măcar apar
tamentul. Și cînd ne gînd.m că 
atiția lideri sindicali au intrat 
ei înșiși în greva foamei pentru 
că n-au rezolvat problemele oa
menilor pe care îi reprezintă. Dar 
la Aninoasa este invers. Asta da 
sindicat._________________________

PARAVANUL
Sfirșitul anului _țrecuf" a fost 

nui.'ut de scandalul venirii noc
turne, oarecum ascunse, a rege
lui in țară și expulzarea sa. Mo
mentul e>te interpretat in dife
rite moduri scandalul fiind arn- 
pMificat și de acțiunea demon- 
str itivă a ministrului Andrei Ple- 
țu care a simulat o demisie. Unii, 
1>P -iți de cultura politică, au 
sugerat chiar o republică monar
hic. i Dintre cei care ies in tradă 
s ■ indindu-i numele, majoritatea 
sint protestatari ce încearcă să 
doboare actualele structuri ale 
puterii, indiferent prin ce nuj- 
ioa e. folo5indu-se acum de pa
ravanul monarhiei. Alții, aflați 
in vîrste. mai înaintate, au efec
tiv nostalgia mon irhiei.

De cealaltă parte majoritatea 
P ■ il iției consideră că institu
it "’ona'hiei a fost si este străi
ni. de realitățile țării noastre., 
f’ - re din cele dori extreme 
ex iizerează luminile sau umbrele

monarhiei. Principalele argumente 
al? celor care fac apologia mo
narhiei sint fițpte istorice incon
testabile : contribuția la ciștiga- 
rea independenței de stat, reali
zarea Unirii din 1'18, constitu
ția democratică din 1923 și alte
le. Sint merite incontestabile, dar 
exagerarea lor este deformatoare 
pentru că dincolo d'1 inițiativele 
monarhice, cele două realizări 
majore ale istoriei noastre au 
fost obținute prin importante 
jertfe de sînge. Poporul roman 
n-a primit cadou din partea mo
narhiei nici independența, nici 
reintr egirea.

Cei vehemenți- in contestarea 
monarhiei vin și ei cu argumente 
de .ordin i-.to. ic : s-a tras de câte
va ori în muncitori și țărani, 
prima dictatură din istoria pa
triei și mai ales contribuția la 
actul de la 23 Au "ist ce a da
la venirea rușilor in țară. Si 
acestea sint fapte i ora'e incon

testabile, dar considerăm că a- 
tunci cînd încercăm o evaluare 
a instituției monarhice trebuie să 
ținem seama de ambele lalm i. 
tabloul complet constituindu-se la 
interferența celor două ini i 'ini 
contrastante Chestiunea însă e 
alta. Nu prin evaluări și cîntăriri 
istorice ale trecutului se fac in
stituiri de structuri politice ale 
prezentului, pentru că pot exis
ta instituții totalmente pozitive 
ale trecutului, care să nu mai co
respundă ca funcționalitate poli
tică în prezent. Nici invocarea 
f iptului că monarhia unește na
țiunea nu mi se pare un argu
ment prea consistent, pentru că 
popo ul român n-a fost mei în 
trecut foarte legat de monarhie. 
I itu Ma'oresc'i și apoi studii so
ciologice interbelice evidenți tn 
faptul că, in Pt incipate. vie era 
doar imagin-a lui Ctiza. iar in

' asilc- Sebastian DINCU

(f ou(in'i.ii e in pa”. a 2-a)

— la, dom’îe haitii!
— Na vreau !

Autentic dialogul. L-a purtat 
doamna Aurica Soloncan din 
Pctrila — locuiește pe strada Mi
nei, în blocul 22, ap. 8 — cu 
o lucrătoare de la IREW. De ce? 
Simplu. Locatarii blocului 22 s-au 
mutat în casă nouă de peste un 
an. Și au încheiat contracte cu 
IREH-ul. Totul in ordine. Dar 
nimeni nu le incase tză banii pe 
curentul consum d In timp ce 
kilowații se adună, IREH-ul nu 
vrea banii pe ei. Există o necla
ritate cu mina l’etrila, in ceea

ce privește plata. Alarmată doam
na Soloncan, ne-a vizitat la re
dacție. „Domnilor m-am dus la 
1RE1I să plătesc. Nu o dată. Nu 
vor să-mi ia banii. Cînd mi-i vor 
cere suma va fi a'.ît de mare in
cit probabil că n-o voi putea 
plăti imediat, riscînd penalizări 
și alte sancțiuni. Vă rog pe dum
neavoastră să interveniți la IREH. 
Să vină să le dam banii 1“

Doamne, m ire-i grădina ! „Fi- 
lantiopr precum IREH-ul mai 
rar I (AII).

t.liza energetică și nimeritul
Un semnal ce alarmă... întemeiat

’liebuie să recunoaștem cm pen- 
tr mulți dintse telespcct itori 
știrile și im iz.nile difuzul la 
i" unea aciuau .ți ue du-'uni- 
c' n-au fost în m xu-ă ,,f ,re 
c . â t.iinita. La demons. a.u- 
!• . 'testele, g' c uU < 1 n
G ’ - din tăule baltice, uveni- 
■ - - -L-toc l.iiișiito.i ., j cniru
t '.«t'.'ilt'srn din V dea '. ii n 
rt >i ales Pentru cei mn unități
le mtn'.ere. -a m.u -idăngat un 
„du» rece. .“

'' 'i fl.il.ri, die torul gene-
ra* Combimtulu i si ler irgic i
I n apei fa;r. d ,ICT' it
d,. V.ilca Da. pentru llu 1
th. .1' 1, Ol Ut.. 1 hidr, in e.ire
c./ m i ea ' et.ii’.< er. ci ,'ofj:: i
dt ••u Dunăre din ' 1 >7.l iir» oj
a i lateru p. .mc. ir. t ' ■< >> de
c ine cocsifirabii Si Jotomo-
ti i a licâ marele comlnnal ca-
f t reni! 1 m r al econom.-
€’ connis £-.‘.e .unemn1 tti’l *'«'1

is -î, ceea , . n '!«J ?! nij
n >_ icție m Imit leo-' bit de
V •,',1-e pen’i-.i o-hji.; rj-
r - I.I •pair

ii <emnal b ,,| • i m . e nu
r ', a -i . ș !tl jm rn >. JI
tr 1 i mina L''( m > aU/it
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Benzinâ pa rație
11-, -o hot i o .i < l i > ei nuiui. 

I nul l.n J j i.uiu.ii .e. in ve
ci ■ ' l'it'.a 11 .- r,n - im '1 '> d< 
l , -.,1 Iii' .

per, r-i ,ij'(il'|rr!r>< ir i
• but si păi titulare co
lt 1 n.i ■' >, l.r-nzin i < • (Ir 1" 
1

i '• utiu tu un" ■ <j .o'.a l'in.i 
r ce 4e 200 litri .

pentru motociclete și inoto- 
i '<■ IO 1 lunar

iu 1.. i. . uit-./r.i; Liiaui nc- 
iCrJl pi epurai u huilei speciale 
pcu.ru cocs, mi (. unibniatul Ur
lu Galup ui li lar.u să-șl uclute 
datoiule iuț.i de \ ,ii. ( .Iriln., ,1c 
oiUi.iu axiiui de noii oatrt le 
lei, ncticn.tuiv p il tiecut.

