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PROTEST
In ziarul „Adevărul- din data 

de 26 ianuarie 1993 a apărut ar- 
t.colul „Scandal la Petroșani”, 
semnat de dl. Mircea Bunea și 
d-na S. Oțeanu-Bunca, în care 
dl. mg. Stoicuța Gheorghe, pri
marul municipiului Petroșani, își 
expune citeva opinii. Nu stă in 
căderea noastră a discuta, aici 
și acum, respectivele păreri. In 
tinal, Domnia-Sa spune că „nue 
posioil ca 11 consilieri, care au 
dorit să promoveze interese per
sonale inacceptabile, aliați cu 8 
salariați ai primătiei — INCOM
PETENȚI, IND1SCIPLINAȚI .și 
IRESPONSABILI — .și cu 7 ce
tățeni, cărora nu lc-a putut sa
tisface mștc doleanțe, să-l demită 
pe primar“. In comentariul pe 
marginea celor afirmate de dl. 
Primar, autorii il parafrazează 

pe Nicolae Iorga. Soții Bunca 
spun că c necesar „să-i crezi pe 
funcționari cind vorbesc de rău 
unii pe alții”. Să vedem dacă <i 
reciproca este valabilă... Prima
rul nostru, o spunem in cunoș
tință de cauză, este CEL MAI 
COMPETENT, CEL MAI DIS
CIPLINAT, .și CEL MAI RES
PONSABIL. Dumnealui are so
luții pentru toate problemele, este 
infailibil și, desigur, unic. Nu ne 
credeți? istoria Românilor mai 
cunoaște un caz similar. Dir 
respectivul a sfir.șit, neînțeles, 
la Tirgoviștc. Poate a>ta e soarta 
oamenilor aleși .

N»i în primai ie sint m 31 de 
persoane. De un an avem 8 pos
tind vacante. Opt dintre noi (e 
oare o coincidență?) sintem așa 
cum a zis Domnia-Sa. Aici e d._ 
discutat o problema de logica 

elementară; dacă nu se știe cine 
,int ci le 8 persoane (și dl. pri
mar nu știe), cum se poate spu
ne despre ele că sint incompe
tente1, iresponsabile și indiscipli
na' ț Numai cracă Domnia-Sa 
considera toate persoanele an
gajate ca funcționari la primă
rie, li fel. Dai ., noi. la rîndu-ne, 
am afirm i c 8 primar; din 
România ai L‘i, ca să folosim un 
cui.-mism, la L I ca noi, dum
neavoastră, d le primar, v-ați 
simți tiz.it sau nu?

Dar lumea c.ire ar citj acuza
ția r.'.pectiva, i-ai putea da cre
zare. O dată, pontau că scrie la 
gazeta p, apoi, pentru <a și Pc- 
troșaninl face parte din Româ
nia. Nu vâ tem ți! După lege, 
ruj incompetenții, ir ’.ponsabilii 

.și indisoiplinații ii demit pe 
primar.

A spune, însă, despre aceia 
dintre noi care și-au exprimat 
rezerve despre „stilul și meto
dele de luciu" ale Domniei-Voas- 
tre c.i sint iresponsabili este un 
lucru grav. Afirmația dv. IRES
PONSABILA atinge un drept 
fundamental al omului, garantat 
prin CONSTITUȚIE; libertatea 
de exprimare.

Ne pare rău că nu am avut 
prilejul să vă spunem acest lu
cru în cadrul monologărilor dv. 
de luni dimineața.

Intrucit nc-ați jignit pe toți, 
vâ solicităm să vă cereți scuze 
in mod public. Punct.

Protestul este semnat de un 
număr apreciabil de 
salariați ai Primăriei
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UN EVENIMENT NOTABIL

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI 
„SALVAM VALEA JIULUI"

La Lupeni a avut loc joi, 28 ianuarie a.c., o intrunire a recent 
constituitei Asociații „Salvăm Valea Jiului”.

Pornind de la ideea de a susține interesele de natură econo
mică și social-profesională ale patronatelor unităților Regiei Au
tonome pentru Huilă Petroșani in fața instituțiilor administrației 
de stat, Asociația „Salvăm Valea Jiului” își propune un scop 
generos. Este vorba de organizarea și atragerea unui larg colectiv 
de ingineri, economiști cadre din învățămînt, cercetarea științifică și 
alți specialiști la activitatea de întocmire de documentații șl 
studii, iar pe baza acestora a unor concluzii vizlnd asigurarea ac
tivității eficiente a unităților inclusiv prin forme de privatizare, 
în limitele reglementărilor legale și în condițiile economiei de 
piață. Au fost stabilite structurile organizatorice, statutul și a 
fost ales consiliul de conducere al Asociației. Președinte al Aso
ciației a fost ales dl. ing. Alexandru Blaj, directorul EM Lupeni.

Avînd un caracter apolitic, profesional, nepatrimonial și 
nonprofit, Asociația își mai propune să contribuie la redresarea 
economică a Văii Jiului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale locuitorilor din localitățile municipiului nostru. (V.S.)

