
IMPORTANT!

COTIDIAN INDEPENDENT AL VĂII IIULUI
ANUL II. NR. 291 SÎMIlATA, 26 IANUARIE 1991 4 PAGINI — 2 l.FJ

în suplimentul 
RELACHE 

PROGRAMUL TV.*

sAptămînal
!

(Continuare in pag. a 2-a)

in s i*c zile ți in a șaptea s-a

teamă să nu le 
De la cel care 
mine, Valerică 

Sectorul I. reu- 
ceva. Că în bri-

Sindicatul dă din umeri

dispărute. Unicul martor al celor petrecute acolo, 
arteziană, nu ne-a puiuț da nici o relație. Dato- 
interiorul bazinului ei, se mai păstrează doar cî- 
gunoi amestecate cu conținutul specific. Restul

Iu sala de apel

r

spărgători
Cuvintul de tăcere

num aî

auto-

a
al
Bălcescu. Infractorii

POEȚII
in Australia

U bl E O R I,

Era frig în autobuzul care du
cea schimbul doi spre mina Băr- 
băteni. Frig ca afară. Poate chiar 
de aceea oamenii schimbau pu
ține cuvinte. De 
înghețe vorbele, 
s-a așezat lingă 
Popa, miner la 
țese să aflu cîte
gada sa se muncește, că are a- 
vansări de 10—12 m. dar și că 
există încă nemulțumiri. Birocra
ția e în floare, teren prielnic 
pentru înjghebarea unor legături 
de tip mafiot.

în sala de pontaj, la o țigară, 
limbile se mai dezleagă. Tolăniți 
Intr-un colț, cîțiva tineri scot ro
tocoale de fum. Mai întîi spun 

;■ că ei n-au probleme, că-s necăsă-

toriți. .Apoi unul se răzgîndește 
și-i strigă altuia să zică de un 
bloc de garsoniere al minei, în 
care locuiesc unii de la Uricani, 
chiar și neangajați, iar ei, sala- 
riații Bârbăteniului, stau în că
mine. îi rog să-mi spună cum îi 
cheamă, dar răspunsul este : „La
să, domnule, nu vrem să ne fa
cem dușmani". Nu insist, mai 
ales că văd și pe alții că au ceva 
de spus. Chiraș Măricel se plîn- 
ge de blocul 64, de pe bulevardul 
Păcii. Locuiește acolo din luna 
iunie. Blocul e ca vai de el, fără 
apă caldă, ba nici rece, cu sub
solul inundat și o fațadă neter-

Gheorghe OI.TEANU

Parcul din Piața Victorie, este frecventat și iarna. Judecind 
după urmele lăsate în el de ultimii supraviețuitori ai unei civi
lizații, bănuim, 
celebra fintină 
rită secetei, in 
teva coșuri de 
acestor recipiente stau plantate în perimetrul a ceea ce, vara, ar 
trebui să fie zonă verde, asemeni unor piese de șah, Într-Un cîmp 
imaginar al disputelor, asteptînd o mină competentă să facă mu
tările necesare. Spărgătorii de bănci, nu știm încă dacă simpati
zant! sau nu ai Irak-ului, se antrenează tot în acest loc proba
bil in vederea apropiatului sezon turistic elvețian.

Noi nu i-am văzut, dar băncile sparte sint dovada acestui 
antrenament. La fel de primitor și pentru rafinații consumatori 
de băuturi rare, parcul păstrează urmele unui recent chef. Citeva 
sticluțe al căror conținut a fost cunoscuta „FRECTIE GALE- 
NICA" ne fac să credem că această miraculoasă licoare, de negăsit 
în barurile privatizate, poate fi folosită cu succes .și pentru uz 
intern. Pentru a nu fi profanate parcurile prc.Dunem farmaciilor 

in dotare măsuțe tip bar, scăurele și scrumiere.

Dumnezeu a Iacul

odihnit.

să-și nsiKure 
(S.O.. VD)

Serviciile române de informa
ții, toată mass-media au trans
mis în dimineața zilei de 25 ia
nuarie 1991 o știre bombă. Ma
rele campion român Nicu Vlad, 
campionul halterelor, sportivul nr.

Emigrează campionii
• • In

i.ită ca nu 
. îrciuini, 
turisme, 
vineri 
torial 
colac

se sparg 
consignații sau 
în noaptea de Joi spre 
fost spart biroul sena- 
PNL, de pe strada Ni- 

n-au

„subtilizat” decît un aparat 
radio și un sacou. Se 
treaba că trebuie să ne 
dăm” cu 
cu lacăte 
angajăm 
pușca la

vede 
„blin . 

închizători rezistente, 
(de unde ?) sau să ne 

paznici zdraveni și ev 
picior. (M B )

1 al anului 1990, va pleca în 
Australia. Operat cu cîtva timp 
In urmă la genunchiul piciorului 
drept, Nicu Vlad caută aici și 
vindecarea. Pe masa guvernu
lui și a parlamentului va trebui 
tă stea cu toată serio/tatea și 
răspunderea ..problema .portu
lui românesc”. Altcumva, vom 
rămîne fără toți campionii și 
fără toți viitorii campioni. Spor
tul românesc și sportivii noștri 
nu trebuie »ă fie de vlnzare.

■ D N.)

Nu te pune nimeni să aștepți, 
îmi striga megafoanele instalate 
intr-un poem îmbolnăvit de 
luciditate, nu te obligă nimeni 
să t„ împrietenești cu sinucigașii 
care-ți strigă „La revedere/Pe 
curînd”. Mai bine înființează un 
birou pentru cenzura gramatica
lă a scrisorilor de dragoste,
zndar te uiți în sus, cerul nu se 
mai vede din cauza îngerilor do 
carton și a baloanelor de săpun 
cu care evadează naivii. Mal 
bine ai sparge zidul caro te des
parte dp tînăra textilistă, al că
rei vis de a se reîntoarce In 
sat este violat pe șoseaua de la 
marginea orașului de clțiva trac
toriști beți șl țipătul el din a- 
partamentul alăturat nu ajunge 
pîrrt In tine. Nu ta mai amăgi,

moartea nu vine încet, ca o 
nică de la țară, cu un coș 
cu mere roșii, ce.și sărută 
potul în somn. Nu vezi că 
nopțile lungi, poeții string 
brațp singurătatea ca pe-o 
mantă, pînă ce toate femeile
rașului țipă în somn pipăindu_și 
sinii striviți de îmbrățișare, pînă 
ce parcurile orașului încep să 
plutească la nivelul ferestrelor și 
fetelo singure ies pe balcoane, 
închid ochii și se aruncă în iar
bă.

Uneori răsuflarea poeților to
pește toate geamurile celor care 
așteaptă.

E DUMINICA SEARA ȘI TU, 
ÎNGERE, IAR M-AI LASAT 
SINGUR.