Cu muia Lup.il, icaii/eiz.t 
ui uicu^tu (Unu pr- -■ i: ji i prugia 
ni ita este a.Ir*, aiul I u i-lv.alte 
îamc Și im,. re u : ua<..i stucul 
de la ' - il.iți c ,i <.'.!( ie .dai ni . 
este v jiba ii.i Uj,h aceste Zile 
din '.-1, ci de re-tmițele m.ii 
vechi, ur, a'-ti cum am al.ut ue 
la l> Vil., .a l.1 » V a Jiului 
a hvr.it coiul■ o.:'1 ilt'i gai.țeln cu 
, ■ uliu tune huila > -fii.ibnl iu a 
puțin decit eia p'cj'iit. la , in 
ivea re prive-t'........ ... an, sau
flvi )'ina in ..da <ie I i r.mua 
rie in lu-iv, 11 Im) i-.k< h'ida și 
nu o m.e și ceva tone, cil a 
afumat directorul de ta Gaiați 
reportci ulm Oi i -.-mn e pelin1 
Dat fiind (. on june li ii a nelavor 
bilă privind impoilul de cocs, 
GalațiUl cere Văii hului ziinn 
calc 100 lom huili’i pcntiu coc.. 
Noi liviain. d lp i < um nt a in
format di O'.ti Mirai),im. ir.gi 
ner șr f produc țm în cadrul 
R \ H cu »0o i ’’0 lone mai pu 
t n. Și -e livrează mm puțin pm- 
l r:i < i picpaiațnle nu produ! la 
irilieaga < u|meii ite .■ in t.ikițiilor 
din hj i <le C.abulie brut.
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< r o ii ic o pa r i a in en t ci r ci 
de Petre Jurcan 
senator — P. N. L.
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-Ic uces'e cantități benzii) <
,trează ru preț m.air.fal ■ ptâ

'. ''m e-’e i». Ivi eu picț'i- 
lun.e. doar înfr-n zi, in 
i pe bai il. D itoi ita c 11.

n (ii if I ''otrtv. I nnoi pre-
df ier». ale < ivi i iiulm.

t m i *jr i ' -.te IE nu u tu i
)[ or in 1l'm In ■ do prețul

1 1 ii Iu U i ■ le | .bolului din
....«..i i j

I’i r ocupai ea prirnap ila a Sena- 
l.ilui Rzinuni-> a ion tiltnl-o in 
ultima rlc ada (lin i< eastjț luna 
dezbalc'eu in plen ,i I 'ii lini J'.i- 
Im fuir iui . 1 Ic e enii.’il i p' n
tru intiea- a pr1 «Ii>< ț:'• agricola 
ii Ir li lu'ii.in'. i p> ni i n un larg 
-pe-tin de aitivibiți ind'i ‘ de 
și comei talc, unul din I.a loi ii 
irue tribtiic â duca la iezolv;i- 
ir.i ciizci <’■<: produs • al mental<’.

Opinia opoziției c te < t legetl, 
o un) i intirzmrcn .apariției ei. 
iii foi iii. i ai 11 li la e te taiata in 
-111 it.1 ai ;i ’i (OiiliniP, iii . ili'i.nin I 
.r.'<- pf .ir ile ț u niilm < o>iii>i in 
ci Im pud. I de vi d- ce logc.i lun- 
i illi’,1 ar li Io ,1 i i « i I ie o Ic Pe 
a i lupi opi i l a ii 11 alta a , a la- - 
11 o I m cl.ii ' i in 11 ( ul.iț i.i Ici e- 
11111 ilm < ■ i lipi li di oi ion I. il' 11 -
iK'ial i din .S”nal a piezcnl il in ii 
multe piopumii de ana odaie a

proic-r Iubii Cuv ei nuiui, din pă
cate o prea mica parte din eh 
fiind .■iiceptalc do grup.nea ina- 
|oi it ni i l1( su- ținind tn uli
ii, rea I \S, tvvl \. ,i unui .slin. - 
toii oi i .it.ilc spre < <nt rali-in

I < din iiin'i V- nțtilc l icnefii-c 
i. ■ 11 mtc ! opoz11 ie a Io l mo- 
dita ir- a i i' olului Io. < ai e slti

(< oul inii.u < in p.ig .i l a)

Ku mai nitrge
De la inginerul șef al I.E. Pa- 

roșeni, tll. Ale a îdrp Petruța, 
aflu că joia trecută se mergea 
în plin, cu 3 cazane, cu cite do
uă mori pe cazan, și dou 1 agre
gate in luneție. In fanc\ie de 
lem eatuia exterioară, valorile 
piev-n: te erau superioare dia- 
gi aaiei de i eglaj.

1 nconv e.uenlul care încă per
și..la il cotistivUie mărea canti
tate de apa de adaos întrebuin
țată. La un debit de 2 20u in 
cula sp.e Petroșani, adaosul de 
ap.i ,i.j unge la 2(90 tone pe ora. 
i.stc ceva anormal, zi., iar dl. 
•■in' Duri Șopterean, .șefui sec
ției termufă e, cauiă sa-mi ex- 
pl. c cum de se inttmpia acest 
ha ti. „Există puncte U i-mice, 
cum sint l’T 5, PT 4 și 18 D jn 
Pelioșani, in care aparatele de 
conțiaciiicol sint distruse, spune 
dumnealui. Am fă< ut manevieja 
a< c .te puncte și am constatat că 
necesarul apei de adaos a Scă
zut I.i l.>0 tone. Di. 1 s-au con
statat dcfecțiun le respective, nu 
s-a luat mei o mas'iră. Și asta 
o se iz..m de vreo doi ani. Cei 
de la EGCI, zic ca n-au ce face, 
ca n a i un i, n-au alta pentru 
a pune la inul aparatele de

d-olc' ; mm"

cuntr..’ -. a ■ l’c Vulcan, nivelul
anei de adaos s- a stabilizat, dar
ie • < 1111 pi 1 i 1 i im ă în l’etro-
•șam m l lp in 1.,ti, personal, știu
un pun t t rlni in l.upcni in
ca r< >u i.i apa - n coloana prin- ,
c jpal.i. dc im de zile. Sper să
nu nnu mi in doi i.i luni de zile.
d.if (Ir la .'inul nu mai merge
a^i. Mu vom un agent termic la
punt icb - teimiC mic prezintă

Aci lor. | 11 C adaugă o altă
ir lilIIH?, i chilul; i dc mm multe

ori de dl. dire t< i al tern Cen- 
11 .ih 'i, i caic ia! a < sin j im.i- 
ta d n nou de ti. in"it>cr ■■ I l’e- 
triița E I.. voi i ,i dc IPSRI l'.l-.MP 
< ai - < "Ul ■■ ar lut uri noi inelor
d. exploatare, pi.'i.i .m'eiil'il pl
inii p< diiect, si de 11 Ml', un
ii, in ț' 'lima de ■ onuuetc e- 
x lente agentul toimic pri
mai ■ i elu 11 si iit11 iz. 11 in 
cc-iili.ila tei mi< i pn >i ' l'eiino- 
, enl i a la i se ■ i il mu <■ ori 
ac e ti nei < "iili, d ii n .uni n .i'i-
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(< opliiiuat i- in p.i'4 ;• 2 i)

pcu.ru


2 ZORI NOI Miercuri, m ianuarie îooi
s

U L T I
Ea faimosul bar din Vest „Ca

sa tării ginduri". acum în para
fina, a fost o noapte de pomi
nă... Aburii alcoolului au pătruns 
în întreaga asistență. Care nu
măra nu mai mult decît dege
tele de la o mină...