Au demarat lucrările 
la uoua Policlinică din Lupeni

După lungi tergiversări, -au 
demarat lucrările pe șantierul 
noii policlinici din Lupeni. Deo
camdată, după cum ne infor
mează <11. sing. Carol Ridzi, șeful 
șantierului Lupeni al Societății 
„Consm;n“, executantul obiecti
vului, au inceput lucrările de 
terasamente aferente corpului A 
al policlinicii, și dezafectarea te
renului pentru corpul B. Con
comitent, pe amplasamentul de
zafectat au inceput și săpaturile 
pentru structura de rezistența.

l/n diferend intre primar și consilieri 
care aduce prejudicii populației

Crt'i.i sute de țărani cu gos
podarii individuale presărate prin 
împrejurimile municipiului Pe
troșani au ajuns in fața unei 
mari dileme: sa vîndă sau să 
taie vitele și oile? Fiindcă Pi i- 
măria Petroșani a adoptat o lio- 
tărire aberanta privind taxele 
percepute pintru pa.șunat in 

perioada de vară. Aceasta in timp 
ce consiliile primăriilor din Pe- 
trila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni 'i 
Uricani au aprobat taxe incom
parabil mai mici, tocmai cu 
scopul de a încuraja activitatea 
de creștere a animalelor! Pentru 
a ne fire o imagine- a diferen
țelor este suficient să menționăm 
că taxele stabilite de Conlilinl 
primăriei din Petroșani sint de 
la patru, pină la 12 ori mai mari 
decit cele stabilite de primăriile 
din celelalte localități ale Văii 
Jiului. Bunăoară, la Petrlla, pen
tru tineretul bovin, taxa pe cap 
de vită este de 100 lei, iar la 
Petroșani se ridică la 1350 lei. 
Este evident că taxele de pășunat 
stabilite de Consiliul Primăriei 
orașului Petroșani nu sint în mă
sură să sprijine sau stî încura-, 
Jeze gospodăriile țărănești acum, 
intr-o perioadă în care, aprovi
zionarea populației cu carne șl 
produse lactate este departe de 
a satisface cererea. . __ , _ .

Policlinica va avea o capaci
tate de 1200 consultații medicale 
pe zi, va fi legată de spitalul exis
tent și va reprezenta, ne asigură 
șeful de șantier, o noutate me
dicală unicat in Valea Jiului prin 
grad de dotare și l’uncțlonabili- 
tate.

Finalizarea obiectivului este 
preconizată pînă la sfirșitul a- 
nultii. Totul depinde de alocarea 
fondurilor necesare sui venți'j- 
narii investiției (I.D)

A venit pc la rod icțij un ță
ran gospodar, Gheorghe Andrițâ, 
din satul Merișor, cu ruj. imin- 
tea de a face publică starea de 
nemulțumire a crescătorilor de 
animale. „Vorbesc in numele ce
lor 367 de tarmi cu gospodării 
individuale din Banița, McriTor 
și Crivadia. ne-a spus dl. Gheor
ghe An Iriță. 1 a strunga noastra,

TAXELE DE PĂȘUNAT

Virtoapc din Jigorul, in ultimii 
trei ani, deși este o zonă de r>ă- 
șunat de categoria a șasea, mulți 
țărani și-au înzecit numărul de 
oi pc care le țin. Toți au l nnc- 
ficiat de o adevărată perioadă 
de ușurare, după îndelungata pe
rioadă de dinainte de 1989, clnd 
pentru creșterea vitelor se perce
peau taxc mici și dări mari în 
produse, obligatorii și împovără
toare. Dacă se merge din nou 
pe calea unor taxe atlt de mari 
cum sînt cele ce ni se cer pen
tru 1993, vom fi nevoiți să tăiem 
sau să vindem animalele. De 
unde »u plătim zeci de mii de

Urgentă pe strada 
Dacia nr. 2 !

• Un bloc uitat nu de Dumnezeu, ci de ediții orașului • Apă 
rece, nema # Ce să mai zici de cea caldă? • Șobolanii își fio 
de cap. Vara pot fi zăriți escaladînd pereții blocului • In subs.il, 
mizerie de „dai înapoi” 0 Cei de la parter stau cu frica-n sîn: 
din moment în moment, se așteaptă Ia vreo... „surpriză” ce poate 
apare din WC-uri 0 O reclamație făcută în noiembrie anul tre
cut, nebăgată în seamă.

Toate acestea și multe altele 
pot fi văzute și auzite la blocul 
nr. 2, de pe strada Dacia din 
Petroșani. O localizare mai exac
tă a imobilului: lingă tîrgul de 
porci, blocul amplasat ceva mai 
încolo de celelalte, aproape de 
albia Jiului. Despre calvarul lo
catarilor blocului respectiv mi-a 
vorbit d-na Liliana Focșanu. 
Dumneaei stă pe scara a doua la 
apartamentul 39. Apă caldă n-a 
curs la robinet niciodată. Nici 
cu cea rece nu se poate lăuda. 
Doar cinci luni — și în acest 
răstimp, Cu intermitente — a 
avut (ca, de fapt, majoritatea ce
lor care locuiesc la etajele doi, 
trei și patru) satisfacția, să-i zic 
așa, să aibă apă. în rest, pauză. 
Apa, pentru spălat, gătit și alte 
nevoi din gospodărie, este adusă 
de pe tinde apucă fiecare.

„în noiembrie 1992 am făcut 
o reclamație la egeceleu — îmi 
spune d-na Focșanu. N-a venit 
însă nimeni. Teri (26 ianuarie, 
n.r.) am fost din nou acolo. Un 
domn și-a notat ce i-am zis și 
a promis. Nu știu dacă se va ține 
de cuvint. Diferența de confort 
intre blocul 2 și celelalte, aflate 

lei numai taxe de pășunat pen
tru o vară? Unde este beneficiul 
nostru? Noi am înțeles că priva
tizarea se face prin încurajarea 
și nicidecum prin descurajarea 
celor ce produc, mai ales cind 
este vorba de produse agroali- 
montare intr-o zona ca a noas
tră".

Este evident că omul are dren- 
tate. Dar ce folos, din moment 
ce hotărîrca a fost luată, cu 
privire li laxele de pășunat la 
Petroșani?