Vasilc Sebnstian DINCU

„Din toate motivele de război, nu c nilul mal drept *1 vrednic 
do laudă deci! răsturnarea tiraniei, sub care poporul o strivit șl 
cacn, fără curaj șl putere, ea sub privirea meduzei”.

Th. MORDS

1 J**
I

Simplu și ingenios
Deplasarea Snlariaților de la E. M. Uricani pînă în centrul 

orașului, o problemă care a provocat multe nemulțumiri in rîndul 
oamenilor minei, se rezolvă, Incepînd de luni, 28 ianuarie a.c., in
tr-un mod ingenios. Din inițiativa sindicatului minei și cu .accep
tul consiliului de administrație, E. M. Uricani a cumpărat un au 
tobuz R.D, 111, destinat transportului de la mină în oraș, după 
un orar care ține seama de schimburi. Autobuzul este dublat dc 
transportul cu autodubele din convenție, ceea cc asigură o imlwi- 
nătățire considerabilă a condițiilor de transport E mare lucru, 
într-ndevăr, să nu stal în frig prea mult In așteptarea autobuzu
lui I Un autobuz asemănător va fi cumpărat in curînd dc E. M. 
Uricani pentru asigurarea transportului dc personal 
Lupeni — Vulcan — Uricani. (V.S.).

I r a i a s c a (?!)

pe traseul
i
I

Pe frontispiciul clădirii EM 
Bărbăteni te întlmpină ți acum 
acel mobilizator ..Trăiască...”. 
Punctele de suspensia slnt doar 
pe hîrtie, pentru că, pe clădire, 
a mai rămas imprimată umbra 
literelor In relief date la o 
parte. Continuarea a știm. To
tuși n-am înțeles ceva. Dacă nis
caiva humă sc putea găsi pentru

ultima parte 
s_au scos ți 
' 7 Să trăiască.

a lozincii, 
literele cu 

dar 
mai 

veni

a acoperi 
de ce nu i 
„Trăiască” 
cina ? Probabil careva, 
grijuliu, s-a glndit 
vremea cînd se va 
care să ne arate că 
peniiu asta trebuie lămuriți 
alții. (Ghcorghe OI.TEANU)

că va
găsi cineva

«i
Ș>

trăiește

i

I

1
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Cu jalba în băț, pînă la Dumnezeu
te mănîncă

Cu o geantă burdușită de hîrtii, un om 
<im municipiu a bătut pe la tot felul de 
uși timp dc mai bine de 10 luni. Pentru 
«i-și redobîndi unele drepturi. Este vorba 
de Vasile Caila, unul dintre participanții 
activi la prima dintre cele mai semnifi
cative acțiuni de masă împotriva dicta
turii ceaușiste — greva minerilor din Lu- 
peni 1977. Faptul că el a fost unul din li
derii mișcării greviste de atunci, l-a cos
tat scump. La scurt timp după greva din 
august '77, represiunea la care a fost su
pus a fost aprigă. I-a fost înscenat un 
proces, în care — în treacăt fie spus — 
nu i s-a acordat măcar dreptul să vor
bească, să se apere de acuzările ce i se 
aduceau. A fost condamnat Ia doi ani și 
jumătate dc pușcărie. Singura lui vină 
« ra că a fost printre membrii comitetului 
«le si-vj. Dm'.r-o aja-zisă „clemență”, nu 
si-a f utat pedeapsa in penitenciar, ci 
„la ț • ul dc «num s“. Acea-ta a îndemnat 
«, t iu,.: .- ,;«' pi? viața D n miner specia
li ■ .I.i, el a ajuns muncitei
, . • ! :■•- uit După Un timp
; iipen»icw- I-«ii o pensie care 
avea «m r m.: mi'im-i'ătit 1-0mp.11 ativ
, . aram ai il'.i: ii.iiii-r specialist.

Bur.i-aiav-s»- < a ni 1 trăiască,
: emu . V.i-il<> Caila s-a
> ii.d ; 1 1 Vonc-zc p-. n'i-.i ini «Imarc.i ne-
.iiit«i u p-- *.ir<- le-a - ilcrtt. AcțmiK'i 

:«>-« dlijiu ZC« '• In» 11-a avut pe «le 
ii--|' dc cauză Xvg.isind di-cit <«‘l 

mul! f:-.\-ei," 1. la r< l.iți.i ziarului no-tril. 
la |, < :• « si la oliviile județean și mu-
ni,-... a 1 ’ u prii ii și protecție socială,
în evit im urm.’l V: i'e U Ha și-a căutat 
«Irep-'I i 1.1 Bm ■ ■ -ti ln 13 martie l."J0

Kcglijfinlă graiă
Hevoi'-i'-r. abia -tapinindu și 

necazul, n« -a vizitat l.i redacție 
«lemnul Glieorghe X i«-Li, nunei
la F.M Aninoas.i Necazul nu
este numai al dumnealui. In
ziua de 8 decembrie dl. Vislâ a 
sacrificat doi porci. Conștiincios, 
omul a dus probe <1,. carne la 
analiza trichinoscopicâ. Cu bonul 
«Ic analiză nr. 215 G.V. ne dove- 
«lește cu rezultatul a fost nega
tiv Numai că analiza a fost
făcută superficial. Porcii erau
infestați Urmarea, dl. \ isla. fa
milia sa. vecinii de p<- scară i 
prietenii s-au imlxiinăvit d< 
trichincloza. Medicamente, s(J;_ 
t.alizare. bani, suferință. Și toxic 
a««"«tca pentru neglijența gra'. 
« «-oloi carp verifică dm punct 
«le vederi' sanitar, alinienteli Dc 

domnilor ? ( Al. 11.)
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sfinții!
a fost audiat de dl. Nicu Stăncescu, pe 
atunci membru al unei comisii a fostului 
CPUN. Cazul a ajuns la 21 iunie la Tri
bunalul Suprem, care a dispus rezolvarea 
favorabilă a cererilor lui Vasile Caila, tri- 
mițind în acest scop dosarul Tribunalului 
județean din Deva. în ciuda insistențelor 
sale, purtat săptămîni în șir între Poliție 
și Procuratură, omul n-a reușit încă să-și 
găsească dosarul decit după alte două luni. 
•Și după ce a fost nevoit să meargă iar la 
București, să afle numărul și data expe
dierii acestuia...