Personajul număr’tl unu 
al petrecerii a fost 
inițial un om al ordinii. La în
ceput chiar făcea ordine. Apoi, 
simțind că-1 cuprinde o toropea
lă inexplicabilă, și-a aruncat 
vestonul cu galoanele (in traiec
toria lui a dat peste o oală în 
care f orbea țuica, dar asta nu 
conte..'.) și, dind la iveală ju- 
rr, atea superio. ră a trupului său 
cu surplus de țesut adiixss, s-a 
rătn.t către ceilalți : „Na, mă, 
acum vă mai temeți dc mine ?" 
Drn clipa aceea nimeni nu s-a 
mei temut

Intr-un colț, M.iria, după ce 
turnase in ea trei litri de țuică, 
pancsc cu șeful că poate st? In
tr-un picior. C» • -i -e a și nășit.

Prob’em'le care frămirttă Pri
măria din Pctrila sînt felurite 
Două din ele apa ca pietrele 
dc moară. Căldura și buteliil' 
Dacă prima piatră este una la 
•cară națională, cea a căldurii 
este locală. Și ține și de Primă
rie, ca fapt social. An de an cu 
ham grei se zice câ - >’> făcut 
reparații c pitale, s-au Înlocuit 
conducte, ș-au reparat cazane, dar 
anul care urma propunea din 
nou rcpmatu și investiții. Situa
ția rămânea aceeași, cu un in
ventar de nereguli ți neajunsuri 
care otc "J iar din buzunaiele 
<ib tu : .'.nii ce-i inghițuAu apoi

Cina n-a avut 
căldură, 

nu are nici acum

r ■ /i . i ., ă ii ■ <-i ■

fr ■le vim panii v.i a
t« i m t n. rra Ih7i < ntr la
3 ■; in P-'.r i In , l(-

p. . j’ iți'-' ‘ V- Ol-
V-i ; »»£ tor g ifc't-’i’,e ale

• unic-
r;; i.r-.r i. ai a '!i dc h»:a-
1.1 r ■m EGCI j1 ii
Șs J fi* • t ă ■' >irmti dc
t< n- * imle pin." ieri Ic

•*' ' i ‘mc m. In ț... r. .re mc-
r 1 i ■ r-i, d i r ctip-.a Uiîki de .. re-

< iiîKc ii.it tr- it • - u „vicii
r--i>U mni rni ’ iinzaric.

> 1, m ' ’ ; : fon
<r.fi

l r. | ora
b -I. Î--IÎ ' •* '!• re.
n rrț. % j r r’r <1..O

]• • nu > 21 -.Î-C u?!-
< ■. U nre «i>* r • r.ra.ă
n n , K; nu

I ■ " 1 : lii-u - 1 d >•

1 ’ - ‘ ■ T - -
tc An m 1 ui au hi it
rl - in il ...|.' . mu
n • n •;. • ■ ■ 1 i dă din

b. ' l ■■ ;■ isaotru
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__ țw
’ li7 prt . 1-

rr i -îî” fi inv-"n nevoie,
f - ■ ■■ r î Io li ' :-oepen.

■ pi ilnC.'l'.'lor So.iO-
le ilC r'-.Uj;. k- »r *) iH, ț.,i’ i v â f:-’i-
n-' rm. I n >' ' că:-, roi r,.

' i iz», ’ i ii [enlru in-
V ( ■ ■ • hi '■ mâni și
<k- >i sștui, i cineva a
L • pârii?;. D • or onorantul
c ■ ■ WSX. I ii f,.z, ia-
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M ANO
spre uimirea celorlalți, care o 
aplaudau frenetic.

De la o vreme conversația lin- 
cezea. Atunci Mărioara a luat 
inițiativa. După ce a pus la mag 
o muzică îndrăcită, a început „fi
gurile". Se învîrtea, fanda, sărea 
rîzind, amețită și amețitoare...

La Cabaret
Dar bluza o incomoda, o strîn- 
gea. Era In plus. Intr-o clipă și-a 
scos-o...

Acesta a fost semnalul. Toți 
ceilalți i-au urmat exemplu : ei 
— goi pînă-n brîu, ele — goale 
pînă-n talie. Și s-au pus pe dans. 
Un dans non-stop, nebun, sălba
tic. în care mîinile pipăia^ totul, 
chiar și picionrele scaunelor, fă
ră opreliști. Formele ademenitoa
re, ațițătoare alQ celor două dis
păreau, rind pe rînd, cînd în 
brațele unuia, cînd în brațele al
tuia...

De la
In urmă cu doi ani i-a murit 

soția. Copilul cel mai mic — din 
cei șase — avea pe atunci o lu
nă și Jumătate. Grea lovitură a 
s o artei I D ir, după cum se spu- 
ne, un necaz nu vine niciodată 
singur. După 3—1 luni dc chin 
a hotărit să aducă o femeie in 
ca ă pentru cel mic. In înfăți
șai' concubinei V.A. Care avea 
și ea cinei copii, din care trei 
cu slujbă. Treburile au mers un 
timp. După care omul a început 
să iiinoi'ră mai bine femeia de 
lingă el. Căreia îi cam plăcea 
băutuiv. Mai titziu a descoperit 
că V lua minearea din frigi
der și o t. imite, i, prin unul.din 
ropin lui. la ca acasă. Și alte 
șotii de felul acesta. I.e a înghi
țit ț-c toate, știind <,î arc nevoie 
de c-a Capilor ci le-a dat bani, 
icvji mobilă, ci i-a cumpărat de 
!• t., ,. ..t. To.itr aie tea piuă n 
in -.-put ; ii insi -tc c. să dea unii

Paravanul
(l.’rmirr din pag 1)

T- lniii'..in:a a fun țmnat doar 
ml ui buiiunii iinp'ti'.it legat in 
~p< ci d ■ d. , i'ti mul luminat 
al lui Io if al ll-lca Regele Mi
I' a .'. r| in l‘H7. Condițiile
i' i'ino.c, fo-t sili! să abdice, 

mana; lua in România rezistind 
cG m .i mult dm monarhiile cen
trului și '..mini Europei. In de- 
cemlmic 1117, înainte dc abdicare 
regele a pierit prin Europa la 
-ăiăioria un.; verișoare. A fost 
sfătuit 'A nu se întoarcă, pon
tul că șt' i că va fi silit să 
abdice ți In cazul In care nu ar 
fi s< mnat abdic mea, marile pu
teri ar fi putut contesta procla
marea republicii Intorclndii șo șl

APTE
In vîrtejul dansului, jucînd din 

buric, ele cam uitaseră că sint 
măritate. își aminteau vag că 
au fost... Dar asta mai are vreo 
importanță 7 Clipa contează ! Cli
pa unică, irepetabilă, pe care 
mulți nici nu îndrăznesc s-o vi
seze. O clipă care poate răzbuna 
neîmplinirile unei vieți întregi... 
O clipă care a durat o noapte. 
Cea din urmă noapte bună, a ba
rului din Vest .

