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Bucurindu-ne d ■ darul 
al 1; rt.iți; obținut prin 
fele .nur mc ale eroilor 
d n de 
rugam pe Atotputernicul 

cu și pc t1 ■ bunii
■ m ne ajute la

vis

sfint 
jerț- 

..'.■pr mc ale eroilor martiri 
cmbric 19:;?. îndrăznim sa 

Dum- 
raMou și pe t !■ bunu ctedi.-.- 
cr. :<ă nc ajute ia realizarea 
un .î vi‘ mai vechi... Am dori — 
sprc .slăvirea lui Dumnezeu, cin- 

ir a Sf. Muceniță Varvara — 
patroana și ocrotit'arca mineri
lor — ca .și spre omagierea și 
pururea pomenire a tuturor mi
nerilor ce s-au jertf.t pe altarele 
muncii — sa edificăm o nouă și 
sfinți biserică în Valea Jiului.

Cum, la mina Livezeni a avut 
loc, in noiembrie 1980. unul din 
cele mar mar. și mai tragice 
accidente în urma căruia au pic- 
r t carbonizați 55 d mimrl (din 
care 15 nu fost tii. rj militai i de 
21—22 ani, iar unul din ingineri 
ne-a f t coleg dc clasă in liceu 
și bun prieten) și cum in mi rel 
cartier de blocuri Aeroport nu 
avem biserică, mai ales in par-

de jos. incă din anul trecut 
hotărit și am început lucră- 
pregătitoare pentru edifica- 
noii biserici a minerilor cu 

,Sf. Mare Muceniță Vur- 
solicitarilc

«

tea 
am 
rile 
rea 
hramul 
vara". La solicitările Parohiei 
noastre Ortodoxe Române Liv ■- 
zeni, din cele patru variante pro
puse, Primăria municipiului P 
troșani ne-a avizat favorab.l 
„Planul urbanistic de detaliu", 
elaborat de 11’11 Deva SA cu nr. 
6970/1992. Recent, Consiliul ju
dețean Iluncdo. ra — Deva ne-a 
avizat favorabil sub nr. 135-17-19/ 
4 noiembrie 1992 acest plan —• 
in varianta nr. 1. Astfel biserica 
nouă se va construi in fața 
Școlii nr. 7 din str. Aviatorilor 
și la demisol vom amenaja o 
capelă — atît de necesară urbei 
noa'-tre. Dc asemenea, lingă bi- 
scrită c necesar a construi .și o 
casă parohială — in locul fustei 
școli și casei parohiale 1 vrzeui, 
d mulate abuziv și dictatorial a- 
cum 10 ani „pentru sistem.itiza-

inter
secția cu drumul de tranzit dc 
lingă biserica „Sf. Împărați

In paralel cu întocmirea for
melor legale pentru obținerea 
autorizației de lucrări, cu spri
jinul deocamdată al unor bum 
credincioși din I’arohia Ortodo
xă Română Livezeni; al conduce
rii Ligii minerilor din Valea 
Jiului; al conducerii Regiei Ae 
tonome a Huilei; al Ocolului Sil 
vie Petrila — I.onea și al CI R- 
ului 
ram 
Am 
curi

rea circulației rutiere in

etc. nc străduim sâ cumpă- 
unele materiale

procurat 
de beton pentru

străduim

nccesa e 
și transp :rtat bl?

_ . ........ ci vjția
fundațiilor și ne străduim — c 
.sprijinul Binevoitor al crcdinii 
șilor și al UFET-nliii Pc! j, , 
■sâ tăiem și s.î Iran ’ .m m

Preot, Ori.'iUiin |»ATRAȘI ( . 
paroh Ort. Hom. J.ivi-rcni — 

l'ctroș.'ini
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R prc/.eiitanții ,.Alinatei Salvării" din nou in Valea Jiului

O mină de ajutor 
întinsă cu generozitate

Orașul Lup-ni găzdui -te din 
Salvării" din Anglia, condusa tot de 
avind titlul de căpitan de onoare 
de caritate, d-na MUR1ER SIMS. 
actualei prezențe in Valea Jiului, 
întrebăm cum a călătorit, cum a ajuns din Londra Ja Petroșani. 
Ne răspunde cu detașare, cu voioșie, plină <le 
ne-ar fi relatat o aventură 
achitării tuturor serviciilor 
dare, vagon dc dormit din 
serviciu a rămas nconorat. 
țitorul ei, dr. Alan Gibson, 
unui vagon de clasa intii aglomerat. La ilaritatea noastră 
punde cu o ridicare de umeri și un ris sănătos. E la fel de opti
mistă și volubilă, ce te face să uiți că al în față o septuagenară. 
(Scuze pcn'ru actul de impolitețe față de o... lady).

Dar să revenim la obiectul discuției: Cu ce prilej din nou. 
la Lupeni, in Valea Jiului?

Scopul vizitei actuale, ne răspunde mrs. Sims, este aducerea 
unui transport de dotări pentru spitalul din Lupeni, dispensarele 
miniere din zonă, aparataje și echipamente pentru asistența me
dicală de urgență și dotarea ambulanțelor. Este vorba inclusiv de 
echipament electronic, monitoare, aparate EKG, pompe de absor- 
ție pentru primul ajutor. Este vorba de echipament standaid cu 
care sînt dotate și stațiile dc salvare și ambulanțele din Marea 
Britanic. Doamna Sims ne întreabă dacă ne interesează din partea 
cui au venit donațiile, pentru că dc donații o vorba. Răspundem

Toan DUBEK

nou o misiune a „Armatei 
inimoasa și neobosita activistă, 
a acestei renumite organizații 
Înainte de a vorbi de scopul 
complezența ne obligă să o

franchețe, parcă 
hazlie. Toate bune, doar că, in ciuda 
pînă la destinație — avion, transbor- 
București la Petroșani, acest ultim 

Așa că a călătorit Împreună cu înso- 
toată noaptea in picioare, pe culoarul 

i râs»

(Continuare în pag. a 2-a)
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prima zj din decembrie — 
cu cele mai multe aniversări și 
sărbători, patriotice sau crești

nești — sentimentele celor două 
mari grupări politice, puterca și 
opoziția au vibrat pentru citeva 
ceasuri la unison. Dar „prima 
zi" a fost una singură astfel ca 
pină la Crăciun, cind vom trăi 
iarăși citeva ceasuri de conciliere, 
disputele au reintrat în matca 
lor, nelirească dar... obișnuită. 
Puterea a inccput pentru cei 4 
ani „lungul drum al nopții că
tre ziuă" in încercarea de a 
scoate țara a liman. Opoziția 
continuă „efortul" de a corecta 
greșelile altora, uitind (cu bună 
știința) că aceștia .și-au asumat 
riscul și responsabilitatea execu
tivului. Nimic rău în această 
strădanie, orice confruntare de 
idei e necesară, disputa pro și 
contra nu lipsește din nici o de
mocrație care se respectă. Ea 
este benefică, l'accm insiî pre
cizarea că atunci cind iese din 
matca propriei sale logici, cind 
„sare peste cal" devine implicit, 
malefică.