Abia în 17 septembrie a fost emisă or
donanța prin care Vasile Caila a fost scos 
de sub urmărirea penală 1 Cauza cu pri
vire Ia recalcularea pensiei se mai judecă. 
Un miner specialist cu acăași vechime și 
la limită de vîrsta, are circa 5 000 lei lu
nar Fostul miner specialist Vasile Caila 
primește o pensie mult mai mică. La ce
rerea instanței, funcționarii Oficiului de 
pen ii și protecție socială i-au făcut un 
calcul eu privire la adausul ce i s-ar fi 
cuvenit. Lucrurile nu sînt pe deplin clare, 
încă. Omul mai trage nădejde că i se va 
fa c dreptate în cele din urmă. Calvarul 

iu continuu. Este o dovadă că și acum 
birocrația se menține. Cu o hîrtie de la 
Liga sindicalelor libere ale minerilor „Va
lea Jiului", nu un om oarecare, ci un mi
ner cil merite in organizarea primei miș
cări anticomuni-te dc ma-ă din epoca dic- 
• iturii, a fost dm nou. zilele trecut--, la 
l:.u,’.li < ști. pentru a-și căuta dreptatea. Nu 
e trist. Nu e-te deprimat. Are vocație de 
luptător. Cind l-am întilnit ultima dată 
mi-a pus cu amară' iunc : „Pin i la Dam
nezi .1, te niănim.'i Sfinții”.

MARIAN L1VIU, 18 ani, Lu- 
peni. Din cele două scrisori pri
mite la redacție am reținut ne
răbdarea cu care așteptați un 
răspuns, dar mai ales dorința 
de a vă publica „cit mai repede” 
desenele. La vîrsta pe carp o 
aveți este explicabilă această ne
răbdare, mai puțin greșelile de 
ortografie.

Poșta redacției
Caricatura, deși pare un gen 

grafic la îndemîna oricui, este, 
totuși, ceva mult mai complex și 
mai grav. De obicei cei care 
atacă acest teritoriu au în spate 
o experiență foarte consistentă 
în materie. Un desen urît nu 
este o caricatură. Ea este o sim
plificare de forme, dar aceasta 
presupune o stăpînire perfectă a 
lor în forma clasică. Stilizările 
sau exagerările intenționate, din 
care rezultă umorul, sînt rezul
tatul unor subtile observații, fă
cute cu talent, dar și prin foar
te multă muncă.

Vă recomandăm să desenați 
mai mult și mai atent și, tot
odată să consultați mai multe 
albume de specialitate.

Nivelul desenelor trimise, nu 
se ridică deocamdată la pretc«i_ 
țiile unei lucrări publicabile. Sînt 
unele semne bune, dar trebuie să 
mai insistați.

Aceleași recomandări și penurii 
Mclncrovits Artur, 15 ani, La
poni, pentru «arc la fel, vîrsta 
este argumentul unei scuze in 
plus.

Sorin Ol’RE \

I BUNE...
I VERIFICĂRI TEHNICE. Sin- 

tem informați de la ACR Petro
șani că au început verificările 
tehnice Ia autoturisme. Membrii 
filialei, precum și ceilalți pose_ 
sori de autoturisme pot efectua 
verificarea tehnică, unitatea pu- 
nind la dispoziție o bază mate
rială mult îmbunătățită față de 
anii anteriori. (G.C.).

LABORATORUL pentru per
fecționarea personalului din ca
drul RAH s-a mutat, din aceas
tă săptămină, în sediul Centru- 

Ilui de salvare minieră din Petro
șani (lingă mina Livezeni). Cursu
rile de perfecționare se desfă
șoară, deci, din această săptă- 
mînă în noul sediu. (I.D.).

TELEFOANE. Tot mai, mulți 
cetățeni din Petrila reclamă că 
nu le funcționează telefoanele. 
Și o fac prin intermediul ziaru- 

1 lui. Un lucru însă le cerem ca 
i în primul rind să anunțe pe cei 
I în drept și în cauză, adică ofi- 
i ciul PTTR Petrila. Pentru a fi 

înregistrați, ca să se poată lua 
toate măsurile pentru remedierea 
lor. De-abia atunci intervenția 
ziarului va fi pe un teren fertil 
și la obiect S-auzim de cît mai 
puține reclamații. Alo 1 Alo 1 

(D.N.).

CHEI. în apropierea Oficiului 
municipal PTTR a fost găsită o 
legătură de chei. Un binevoitor 
le-a adus la redacție de unde pă
gubașul și le poate recupera.

Viorel STIi \l Ț

PIERDERI. Revenim cu știri 
despre acte pierdute din negli
jență. Este vorba de o diplomă 
și un certificat de naștere apar- 
ținînd lui Burcea Iulian. 11 in
vităm să și le recupereze de la 
administrația ziarului.

NOI REPREZENTAȚII teatra
le pentru acest sfîrșit de săptă
mină. La Teatrul de stat, azi și 
mîine, de la ora 18, putem vizi
ona spectacolul cu piesa „Incen
diul”, iar la Casa de cultură, un 
atractiv spectacol de divertis
ment, „Teroriștii... rîsului". Ne 
vor -„teroriza” vedete ale scenei 
românești, tot astăzi, dc la orele 
17 și 19,30.

ÎN SFÎRȘIT 1 După o îndelun
gată perioadă in care au tărăgă
nat reparațiile capitale ale mote
lului „Gambrinus", iGCI^iștii 
noștri s-au apucat și dc treabă. 
•Numai de-ar ține.

SINDICATUL DA DIN UMERI
(I riii.irr din pa". I)

niinatu Cc-i dc făcut ? Ei, bine, 
iată o întrebare la caic n-am 
UPtut să-i răspund omului. Poate 
i fac alții.

Intre timp in oală apar și alții 
Atmosfera «o încălzește. Mai este 
«lestul plnă la intrare.i in mină 
așa ca discuțiile continuă. Sing 
Aurel Boancă nu Înțelege despre 
c< fel de autonomie este vorba 
in cazul minelor, cind „Combi
natul se tot bagă ln noi”. 11 rog 
să fio mii explicit înțeleg că se 
n-fiară |.| nemulțumirile acestui 
tolvrtis «ăruia BAU ul vrea sâ-i 
impună un inginer șef adus din 
alt.i p.n’c. De ce?, întreabă și 
se Intiral' i 4) Bo.m< ă. Unuia 
«*r nn ii trebuie o jumătate de 
an sa cunoa < .i mina De ce nu 
c te numit un inginer de ia noi. 
ca și aiej avem ingineri capa
bili”. Se aud și alte voci, înțeleg 
că oamenii țin, totuși, la actualul 
inginer sef și că, dacă tot se 
bato moneda pe schimbări, să 
se facă pe la TE.S \ și printre 
ni.iștri.

In cămăruța întunecată h -ecto- 
ru ui II, maistrul Dumitru Sima. 

secondat de artificierul Costicu 
Mărgmeanu, face prezența. Două 
lămpi de miner proiectează ltl. 
mina pe carnetul de pontai pe 
care maistrul fam cruciulițe. Mă 
uit pe sus, pe unde ar fi trebuit 
să fie o sursă de lumină. Observ 
pe perete doar grătarul care pro
teja tubul de neon. La capetele 
acestuia, urme ale prezenței pă
ianjenilor.