Noaptea următoare, o furtună 
teribilă s-a abătut peste stabili
ment. S-a luat și curentul. Cînd 
s-a făcut lumină, totul era pus
tiu și gol. Covoarele dispăruseră 
ca prin farmec. Paharele, țuica, 
banii, mesele — asemenea. Parcă 
ar fi fost un vis... Doar într-un 
colț de gînd, strălucea un ciob 
de amintire...

N.B. Orice asemănare cu per
sonaje reale este absolut neîntîm- 
plătoare. Numele de oameni și 
locuri sînt fictive.

Ștefan CIMPOI

concubinaj, la
din ropii la orfelinat. Adunate 
cu celelalte, asta a pus capac. 
A intervenit ruptura relațiilor. 
V.A. s-a simțit nedreptățită. 
Imprcun \ cu unul din fii săi a 
venit la locuința omului. Unde 
i-a cerut socoteală. Și fiul i-a 
aplicat palme. Au mai venit o- 
dată. Iarăși palme. A treia oară, 
omul n-a mai ribdat i fie bă
tut la el în casă. A ripostat, în 
legitimă apărare. Fiul Io-tei con
cubine s-a ales cu maxilarul 
rupt. A scos certificat medical 
și l-a dat în judecată. Instanța 
l-a condamnat la 2 ani muncă 
corc-țională, cu < ecutarca pe 
șantier. Simțind., c nedreptățit 
omul a făcut recurs.

In 2.3 decembrie 1990, treclnd 
prin piață, omul nostru a fos* 
agresat de același fiu și de că
tre noul concubin al fostei con 
cubine. Urmele agresiunii se mai 
v :d și acum pe trupul sau. Po-

monai biei
mnlnd abdicarea a făcut Jocul 

comuniștilor ghidați do Moscova. 
Chinr dacă s-a Intuis regele Mi- 
hai a avut posibilifnt a să aleagă 
iulie a fi im martir sun a |ov<_ni 
un ex lege, deci un om obișnuit. 
A ales calea mai puțin cro.ce și 
e oi enește ’ă-l, înțelegi ni, dar 
jirin acea',la singur și a s< mnat 
actul transformării Intr-un om 
obișnuit. care, moralmente, nu 
mai poate să-și r< vendice tronul.

Dincolo de țoale nre-Wi i dis
cuția eu piivire la instaurarea 
monarhiei este o f dsn problemă. 
Nostalgia monarhiei este puțin 
prezentă in râului populației 
României. Monarhia e doar un 
[ aravaii în spatele căruia se duce 
în continuare lupta pentru pu
tere.

Nu mai merge
(Uritiare din pag. t)

de, nu vede. Și asta în timp ce, 
la uzină, un colectiv de 10—15 
tehnicieni își bat capul căutînd 
soluții pentru a creste tempera
tura agentului termic cu 2—3 
grade Celsius. Cel mai recent e- 
fort materializat în această di
recție l-a constituit instalarea 
unui nou boiler de vlrf, care 
funcționează începînd de mier
curi. Calcule, căutări, soluții, o 
investiție de 100 ml traseu d-e ra
cord doar pentru a ridica de la 
106 la 108 grade temperatura a- 
gentului termic primar. Desigur, e 
ușor ca, atunci cînd ai calorife
rele reci, să arăți cu degetul 
spre termocentrală. E adevărat, 
și acolo au loc avarii, cade o 
moară, un boiler — numai cine 
n-a fost niciodată pe-acolo nu 
știe cum sînt utilajele. Dar mai 
întîi să ne punem o întrebare: 
Ia punctul termic de care apar
ținem e totul în regulă 7

p a J m e
liția l-a sfătuit să scoată certi
ficat medico-legal și să-i dea în 
judecată. „Eu nu am timp dc 
umblat pe drumurile judecăților. 
Trebuie să muncesc pentru a-mi 
întreține copiii. Directorul minei 
Paro7eni mi-a înțeles situația, 
permițindu-mi să lucrez numai 
în schimbul trei și patru. Dimi
neața fac piața, stau cu copiii, 
și mă ocup de casă. Sînt bolnav, 
trăiesc cu medicamente, nu pot 
dormi noaptea. Și mai e ți sta
rea asta de stress provocată de 
fosta concubină ți ai ei, care 
nu-mi dau pace. îmi c frică să 
mai ies în oraș".

II cheama Glieorghe Niculăe- 
sei, locuiește In Vulcan $1 tot ce 
vrea c să fie lăsat in pace să 
poată munci. Să-țt crească co
piii — dintre care cel mai mare 
arc 12 ani Atit.

I’iml NI< I I.ISCIJ

Un șeotnai de
a

(! imarc din pag. 1)

cărbunele brut, Inclusiv la cel 
coi ,Inabil, s« află sub nivelul 
nnițoi pi ec.’denți, iar dacii luăm 
in calcul și cub' tea cărbunelui 
brut (multe unități au ajuns cu 
ccnil a la un conținut dc 50 i i 
sută) și piilcrea sa calmii i (tone 
c.c.) prodiic m mu p.i'm d vit 
în anii ’C>0... Deci, aci -e al l i 
adeiari.il și oslo oii.c sh ‘I io.-lim 
l ila nici o reținere. Eără să po- 
Icim cil scuze și (iistif cf ri..

In ceea re plivește datoria <’ îm
binatului dc la Galați este clar: 
marele Combinat arc restanță de 
plată față de R VII de 120 mi
lioane lei.

BUNE...
PETRILA, BLOC 113. In cen

trul orașului, din blocul 113 lin
gă oficiul PTTR canalizarea cur
ge liberă la suprafață, cu miro
sul caracteristic și trecerea peste 
șanțul care taie trotuarul se face 

■ greoi. Copiii mici, sigur nu pot 
I face pasul peste el. Și nici alții. 
' Dacă toată lumea trece nepăsă- 

Jttoare totuși cineva trebuie să-și 
|lintre în atribuții. Circulația pie- 

tonilor curînd va fi dirijată pe 
istradă. Cine pune semnul, dar 
Imai ales cine trece la treabă. Au 
l trecut doi ani. Ajunge. (DN) 
I PROPUNERI. Dl. Vasile Mar- 
coni, Lupeni, pe care-1 doare „Ji
ul", face mai multe propuneri 
privitoare la îmbunătățirea cli
matului de disciplină și întărirea 
echipei cu clemente locale: re
nunțarea la vedete răsuflate, re
nunțarea la clienții marilor ba
ruri, aducerea unui antrenor se
rios și selecționarea dintr-un lot 
serios de fotbaliști, ce activează 
în divizia C și în județ, a celor 
mai buni ce ar putea face față cu 
brio în divizia A. Subscriem la 
idee ți așteptăm răspunsul clu
bului ca pe o... victorie.