Guvernul a dat mai multe sem
ne bune în 
sale dc viitor. Dc pildă 
echipă guvernamentală 
cu o reparație a 
pe care 
miei 
1990—1992. 
să se facă 
începe cu 
de control 
tiunii care 
— capitalul dai. baza mate- 

a industriei (cit a rjini 
a agriculturii. Se știe 

două mari valori ne 
orbi să fim, la cea

toatg relele lumii: v.ca sâ r re
staureze dirijismul, s.i ir 

privatizarea, să stlnjm isca I,- 
bera inițiativa. Controlul st <‘,ii- 
lui asupra propriei g mum • 
fost asimilat cu amc>l<< il în 
autonomia icg.ilor .și w, ;■ it 1 ir 
comercille, cerindu sc . un lan 
vehemer. t înlăturare.i ultimi lor 
rămășițe sau manile ’.ări „di i 
toriale" in economi.. Adopții i 
cestei iii potriviri nu au asul și 
nu-și piopun să ii in c aleile
destinul forței de muncă Sa i 
poate cli tocmai bulversat ca a- 
cestui destin o urmăresc?

Alte semne bune date dc gu
vern se referă la potrivirea cit 
de cit rațională a ritmurilor 
tranziției, astfel incit să sca Iii 

efectul unor transformări asupra 
populației. Nu m ii contestă ni
meni faptul câ unele categorii 
sociale suportă tot mai greu cos
tul tranziției, 
ziția după ce 
dată durerile 
nestâpinirea

privința intențiilor
• noua 
începe 

nefastului efect 
l-a avut asupra ccono- 

„democrati zarea" anilor 
Încă nu e prea tirziu 
această reparație care 
repunerea în drepturi 
a statului asupra ges- 
in^ă ii mai aparține 

Nai. baza
ră
ci 

con- 
de-a

rială 
mas) 
cele 
duc, 
treia, care constitui.' subiectul și 
obiectul oricărei economii: forța 
de muncă.

Nici nu au fost bine explicate 
aceste intenții de reparație a 
stricăciunilor anilor anterio-i. 
ca guvernul a .și fost acuzat de
• • e im• *

în pag. a II-a

Inexplicabil, opo- 
a sesizat nu o 

sociale create de 
economici și a 

schimbat in mod radical opiniile. 
De la extrema opusă, guvernul 
este acuzat de populism, de in
tenția de a renunța la terapia 
de șoc care, chipurile, ar fi 
gura in măsură sa școala 
din impas.

Ca in orice confruntare.
■idei opot.iția are un rol 
tor". Chiar
argumente poate să 
sur.a unor schimbări
Dar atenjie, cu argumente strimbe 
ca nu crede ci descrește în 
ochii propriilor susținători!

A trecut prima zi din decem
brie, au trecut puținele ceasuri 
de înțelegere și am luat-o din 
nou de la capăt. Puterea cu gri- 

ale ei, fiecare 
in contraritm, 
carul i scirtîe

sm-
țar.i

de 
„ci esc-j- • 

cind combate Ia â 
con-ti* ii'- 

pocitive.

jilc ci, opoziția cu 
zice „hăis și cea" 
fapt P'.Jilru care 
rău...

Ion MUSTAȚA
• *

Cozile se (in

I
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Ipe banii contribuabililor?
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I
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Aîaceri în pagubă

O veste buna pentru locuitorii municipiului nostru: se 
dcmeisuri pentru îmbunătățirea alimentării locuințelor cu 
potabilă. In acest scop se prevede demararea unor ample lucrări 
dc investiții pentru valorificarea resursei de apă a pîriului Po- 
latiște,. care are un important debit ce se menține la cote ridicate 
pe tot parcursul anului. Se preconizează construirea unor baraje 
dc acumulare, conductă de aducțiune prin tunel, stații aferen'e 
de filtrare .și tratare a apei, drumuri și ziduri de sprijin. Lucra
rea este eșalonată pe etape. Pentru fiecare etapă, in funcție de 
alocarea fondurilor de investiții, se vor desfășura licitații publica, 
în mod normal și corect, conform prevederilor legale in vigoare, 
1.citațiile au drept scop optimizarea deciziei de investiții, alege
rea celei mai avantajoase oferte din partea constructorilor, cu 
atit mai mult cu cit este vorba de utilizarea eficientă a banilor 
publici. Prima fază a licitației s-a consumat. In 30 noiembrie a.c., 
la Petroșani, a avut loc cea de-a doua licitație. Îmbucurător este 
că și-au prezentat ofertele nu mai puțin de șapte societăți comer
ciale, specializate in lucrări dc construcții, toate cu capital pre
ponderent de stat și cu posibilități tehnice reale de execuție. Dar 
este cel puțin surprinzătoare hotărârea de a se elimina una din 
cele șapte oferte, incă din start, din faza procedurală premergă
toare alegerii ofertei, din motive care se Întemeiază pe argumente 
șubrede. După depunerea documentațiilor, a calculelor dc deviz 
și a garanțiilor bănești prevăzute de lege pentru participare la 
licitație, cei șapte ofertanți aveau, teoretic, șanse egale de a cîș- 
tiga licitația. Comisia de evaluare a ofertelor a respins, însă, una 
dintre oferte. Lucru curios este că a fost respinsă tocmai oferta 
cea mai ieftină și mai avantajoasă, favorizîndu-se astfel accepta
rea următoarei oferte, mai scumpă cu 165 milioane lei dccit prima.

fac 
apa

Vio rol STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

In Val: a Jiului, bătălia prntni 
benzna’ e la ordinea zilei. Cină 
se aduce lichidul miraculos, la 
cele clouâ stații 
melc, „lipite" 
inșii Uie pe distanțe 
Lungimea cozii, in astfel de 
zuri. nu se mai masoară 
tri. S-au încetățcn.t alte 
ne: e piuă la fabrica de 
la pod — in cazul stației 
Livezeni — sau pinâ la 
restaurant, la ceas ori, 
pinâ la 
(fosta) Viitorului — cînd e vor
ba de stația PECO din Vulcan

După inii, doar valea noastră 
e mai Oropsită, in ce privește 
benzina. „Asta p nlr-j că n-am 
mers cu mincriada pinâ la 
pat", opiia unul. „Ba, cred 
trebuia s-o facem mai .....
aici", a replicat altul mai 
la minte. J 
sint chiar 
unde s-au 
vară și-au 
nile- Și in

zilei.
I miracole
PECO autoturis- 

barâ la bară, 
măricele, 

ca- 
fn ni 
«alo i 
l.ip'e 

dih 
cantina 

mai graz 
A“-uri (blocuri! de p

ca 
c i 

demult și 
copt 

Părerile dumnealor nu 
lipsite de temei. Pe 
perindat in aceasta 

i putut alimenta ma i- 
i Ardeal, și in Regat 

ba chiar și iu Moldova. Num ii 
că — or li u-it.it? — Moldova 
e Moldova. De acolo a venit ma
joritatea obolului de voturi dat. 
știm noj cum. Se aruncă v aa p 
COMPETROL-ul din Vulcan. Nu. 
mă alini! z, intru totul, acestei 
opinii. Asta deoarece cunosc dc 
cit« ori șeful acestuia a tfii.i*-;. 
prin țarâ. la diverși furnizori, cu 
„dă-mi șl mie. nene", să mai um
ple roze voarele stațiilor amin 
tite.