Ies In sală Un grup mai mări
cel discută aprins. Tema dispu
tei : buteliile do aragaz. înțeleg 
că oamenii sînt complet nemul
țumiți- de cum s-au împărțit. 
Ascult și le dau dreptate: prin 
octomlii ie-noiembric, cind n ve
nit prima cotă de 18 butelii, nu 
știut doar elțiva. Șefii. Nu s-a 
afișat nimic, niciunde. Nu s-a 
suflat o vorbă. Repartizarea lor 
s-a făcut pe șest. Cineva Insă tot 
a prins un fir, iar afacerea a 
fost deconspirată. ta n doua 
tură, în decembrie, cind nu fost 
aduse ii de butelii, împărțirea a 
fost dioaptfl. S-a făcut de sectoa
re. Vum, n fost ndusfl n treia 
tranșă, de 56 butelii. încă n-nu 
fost împărțite Di îoan Olteann, 

din comitetul de conducere al 
sindicatului, îmi zice că. pentru 
ia treaba asta să se efectueze 
corect, n propus sâ se constituie 
o comisie. Două persoane din 
fiecare schimb. Comisia S-a în
trunit, e udevărat, au fost sta
bilite criteriile după care urma 
să se facă repartizarea buteliilor, 
numai că... Văzlndu-se aleși, cei 
din comisie au avut o pretenție : 
să fie și ci trecuți pe respectivul 
labei l( Astă pentru ca nu cum
va să fie dată uitării zicala în
țeleaptă, promovată ani de-n rîn- 
dul: Cine-mpnrte, parte-și fure”. 
„Atunci, spune dl. Olteana, am 
Încheiat discuțiile și am liolftrît 
să fie împărțite lot pe sectoare, 
unde oamenii se cunosc mal 
bine”. Totuși, îmi dan seama că 
oamenii continuă să fie bănuitori. 
Iarăși vor fi discuții. E fireso. 
Odată ce s-a umblat cu șmecherii, 
inr sindicatul n-a fost străin de 
treabn asta, greu poți convinge 
pe cineva că, de-actim încolo, re
partizarea buteliilor va fj echi
tabilă,

într-un colț al sălii, tip alt 
grup. Cel asaltat cu întrebări 
este dl. Viorel Costici, vicclidcr 
al sindicatului Bombardamentul 
de întifbărl se referă la biletele 
de odihnă pentru vară. De ce 
sînt așa de scumpe? La un sa
lariu de la cinci mii în sus (și 
mal toți II au așa), nu se pre
vede nici un fel dc reducere, a- 
tunci cind vroi un bilet la mare. 
Atunci de ce mai plătim sindica
tul 7 Unde sînt hotelurile fostu
lui UGSR ?, întreabă cei din Jur. 
Dl. Costici n-are cu ce ă-i lăma 
rească, deschide caietul ic arată, 
le spune că asta a primit el. asta 
le zice. Ba, unul mai indrzăneț 
îl chestionează cu „dom' Costici, 
cinc-i acum liderul sindicatului 7". 
Cel întrebat ramînc o clipă des
cumpănit, nu știe Ce să-i răs
pundă, dl. Drelea, liderul, < mai 
mult pe la Ligă, dar conchide : 
„Shnbătă vom face alegeri”. Așa
dar, o nouă echipă sindicală ur
mează să preia asupră-i proble
mele salarinților. Cnro mi sînt 
deloc simple și a căror rezolvare 
nn se rezumă la un ridicai (Jin 
umeri. _

AJUTAȚI-1 I în cursul anului 
trecut mina Dilja a suferit de 
mai multe ori din cauza între
ruperii alimentarii cu apă pota
bilă. Pentru a nil mai de
pinde dc rețeaua orașului, 
la E. M Dilja s-a început execu
tarea unei captări d<? apă pe pî- 
rîul Jupîneasa. Lucrarea a fost 
preluată dc AC MM și se ran» 
tergiversează. D aceea, dîljcnii 
fac un apel : ajutați-nc <ă nu mai 
depindem de reț«'<iua dc alimen
taro cu apă a orașului. Vrem s-o 
avem pe-a noastră 1 (G.O). z

PREMIU. Semnalam in ziarul 
noslru de ieri apariția pe s’ră- 
zilc orașului n unui individ fii 
costumul lui Adam. <u o petiție 
in mină. Cititorii care |>ot da 
relații despre identitatea perso-, 
najtilui sînt așteptați la r Aae-t 
țlc. Ziarul nostru a Instituit un 
premiu în a< e<l sens (V.S.D.).

Rubrică realizată de
II ii 1 X iNDRESGU

Șl NEBUNE
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.NUNTĂ" CU BUCLUC
Mare este grădina ta, Doam

ne, și numeroase sînt căile alese 
de cei care vor să ajungă la o 
rapidă îmbogățire fără muncă. 
Cu asemenea intenții, unii a- 
jung la adevărate performanțe 
de ingeniozitate în „elaborarea” 
unor „tehnici noi” de... ..pricop- 
șire".

Situația pe care o vom reda 
mai jos surprinde prin ineditul 
ei. Frații Muntean Mircea F. și 
Muntean Viorel din Petrila au 
ajuns la concluzia că singura 
cale de cumpărare a unei canti
tăți mari de bere pentru a fi 
vindută ulterior la un preț spe
culativ este „inventarea” unei 
nunți. Și cum Viorel M. era ne
căsătorit, cei doi frați au „pro
gramat” nunta pentru data de 
10 iunie 1990, dată pe care au 
inserat-o în cererea adresată 
conducerii ICSA AP Petroșani, 
solicitînd aprobarea cumpărării 
— pe bază de comandă — a 60 
lăzi cu bere. In cerere s-a men
ționat și numărul de invitați — 
300 !

Aprobarea fiind obținută, in 
6 iunie 1990, Viorel M. cumpără, 
de la „Alimentara” nr. 35 Cim- 
p.i, 792 sticle cu berc la prețul 
rle 5,25 lei sticla. Berea este 
:■ ansportntă la domiciliul lui 
Mircea M uncie este revînd.i'ă, 
in aceeași zi, la prețul de 11 și, 
respectiv, 12 lei sticla. Așa s-a 
desfășurat „nunta" lui Viorel M. 
Nuntă fără mireasă, fără invitați, 
fără depunere de acte la primă
rie, numai cu... beri'.

I,ocuitorii Petrilci și Cimpoi, 
care erau de față, au apucat sa 
vadă că se primește berc la 
alimentară, dar sa cumpere nu 
au reușit, pentru că sub oihii 
lor, Viorel M. a încărcat-o in 
mașină și... dusă a fost.