TELEFOANE. Nici telefonul 
policlinicii din Lonea nu funcțio
nează de aproape două luni. Toa
te apelurile personalului de aici 
s-au oprit pe undeva pe la... în
cercăm să-1 reparăm.' In curînd 
se va bea un pahar, sărbătorind 
cele două luni de tăcere. Sau 
poate pentru rezolvare 7

AU UITAT BECURILE APRIN
SE. Duminică, pe la ora 10, în 
I’etrila ardeau becurile de zor 
pe strada principală. Cu cîteva 
zile în urmă la fel. Este bine că 
avem iluminat public dar să'ar
dă zi ți noapte becurile înseam
nă risipă și indisciplină la locu
rile de muncă. Dispeceratul ener
giei electrice are datoria de a 
face lumină cu cei ce aprind și 
ziua în amiaza mare becurile.

BUFET „F.xprps" la Jieț. Pen
tru populația localității Jieț, bu
fetul Expres mulțumește mai a- 
les copiii. Aici se desfac prepa
rate proaspete, produse de cofe
tărie, patiserie de la laboratorul 
din Pctrila, precum și alte dul
ciuri. Urmează însă și pentru 
populația adultă o veste bună 
pentru că s-a înaintat autoriza
ția pentru desfacerea berii la b 1- 
toi. Și toată lumea va fi mulțu
mită. >

UN AN ȘI JUMĂTATE DE NE
PĂSARE Blocul 8 strada Avram 
Iancu sc. II din Petroșani este 
prevăzut cu lift. Pînă aici toate 
bune. Dar liftul nu . funcționează 
de mai bine de un an și jumă
tate, pentru că cei ce ar trebui 
să se ocupe de el se pare că au 
uitat. Toate apelurile locatarilor 
dirc'-t la IGf'I p-ecum și prin 
ziarul nostru au rămas moarte. 
Copiii, vîrstok ii sînt obligați zi de 
zi sii urce r.i.ii’i și claie și nu 
numai ei. Indileiența și atu idi- 
nea de ncțiâsaie nu ar tre’-ui să 
mai poarte haina zilelor noastre. 
Apelul acesta sc vrea ca o t<e- 
zire la realitate a celor ce ineă 
mai cred în trecui.

CERC VICIOS. Se fură pentru 
că c incn 'rit. Iar ca 'ii fie întu
neric se nirfi becurile. O n ili- 
t.it'j tii'lă d<>prc care am aflat 
la » t licalu! liber al mim ' 1- 
peni in vestiarul bad m’H"rdor 
continuii reprobabila îndeletnici
re a paraz.iților, a celor ulnșnuiți 
să trăiască fără nume i s-.iu im 
munca tiJlor i. Piuă ies ortacii 
din mină își gâ esc lacătele 'le 
la dulapuri sparte, iar banii u 
linirH’le finale. Nil sparg« no.ani 
cercul vicios 7 flD)

Rubrică rcaUznlâ de
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Destule rele dau bătaie de cap Cronică Parlamentară
Aninoasa a fost declarat oraș 

cu aproape doi ani in urmă. O- 
raș, e un fel de-a zice pentru că 
urbanizarea e la început și rit
mul in care se desfășoară nu 
poate mulțumi pe nimeni : nici 
pe primar, nici pe cetățeanul de 
rind. Primăria intîmpină multe, 
prea multe greutăți, fondurile 
pentru dezvoltarea orașului in a- 
cești doi ani fiind insuficiente. 
Ceva semne bune se întrevăd. De 
luni. 14 ianuarie cu sprijinul 
SUCT, era planificat să înceapă 
lucrările de decolmatare și ame
najare a pinului ce străbate o- 
rașul, 20 de ani acesta a fost 
neglijat, devenind un fel de la
dă de gunoi. Nu numai edilii sînt 
de vină, ci și locuitorii Aninoa- 
sei care au aruncat cu de toate 
în apă. Dar, mă rog, iată că se 
face curățenie. Ce se cuvine a fi 
făcută și la spațiile gospodărești. 
D.n cauza neridicării la timp a 
containere' r șobolanii și clinii 
m bflanezi i. isesc o sursă inepui
zabilă de hrană. Și ne mai mi
răm de cazuri de trichineloză sau 
de alte boli...

Pentru că am amintit de sta
rea de sănătate consemnăm un 
alt pas spre urbanizare. Inccpînd

din această lună, la dispensarul 
medical se asigură, de către me
dicii din localitate și cei de la 
Spitalul municipal, asistență me
dicală permanentă.
Domul Ghcorghe Bercea, 
primarul orașului are numai cu
vinte de mulțumire pentru Spi
talul municipal, față de rezolva-

Primăriile

rea asistenței medicale perma
nente în localitate. Și nu numai 
el, ci și locuitorii Aninoasei care 
nu mai bat la nevoie drumul pî- 
nă la Petroșani, in căutarea unui 
doctor.

Cu toate hopurile, urbanizarea 
continuă. S-a dat cu puțin timp 
în urmă, în folosință, blocul CI. 
Oameni în casă nouă. Dar sînt 
încă multe locuințe insalubre. Am 
văzut in Aninoasa și case cu pe
reții scofilciți sau strimbi. Con
structorii au restanțe importante 

față de Aninoasa, In pofida ape
lurilor primăriei. Și cu aprovizio
narea cu alimente s-a stat parcă 
mai bine. Cum, necum, cu spri
jinul Primăriei, al sindicatelor 
din întreprindere, s-au stabilit 
relații bune cu furnizorii.

La drumul Iscroni — Aninoa- 
sa se lucrează cu viteza melcului. 
In ritmul actual, poate in anul 
2000... Noroaiele sînt la ordinea 
zilei. Noroaiele și gropile. Este 
un chin. La club se pot vedea 
filme și spectacole. încet, încet 
se urnește și căruța culturală. 
S-au terminat lucrările la pictura 
bisericii din centru. E bine. Dar 
la noua cantină se lucrează greu, 
în ritm de lasă-mă să te las. 
Destul de multe rele dau bătăi 
de cap. Banii n-ajung. Oamenii 
au multe de spus și de făcut. Dar 
cu ce ? Inițiativa particulară nu 
se vede așa cum ar trebui să se 
vadă. Mai ales în producția a- 
gricolă, deși in Aninoasa proprie
tatea asupra pămîntului este pri
vată.