Zilele.istea va 
o ține ? Fără pronosticuri.

fi Irenzină. Cit
Mai 

tot pos< » irul dc autoturism cau
tă să sc4 »c de bonuri, ba chiar 
sâ mai ii și 20 dc litri la liber. 
Că, vorlii aceea, nu știi ce aduce 
nu anul, ci luna viitoare.

Gheorglie OLTEANU

tă să sci >c de bonuri. ba 
sâ mai ii și 20 de litri la
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I Programul TV săptăminal
LUNI, 7 DECEMBRIE

l 
r

I
l

16,00

16,30

17.00
17.05

18,35
19,30

20,00
20,30

Actualități
Calendarul zilei. 
WORLDNET USIA. 
Avanpremiera săptănnnii.

Copiii noștri — viitori mu
zicieni. Ioana Preda, Cris- 
tina Gonțolea, Monica 
Ilanciu, Sorina Zorba ți 
Mihai Jojatu, elevi al Lt- 
ceuluj „Gcorge Encscu".
Cheia succesului. Povestea 
unul început.
Confluențe. Pelerinaj în 

nordul credinței noastre.
Actualități.
Emisiune în limba magh'a- 
ră. Știri, corespondențe. 
Pro Patria.
Desene anim.ite. CAPTAIN 
PLANET.
Actualități.
..Această poat tu a crești

nătății.
Tezaur.
Studioul economic. 
Teatru TV. SCAPINO.

21.05
21,25
21,50

23,45 Actualități.

MARȚI, 8 DECEMBRIE

7 00

«0,00
10.10
10,20

Civilizația montană. 
Avanpremieră TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.

0 mînă de ajutor
(Urmare din pag. 1)

14,15
14,45
14,55
15.30
16,00 Tineri interpreți de muzi

că populară.
16,20 Lumea sportului,
16,50 Tragerea Pronoexprcs. 
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18.00 Reflector.
18.30 Fascinația bluesului (I). 
19,00 Studioul economic.

Desene animate. CAPTAIN 
PLANET.
Actualități.
Film serial. DIN VOIA 
DOMNULUI. Episodul 3. 
FOTBAL: PSV Eindlioven 
— AC Milan.
Universul cunoașterii. 
Actualități.

JOI, 10 DECEMBRIE
Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități.
Calendarul zilei.
TV5 EUROPE.
Tradiții... de neam și țară. 
zXvanpiemieră TV.
Ora de muzică.
FOTBAL: Universitatea — 
.Steaua (in pauză, Actuali
tăți).
Preuniversitaria.
Teleșcoală.
Agenda muzicală.
Reflector.
Actualități.
Repere moldave.
Drumuri in memorie. 
Tele-discul muzicii, 
lare.
Simpozion.
Studioul economic.
Desene animate. CAPTAIN 
PLANET.
Actualități.
Sport.
Film «.fial. 
pisodul 187. 
Reflecții rutiere. 
Dosarele istoriei.
Microrecital Ray Cli.irlcs, 
Reporter ’92.
Actualități.
Stadion.

20,00
20,30

21,25

23.20
23.50

7,00

15,10 Microrecital.
15,25 Preuniversitaria. 

16,00
16,30
16,45
16,55
17,00

21.45
22,15
22.45
23,20
23,35

Limba noastră.
Muzica pentru toți. 
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiunea 
germană.
Documentar 
Divertisment
Viața parlamentară.
Desene animate.
Actualități,
Sport.
Film serial. DESTINUL FA
MILIEI 1IOWARD. Ep. 51. 
Studioul șlagărelor, 
GONG !
TOP 10.
Actualități.
Intiinirea de la miezul 
nopții.

științific, 
internațional.

S1MBATA, 12 DECEMBRIE

că da. Aflăm că aparatajcle medicale sînt donate de către Spi
talul din Bristol, iar echipamentele specifice salvării miniere 
(târgi, truse de prim-ajutor pentru subteran etc.) au devenit 
disponibile la stațiile de salvare ale nunelor Tony-Way, Manficld 
Wood — House Collicry și Stația centrală de salvare din Nottin- 
gham, în urma închiderii minelor respective.

In actuala vizită doamna Sims este însoțită de trei specialiști 
de la Stația centrală de salvare Bristol: domnii medicul chirurg 
dr. Alan Gibson, Keilh Carr, paramcdic, și tehnicianul Jone» 
Gibbson. Scopul venirii celor trei specialiști este acela de a pre* 
zenta, în cadrul unor cursuri de instruire, experiența specialiștii 
lor britanici în asistența de urgență prespitalicească. Instruirea 
va cuprinde cadrele medicale și asistente medicale, iar la minele 
Lupeni și Uricani, salvatorii minieri de la exploatările din zonâ. 
Pentru a cunoaște specificul activității de salvare minieră la noi, 
specialiștii britanici au avut dialoguri cu conducerile minelor 
Lupeni, Uricani și Valea de Brazi, cu cadre medicale de la uni, 
tăți spitalicești, Fundația IMPRO ți au făcut vizite de documea-> 
tare în subteran la mina Lupeni, la dispensarele și stațiile de 
salvare ale exploatărilor miniere din vestul Văii Jiului.

Doamna Sims ne roagă să-i transmitem mulțumirile condu
cerilor Spitalului Lupeni și exploatărilor miniere, îndeosebi celei 
de la mina Lupeni, RAH, care au sprijinit efectiv reușita actua* 
lei acțiuni facilitînd inclusiv vizita specialiștilor britanici în 
subteran. i

Dat fiind că ne aflăm în luna sărbătorilor de iarnă, nu sa 
putea ca doamna Sims să nu se gîndească și la cei mici, la copiii 
creșei din Bruia, pe care doamna Sims, în numele „Armatei Sal* 
varii", a luat-o în patronaj în vederea unor reparații strict nece
sare. Așadar, doamna Sims l-a precedat pe Moș Crăciun, . lucind 
pentru copiii de la creșă, de la secția de pediatrie, Casa de copii 
din Uricani — dulciuri, îmbrăcăminte, alimente etc.