Pornind o investigație pe a- 
ccastă temă am aflat că, de fapt, 
ne aflăm în plin suspans, in 
miezul unui diferend între unii 
consilieri și primar. Exprimîn- 
du-și dezacordul cu privire la 
cuantumul exagerat al taxelor 
de pășunat și pus în fața situa
ției că a fost votată hotărîrca 
dg majoritatea consilierilor, dl. 
primar Gheorghe Stoicuța s-a 
opus. în temeiul prevederilor le
gale, domnia sa a trimis Prefec

mai în față, este indiscutabilă. 
La ei nu-s probleme cu apa. Doar 
ceva cu încălzirea. Nici la noi, 
in bloc, nu avem căldură. Cam 
de o săptămină”.

Colac peste pupăză, blocul a 
devenit atracția șobolanilor. „Va
ra, îi vezi cum urcă pe peretele 
blocului— mărturisește interlocu
toarea. Am vecini în scară care 
nu-și lasă copiii singuri în casă 
nici cînd merg cu gunoiul. La 
mine în apartament, șobolanii 

mi-au ros două uși. Am strins 
bani pentru deratizare au dat 
toți locatarii, dar nimeni nu vine 
să o facă. La Asociație nu-i in
teresează. Sint vecini rare, dacă 
au văzut că n-au apă, nici n-au 
mai vrut să plătească. Mie -’i-a 
fost nu știu cum să nu plătesc. 
Am dat 1400 Ici ultima oară. Dar 
pentru ce?“.

Pentru a întări cele relatate, 
d-na Focșanu a adus cu sine o 
sesizare semnată de 25 de loca
tari din blocul amintit. Pot s-o 
vadă și cei vizați. Dar cred că 
mai bine este să-și facă drum 
pînă pe strada Dacia la numărul 
2. Este mai aproape de dumnea
lor.

Gheorghe OLTEANU

turii județului Hunedoara scri
soarea nr. 4594/19.06.1992 prin 
care cere sa fie anul.iîa hotSrirea 
consiliului P tro.pmi și sa se rea- 
nalizc/c problema taxelor asllel 
incit să fie aliniate la nivelul 
celor percepute la Vulcan, ’’ - 
tiuia. Lupeni sau Uricani, pen
tru a încuraja și sprijini activi
tatea crescătorilor de animale

Dar Prefectura n-a dat pină 
acum nici un răspuns. Lun i-.’ 
trec. Crescătorii de animale d n 
zona Petroșani intîrz.ie să plă
tească taxe aberante, p'-ntru 
caic nu au b ini. Situația inca- 
sării taxelor de pășunat la pri
măria din Petroșani demonstrea
ză din plin că afirmațiile d Iul 
Gheorghe Andriță nu sint vorbe 
in vint.

Credem ca ar fi timpul sa în
țeleagă și domnii consilieri care 
nu știu ce înseamnă a curați 
zilnic un gt ajd .și cft o oaie sau 
o vacă este aptă de a făta abia 
după doi ani de întreținere cu 
trudă, că au fost aleși de cetă
țeni să adoptc hotăriri construc
tive, care să le apere interesele. 
Și nicidecum pentru a lua o de
cizie care îi readuce pe țărani 
in situația de a renunța la creș
terea animalelor.

Viorel STRAUȚ

subs.il
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PAMIN COM
S. R. L.

Sinteji așteptat să dcvcniți 
clientul firmei „Pamin com. 
S.R.L.“. Puteți contacta fir
ma la telefonul 093/545351, 
Nu ezitați și veți obține a- 
vantaje deosebite! Personalul 
firmei este la dispoziția dum
neavoastră!

PUBLICITATE

Calitate garantată, 
servire 

ireproșabilă!
O ofertă bogată, cu produse de excepțională 

calitate, vă stă la dispoziție țn cefe 6 raioane 
ale magazinului PAMIN COM.

■ încălțăminte pentru bărbați, femei si copii. 
Ea O laigă gamă de produse cosmetice.
H Aparate electrice și electrocasnice.
H Gablonzuri ți bijuterii.
H Articole de mobilier pentru camerele co

piilor de virstă preșcolară, incepind cu nou 
născuți.

H Articole de îmbrăcăminte, la ultima modă, 
moderne, funcționale, rezistente, in toate culo
rile.

■ Dukiilri pentru toate gusturile.
produsele oferite de firini „l’amin com S.R L."

— .r tionar unic este domnul PAVEL HAIDUCSI
— sint fabricate în țară și in străinătate. Ele 
satisfac cele mai exigente gusturi.

N C U î
A fost emisă și pusă în circulație INSIGNA 

FIRMEI PAMIN COM S.R.B., un adevărat 
„CEC" în alb pentru dumneavoastră. Cei care 
fac cumpărături mal mari de 50 000 lei odată 
primesc și O INSIGNA CU SENINUL PAMIN 
COM care le dă dreptul ca, pină Ia sfîrșitul a- 
nului, să beneficieze de o reducere de preț de 
5 la sută pentru mărfurile cumpărate de la cele 
șase raioane ale firmei Pamin com S.R.L. Nu 
ezitați să dcvcniți clientul firmei Pamin com 
S.R.L.! Produse de calitate excepțională vă aș
teaptă! A

Cit privește insigna, ea vă garantează redu
cerea de preț, deci veți cheltui mai puțini bani. 
Reducerea este valabilă atit pentru produsele 
de fabricație indigenă cit și pentru cele din 
im port.

Adresa firmei este : SOCIETATEA COMER
CIALA „PAMIN COM S.R.L.", Petroșani, 
„Bulevardul 1 Decembrie 1918"“ bloc 74 (în se
diul fostei EXI’O MOBILA). Orarul magazinului, 
zilnic 9—18 iar simbăta, 10—14.

V izitațl magazinul „Pamin com" din Petro
șani!