(Urmare din pag. 1)

bilea ca atribuirea efectivă a te
renurilor să se facă nu pe vechile 
amplasamente, ci grupat, pe cele 
stabilite de comisie urmînd ca 
titlul de proprietate să se dea în 
funcție de opțiunile inițiale. O 
altă carență a proiectului care, 
cu tontă atitud.nea fermă a ono
rifici, nu a putut fi corectată, a 
fost articolul 22, prevăzînd că nu 
se vor împărți patrimoniul uni
tă*.lor cooperatiste, plantațiile de 
vii și pomi, animale și clădirile 
aferente producției zootehnice. A- 
cestea urmînd- să devină proprie
tatea asociațiilor de tip privat ce 
se vor înființa (se va citi CAP).

Un drept pe care statul și-1 a- 
rogă este cel de preemțiune, prin 
Agenția națională pentru dezvol
tare și amenajare rurală, altă for
mă a birocrației. Ceea ce -deran

jează pe parcursul întregii legi 

este rolul mult prea mare al a

cestei agenții și avizele multiple 
necesare de la Ministerul ugricul 
turii.

După dezbateri îndelungate 
fost reformula'.e articolele 41 și 
42, de- urajanle prin lipsa de 
exactitate a formulărilor pcrini- 
țînd implicarea directă a statu
lui în controlul modului de pu
nere în valoare a terenului de 
către proprietar, r> evăzînd ex
pres posibilitatea d a fi despro- 
prietărit în anumite condiții. In 
urma unor aprecieri mai mult 
sau mai puțin arbitrare.

In tradiția României agricultu
ra a constituit un sector domi
nant al economici, după reforma 
agrară realizată de liberali în 
1923, fiind chiar linul din orln- 

cipalii exportatori. Cu atît mai 

mult în condițiile economiei de 
la sfîrșitul secolului XX, cînd a- 
limcntele, ca și petrolul, sini bu

nuri de interes global.

Donații pentru sănătate
In zilele imediat următoare 

revoluției din decembrie Rema
nia a primit prin Crucea Ro
șie, ajutoare însemnate, țara 
noastră fiind membru cu drep
turi depline al acestei organi
zații umanitare neguvernamen- 
t.de. România participă cu 
donații bănești și, atunci cînd 
este solicitată sau cînd situa
ția o impune, cu donații ma
teriale. la activitățile umani
tare organizate prin Crucea 
Roșie Internațională, in întrea
ga lume Societatea Română 
de Cruce Roșie este ca însăși 
beneficiara donațiilor făcute de 
întreprinderi, sindicate, per
soane și firme particulare. De
și anul 1990 a fost un an greu 
penipp România, totuși oame
nii Văii Țiului n-au udat de 
această „dotare de suflet". Au 
fost donați Crucii Roșii Româ
ne 46 357 de lei din Beta jani 
— cuvinte de laudă avem în 
primul rind pentru EM LTvc- 
> ni si I! MP — 41 000 de lei 
de către EM Vulcan. 47 000 de 
lei de EM Petrila și peste 5 090 
de lei de Spitalul din Lupeni. 
La aceste donații se adaugă 
10 000 de lei — timbre vindute 
r rin tuburi portive sau prin 
așezăminte de cultură. Sume 
importante dar pe care le a- 
pre i m sub posibil,lâțiie »'Mi 

Jiului. Ne așteptam să întâl
nim între donatori și alte pu
ternice firme din municipiu. 
Poate in acest an, cînd, sub 
aspect economic, lucrurile se 
vor mai limpezi, vom consem
na cifre superioare. Ca o com
parație, in 1989, suma donată 
la nivelul Vai. Jiului pentru 
Crucea Roșie a depășit 1 mi
lion de lei. Concluziile se im
pun singure.

Și iată acum donații făcute 
în sens invers. Din partea Cru
cii Roșii, pentru copiii din ca
sele de copii ale județului s-au 
dat peste 1 200 de pachete cu 
ocazia Crăciunului. Din par
tea Crucii Roșii Internaționale, 
de județul nostru se ocupă 
Crucea Ro e Germană, al că
rei reprezentant permanent 
are sediul la Cluj. Relațiile de 
colaborare sînt foarte bune. 
Ele s-au materializat în me
dicamente, aparatură și alte 
materiale donate spitalelor, 
caselor de copii, tuturor celor 
care au avut nevoie de ele.

Un bilanț bun pentru 1990 
în ceea ce privește asistența 
umanitari prin Crucea Roșie, 
in Valea Jiului și in județ, dar 
care, să recunoaștem, putea 
f; ,i mai bună.

H. AI.I X ANDRI'St U

Lung e drumul spre tirbaniz i- 
re. Cum să aibă argumente pri
marul în demersurile lui cînd 
producția industrială a minei A- 
ninoasa este cum este, cînd mai 
întîlnești oameni amețiți de al
cool în plină zi, în loc să-i vezi 
muncind.

Ho,ațin Al.EX tNDRF.SCU

TH TELH. BUTELII
In cartierul 8 Martie Petrila s-a deschis un centru de butelii. 

Autorizat, înregistrat. Dar mai ales disputat Depozitul 
din Vulcan nu onorează acest centru cu butelii iar oamenii car
tierului sînt obligați cu butelia în spate să ia drumul celorlalte 
centre Cu sau fără siguranța rezolvării problemei. Amănuntele, 
motivele, cauzele nu trebuie să fie buteliile nconorate acestui 
centru. Ba nu, ale acestor oameni. (DN).

CINE PLEACĂ LA RAZBOi?!
E r • • •■ r» «ud ve-'al A'-iei, 

înt re I -ur i Siria (V), Tui . ia 
*>i), " I. K'.'V.cit -Șl Aru'rn
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1 * î i - i n ,i|î- ; îkî «îi ' :n
■ ;'9- 1.1 -Hte Rir, jT,pil' r! ' -
i-v., e<u? i i aA'nr-ill'.’lii,

lia 13 1.-, sută, Turcia 8 la sută. 
Importă in-tale'.ii mecanice. mij- 
ki •.• dc tran-oort, alimente, ar
fe '■ de |arg consum. Parte’ prii 
dc impor t : RE Germania 16 la 
șut... Ja|x>ma 14 la sută, Ftai.'.a 
7 Ja -.ut .. 