Știind că doamna Sims se află a opta oară în Valea Jiului, 
ca de fiecare dată, i-am solicitat... ultima impresie.

— Ultima mea impresie... i-am comunicat-o și primarului dirt 
Lupeni care ne-a primit azi la sediul administrației locale. Mă 
bucură faptul că în multe zone ale orașului văd mai multă grijâ 
pentru ordine și curățenie decit la vizitele precedente. Am con* 
statat îmbunătățiri ți în aprovizionarea cu curent electric. Păcat 
că apa potabilă continuă să fie o problemă. Azi nu e apă nici In 
spital. (Nc-a părut rău, dar am explicat oaspetelui că e vorba d$ 
o lucrare tocmai pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apăl 
racordarea celei de a doua magistrale la barajul de la Valea d4 
Pești). '

Ce să urăm doamei Sims, celorlalți oaspeți britanici, cu ocazlă 
apropiatelor sărbători, decît mulțumiri pentru ajutorul dezinte
resat, multă fericire și „La mulți ani!"

9,00
9.50 

10,00 
10,10 
11,10 
12,00
12.30
13.30 
14,00 
14,10
14.20
14.15
15.15
15.50
16.20
16.35
17.35 
J8.00
18.30 
19,00
19.15 
20.00
20.30

Bună dimineața !
Șahul de ]a Ă la Z. 
Actualități.
Șapte note fermecate.
Alfa și Omega.
Itinerarii spl’i‘.ua?e.
Ora de muzică.
7x7.
Actualități.
Reflecții rutiere.
Desene animate.
Elvis Presley la indigo. 
Amanda Lcar Show (II). 
Al doilea război mondial. 
Studioul șlagărelor. 
Magazin cinematografic. 
Vedete în recital. 
Telesport.
Mapamond.
De dragoste ți dor...
Teleenciclopedia. 
Actualități.
Film artistic. CHINEZUL 
(I): IUȚEALA DE MlNA. 
Săptămîna sportivă.
Culmi gemene.
Actualități.
Film serial. VĂDUVELE. 
Rock-panorama.

10,00
10,10
10,2Q
11,30 
12,00 
12,05
12,55

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.
Actualități. 
Calendarul zilei.
TV5 EUROPE.
Super Channel.
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi. 
Muzica pentru părinți. 
Actualități.
Muzica penbu toți. 
Avanpremieră T\.
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Conviețuiri-Mapazin. 
Actualități.
Repere transilvane. 
Ansambluri folclorice.

)

14.50
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17,35
18,00

18.20
19,00
19,30

popu-

12,10
13,00
13.30
14,00
14.15
14.45
14.55

? 15,30
16,00
17,00
17,05
17.35
18,00 Salut, prieteni I

■ 19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. CAPTAIN 

PLANET.
20,00 Actualități.
20.35
20.45

' 22.30
23.00
23.15

Sport
Telccinemateca. DINCOLO 
DE POD.
Cultura în lume.
Actu PtAți.
Jazz- I.m.

20.00
20,35
20,15

21.45
22,00
22.30
22.45
23.15
23.30

VINERI. 11

7,00MIERCURI, 0 DECEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Nn-
10,00
70 10U ționale din Republica Mol

dova.
10.00 Actualități. 10,20
10,10 Calendarul zilei.
10,20 Film serial. MARC SI SO- 1 1,55

PHIE. Episodul 21. 12,40
11.15 LA SEPT. 13,00
12,10 Ora mi zică. 14.00

> 13,00 VirsL. lr< :a. 11,15
13.30 Audio-, u.d studio. 1 1,20
14,00 A:tunlit, i. 14.40

' • •

DAI.LAS. E-

DECEMBRIE

Programul 
ționale din 
«Iova.
Actuali'ăți.
Calendarul
Film artistic. VALEA RĂZ
BUNĂRII.
Super Channil.
Descoperirea planetei. 
Ora de muzică.
Actualități.
Avanpremieră TV. 
Mondo-muzica.
Medicina pentru toți.

Televiziunii Nn- 
Repubiica Mol-

• «

22,15
22.30
23.30
23.45

0,40

DUMINICA, 13 DECEMBRIE

8.30
9.30

10,20

10.50
11.00
12,00
13.30
14,00
14.10
14.30
18,40
19.10

20,00
20,15
22,45
23,00
23,10
« •

Bună dimineața 1 
Abracadabra !
Film artistic în sbrial pen
tru copii. DE-AȘ FI... HA
RAP ALB. Episodul 2. 
Actualități.
Lumină din lumină.
Viata satului.
La fintlna dorului. 
Actualități.
Atlas.
Video-magazin.
Convorbiri de duminică.
Fihn serial. DAI LAS Epi
sodul 188.
Actualități.
Film artistic. DESTIN.
Duminica sportiva. 
Actualități.
Maeștrii.

•• *

PUZZLE DISCO - ROCK
ȘTIRI, INFORMAȚIL • Un ex

celent LP cu zece melodii a lan
sat recent Mircea Baniciu. Toate 
piesele pe versurile lui Dan Ve- 
rona. Albumul se intitulează 
„Secunda 2“. • Citeva clasamen
te la zi: New Musical Exj res 
(Anglia), discuri single: 1. Slc- 
eping Satelite — Tasmin Archer 
2. Erotica — Madonna, 3. End 
Of The Road — Boyz II Men... 
7. Tetris — Dr. Spin... 9. It’s My

Life — Dr. Alban... J2. Cold —■ 
Annie Lennox; Pop, Rock Ani 
Show (România) — secțiune pojj 
străin: 1. IIow Do You Do — Eqs 
xette, 2. Picase Don’t Go — Dog, 
ble You, 3. One Love — Dr. Al* 
ban, 4. Ileal The World — Ml* 
chacl Jackson... 6. Everytime Wg 
Touch — Maggie Rcilly... 10. End 
Of The Road — Boyz II Men» ,

Gcnu TUTU I

Afaceri în pagubă

Sâ ajutăm biserica /
(Urmare din pag. I)

Slă-| terialul lemnos din pădurea
’ v< ului (cheile ’ ețului).
I Informlndu-vă ți pe această 
l” cale — prin bunăvoinl i redac

ției cotidianului 'le opinii ți In
formații al Văii Jiului Zori noi“ 
— nădăjduim In ajutorul Bunu
lui ți Atotputernicului Dnmne- 

, zeu ți al mai multor credincioși, 
’ Institutll ți agenți economici 
K- tru construirea noii
i

biserici
pen- 
ți a

<
I

I
I

deo-sufletul 
entuziaști șl 
sprijină ți

anexelor necesare.
Mulțumim din tot 

camdată puținilor 
Instituțiilor care ne
In nădejdea că aceștia și acestea 
vor spori — blncjtiind că „Cre
dința fără lapte moartă este" 
(larob 2, 17); că Biserica este 
locul cel mal potrivit und* ne 
putem curăț! d" pă’atc șl mln- 
tui sufletul, ața cum ne asigură 
Inspiratul Împărat David ,Um-

plea-ne-vom de bunătățile casei 
Tale, Sfintă este biserica Ta, mi
nunată întru drept;Ue" (Psalm 
64, 5); Bineștiind că Biserica este 

arinduită dc Dumnezeu „Și 
dit Dumnezeu lăcașul său 
sfint, ca înălțimea cerului; 
pămint l-a întemeiat pe el 
veac" (Ps. 77, 75); că Dumnezeu 
l-a poruncit lui Moise „Să-mi 
faci l.ăcaș sfint ți voi locui In 
mijlocul lor" (ieșire 25, 8) etc. ctc.