Grupul școlar minier 
Lupeni

ANUNȚĂ

Scoaterea Ia licitație de chirie a spațiului pentru un 
chioșc alimentar, în suprafață de 12 mp, situat în incinta 
școlii. ' ■

Licitația va avea loc în ziua de 23 februarie, ora 10, 
Ia școală.

Taxa de participare este de 3000 lei.

Universitatea Tehnică 
Petroșani

In CtlRLND
Se va deschide in curînd, un

MILIONARI
în anul 1992, al doilea an de

nou mag-zin al Uimei „PAMIN activitate al firmei „PAMIN COM
COM SRL". Acesta va li situat SRL", cifra de afaceri a depășit
in „colonia din Petroșani", (lingă 100 000 090 lei! Fiecare dintre
Casa p nsicn; ,'iloi). Insigna și dumneavoastră, ccl care ați cum (
reducerea pc care o garantează părat produsele oferite de „PA 40'*
aceasta iși păstrează și aici va MIN COM", ați fost beneficiarii
labilitatea. l*rodusele oferite în i acestei cifre de afaceri. Prospe
noul magazin — aceleași ca In ritatea dumneavoastră depinde
magazinul central. în plus, pen și de firma „PAMIN C0M“. Do
tru locuitorii Petroșan.ului din riți să fiți mereu îmbrăcat ele
acest cartier, o secție de comer gant, să aveți în gospodărie tot fsMT

cializare a produselor alimentare ceea ce vă este necesar, să vă F
4 4 B

de primă necesitate (piine, za- bucurați de roadele muncii dum LIbI
b.ir, ulei ș.a.). neavoastră? Adresa este una sin C1W A,Grupaj realizat de gură: „PAMIN COM SRL" Pe-, •

lloraliu ALEXANDRESCU troșani. ... ^

ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 15 februarie 1993, pentru ocuparea urmă
toarelor posturi vacante:

B un post consilier juridic — III/l

BB un post tehnician electromecanic (cunoștințe in
formatică) — 11/1

H un post contabil (contabilitate generală) «— II/l
B un post funcționar administrativ — 1/1
B un post electrician (catedra electromecanică) — 

11/1
B un post electrician (catedra de Mașini Miniere) — 

IV/1
Condițiile de încadrare și salarizare sînt conform 

legislației în vigoare.
Dosarele de înscriere se depun la Biroul Personal al 

UTP, pînă la data de 5 februarie 1993,

LI NI, 1 I I BRl ARII.
I

11,00 Actualități. Meteo.
4 1,15 Ora de muzică.
15,00 Preunivi îsilai i.i.
46.50 Tel'",coală.

| Curs de limba germana.
Curs de limba italiană. 

16,00 Civilizația montană.
16.30 Festivalul de muzica folk, 

„Om bun", 154)2.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba maghia

ră.
18,35 Tezaur folcjoric.
19,00 Sighișoara — dialoguri me

dievale.
19.30 Desene animate. 

VRĂJIT JRLL DIN UZ.
20,00 Actualități.

, 20,35 Sport.
20,45 Eveniment bric.
22.15 Azj in p, im plan. 
23,00 Actualități.
23.15 Repriza a licia.

MARȚI, 2 I LBRI ARIEs
. i

7,00 TVM. Telcrnatinal, 
10,00 TVR Iași.
10.50 TransirnsiUnc diiectu din 

Tirgovișfc.
Inumpmuiea Domnului, 

12,00 Eveniment bric. (Reluare), 
J3.30 Desene animata, 
il4.00 Actualități, 
14,1a Ora de muzică.
15,00 Freunivcrsilaria.
45.30 Teieșcoală.
t Curs de limba franceză. 

Curs de limba rusă.
16,00 Conviețuiri-magazln.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prieteni! (I).
18.35 Mari ansambluri folclorice. 
49,00 porumentar TV. Hrisovul

de la Paris.
| 49,30 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ.
| £0,00 Actualități.

20,35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL PA- 

MINTULUl IN 80 DE ZILE. 
(Anglia). Episodul 2.

21.45 Oaspeți La Festivalul Inter
național „Cerbul dc aur" — 
Brașov, România — 1992.

22.15 Azi în prim-plan.
23.00 Actualități.
23.15 Solul, prieteni! (II).

MIERCURI, 3 FEBRUARIE
7,00 TVM. Tclematinal.
10,00 TVR Iași.
11,60 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 4. 
(Reluare).

Programul TV. săptamînal
12.50 Worldnet. Super Cbannel.
13.30 Desene animate,
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 I’reunivcrsitaria.
15.50 Tragerea l’ronoexpres.
16,00 Vlrsta a treia.
16.30 Corni dc cameră ,,T. isica 

.Vi. a",
17,00 Actualități.
17,05 Sport-< hlb.
18,05 Mondo-Femina.
48.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
49.30 Desene animate, 

VRĂJITORUL DIN 02.
20,00 ActUailități.
20.35 Sport.
20.45 'leii cinemateca, DUPA- 

AMJAZA DE CIINE. (SUA, 
1975).

23,00 Azi în prim-plnn.
23,30 Actualități
23.45 Simpozion, ,

JOI, 1 J EBRUAR1E

7,00 T\ M. Tclematinal.
10,00 TVR Iași,
-11,00 TVR Cluj. 
12,00 Film artistic.

MIZERABILII. (Coproducție 
£i anco-i'lalo-RDG, 1958). 
Partea I. (Reluare).

13,35 Desene animale.
I ,00 Actualități.
14,15 Ora do muzică.
4 5,00 lTeunive: itaria.
15.30 Teleșcoa

Curs do innba engleză.
16.00 Repere mo ave.
16.30 Repere Iran ilvanc.

17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germa

nă.
48,05 Povestea vorbei.
18.35 Tilc-dlscul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19,30 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DAU.AS. 