Nu 'mică le-a fost mirarea cînd 
au aflat de la personalul ali
mentarei că „omul se căsătoreș
te, ce vreți, e dreptul fiecăruia

Comerț cu zîmbetul
A reintrat in circuitul comer

cial, restaurantul „Jiul" din 
Petroșani. Reorganizată, aceas
ta unitate cu un binemeritat 
prestigiu, asigură condiții foarte 
bune petrecerii unor clipe de 
destindere. Prima noutate — a 
fost reactivat snack-barul. Deli
cioase mințituri și gustări se 
servesc cu promptitudine. Bia. 
seria este deschisă zilnic de la 
ora 10 la 17. A dispărut acea 
„zi de miercuri" cînd ușile erau 
ferecate. De la ora 17 și pînă la 
ora 24 funcționează salonul uni 

să-și poată omeni invitații cu o 
bere”. Dar, mai știind că. do 
fapt, nu era vorba de nici o 
nuntă, cetățenii au realizat sco
pul necurat al afacerii. Resem
nați și însetați unii din ci au a- 
juns să cumpere berea cu preț 
de două ori și jumătate mai mare 
decît cel legal de la Mircea M., 
punind în mina speculanților par
tea din cî.știgul lor cinstit, echi
valentă beneficiului speculativ. 
Intre timp a fost sesizată poli
ția. Mircea și Viorel M. au fost 
trimiși în judecată de către pro
curatură pentru săvîrșirea in
fracțiunii de speculă prevăzută de 
art. 295 litera „a” din Codul 
penal, coroborat cu art. 1 al. 
2 din Decretul 15/1990 și pe
depsită cu închisoare d„ la 3 la 
10 ani. Găsim circumstanțe â- 
tenuante pentru cei care au a. 
probat cumpărarea berii, deoa
rece fiind pentru prima dată 
confruntați cu o „nuntă” inven
tată, nu au procedat la verifi
cări prealabile.

Pentru cei doi speculanți nu 
pot e- ista însă circumstanțe. Fă
ră nici un efort, ei au reușit, in 
numai cîleva ore, să obțină un 
eiștig ilicit de 4654 lei.

Mircea M. nu este pentru pri. 
ma dată în fața unei instanțe ju
decătorești penale, el fiind la a 
doua condamnare. Prin sentin
ța penală nr. 42/1991, Judecă
toria Petroșani l-a condamnat 
pe Viorel M. la 3 ani închisoare 
< u®bxecularc prin muncă corec- 
țională (el fiind infractor primar), 
iar pe Mircea M. la 4 ani și 2 
luni închisoare, cu executare 
prin privare de libertate. S-a 
confiscat in folosul statului be
neficiul ilegal dobindit

Aceasta a fost, în 
nunta cu „dar”.

Dorica MAMU, 
procuror șef adjunct. 

Procuratura locală Petroșani

lății. Vinuri alese, băuturi fine, 
servire ireproșabilă, preparate 
calde. Profesionalismul colecti
vului de ospătari și al lucăr- 
toarelor comerciale din bucătă
rie e-.te remarcabil. Ca de altfel 
și preocuparea permanentă a șe
fei unității de a asigura toate cele 
necesare pentru ca fiecare son- 
sumator să lie pe deplin mulțu
mit. Nu am epuizat scria noută
ților: zilnic, după ora 17, con- 
curtează formația _,Ad-hoc”, con-

’ țineți ta
Este știut că una dintre preo

cupările cele mai important,, ale 
unei femei o constituie menți
nerea unei siluete cît mai fru
moase. Intrucît acest lucru nu 
este chiar așa de simplu, inclu- 
zînd numeroase regimuri ali
mentare stricte, dorim să venim 
în întîmpinarea celor care doresc 
să slăbească, oferindu-vă o po
sibilă rețetă de meniu, care, ur
mată consecvent, vă poate ajuta 
să slăbiți doua kilograme în 15 
zile:

DIMINEAȚA: la sculare, beți 
un pahar cu apa caldă sau rece, 
după dorință, in care ați turnat 
sucul unei lămii. Abia după ce 
consumați această compoziție pu
teți să vă beți cafeaua.

DEJUNUL: o friptură slabă 
sau lin ou fiert tare, și o salată 
cu puțin ulei și zeama de lămiie 
din abundență.

LA ORA 5 DUPĂ AMIAZA : 
un pahar cu suc de roșii sau 
suc de morcovi.

SEARA: pește fript, carne dc 
\ită sau de pasăre, fără sos, cu

pe buze
dusă de Karol K.ippl. Muzică 
bună, prezența scenică agreabi
lă. Se poate dansa elegant, ceea 
ce ne îndeamnă să acordăm încă 
o stea unității. Prețurile sînt 
accesibile. Și, o veste de ultimă 
oră: pentru seri deosebite și 
mese festive, programul se poate 
prelungi la cerere, pînă la re
vărsatul zorilor.

Nu ne rămîni decît să trecem 
pragul unității, unde sintem aș
teptați cu zîmbetul pe buze. 
(Al. II.) , , „

silueta duiumanaitră
legume fierte, Ia care sc adaugă 
zeama de lămiie.

ÎNAINTE DE CUL6 ARE: e 
indicat să beți un ceai f>erbi,ite 
la care adăugați zeama unei 
jumătăți de lămiie.

Pentru ca acest regim să aibă 
eficiență, e bine să vă obișnuit! 
sa folosiți lichide numai intre 
mese și să nu va privați cu to
tul de sare. Dacă suportați greu 
la început regimul, puteți să 
mîncați după amiază o bucățica 
de brînză nu prea grasă. Dacă 
v-ați hotărît să urmați acest 
regim nu faceți concesii. Amin. 
tiți-vă ca acționați din propria 
dumneavoastră voință.

Cînd ați ajuns la greutate i do
rită puteți întrerupe regimul. dar 
este necesar să v-o mențineți. 
In cele ce urmeaza vă oferim 
o eventuală rețetă de regim ali
mentar, care să vă ajute să mrn 
țineți greutatea dorită, fără a 
proceda la privațiuni aliment , c 
drastice.

N O T A Ț i I
Aveau dreptate faraonii: e greu să d.fi de-a dura o i na 

nuda.
— A face război, adica a lua viața altora, fără -i a> »• 1 >,<•

cu ea...
Ce e viața ? întrebați barza.

— Conducător; un om ajuns la capătul de us al palei lor
— Și proștii sînt dotați: au antimaterie cenușie
— Optimistul crede în reîncarnare Pesimistul nu e si; li

niei că s-a născut.
— Cu o floare, primăvara începe să liba răspun Ieri
— Adio, pică fiunza — zise Adam.
— Sa fii înger, adică să ai aripi și să zbor; pe ungă viața
— Creștem. Din buricul pămîntuluj ajungem centrul uni

versului.
— E bine să rînte si cocoșul, dar numai lupa cc-.i l.igu it 

găina
I HgCI» ( I 111,

?•
D1MINE i’l'A o jumătate de 

portocală sau grappe-fruit sau 
măr; o felie de jambon sau de 
carne fiartă, o bucățică de pui 
sau un ou. cu o singură felie de 
pîine. Ca băutură, folosiți un pa
har de suc de roșii sau de-fruete.