Pentru noi, creștinii, 
este un „Cer pămîntesc’ 
se spune intr-o cîntare din cul
tul nostru „In biserică... stlnd, 
In cer ni se pare a sta". Aici 
este de față Dumnczcu-Tatăl 
Dumnezeu-Fiul, care se Jertfeso 
in chip neslngeros ți Duhul 
Sfint, care sfințește darurilo ți 
inimile noastre. Aicj este de față 
Maica Domnului care se roagă 
pentru noi și toată ceata Îngeri
lor ți a sfinților, care — la fel — 
se roagă cu noi ți pentru noi șl 
preamăresc pe Dumnezeu.

In biserică sîntem primiți de

zi- 
cel
pe 
în

biserica 
ața cum

binccuvînt.iți 
momentele 

sîntem 
ce ne 
veșni

oamc

la naștere, sîntem 
și ajutați în toate 
vieții noastre ți tot aici 
pururea pomeniți ți după 
mutăm din vremelnicie in 
c,c.

Bunul Dumnezeu și toți
rrii credincioși să ne ajute pen 
tru înălțarea noului Sfint Lăcaș. 
Cei ce doresc să ajute pentru 
proiectarea și construirea bise
ricii noi „Sf. Muccniță Varvara" 
ți sperăm să crească numărul 
lor — pot dona benevol Ja bise
rica Parohială „Sf. împărați" din 
Petroșani, str. Petru Maior, nr. 
15, In zilele de vineri, 6imbătă 
ți duminică, sau In contul Pa
rohiei Ortodoxe Române Llve- 
zen| nr. 45.11.08.39 aflat la CE0 
Petroșani. In felul acesta vom pu
tea gusta bucuria fericirii primi
te In biserică spunind cu psal- 
mlstul: „Fericiți cel ce locuiesa 
în Casa Ta, în Vecii Vecilor Te 
vom lăuda" (Psalm 84, 5) deve
nind ctitori ți binefăcători puru
rea pomeniți.

(Urmare din pag. 1)

Nu ne substituim comisiei. Și ne situăm pe o poziție echidie* 
tantă, In mod firesc, intrucit deciziile le iau cei întdreptățiți prin 
atribuții legale. Nu pot fi ocolite, totuși, citeva aspecte care a* 
runcă o cu totul altă lumină asupra acestei afaceri care a proci* 
nemulțumiri ți nedumeriri în rinclul colectivului de constructori 
a; SG Consmin SA Petroșani a cărui ofertă a fost respinsă. Oferta 
făcută de „Consmin" a fost de 506,9 milioane, conform calculelor, 
dc deviz și avea un argument în plus; nu cerea plăți parțiala 
care să se facă pe parcursul lucrării, așa cum procedează alțl 
ofertanți. Dar la deschiderea plicurilor cu ofertele, în fața coral* 
sici, pe una din hîrtiile din documentația prezentată de „Consmin’ 
lipsea o ștampilă. Un viciu de formă, nicidecum de fond. Dar, 
tocmai acesta a fost motivul de care s-a „agățat" comisia. Ofertai 
a fost trimisă la plimbare. Iar următoarea ofertă, In ordinea su, 
mei și a termenelor dc execuție, este de 672, 4 milioane lei. Re* 
petăm că este vorba de banii contribuabililor. Investițla se faoe 
din fonduri de la bugetul local și de stat. Or, cu 160 de milioana 
cit reprezintă diferența dintre prima șl cea de-a doua ofertă j* 
mai pot face multe alte lucrări de investiții. . i

Comisia are latitudinea de a cere unui ofertant să aducă In* 
tr-un termen de cel mult 21 de ore un act, iar in cazul nostru Q 
.ștampilă pe un act, pentru a se menține printre ofertanți, în 
concurs. Dar n-a dat semne de bunăvoință. Cu toate că la activul 
SC „Compet" sc înscriu 35 de lucrări dc investiții cuprinzînd tot 
atitea captări de apă, stații de tratare, conducte de aducțiune șl 
alte lucrări de construcții industriale din Valea Jiului și nu nu* 
mai! Cu toate că din start la deschiderea plicurilor cuprinzînd 
ofertele s-au văzut mari diferențe, In sus, față de alte oferte I 
Nu putem să nu ne întrebăm: In numele căror interese a acționa? 
comisia 7 1

Pînă la stabilirea deciziei de acceptare a ofertei optime, de
finitive, mal slnt citeva zile, conform prevederilor legale. Mal 
este timp pentru a sc cîntări cu mal multă grijă toate ofertele, 
fără nici o părtinire. Iar In ultima instanță se poate organiza a 
altă licitație. Cu cit slnt mal mulți ofertanți, cu attt mal blntf. 
Normal ar fl, Insă, să se țină seama șl de ofertantul respins, care, 
tn mai puțin de o jumătate de oră, încă înainte de încheierea 
deliberării comisiei a adus șl actul gata ștampilat. Elnd e vorba 
de banii contribuabililor, deciziile cu privire la cheltuielile log 
se ccr să fie luate cu cît mal mult diseci nămînt.
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Teatrul Dramatic I« D. Sîrbu Petroșani 
CU MASCĂ SI FĂRĂ MASCĂ 

=~ EPISODUL I

PUBLICITATE
Apariția, în cursul săptămînîi trecute, 

în ziarul nostru a celor două puncte de 
vedere, total diferite, re pcctiv al sindica
tului liber, „MASCA" și al consiliului de 
administrație a creat, fireso de altfel, în 
rîndul populației Văii Jiului mari nedu
meriri, despre ceea ce se întîmplă la tea
trul din Petroșani.

Acesta a fost de altfel și motivul pentru 
care, la sugestia a zeci de iubitori ai tea
trului, ce ni s-au adresat, am întreprins 
demersul publicistic ce urmează, în dorin
ța de a descoperi adevărata dispută de la 
teatru, pentru ca lumea să fie în cunoș
tință de cauză despre adevărul ce ar tre
bui să caracterizeze munca din cea mai 
importantă instituție de cultură a muni
cipiului nostru.