Episodul 203.
21.45 Reflecții rutiere.
22,On Microrccital Laurențlu Ca

zan. _ .
22.15 Azî In prlm-plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

VINERI, 5 IIIBRUAJIIE

7,00 TVM. Tclematinal.
10,00 TVR Iași.
41,00 TVR Cluj.
12,00 film serial. VIRGINIE 1ȘJ 

FACE DE CAP, Episodu.l 4. 
(Reluare).

43.00 Descoperirea Flanelei,

13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Prcuniversilaria.
15,25 Tcleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 S.O.S. Natural
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17.35 Pro Patria.
18.35 Melodii populare,
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.

NILS IIOLGERSSON.

20,00 Actualități.
20,35 Sport. _
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI HOWARD. Episo
dul 54.

21.45 Meridianele dansului.
22 J5 Azi jn prim-plau.
23,Q0 Actualități.
23,15 Magazin cinematografic.

0,15 Jntîlnirea Cle la miezul nop
ții.

SIMBATA, G FEBRUARIE

9,00 Bunii dimineața... de Io 
lașii

10,00 Actualități.
10,00 Pa da, ba nu!
41,00 Film serial jicnim copil. 

SAM. (SUA). Ultimul epi
sod.

11,30 Tradiții... păstrate în șeză
tori.

12,00 Alfa și Omega.
13,00 Opere «fferttc dc Fundația 

„Brambaclj",

14,00 Tranzit TV.
Din sumar; Știri. Desene 
animate (ora 14,J5)i DQW 

COYOTE ȘI SANCHQ PAN
DA. Atlas. Rugby (wiâ 16,00)»

Franța — Scoția, Al dorica 
război mondial (ora 17,30).. 
Film serial (ora 18,00): PO
VESTIRI CU FINAL NEAȘ
TEPTAT (Anglia, ' 1986). 
Telecnciclopedla (ara 19,15); 
Actualități (ora 2Q,Q0). Film 

artistic (ora 21,00); 1N UM
BRA .VISELOR, (AâktraJia, 

1989).. Film serial (ora 
23,00): TRANDAFIRI EINf) 
PENTRU CEI feâffcÂTJ 
(SUA, 1987). Știri.

DUMINICA, 7 I EBRUARE

9,00 Hună dimineața!
10,00 Actualități,
40.10 Ping, pongî
J 1,00 Film serial pentru eopu.

AVENTURILE LU4* BLA14 
IBEAUTY. (Anglia,’ *972). 
EpîsoduJ 1.

51,25 Ayanprcmieră TV,
11.30 Viața satului.
43,00 Lumină din lumină, 
14,00 Actualități.
B>t,io Vidco-magazin.
16,50 Pompierii vă lnf>vmeaxa! 
47,00 jLaureații Premiul^) Mab< I, 

pentru literatură. 
Faulkncr.

47.30 Convorbiri dc duiwMcă. 
18,00 Amintirile unui znajortloiu, 
19,00 Film seria!. D.Mjjw.

Episodul 20 4.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. SUPJK.RMAN.

II. (SUA. 1980).
22,40 Duminica sportivă.
23.00 Actunji'flți.
23,15 Maeștrii teatrului românesc,
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Pe Ia sfîrșitul lunii august a anului trecut, 
am realizat un reportaj avîud ca temă orașul 
Uricani. La vremea respectivă, am reținut, din 
discuțiile purtate cu reprezentanți ai execu
tivului local, o seric de inițiative lăudabile, 
menite a imprima o mișcare „în sus și înainte’* 
a localității. Menționăm că aspectul de an
samblu sau „orașul privit de sus” Se prezenta 
lamentabil. Cel puțin din punct de vedere este
tic. Nemaivorbind de problematica vieții de 
zi cu zi a uricăneanului care, în primul și în 
ultimul rînd, constituie esențialul. Oricum, 
factorii aceștia sînt intr-o indisolubilă legătură.

După o perioadă de aproximativ cinci luni, 
la revenire, constatarea care se impune este 
dezolantă. Nimic nu s-a schimbat. Cu atit mai 
puțin atunci cînd ne referim la imaginea „pe 
satelit” a urbei. Iar în privința substanței, il 
parafrazăm pe Caragiale: s-a modificat cîte ce
va, pe ici pe colo, dar nu s-a schimbat mai 
nimic. Primarul este același. Consiliul local, Ia 
fel. Situația canalizărilor, a încălzirii, a pene
lor de curent, a spitalului, a blocului turn, a 
poștei, blocurilor de locuințe începute — ca să 
amintim doar o parte dintre „cestiunilc arză
toare” — a rămas, în esență, neschimbată. Mai 
mult decît atît — să fie o coincidență? — în 

ziua documentării noastre, n-am găsit „Ia locul * 
cu pricina” exact oamenii — cheie ai urbei. Pri- ; 
mărul, vicele și secretarul primăriei erau ple-» ’ 
câți, „in corpore”, la Cîmpu Iui Neag... La O 
licitație. Comandantul postului de poliție se 
afla în tren. Directorul Casei de cultură — de 
serviciu la mină, schimbul unu. Am aflat, din 
surse bine informate, precum că șeful Secției 
RAGCL din Uricani cstc ocupat cu organiza-» ’ 
rea unui „lobby” în vederea ocupării fotoliului 
nr. 1 al Regiei-mamă din Lupcni. Deci, ce ar 
mai fi de zis întru completarea imaginii do 
„oraș in care nu se întmplă nimic”? Citiți mal 
departe și veți afla.