PRINZUL: friptură cu salată 
de crudități. Friptura poate al
terna, în unele zile, cu pește 
fiert sau fript; cu o ceașcă de 
supq de pasăre, iar salata poate 
fi înlocuită cu legume fierte.

SEARA pește dacă ați mîncat 
Ia prînz carne și invers. Puteți 
înlocui carnea și peștele <u un 
ou. Nu consumați însă mai mult 
de 6 ouă pe săptămînă. Riscați 
să suprasolicitați ficatul. ceea 
ce va poate împiedica să fiți 
frumoase. Nil uitați să folosiți 
salata, iar băutură consumați 
numai între mese Scai a puteți 
consuma și Un pahar cu vin 
roșu încercați aci t < c ni și 
observați dacă are sau nu fi- 
ciență. Noi vă garantăm că d.i

In etapa trecerii la economia 
de piață, perspectivele mineritul 
lui revin în actualitate. Deter
minante vor fi, elementele de 
rentabilitate Este firesc însă 
90 fie luate în calcul și orientă
rile pe plan mondial. Viitorul are 
nevoie sau nu de cărbune ? In 
<e măsură și în cc condiții 7

Semnificativ ni se pare un 
studiu, elaborat In Germania,

Potrivit estimărilor ONU, in 
anul 2100 populația globului va 
ajunge la 14—22 miliarde de lo
cuitori. Acum, în lume trăiesc 
aproximativ 5 miliarde de oa
meni. Cu 300 de ani în urmă p- 
rau doar 0,5 miliarde de locui
tori. Prognozele sînt diferite. Se 
poate presupune că, prin pla- 
ningul familial, populația glo
bului va cunoaște o creșteri' mai 
puțin pronunțată, astfel ca în a- 
nul 2100 să ajungă ).i numai II 
miliarde.

Studiul FUSER (Future Stresses 
for Energy — Resources), pre
zentat la Conferința mondială 
în domeniul energiei, în 1986, 
de la I»annes se bazează |X' o 
rată d< iTeșterc mai miră: 6,1

d< un prestigios specialist în do
meniu — ing. Edniond Tuttass, 
din Gelsenkirchen: „Cărbunele,
sursa principală de energie pen
tru următorii 200 de ani". Dată 
fiind valoarea studiului, reco
mandat de direcția mecano-cner- 
getică a RĂII, îi facem, îr. trei 
capitole, o succintă prezentare. 
Tata despre ce este vorba.

X.   - ----------------------- —  — — — —    : s ------------------------■ ,---------------------- — —---------------------------------------------------- -—=——— ————— —- ------------- —

C A R B II N E I E, î N C O T R O ?
miliarde de locuitei 1 in anul 
2000 ; 7,8 miliarde dc locuitori 
in anul 2020 și 9,6 miliarde de 
locuitori în anul 2060.

Țările din lumea a trei i au o 
rată a natalității foarte ridicată. 
In țările industrializat^ natali- 
taica .stagnează.

Se observă doua sclumbîii 
fie tendințe: prima, după cc I 
rt al doilea război m mdial, ui 

anii 1950, caracterizată printr-o 
creștere puternică a ratei nata
lității, iar în a doua, o nivelare 
în jurul anului 2000 (FUSER), în 
opoziție cu aprecierile ONU. La 
jumătatea perioadei iu care se 
referă FUSER (pînă în anul 
2060) se indică o populați,, 
cetf 8,5 miliarde de locuitori.

Consumul de energie primai ă 
este un indii iu al industrializării 

și de învingere a sârlțeiei. Jn 
țările puternic industrializate, me
todele raționale și măsurile cres- 
t înde pentru protecția mediului 
înconjurător duc insă la mi ’șo- 
rarca ratei de creșteri. a ener
gici.

Diferența dintre țările sărace 
și cele bogate este șocant de 
muie. și nu poale li nvuțimita 
— chi n și in internii pii<- 
pulilru toldc iun i la ai ' -l nivel. 

Acest fapt fiind valabil și în 
privința consumului de energie 
primară.

Necesarul global de energie 
pentru anii următori este mai 
mare decît explozia ratei de 
creștere a populației. Acest lu
cru se datorează în mod deosebit 
necesarului enorm de mare de 
energie pe care țările slab dez
voltate din punct de vedere in.
dustrial trebuie să o recupereze.

înregistrind și iele mai mari ra
te di natalitate. Stadiul actual 
al consumului de energie pri
miră se prezintă astfel. (’anada 
1,7 t (‘(Vini și locuitor, US A — 

'J.5, înde. — 0,3, Africa — 0,1. 
Studiul FUSER pornește d< la 
următoari a ipoteza consumul 
mondial d< energie p> cap și lin 
crește anual mini o <u u,3 li sili,A. 
Comisi i independenta pentru 

mediu și dezvoltare indică in 
darea dc seamă „Viitorul noștri* 
comun" pentru populația în 
stagnare a țărilor industrializa
te, pînă în anul 2020. un consum 
de energie primară pe cap de 
locuitor în scădere, de 50 la 
sută, iar pentru populația în pta 
ternică expansiune din țările în 
curs de dezvoltare un consum 
in creștere cu 30 la sută.

In ciuda celor două presupu 
neri favorabile, din studiul 
FUSER, deși rezultă o creștere 
mai redusă a populației și t> 
consumului de energie pe cap 
de locuitor, toi uși, necesarul de 
energie ajunge în anul 2O6o Ia 
dimensiuni uri i^e.

Se prevede o dublare la purtă
torii fosili dc energic, din care, 
la energia din cărbune, o crește-, 
ie de 4 orL

('ii toată creșterea puternica a 
energici nucleare și a noilor c- 
nergii ai bunele primește o Im
portanța primordială (\ i urma)
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Pentru timpul dumneavoastră liber

Războiul
TȚltimcle zile nu au adus eve

nimente spectaculoase în războ
iul clin Golf. După primele cioc
niri terestre, situația a rămas 
Staționară, la granița dntre Irak 
și Arabia Saudită. Au conțin lat 
însă bombardamentele aviație' 
aliate asupra pozițiiior irakiene 
din Kuweit și din Bagdad.

După cum se prezintă situația, 
războiul se prelungește îngrijoră
tor, ceea ce ten-umează și nai 
mult lumea, iar cheltuielile mi
litare aic țârilor beligerante spo
resc de la o zi la alta.

• într-o declarație făcută de 
președintele SUA, George Bush, 
acesta preciza : „americanii nu 
trebuie să se aștepte ca războiul 
să se termine repede. El va mai 
dura .și va fi presărat cu victorii 
și satisfacții dar și cu pierderi a- 
merirane și aliate".