Cu alte cuvinte, dacă pînă în prezCDt 
conflictul latent ce se pare are rădăcini 
mai vechi, nu a răbufnit, fiind totul mas
cat, așa cum stă bine unui teatru, este 
momentul ca adevărul să iasă Ia lumină, 
rără masca obișnuită. Dar pentru a ajunge 
*a acest adevăr, este bine să spunem cî" 
leva lucruri, pe care cititorii noștri tre
buie să le știe. Teatrul Dramatic I.D. Sîr
bu din Petroșani este o instituție bugeta
ră. Chiar dacă această subvenție nu reu

șește să acopere toate nevoile bănești ale 
instituției, măcar acoperă fondul de sala
rii pentru toți angajații, indiferent dacă 
teatrul joacă sau nu joacă. Deci, condiții 
bunG create pentru ca, într-adevăr, tea
trul din Petroșani să-și poată continua 
nestingherit activitatea culturală, în scopul 
dezvoltării educației spirituale a popula
ției. Și trebuie să recunoaștem cu toții că 
existența teatrului în Valea Jiului ar tre
bui să reprezinte un motiv do mîndrie, sa
tisfacție spirituală și de deschidere cultu
rală. Asta în condițiile in care aici, la 
teatru, ar exista acel climat de muncă spe- 
cifio instituțiilor de cultură, acel climat 
care să ridice creația artistică la un nivel 
calitativ adecvat artei teatrale contempo
rane.

Din păcate, se pare că, în momentul de 
față, climatul existent în teatru este prea 
departe de ceea ce înseamnă un minimum 
de normalitate. Mai trebuie spus, chiar 
dacă unii nu vor fi de acord, că Teatrul 
I.D. Sîrbu duce o acută nevoie de actori 
profesioniști, de regizori și scenariști, de 
alte cadre, care să-i asigure o funcționare 
normală, pe gustul publicului din Valea 
Jiului. Dar să derulăm firul faptelor, în 
căutarea adevărului.

Consiliul local al 
orașului Lupeni, 

strada Revoluției nr. 2
•

Organizează, în condițiile articolelor 10—15 din Legea 
nr. 50/1991, o licitație publică în data de 22 decembrie 
1992, în vederea CONCESIONARII UNOR TERENURI 
PENTRU AMPLASAREA UNOR CHIOȘCURI prevăzute 
in documentațiile de urbanism aprobate:

— 20 chioșcuri comerciale de tip „A", cu 12 mp de 
teren pentru fiecare, pe amplasamentul situat în zona 
noului centru civic — Bulevardul Păcii;

— 8 chioșcuri comerciale de tip grupate eîte
două, cu 10 mp teren pentru fiecare, pe amplasamentul 
situat pe Bulevardul Păcii, peste drum de Piața agroali- 
mentară;

7 chioșcuri comerciale de tip „C“, cu 40 mp de 
teren pentru fiecare, pe amplasamentul situat în zona din
tre Bulevardul Păcii și Gara C.F.R.

Concesionarea terenului se face pe o durată de 3 ani.

Taxa minimă lunară este de 150 lei/mp.

Informații suplimentare se dau zilnic, între orele 
10—12, la sediul Consiliului local al orașului Lupeni, în- 
cepînd cu data de 7 decembrie 1992.

Conflictul
Spuneam că in Teatrul clin 

Petroșani mocnea mai de multă 
vreme un conflict latent ce a 
căpătat in timp și forma sa ma
terializată. Atunci, prin luna 
aprilie, directorul teatrului, dom
nul Dumi'.'u Vclea, cu de la 
sine putere (dinsul are puteri ne
limitate, veți vedea), anunță în 
cotidianul „Zori Noi" organiza- 
rea unui concurs pentru ocuparea 
postului de contabil șef ia tea
tru, post ocupat ;i atunci și a- 
um de doamna Corina Bk- 

ieanu. Ar unț îl declanșează pa 
față conflictul ți oamenii se re
voltă Împotriva un< i asemenea 
decizii, considerate Leftlă și 
dictatorială. Văzindu-se fiecare 
intr-o asemenea prezumtivă si
tuație, oamenii se botărăso să 
creeze un sindicat care să le 
afere-interesele. Zis ți făcut. In 
sindicat intră, la acea oră, 24 
de oameni dintre angajații tea
trului. Și, lucru ce ar fi trebuit 
să sesizeze conducerea teatrului, 
pentru n-ți da seama de serio
zitatea sindicatului nou creat 
„MASC X", in acest sindicat au 
intrat toți actorii, Inclusiv con
tabilul șef ți alte categorii do

personal din teatru. Sindicatul 
a fost- Înregistrat și legalizat la 
judecătorie, cu un statul propriu 
și cu toate prerogativele confe
rite de lege.

Din păcate, acest sindicat nu 
a fost și nu este Încă recunoscut 
de domnul director Vclea, care 
din sindicat nelegal nu-1 mal 
scoate. Ba mai mult decit attt, 
contabila șefă, pentru postuj că
reia a luat ființă sindicatul, s-a 
retras pc parcurs, la fel cum au 
mai făcut și alții, motivele fiind 
desigur personale. Dar cei care 
conduc sindicatul spun că oamen i 
s_au retras de frica directorului 
De altfel, dacă aruncăm o privire 
pe ultimele desfaceri ale contrac
telor de muncă (ți sint foarlo 
multe la teatru), cel mai mulți, 
dacă nu toți sint din nndul sin
dicatului MASCA, sindicatul caro 
In viziunea domnului Velea nu 
are ce căuta in teatru. Ne pare 
rău că trebuie să facem astfel 
de afirmații domnule director, 
dar ar fi Line să mal discutați 
țl dumneavoastră cu oamenii din 
teatru și poate vă veți da scama 
de adevărata situație, caro e 
mult mai dramatică decit se

poate vedea de pe scaunul di
rectorial.

Ca dovadă a faptului că direc
torul teatrului nu recunoaște e- 
xistența și legalitatea sindicatu
lui, stă și faptul că la ora ac
tuală chiar dacă teatrul este o 
instituțio bugetară, nu există 
contract colectiv de muncă, nu 
există proceduri de negocieri 
ale drepturilor oamenilor, nu e- 
xistâ multe alte asemenea do
cumente care să dea dreptul ce
lor ce lucrează la teatru să con
sidere că trăiesc totuși lntr-un 
stat de drept, așa cum se afirmă. 
Neexistind asemenea lucruri le
gale, fiecare angajat ai teatrului 
este „Ia mina conducerii”, care 
nu contenețte să amenințe (după 
cum ne-au declarat mal mulți 
dintre cel cu care am stat de 
vorbă) cu desfacerea contractului 
de muncă, Nu dăm numele celor 
ce nc-au spus aceste lucruri toc
mai pentru « nu mal amplifica 
disputa dintre conducere ți ei și 
a nu declanșa cine știe ce con
secințe neplăcute.