Ziua bună se 
cunoaște de* 
di mine a tă•>

k-
La intrarea în oraș am primit aceleași 

saluturi cu care eram intîmpinați și anul 
trecut. In stingă șoselei, postamentul cu 
«nscripția: „Trăi.u,că... lloman", in dreap
ta, panoul cu pionierul purtind, cu min- 
drie, cravata rc.,.e la git șl casca de mi
nier pe cap. In scurt timp, pe partea 
stingă se piofileazâ, Jn toată măreția, 
cartierul „Bucura1*, etalind, in avan..ardă, 
cunoscutul său platou. Aici se lăfâie cele 
3—1 containere de gunoi. In mijlocul 
abundenței mușuroaielor de resturi me
najere. ...

Ajunși In cap de linie, aceeași con
strucție ncllnalizată, ce s-a dorit a fi un 
adăpost împotriva intemperiilor naturii 
pentru cei ce așteaptă autobuzul. Numai 
că acesta, prin perpetuarea stării de lucru 
nedus la bun sfir.șit, in loc să atragă, res
pinge. Sau, mă rog, atrage doar pe cel ce 
urmăresc scopuri legale de satisfacerea 
anumitor necesități fiziologice. Drumul 
prin „orașul nou" — datorită stării șose
lei și a hiocurdor ești nevoit să-ți pui in- 
trcbaisa claia a fost, intr-adevăr, vreodată 
nou și să-ți chinui imaginația în acest 
sens — spre localul primăriei este scurt. 
Blocurile arată precum corpul unei ființe 
prin a cărei piele, atinsă de o boală gra
vă, ies la iveală coa.'tflle. Adică, tencuiala 
căzută de multă vreme l isă vederii cără- 
midaria. Despre zugrăvit, nici o nădejde.

Intrăm, așadar in clădii ci primăriei. 
Ba etaj, un funcționar ne chestionează. 
„Pe cine căutați .și In ce problemă?" Pe 
<H. primar. „Nu este”. A’unci, dl. vicepri- 
mar, „Este plecat". Și dl secretar/ “Sint 
toți trei la Cîmpu Iu; Neag. la o licita
ție. Se întorc, probabil, 5n jurul orei 14“. 
Bineînțeles că vestea ne-a surprins. In 
primul rind, prin faptul <ă nici unul din
tre cei trei „mari" ai orașului nu a rămas 
pe „baricade**, în caz de ceva, o urgență, 
in al doilea rind, deoarece nu am reușit 
să găsim o legătură între vînzarca la li
citație a unor active (ale unei societăți 
comerciale) și necesitatea prezenței dom
niilor lor acolo. Cum aveam Încă destule 
«le văzut și de făcut, n-am mai stat pe 
ginduri.

Piine... din garaj
Auzisem că ptin împrejurimi funcțio

nează o brutărie. Unde, exact nu știam, 
așa că am întrebat primul localnic întiln t 
în cale. Și bine am făcut, pentru că altfel 
puteam să umblăm mult și bine, căutind 
o clădire care să semene, după cunoștin
țele noastre, cu o brutărie. .Subliniem că 
yîntul batea din spate, așa că nu ne pu
team orienta după miros. Brutăria se afla 
chiar sub nasul nostru, la doi pași de 
primărie, lnfr-un fost garaj. Ne-au reve
nit în memorie celebrele versuri, puse pe 
note de nu mal puțin celebrul cînVireț 
Alexandru Andrieș: „I«i noi în cartier/ 
Sînt fabrici și urine..." Oricum am pă
truns dincolo de ușile garajului. Acolo un
de, intr-o atmosferă prometeică, pe o su
prafață de — fără exagerare — circa 10 
metri pă frați, trei L U? tinere și un băr

bat, ceva mai în vîrstă, luceau... piine. Și, 
crcdeți-ne, o făceau chiar bună!

Am nimerit, deci, la Secția nr. 6 Uri
cani a Societății Comerciale „Spicul" SA 
Petroșani, într-un moment în cate — la 
fel ca mai peste tot în acest oraș — șefa 
secției, doamna Marja Brătu.anu, era 
plecată la Petroșani. Cu probii ne de ser
viciu. Pentru cu .și aici mai «. istă 'pro
bleme.

Chiar dacă materia primă ex: tă în 
cantități suficiente față de nivelul pro
ducției de aici, ba chiar mai mult decît 
atît este .și de calitate, tot mai există un 
„cui al lui Pepelea". Iar acesta este — 
așa cum desigur ați constatat deja din 
descrierea noastră — spațiul.

Secția funcționează aici «le circa un an

Scandal la Uricani
Problemele orașului Lfricani sînt 

mult mai grave >i mai complicate 
decît au fost ele redate in această 
pagină. Finalul anului trecut a mar
cat o ruptură între primarul orașu
lui, dl. Petre Hanciu și marea ma
joritate a membrilor Consiliului local. 

Cauzat de un complex de factoii,

de zile. Și dacă vă .p mem ca, din total 11 
suprafeței „fabricii", mai mult d" jumă
tate il ocupa doar cuptorul {laie este 
foarte bun), oare ce trebuie să mai adău
gam? Poate doar că cei 12 muncitori din 
cadrul acestei secțij produc circa JOUO de 
plini pe zi. Cu lin singur malaxor, mode
larea lacindu-sc pe o masă mult mai mică 
clecit biroul oricărui funcționar din Pri
mărie. In ziua vizitei noastre, „spațiul 
de depozitare" (impropr.u și el) era arhi
plin cu saci de făină. Despre loc de ma
nevra nici nu se [Mine problema. Și poate 
n-o să ne credeți, dar — pentru a intra 
în incinta „fabricii" — am fost ncvoiți 
să facem același efort pe carc-1 prestăm 
zilnic La urcarea ,n autobuzul de... Uri
cani. Noroc că nu este nevoie de spațiu 
de depozitare pentru produsul finit. Adică 
pentru piine, care se vinde după princi
piul „Cum se coace, adă-o-nccacc".