• După cum transmit agenți
ile de presă, a patra baterie de

d i 1 î
rachete americane instalată In 
Israel a devenit operațională, pu
țind face față rachetelor lansate 
de Irak. Deocamdată funcțio
nalitatea acesteia este asigurată 
de militari americani, dar se in
struiesc și militari israelieni, care 
într-un timp foarte scurt vor de
veni specialiști în mînuirea a- 
cesteia, precizează surse guver
namentale.

• Guvernul australian a decis 
ca în Golf să fie trimiși 23 de 
scafandri de înaltă specializare 
care să se ală.Mrc forțelor aliate, 
în scopul asistenței tehnice și în
treținerii navelor aflate în Golf 
Totodată purtătorul de cuvînt 
al guvernului australian a anun
țat că încă două nave australie
ne se îndreaptă spre apele Gol
fului, în vederea alăturării de 
forțele navale aliate.

(jr O I f
• In cursul nopții de ieri, Con

siliul de Securitate al ONU s-a 
reunit într-o ședință specială 
pentru a analiza situația din 
Golf. Potrivit surselor de știri al 
acestui organism, Consiliul de 
Securitate reunit la cererea țări
lor maghrebiene, nu a luat o de
cizie asupra situației din Golf, 
l uarea deciziei a fost respinsă 
de Franța și Marea Britanie care 
au subliniat că nu este necesară 
nici o decizie otita timfl cît for
țele aliate acționează conform 
rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate al ONU.

• La Atena au explodat trei 
bombe artizanale. Acțiunile te
roriste dontinnă deci, nu numai 
în țările occidentale. Cele trei 
bombe au explodat In vecinătatea 
unor reprezentante ale SUA și 
Franței în capitala Greciei. Nu 
s-au înregistrat victime, în 
schimb pagubele materiale sînt 
destul de consistente.

26 IANUARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Roman foileton (reluare). 

Prețul succesului.
9,55 Actualități.

10,05 Rubrici din emisiunile în 
limbile maghiară și germa
nă (reluare).

11,05 Pro Patria.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Actualități.
13.15 Tele-club.
13,20 Campionatul mondial de 

schi alpin.
17.30 Mapamond.
18.00 Club „Anda“.
19.00 Melodii îndrăgite
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Viata parlamentară.
21,05 Fdm artistic.

Ultimul colt.
Producție a studiourilor 
franceze 1989.

22.30 Săptămîna sportivă.
23.30 Actualități.
23.40 Film serial.

Max Monroe.
0,30 Video-Discoteca.

27 IANUARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Universul copiilor.

10,00 Actualități.
10.10 Film serial pentru copii.

Nonni și Manni.
10,35 Lumină din lumină.
11.30 Viața satului.
12.30 Rapsodii de iarnă.
13,00 Actualități.
13.10 Video-magaz'in.
16,00 Campionatele europene do 

patinaj artistic.
19,00 7 x 7.
19,20 Invitatul săptămînii.
19,50 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 ATLAS.
21,00 Film artistic.

Inspectorul lloliu.
Producție a studiourilor a- 
mericane, 1976. Premieră pe 
țară.

22.40 O melodie dintr-o sută.
0,00 Actualități.
0,05 Concerte pentru două viori 

și orchestră de Antonio Vi 
valdi.

Situația din II. R. MICA PUBLICITATE
Guvernul lituanian a anunțat 

eă o coloană militară aparținînd 
trupelor URSS din Lituania a 
deschis focul asupra unui con
voi de camioane lituaniene, pro- 
duclnd pagube. Această nouă ac
țiune armată a trupelor sovietice 
In Lituania este calificată de gu
vernul acestei țări baltice ca o 

l provocare și Încălcare grosolană 
a drcotului la independență.

CUM SA DEVII PATRON? (I)
...i.nroku Morohashi nu arc 

n.mic extraordinar. Aceasta este, 
7 oate, rațiunea pentru care se 
găsește în fruntea f.rmei Mitsu
bishi. De-a lungul săptămînii 
>h nrc :u Morohashi n-ajunge 

niciodată să se ridice din pat 
înainte de ora 8. Curios, dumi
nica este proaspăt ca o oclica- 
nă cînd soarele răsare „Aceasta 
pentru că In această zi nu mun
cesc" — explică liniștit. în aceas
tă zl merge să facă o partidă de 
golf, înainte de a-și irosi timpul 
la muzeul Mitsubishi. Cade bine, 
muzeul este intr-adevăr In fața 
casei lui. Cade bine de asemenea, 
el este dirc torul muzeului.

S.M. este un mare patron Japo
nez. Cel mai mare chiar. I.a 68 
de ani el conduce destinele cor
porației Mitsubishi și ale celor 
500 miliarde — cifre de afaceri 
ale sa'.e. Surprinzător, Moroha
shi -e ferește să fie mare șef. 
„DupA război — explică el — o- 
ficiai, nu mai există un concern 
Mitsubishi. dar există o galaxie 
de întreprinderi care lucrează 
împreună. Nu se poate deci să 
mai avem un big boss, un dic- 
tator". Nu contează. S M este 
creierul și och.ul lui Mitsubishi 
și al celor 123 de societăți alo

Miniștrii de externe al Litv • 
niei. Estoniei și Letoniei se aliă 
in Franța 
o întîlnire 
nistru francez și ministrul 
de externe, pe tema inde
pendenței țărilor baltice, precum 
și a drepturilor comunităților li
tuaniene, letone și estone din 
Franța.

Printr-o holărîre a ministerului 

unde vor avea 
cu primul mi- 

ți
pe tema

sale. I.a Mitsubishi acasă se :ă- 
se,te totul. De la autoturisme, 
bănci, petrochimie, chimie, Jcans, 
hi-fi, video, aparate foto, alimen
te pînă la bere și iaurt. Un im 
periu al cărui blazon este orna
mentat de trei diaman’e roșii.

Deliberat, S M. nu făcea ceva 
foarte mare pentru a deveni pa
tron. V6ia să devină ziarist. „Dar 
am căzut de două ori la exame
ne". Nimic măreț, cu excepția 
diplomelor nle reputatei univer
sități din Sophia, unde a învățat, 
Intre altele, să vorbească o engle. 
ză perfectă. „I.a Mitsubishi a- 
censta este necesar, explică un 
specialist al companiei, pentru 
că Mitsubishi este interferența 
intre societatea japoneză și res
tul lumii". Nimic clecît asta • Ni
mic măreț, cu excepția — de n- 
scmcncn, a gustului pronunțat 
pentru putere. Nu o spune, dar 
aceasta se vede cînd într-un bi
rou foarte Kitsch al sediului com- 
p mie. — pereți acoperiți cu o- 
glinzi șl perle de sticlă care nu 
se asortează cu lustrele bruftu- 
luie.ște interlocutorul care încear
că să-i pună o întrebare prin o- 
ohii săi do nepătruns.