Dar asupra acestora vom re
veni pe parcurs.

Regia Autonomă a Huilei din 
România

cu sediul în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, jud. Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA 
FARA PRECALIFICAIIE

in vederea încredințării lucrărilor de reparații capitale Ia 
blocurile nr. 13 din str, Venus — Petroșani, 45 din str. 
Cartierul „8 Martie" — Pctrila și Complexul Comercial 
„Casa dc oaspeți** — Petroșani.

Condițiile dc participare sint cele prevăzute do HG 
nr. 291/1991.

Licitația va avea Ioc la sediul RAH Petroșani ?n dala 
de 11 ianuarie 1993, ora 10.

Garanția de participare la licitație este de 10 . sută, 
iar garanția de bună execuție este de 10 la sută, sume ce 
vor fi depuse Ia casieria investitorului cu cel puțin 10 zile 
înainte de data licitației.

Documentația de licitație poale fi cumpărată la sediul 
RĂII — Direcția investiții, incepînd cu data de 7 ianuarie 
1993.

Punctul culminant
Conflictul dintre sindk.Tt ți 

directorul teatrului s-a derulat 
in timp, generind țl un> le mă
suri îndreptate împotriva unor 
oameni. Din declarațiile celor 
cu care am discutat reiese că 
unii sindicaliști au fost nevolți 
’S plece, alții nu au curajul să 
vorbească, toată lumea trăiește 
<u frica dcsfaccr.i contractului 
de muncă.

Toate bune țl fumon» la tea
tru] din Petroșani. Numai că 
data fiind lipsa de actori profe
sioniști, In luna siptcmbrlo a 
acestui an, la teatrul din Petro
șani, sosește un actor, dl. Emil 
Schnidt, actor cu gradul profe
sional I, care a mul lucrat cu 
ani în urmă la teatrul nostru. 
Aceirta a revenit la Petroșani, 
repatrlindi-ne din Germania

unde a încercat să se adapteze 
o scurta perioadă <le timp. N-a 
reușit, țl pm inti rmediul Mi
nisterului culturii din Ilomănia 
este repartizat, dacă se poate 
spune așa, la rctroțonl. Omul 
trebuia să se apuce de lucru din 
luna septembrie dar datorhă 
unor piedici, se pare nedefinite 
pînă acum, a fost angajat abia 
la 1 octombrie 1992, pînă la 
închiderea star lunii, în Iunie 
1993, chiar de dl. director Velea, 
care șl-a dat avizul pentru an
gajare. Domnului Srhmidt l-au 
fost repartizate roluri ți omul 
ți-a văzut do luovu 
fără a avea pretenții 

In ziarul <le marți, episodul doi din „spectacolnl" CU 
MASCA ȘI FARA MASCA.

prea mari in afara drepturilor 
sale salarialc, conferite de gra
dul său de pivgutire profesională. 
Cu să albă unde să locuiască, 
i_a fost oferit un birou de la 
teatru unde om 1 se poate o- 
dilini noaptea. Criza de locuințe 
a afectat dlntotdeauna oamenii 
de artă. Ața a fost țl Înainte, 
așa este și acum. Și poată că 
lucrurile ar fi decurs normal, 

dacă membrii sindicatului Mas
ca nu l-ar fi nîes pe domnul 
Schmidt, lider dt sindicat, in 
locul doamnei Levițchi,

Gheorgho CIIIRVASA

Direcția de telecomunicații 
Hunedoara

ANGAJEAZA PRIN CONCURS i

— INGINERI (specialitatea telecomunicații), pentru 
Centrul zonal Petroșani.

Cererile se trimit la Direcția de Telecomunicații IIu- 
nedoata —- Deva, pînă Ia data de 15 decembrie 1998.

— Alte relații «e pot obține la telefon 095601175.
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-MICA PUBLICITĂȚI- WOfcOSCOP
ANIVERSARI

PENTRU Niculina Sandu Ristea cu ocazia aniversării zilei 
onomastice, multă sănătate, fericire, toate florile și tradiționalul 
„La mulți ani !“. Cu dragoste soțul. (6048)

V1NZARI — CUMPĂRĂRI

VlND apartament 3 camere Petrila, central, sau schimb cu 
Oradea, Marghita (accept și casă in zonă). Telefon 550226, 0991/ 
15’959. (6030)

QUASAR Electro SRL vinde părți componente, instalații de 
satelit complete și televizoare color Samsung. Deva, telefon 095/ 
611261. (6039)

VlND televizor color Waltmann, sigilat, garanție un an. Te
lefon 545685. (6068)

VlND Histodil, medicament penttîi tratarea ulcerului. Preț 
avantajos. Telefon 570510. (6070)

VlND apartament 2 camere, 2 balcoane, mobilat, Petroșani 
Nord (deasupra ASIROM). Telefon 544392. (6049)

VlND televizor alb-negru „Diamant 162“ cu tub cinescop nou, 
preț foarte avantajos, telefon 544406. (6075)

\ 1ND apartament 2 camere, Petroșani, Republicii, bloc 59/14. 
(6082)

VlND Fiat 850, stare funcționare, set motor rezervă, preț 
150 000. negociabil. Uricani, Aleea Brazilor, bloc D9/17. (6091)

VlND casă, 3 camere, etaj, curte 300 mp, grădină vară, garaj, 
magazii. Petroșani—Dimitrov. Informați] telefon 544230, orele 
17—19. (6095)

SOCIETATEA Comercială „Șatra" Petroșani, cu sediul la 
Bufetul Romanilor, vinde dubă izotermă Raba, 10 tone. Preț con
venabil. Telefon 545402, 545207. (6093)

OFERTE SERVICII
TAI LEMNE, la domiciliul solicitanților, cu drujba. Adresați 

telefon 541791. (6098
DIVERSE

SOCIETATEA Comercială PRESTO-TORENTE vă oferă: te- 
• levizoare color Kitt și Zass. firme luminoase, video player, insta

lații de pom. mașini de spălat, săpun, tix, chibrituri, mături, site, 
cămăși, lenj rii de pat, confecții etc.

Mai oferă produse la comandă sau pe bază de înscrieri: frigi
dere 110 litri, 180 litri, 240 litri, congelatoare 120 litri, 160 litri,

Societatea Comercială
ROMATIC S.R.L.

— efectuează transporturi cu o capacitate ele 1,5 tone
— aprovizionare cu bunuri ele larg consum, la comandă.

Relații: la sediul firmei — Petroșani, strada G-ral 
Vasilc Milea, nr. Gl. Telefon 512587. <G100).