1 irâ îndoială, această mica brutărie 
de cartier are nevoie de un spațiu mai 
mare. Măcar pentru depozitare. Brutarul 
Tilică (așa s-a recomandat) ne spune că 
„s-au iacul demersuri pentru a obține și 
garajul alaturat. Dar acesta găzduiește, 
deocamdată, mașina Poliției. Care nu vrea 
să-l cedeze decit «Iacă 1 se oferă un nit 
garaj. Ba schimb." Ceea ce ml se parc 
corect.

Pînft la soluționarea aceste j probleme, 
altele infinit mai urgente și mult mai 
grave, așteaptă „sa fie luate în mină". 
1 ii tea proastă este < a, la acest capitol, 
nu prea se înghesuie nimeni. Asta este 
in a alta poveste...

Pensionarii francezi 
— mai generoși!

Indrcptîndu ne spre Casa de copii, ne 
pregăteam sufletește pentru că aveam în
că in memorie imaginii»- dramatice cu 

fel .și fel de orfelinate, pe care le văzu- 
serăm la televizor. Cu inima strînsă de 
teamă am intrat pe poartă, pregătiți să 
vedem orice. Insă copiii se jucau liniștiți 
.și n-am zărit nimic in privirile lor care 
să aducă a disperare sau a suferință. Ne 
salută cuminți și ne priveau cu ochii 
mari, întrebători.

Vorbim cu trei dintre ei. Unul e Ovl- 
diu Ardelean, altul Dorel Cernăcuț și al 
treilea r.u reușim să aflăm cine e pentru 
că era mult prea peltic pentru puterea 
noastră de înțelegere. Dorel are 12 ani 
și e de trei ani aici, Cind va fi mare vraa 
să fie șofer. Ovidiu e de doi ani la Casa 
de copii și, pare împăcat cu sine. Ne spu
ne: „E bine aici. Mîncarea-i bună, pro
bleme n-am!“ El vrea să se facă șomer

soldat cu o petiție adresată Con
siliului județean, conflictul necesita — 
în spiritul obiectivitătii o anchetă 
mai amănunțită. Oricum, vom reveni 
pe larg în numerele noastre viitoare 

asupra aspectelor care au declanșat 
și care mențin starea de tensiune 
între legislativ și executiv la U- 
ricani.

cind va crc-ști Cină ii spun ca asta mi <-• 
o meserie, ride ștrengărește. Știe el ce 
.știe... li lntliibam daci învață bine. „Da, 
bineînțeles!" C< lac in timpul liber? Sim- 
bi’.la .și «lumina a sc adună cu toții in 
club tinde e program de video. In rc tul 
saptaminii se joacă in curiei orli.linatil- 
lui. »

„Da, cu ula ce faceți?" lila întreabă 
suspicios Ovidiu, arutînd cu degetul spre 
reportofon. „Va filmez", ii spun, apoi a- 
daug, „văzindu-i cum iși aranjeazS bre
tonul": „Nu vă fie frică, nu-i aparat de 
filmat!". „Ne înregistrați!" — spune lumi
nat unul dintre copii. Încercăm sa aflăm 
da'u-i Isat supraveghetorii. Liniște. Ca sa 
aflam răspunsul, trebuie să le spunem. 
„Uaidiți ca oprim reportofonul".

Lăsăm copiii sa-și vadă de treabă și 
discutam cu cei care veghează ca Joaca 
lot să nu fie tulburată de nimic. Toarte 
amabil, dl. direclor ne spune care este 
situația, in județ există alte două oileli- 
n.nte, în care copiii sint trimiși de intre 
Comisiile de ocrotire socială de pe lingă 
primarii.

Nu știm care a fost situația Casei dc 
copii Ură ani înainte «le Iței olul,ie. Astăzi, 
mulțumită ajutoarelor venite din străină
tate (AngUa, Lranța, Spania, Italia), do
tarea materiala a devenit foarte bună. In
ternatul are peri-ții acoperita c.j faianța 
din Spania .șl Italia. Paturile și saltelele 
sînt din franța. paturile din Elyeția. H‘>- 
tin'lu ne privirile prin camerele copiilor 
r.intr'in impresionați de curățenia ee dom
nești' acolo.

Vizitam cantina Peste tot frigidere -i 
mașini de găt.t din străinătate, d« era 
mai bună calitate. „Înmiite nu aveam Iii 
gidere, astăzi nu avem ce să punem '-n 
ele!" ne spune dl. director. Totuși, i. in 
carea gătită arată ispititor. Copiii W lcor 
baie ciorba șl privea- spre noi CU n.’ln 
lacomi. Ei ar pofti la o sumă dc buni mai 
m.'ir" care j.ă fi« .alocata pentru m. s i 
pentru .că astăzi ea este de numai 2b2 
lei/zi. Să știți că p< nlru această suma

Pfin grija statului roniăn, copai 
chiar și bani de buzunăn
adică colosala sumă de pats* 
de ban| pe zi! ©e poate să faoă, 
cu acești bani, e un alt miateili 
cine e „stătu’" ăsta, dar sîntecn

pe®/

masa care H se servește este o adevărată 
minune!
primesc 
lei/lună, 
lei și 80 
un copil 
Nu știm 
siguri că dacă Guvernul și Parlamentul 
nostru ar avea parte dc aceleași sume dc 
care „beneficiază orfanii, am avea, nO| 
mai departe de-o săptămînă, alegeri ant* 
cipate. Mult m<.i generos decît statul 
mân a fost un pensionar francez care 
donat orfelinatului bunuri in valoare 
un milion de lei. Pînă cind la noi în 
se va mișca ceva, se așteaptă, prin 
februarie, o delegație din Corslca. 
știe, poate printre ei vor fi și cîțiva 
sionari...