DOCUMENTAR GEOP ILITIC - IRAK

rr .i’il [a indu-trie și comerț.
Prirwip del» produce pentru ev- 

țx.ri : petrol (țiței), curmale, pie
li un. Partenerii principali de 
•rport [talia 16 la sută, Brazi
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1 < ' 5. . 1 Nur pil ' id-.’l 1 1 'atii’ii p«>’.'.n (‘-ce.
1, ■ ■ j . ii .,n la m/' f'.O i .i ’ t"r itonui Irakului a fost

P; » ’ ’: ■ î d»"* •prl |l ’ ■.?> 24 772 — inelhi; tll lo";ir .ru Maredon in
mt'dif j (| • : ) . 7 <”14 l-.-i urnii v;r I ii innij i iu 'real de < 1.
n: '»'• ii 1 790 J t” s- n- 1 e v'.ol'T ■ >i '•■are a făcut

de c. ‘ : (1T9I.I - hl 1 ' ■- U d.n 1 gali' « nistic nl
I-Sl./'.zii- >i', 1 n în ’il'il ■ II-

dim.» ■ fc in general • iU«io- I. I 0 n. a f .1 .11 '.mit dl .I1 bl.

pi< hIA con '. nt.dă. în sud tro- de" enin<l 1 * -e.'ithii îl '. 1'1 - l'.si

pi ml ii 'J Yd i.-i îri d m 'o a •- In < "1 ’rui raidut ilai .nab h iml

timpul vei ii și ierni relativ plo- din •.ocolul d XVI li n sj piuă la

ioase Precipitațiile nu depășesc 
500 mm în regiunile muntoase 
și 100 mm in cele de câmpie.

In prima Jumătul.* a mileniu
lui al II-lca i.e.n. ppiuape inii ca
na Ui Le a Itlcscpotamii > io.t 
cuprinsa în regatul vecinului Ba- 

prim ii război mondial Irakul a 
făcut parte din Imperiul otoman. 
In 1 20 ajunge sub mandatul An
gliei. In anii de după primul răz
boi mondial Irakul a fo-l obiec
tivul rivalității monopolul dor en

gleze, franceze .4 nord america
ne. in lupta p< ntr i petiol. In 
Pj3(l Anglia îs iiunță la mandatul 
asupra liaiailui și se incimie un 
tratat bilateral. Acesta de Angli
ei drcntul să m-nțină trupe și 
a inst da Tn Ir ik baze mi’ifire.

Iral' il a lo t proclamat stal in
dependent in 11*32.

Intre anii 1931 și 1958 au fost 
miș îri populare inten e pentru 
eliberare națirm llâ. l;l 11 Iulie 
1038 monarhii a fost rn turn.Tă 
și Ii.duil n fost proclamat repu

blică La citva timp după instau
rarea noului regim, avernul 
Kassem a trecut la 1 hidarea 
treptata a libertăților d< mocrati- 
ce cucerite de p NcTezolva-
rca problemelor - ■, războiul
ncpopular împotriva kur. ilor au 
dus In 1963 la complotul pus la 
cale le partidul n.ițtonali-t Baas, 
Kassem a fost răsturnat și In 
țară a fost instalat un regim de 
teroare singeroa: fl, c.ăr a l-an 
căzut victime zeci de nu, de pa- 
trioți

Din n rembrie 1963 pute >a su
premă e ie c’vi 'itat.ă >i Consi
liul N; ,i n .1 al Con ,.m'. meniu
lui Revoluției.

In 197'1 Sadd im Hu.'se.n preia 
prerogativele puterii st ilului. As
tăzi e4c considi rut un dictator 
de ti inul.

Ing. V. KOVACS

t.de
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Pentru timpul
16 IANUARIE

dumneavoastră liber
17 IANUARIE

„Nu silice pentru p< >ro “
Refuzul lui Ilussein sa »e re

tragă din Kuweit și iminența 
războiului au generat in lume 
ample mitinguri și demonstrații 
în favoarea păcii, organizate de 
unele organizații pacifiste. In 
SUA, lozinca sub care s-au des
fășurat marșurile și demonstra
țiile au un conținut deosebit de 
semnificativ : „Nu sînge pentru 
petrol11. Intr-adevăr, dacă in Ku
weit n-ar fi existat petrol oare 
ar mai fi mteresat pe cineva a- 
nexarea acestui stat de către 
Irak ? Greu de răspuns.

• După cum transmit agenții
le de p e ca asemenea demon
strații si marșuri in favoarea 
păcii nu avut loc și în Ge mania, 
Franța. Elveția și alte țări ale 
lumii In Franța demonstranții an 
oprit un tren cu alimente desti
nate armatei SUA staționate în 
Golf. In EJveția manifestațiile au 
fost însoțite de dangătul clopo
telor.

• Damasc. Președintele Siriei 
a adresat lui Saddam Ilussein 
un mesai în care i-a cerut ices- 
tuia să evite războiul. Dictato
rul irakian a refuzat cererea,

soiicitînd Siriei să fie alături de 
Irak în războiul împotriva SUA.

«• Bagdad. O știre de ultimă 
o1 ă precizează că ieri la Bagdad 
s-a desfășurat o ședință a par
lamentului i-akian de la care nu 
se cunosc amănunte. Observato
rii apreciază însă că întregul 
conținut al acestei ședințe se re
feră la acțiunile ce trebuie între
prinse de Irak în cazul în care 
va fi atacat. După declamațiile 
anterioare ale lui .James Baker 
se pare că SUA vor ataca chiar 
astăzi. Să dea Dumnezeu să nu 
fie așa I

M I C A 1» II B 1 I C I 1 A I t
ANIVERSARI

Acum, cînd prinzi în buchetul 
vieții a treia petală de trandafir, 
mama și tata iți urează „La 
multi ani I", dragă Tirim Dragoș 
Ovidiu. (3254)

VINZ ARI

VIND mașină de tricotat Veri- 
ta- — 360 ace. Lupeni, B-dul Pă
ci ■ Bine 4 ap. 60. (3253)

.’i) Dacia 1 300. Vulcan, stra- 
d . a Viitorului Bloc A. 6

n 28. (3247)

■ D Dacia 1310, Paroșeni,
1 P sc. 1 ap. 2. (3248)

IflMBI'Ri LOCUINȚA

.. .IB apartament. 2 camc-
• '■oșani, strada Saturn, Bloc 

. 3 ap. 82, cu apartament 2
sau garsonieră in muni- 

B-așov. Relații la domici- 
■ i "'.î in 20 februarie, apoi in 

iul Brașov, strada Codrul 
< ci nului, 62. Bloc 409 sc. B 
m . ti Melon 921/65665.

(3250)

- ...113 garsonieră, confort I, 
PetUl.i. T. Vladimirescu Bloc 
86/29 etaj 2, cu apartament 2 
camere. Pctrila. Telefon 55292.