Cînd a ieșit din facultate, in 
martie 1917, a intrat direct la 

de finanțe al URSS se intențio
nează scoaterea din circulație a 
bancnotelor de 50 și 100 de ruble. 
Comentînd această decizie, pri
mul ministru al Armeniei a de
clarat că măsura este destinată 
accentuării dependenței țărilor u- 
nionale de centru, iar aplicarea ei 
nu este nici pregătită și nici nu 
are vreo eficiență, pentru stabi
litatea economică a URSS.

Mitsubishi. Și-a făurit drumul 
liniștit, petrecînd 11 mi în stră
inătate, la Londra și la Manilla. 
Cum, în urmă cu patru ani. a- 
cest om cu fața încă proaspătă, 
a fost ales de „pairii" săi pentru 
n conduce imperiul 7 „Pentru că 
eram deja cîrmaciul bărcii" — 
răspunde simplu. Mai complicat 
este de făcut. „Să devii patron în 
Japonia — explică purtătorul său 
de cuvînt, Sciichi Narita, este ca 
o cursă de marathon". La Mitsu
bishi, fiecare cadru poate spera, 
într-o zi. să ajungă la postul su
prem. Dar atenție I Nu se pune 
problema de a-ți lovi pe la spate 
rivalii. Regula consensului obli
gă, specialistul arc cu atit mai 
mult viitor, cu cît el nu va fi 
împins înainte. Sistemul ringi (în 
japoneză „dop") ilustrează bine 
acest mecanism. Orice raport, 
odată terminat, este citit, recitit, 
corectat de responsabili în colec
tiv. I.cs ringi nu sînt așezați ie
rarhic nici chiar unul lingă altul. 
Formează tin cerc. Imposibil ast
fel să se distingă o oarecare ie
rarhie. Imposibil să se vadă cine 
a hotărit.

Traducere din
,J.e Nouvel Observatei i"1 .
rl. II. AI.EXANDRESCU

ANIVERSARI
ACUM cînd prinzi al 15-lea trandafir în buchetul vieții, dragă 

Daniela Besliu, mama ta îți urează multă fericire, noroc în viață 
și un călduros „La mulți ani (3336).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere urăm dragei noastre 
soție, mamă, soacră Brînzca Miluța sănătate, fericire și un căldu
ros „La mulți ani Soțul, copiii, ginerele și nora. (3353).

ACUM cînd împlinești 12 ani mama, tata, Doru și Erika îți 
ureaza din suflet, dragă Adela Curelaru, mult noroc, sănătate și 
„La mulți ani '* (3354),

FAMILIA Iordache Pavel din Vulcan urează fetiței lor Mino- 
dora Niculina „I.a mulți ani I" cu ocazia împlinirii s îrstei de 
trei ani. (3355).

VÎN7 Ari
VÎND „Lăstun", stare bună, 8 000 km bord. Telefon 43074. 

(3556).
DIVERSE

BARUL particular „15 lei", din Petrila, angajează în condiții 
avantajoase doi ospătari și doi barmani. Angajări — în 5 februa
rie, ora 17, la clubul din Petrila. (3359).

ÎNTREPRINDEREA Mică „liermes" cu sediul în Petroșani — 
la expo mobilă — etaj — intrare prin spate — face cunoscut că 
începînd cu data de 26 ianuarie 1991 a deschis magazinul „Her
mes", între orele 9—17, cu produse alimentare, textile, încălță
minte și cosmetice, toate din import, la prețuri avantajoase. (3361).

PIERDERI
PIERDUT conlract de închiriere pe numele Mezei Frar.cisc, 

elibenat de EGCL Petroșani. îl declar nul. (3358).
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ncmeti Constantin, 

eliberată de F. M. Lupeni. O declar nulă. (3352).
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Șofroni Onișor, eli

berată de E M Lupeni. O declar nulă. (3349).
DECESE

SOȚII, Oclavian anunță cil nemărginită durere încetarea clin - 
viață a scumpei sale soții

DOBRESCU IOANA 
inmormiutarea va avea loc duminică. Cortegiul Itinerar plcaca . 

ele la domiciliu clin strada Păcii, la ora 13. Odihncască-sc în pace.

FIIII, Alexe, nora nepoții regretă profund dispariții iubi 
tei mame, soacre și bunici ,

DOBRESCU IOANA
Nu te vom uita niciodată.

FIICA, ginerele și nepoțelul Alin, cu profundă durere anunță j 
dispariția bunei mame, soacre și bunici

DOBRESCU IOANA 
Vei rănitne veșnic în amintirea noastră.
FAMILIA Hogeduș Arp.ul iși exprimă regretul la pierderea 

bunei lor cuscre
DOBRESCU IOANA

„Lichidatorii" jdin Lodz (III)

Convulsii
Nu se așteaptă fără o anume 

îndoială acest obiectiv, foarte 
ambițios, dar direoția este dată, 
în primele luni ale anului 1990 
toată economia țării a suferit de 
pe urma planului de austeritate 
al inflexibilului Belcerowicz. Dar 
din iulie trecut, odată stabilizată 
hîpcT-inflația, producția începe 
să crească chiar și la Lodz. unde 
căderea n fost adesea vertiginoa
să: producția textilă a dat înn 
pol cu 40 la sută, cea 'le lină,

în fostele țări
numai ea singură, cu 50 la ->ută. 
Orașul nu este cu adevărat re
voltat. I.odz s-a refugiat într-o 
specie de individualism turbat 
unde „a face bani" pentru a su
praviețui sau pentru a te îmbo
găți a devenit obsesia fiecăruia.

Imposibil de spus, de exemplu, 
dacă planul ultrasever al lui 
Losz.ck Belcerowicz a fost res
pins sau dacă este suportat „pen 
trn că nu era altă soluție". în 
trenga țară ezifă pînă In AVnle a 
Uimitoare țară '

comuniste
Nota traducătoi ului. Comen

tariile le lăsăm In seama dum
neavoastră. Să n<i uităm Insă că 
în Polonia procesul democrati
zării a început acum 10 ani. Unii 
dc pe la noi ÎI vor făcut într-o 
zi. Imposibil .șt „uimitoare țară* 
se spune adesea '1 despre Romfl- 
nla.

Traduc, re <1<
llorațitl AI.EXANDRE’.f I

Odihnenseă-so în pace.
COLEGII dc serviciu din IACCVJ Petroșani sânt alături de 

colega lor Nina Negruț la marca durere pricinuită dc decesul 
mamei sale

DOBRESCU IOANA
Sincere condoleanțe familiei.

COMEMORĂRI

SOȚIA Iulinna, copiii Cristi și Luciua anunță împlinirea n doi 
ani de la decesul nclimpului lor

LUȚ DUMITRU
Lacrimi șl flori pe tristul lui mormînt (3357) ,

FAMILIA anunță cu nemărginită durere împlinirea a țasc 
luni dc cînd a plecat dintre noi

PETRU GHERASIM •
Fio i țărîna ușoară I (3360). |
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