Regia Autonomă a Huilei din 
Ihimânia

Stația Centrală de Salvare 
Minieră — Petroșani

str. Lunca nr. G0 bis, jud. Hunedoara

ORGANIZEAZĂ
in ziua de G ianuarie 1993, ora 10, la sediul SCS51 Petro
șani, CONCL US pentru ocuparea a 10 posturi de medici 
generaliști care tor conduce, coordona și deservi dispen
sarele medicale de întreprindere, ființate pe lingă unită
țile miniere din VALEA JIULUI,

Angajarea și salarizarea se va face in conformitate 
cu prevederile legislației in vigoare și cele ale Contractu
lui colectiv de muncă pe anul 1992.

Cererile de înscriere la concurs se vor depune la se
diul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani, piuă 
|a data de 1 ianuarie 1993.

Relații suplimentaro se pot obține la telefoanele : 
093/5-I522J; 515521; 511193, între orele 7—15,30.

210 litri, combine frigorifice 260 litri, 300 litri, 340 litri, aragaze 
cu 3 și 4 ochiuri, mașini de cusut, televizoare Silverstar. Pre
țuri avantajoase ! (6076)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

SCHIMB garsonieră Petrila, Republicii, bloc 103 A. etaj II, 
ap. 12, cu apartament 2—3 camere, zona Republicii — Tudor Vla- 
dimirescu. (6014)

CEDEZ convenabil contract garsonieră, str. Dacia 9A/8, Pe
troșani, relații intre orele 14—17. (6081)

PIERDERI'

PIERDUT, în zona tîrgului săptămînal de vite, cățelușă pe- 
chineză albă cu defect la ochiul stîng. Se oferă recompensă. Gă
sitorul se poate adresa la telefon 512245 Petroșani, str. Dacia, bloo 
14/3. (6088)

PIERDUT contract închiriere pc numele Derevcnciuc- Gheor- 
ghe, eliberat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (6096)

DECESE

COLECTIVUL de lucrători de la Poliția TF Petroșani, este 
alături de domnul lt. col. Veg Ion în marea durere pricinuită de 
dispariția soției

VEG MARIOARA
și ii transmit sincere condoleanțe. (Gc85).

VECINII de scară aduc un ultim și pios omagiu celei ce a 
fost o minunată vecină

VEG MARIOARA
și transmit condoleanțe familiei îndurerate. (6(189).

SOȚIA Mimi, fiul Nicușor și soacra Elisabeta anunță cu 
adincă durere încetarea fulgerătoare din viață a multiubitului 
lor soț, tată și ginere

CUȚUREAN MIHAI (M1ȘU, 61 ani)
Va rămine mereu în sufletele noastre.
Inmormîntarea va avea loc duminică, ora 11. Cortegiul fu

nerar pleacă de Ia domiciliu, str. Gcorge Enescu, 22. (6086).

FIICA Miliaela, ginerele Costel și nepoțica Anca, cu inimile 
zdrobite de durere anunță dispariția iubitului lor

’ CUȚUREAN MIIIAI (MIȘU)
Nu te vom uita niciodată. (6086).

FIICA Anemaria, ginerele Florin și nepoțelul Vlăduț. profund 
îndurerați, regretă dispariția iubitului lor

CUȚUREAN MIHAI (MIȘU)
Odihnească-se în price! (6086).

EI EVII clasei a XII-a A și doamna dirigintă Ana Vera sînt 
alături dc Prejban Miliaela la marea durere pricinuită de înce
tarea din viață a tatălui său. (6083).

COMEMORĂRI

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Paradoxal, deși aveți bani des

tui, lipsa banilor vă preocupă 
necontenit.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Intervenția dv. va influența 
holăritor mersul evenimentelor.

VARSA1 OR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un „mesager îndepărtat" se a- 
mestecă grosolan in „bucătăria" 
familiei.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Schimbarea opticii la nivel 
înalt bulversează dureros viața 
dv. intimă.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

La asfințit răsare soarele îm
păcării...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

O birfă nevinovată poate pro
voca reacții adverse incalcula
bile.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Posibila o trocătoarS idilă... co
legială.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Reinnodarea firului rupt din 
orgoliu este anevoioasă și com
promițătoare.

LEU
(23 iulie — 22 august)

„Radeți" tot, cu o poftă da 
popă calic.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Lacrimile din farfuria vecinu
lui va răscolesc profund.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)
Luată prea ușor, viața tin

de sa devină greu de trăit...
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Aveți o companie mai mult, 

decit agreabilă: o sugativă și o 
lipitoare...

S-AU ÎMPLINIT 3 ani de cînd tu, băiatul meu, cel care ai fost 
GEORGE.SCU MARIUS 

ți-ai luat un ultim bun rămas, fără voia ta.
Lacrimile cad, udind hirtia care parcă refuza aceste rîndurl. 

prea devreme așternute.
Inima mea de mamă este îndoliată pentru totdeauna.
Mereu te voi plînge, Marius dragă. Ana mamă, bubu, Pelro- 

nela și tanti Rozalia. (6046)

PROGRAMUL 
TV.

SE ÎMPLINESC 7 ani de cînd nc-a părăsit fiul și fratele 
KARDOS NICOLAE (MICKY)

Nu-1 vom uPa niciodată mama, sora, nepoții și cumnatul, 
cumnata, fratele și verii. (6097)

SE ÎMPLINESC 3 ani de cind aripa crudă a morțij a răpit 
de lingă mine viața soțului meu drag

MIHAI ȘTEFAN 
fost ziarist, om de aleasă noblețe sufletească și probitate profe
sională.

Te voi plînge toată viața.
Dormi in pace suflet drag. A ta soție Agneta. (6092)

SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd nc-a părăsit scumpul nostru 
soț și tatu

ing. ONOFREI IOAN (E.M.P.) 
și 10 ani de Ia despărțirea de dragul nostru fiu

MIIIAI ONOFREI
Dumnezeu să-i odihnească. Marioara și Ioan. (6099)

FIUL Florin, părinții, sora, cumnatul șl nepotul anunță Îm
plinirea a 6 luni dc la dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

MOGA MIRCEA
Lacrimi și flori pe tristul său mormînt. (6084)

SlMBATA, 5 DECEMBRIE 
9,00 Bună dimineața I t
9,45 Șahul de la A la Z. 
9,55 Actualități.

10,05 Ala-Bala Portocala !
11,05 Clipă și eternitate.
11,55 Itinerare spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7 X 7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14.45 Laureații premiului Nobel 

pentru literatură ; John 
Galsworthy.

15.15 Microrecital Veronique 
Sanson.

15.30 Al doilea război mondial.
16.30 Trei din zece pentru un 

show.
17.30 Magazin cinematografic I
18.30 Mapamond.
19,00 Melodii de neuitat.
19.15 Tclcenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Ultimul episod.
21.45 Săptămîna sportivă.
22.10 De la egal la egal... amicaV 

cu Dem Rădulescu și invi
tații săi.

23.20 Actualități.
23.35 Film artistic. TURNĂTO

RUL (Franța, 1980).
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