(3260)

PIERDERI

PIERDUT» certificat de califi
care i fi meseria de miner, pe 
nunr-le Burluja Constantin, eli
berat de I.M. L'ricani 1n 1981. II 
deNai nul. (3251)

PIERDUT contract de închirie
re p-_ numele Berci Fianrisc. eli
berat le F.GCL Vul an Ani- 
noa . II declar nul. (3242)

PiEliDUT carnet ■.talent pe 
numele B.nakonyi <i|ga-.Sara. e- 
liticr a de In-iitut’il de mine Pe
troșani II declar nul. (32371

PIERDUT legitimație bibliote
că pe numele Forn.izcr ( i lina, 
eliberată dc Institutul de mine 
Pe'ro .mi O dedai nula (3258)

P1L1IDUT legitim, du hcisicin 
pe numele Dani Ibol; i, cl i ci dă 
de Uzina dc preparare a ... bu- 
ndrii Pe’rrla. O dedai- nula.
« (32 11)

PlII.’Dl 1’ legitimație «ci viciu 
pe numele S'iatan Victoi, clibc 
r.dâ /le I M. Burlialeni. O declar 
" d;i. (3213)

DEC ESF,

COLECTIVII I.M. Dilju este alături de colega lor Ștcfăncscu 
Elisabeta la marea durere pricinuită de dispariția prematură a 
fiicei sale

VESA ALINA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3252)

COPLEȘIȚI dc durere, soția Klari, fiii Tibor, Levente, Robv, 
nurorile Daniel 1, Adriana și Haini anunță încetarea fulgerătoare 
din viață a dragului nostru

sing. GERGELY EMERK
Sufletul lui nobil și dragostea cu care ne-a înconjurat vor 

rămîne veșnic în amintirea noastră.
Inmormintarea are loc azi, 16 ianuarie 1991, la ora 15. Cor

tegiul funerar va porni din fața Bisericii Evangbelicț. din strada 
Mihai Viteazul. Înhumarea va avea loc in cimitirul din Petroșani. 

(3255)

NEDREPT și incredibil a trecut fu neființă 
sing. GERGELY EMERIC’ 

coleg de excepție, om de inalfă competență profesională și prieten 
adevărat.

li vom păstra veșnică amintire. Colegii din Biroul Producție 
al IPSRl EEM Petroșani. (3255)

PRIN trecerea fulgerătoare in neființă a celui care a fost 
sing. GERGELY EMERIC 

am pierdut Un cadru tehnic de excepție, un om de aleasă noblețe 
sufletească și deosebită modestie.

Sufletul lui mare și privirea sa luminoasă vor rămîne mereu 
in amintiri a noastră.

Adio, IMY dragă.
Conducerea IPSRf l.FM Petroșani. , (3255)

SINDIC ATI L Liber Independent al IPSRUEI’MP exprimă 
întreaga sa compasiune familiei îndurerate prin trecerea in ne
ființă a celui care a fost

sing. GERGEt Y EMERK
Amintii ea lui va rămîne veșnic printre noi. (3255)

COLEGII de la SSII Vulcan sini alături dc familia Gergely 
la mai i-a durere pricinuită dc decesul celui care a fost 

sing. GERGI I Y EMERK
Nu te vom uita niciodată. (32.».>)

VECINII .lin scara a 11-a, llloi ul 2B strada Șt. O. Insif sml 
alâlmi de f milia gnu încercată prin pierderea celui Cari’ a fost 

sing. GERGI i 1 EMERK
un bun vecin.

Nu | vom uila niiiod.ită. (.1259)

( Ol EC IȚV I I | ierului de Infoi malieă esle il.’luii dc prof. 
( hercill Nicolae in momentele grele ale Irciciii iii neființă a 
soliei sale

1 III R( II Al \RI \ DOIN \
Sim ere condoleanțe familiei îndoliate. (3256)

( OMI MOR 3|{|

’l IMI'LI "'Sil. un ,n la |i i.intl.i <■ cb .,iml »ipa noa lia 
I.AI'll \ Ț’lilIK V

a im hi orbii p< litru totdeauna.
Te pline merii' mima, tata, »o»a și bunii (3" 1.i

SI. Iisll'f IN r .S<_ ani de la tieiere.’i în neființa a relei rai' 
.i f >’l

<'I,IV EH SILVI A
se n p. ' Familia (3237)

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) 

Verdi.
Ultimul episod.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Jazz-Magazin.
14,00 Actualități.
14,10 Documentar științific.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Prono-Expres.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 Forum
16.40 Studioul ,,E“.
17.20 Tineri interpreți de muzică 

populară.
17.35 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.40 Recital.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20.00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21.15 Telecinemateca.

Viața c minunată ! 
Producție a studiourilor a- 
mericane.

23,30 Universul cunoașterii.
0,20 Actualități.
0,25 Pro musica.

9,00 Video-satelit.
10,00. Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Confluențe.
11.10 Roman-foileton (reluare) 

Prețul succesului.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale.
14,00 Actualități.
14.10 Audio-vizual studio.
14.30 Mondo-musica.
11 “'0 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O.S Natura I
16,50 Trurli, Trurli.
17.10 în obiectiv : Societatea.
18.10 Civilizația montană.
18,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19.00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21.00 Cronica Parlamentului.
21,15 Film artistic.

O mama in plus.
Producție a studiourilor 
franceze.
Premieră pe țară.

22.55 Te'eviziunea va ascultă I
23,25 Cultura în lume.
23.55 Actualități.

0,00 Romanțe.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
ANINOASA

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

Condițiile de încadrare sint cele prevăzule de Legea 12/1971 
și Legea 57/1974 republicată.

înscrierile se fac la sediul Primăriei orașului Aninoasa piuă 
la dalii de 18 ianuarie 1991.

Spitalul municipal PîtroȚani
organizează concurs in data de 29 ianuarie 1991, ora 9, 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

— șef serviciu aprovizionare-traiisport
— cofetar

Condițiile de participare sint cele prevăzute de legislația în 
vigoare.

Tematica pentru concurs și informații suplimentare la biroul 
personal.

Inscrici'ile se fac Piua in il.ita de 25 ianuarie 1991.

VI 1 C \ I» U 1» I. I C I T A T E

Comunicat
din partea romilor

Pi e .crlinlck Lumini Dcmocialv a Romilor din V alea Jiului 
la e cuno'cutu li ta Comitetului dc conducere pe Valea Jiului, 
conlorm hotării ii judecător ’ înregistrata sui; nr. 10( 1.3 dc-c 
cembric’1990.

( .ildarai Vale. (Lui) — PREȘEDINTE, Rad Maicii — l’RIM 
V K I PRI Șl DINII , (ăl.lăiar Miliuț — VICEPREȘEDINȚI C ai
ci. ii.ir Petru — V I( I PREȘEDINȚI TINERET, Măturai’ Pompiliu 
— SI.C Rl.l \R, < iui I.ii Palii; — membru, Bacii. Nicolae — mem
brii, I iteanu Dănuț — imnibiu, Lingurar Orian — membru, Pis. 
ctiic’iinu Doici — membru. Muntean Dumitrii — membru. Mun
tean lucian — membru, linguiar lire — membru, ( ăldărar Sn- 
lonion — membru, Olvos Nistor — membru, Muliirar Ion — 
nu inbru, < âl.lărar Cm m l — membru, Dtiți Ștefan — mi-mhru, 
Mangu Io,iii — nii'inbiii.

Iii zili dc Iu niiari.' l'J'Jl, in -al.i Casei dc cillliliâ, a a' ut 
loc o întrunire pentru eliLvniiea legitimațiilor și piegatirea lu- 
<i- idor pentru Uongics, iii baza comunicatului din data de 11 
ianuarie l.ul, ci v.-i rivc.'i loc la Sibiu in ziua dc 17 ianuarie 1991, 
ora 9. x

l'i. cdinli ( aldariir Vaier (I iri) '•
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