Ca să nu fim răi, trebuie să spuneflt 
că multe societăți comerciale de la noU 
din țară, au ajutat și ajută Casa de copii. 
Numai cuvinte de laudă pe adresa RAHL- 
ului și a directorului general dL Benone 
Costinaș, din partea cărora a venit atâta 
înțelegere și ajutor concret.

Multe ar mai fi de spus despre capiii 
și personalul dc aici. Despre tot ce aA 
mai văzut și auzit aici veți mal avea oh] 
cizia să citiți intr-un număr viito» ai 
ziaru'ui nostru.

CONTRASTE
Trecind podul peste Jiul înghețat, a; 

intrat in cartierul Bucuia, Șoseaua prii 
cipalu arata ut dc cit satisfăcător, d; 
cum cotești pe vreo stradă lăiuralnla 
peisajul se senimbă. Am ooservaț ur» lent 
m<_n interesant.
al treilea bloc 
cit" o societate 
miliala, etc. In 
Teilor (care tei, 
scări se pot vedea semnele unor axt 
de inițiative private. In toată ace 
mare a gunoaielor de tot felul, sediul 
„Amicii" apare ca o insulă de furățen 
și civilizație. Oriunde in restul cartier 
lui ai merge te intimpina aceeași imagl 
dezolantă a lipsei dc spirit gospodar 
Probabil că supranumele de 
nouă" dat cartierului 
implicații in stilul de 
Joc niturilor sai.

La flecare al doiiba MM 
d.n caitier luhCțiOneaz# 
comercială, asociație Xm 

blocul 25 de pe Aleeag 
clom’lc?) in două din trelj

’ i
I

~ Moldo»
are o motivați® •« 
viață al mnjorttoț''

î>HAȚI
locuitori ai orașului• Un număr de 327

Uricani cred ca au butelii, dar, de Mpt>. 
nu le au? i ‘

Iată dvs,..c ce este vorba, o mașină cu 
butelii ap.uimind centrului de butelii dinj 
Uricani, a luat Ioc pe undeva pe lingăi 
Timișoara, t a urmne, numărul de butelii: 
■■-a redus cu 327. (

„Cuci cehii ee are, i se va da; da» . 
dc la exi ce n-are, se va Juu și «șe .ăi-®**»/ 
Așa glasuicști Biblia, i.tla ebrn acest per-t* 
c ept biblie, s-a ăplic; 1 pr nxr-ui) £0p/:urt ' 
dc împrejurări și la Uricani. l”

In aeelipi spirit creștinesc, noi sperăm 
ca i'.'.a care distribjie buteliiie 
cor fi i<>:: i i dc cel 327 de credj.ijcăvșl 
I ao-ubiți.

Reportaje realizate de :
PauJ NKJJLESCU 

Va»i I-OCOTA 
’nberiu VINȚAN

i (
?<
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ANIVERSARI

DORIM, dragă Clement Crăciun, ca, de astăzi, să ai toată 
fericirea care ți-a lipsit. Mulți ani să aduni .și puține griji! O 
primăvară fără de sfirșit să-ți pară viața alături de cei dragi — 
soția, Cristina și Mara — flori in vîntul învierii unui suris. (464).

PĂRINȚII și bunicii urează dragului lor Karacsony Petru 
Alin, la împlinirea vîrstei de 15 ani, multă sănătate, noroc și „La 
mulți ani!* (392).

LA ANIVERSAREA zilei de naștere, mama și copiii Niki și 
Loredana urează dragei lor Manț Magdalena „La mulți ani!“ (534)

„LA MULȚI ANII", multă sănătate, fericire pentru Gica șl 
Teo "Bertalan, cu ocazia zilei de naștere. Cu drag, Mi.și, Tuli și 
Gina. (615).

TOATE florile din lume însoțite de dragoste, dragei noastre 
Alexia M., la împlinirea vîrstei de 10 ani. „La mulți anil“ Tata, 
mama. Sandu și Gabi. (618).

„LA MULȚI AN1!“, sănătate, fericire pentru Munteanu Con
stantin Valentin, la aniversarea zilei de naștere. Soția Maria, 
copiii Marian, Gabi și Cristi. (628).

PENTRU Fclicia Burlui, la împlinirea a 18 ani, toate florile, 
fericire, împlinirea tuturor dorințelor și un călduros „La mulți 
ani!*. Cu dragoste, părinții și fratele Sorin. (636).

„LA MULȚI ANI!“ și toate cele bune pentru Lucreția Vințan, 
11 aniversarea zilei de naștere. Cu dragoste, Mircea. (626).

CELE MAI bune urări pentru Lucreția Vințan, din partea 
colegelor de la G.A.P. Vulcan, la aniversarea zilei de naștere. 
.1 a mulți ani!*. (627).

VINZARI

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, Aviatorilor 5/10, 
cu apartament 3 camere. (630).

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șoldan Constan
tin. eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (640).

PIERDUT carnet șomaj pe numele Ciornei Mariana, eliberat 
de Oficiul de muncă și protecție socială. îl declar nul. (622).

PIERDUT contract închiriere pe numele Tanc loan. eliberat de 
RAGCL Aninoasa. II declar nul. (624)

PIERDUT contract închiriere pe numele Murg Constantin, e- 
liberat de RAGCL Pctrila. II declar nul. (617)

PIERDUT autorizație de tîmplar seria A nr. 260610, pe nu
mele Iacob Dumitru, eliberată de Primăria Vulcan. O declar nulă. 
(621)

PIERDUT carnet handicapat nr. 1378 pe numele Aghiorghiesi 
polixenia, eliberat de Asociația handicapaților Petroșani. II declar 
nul. (631)

PIERDUT portmoneu cu acte pe numele Aghiorghiesi Vasile, 
Lupeni, AJeea Narciselor, bloc 4/19. Găsitorului recompensă. (632)

PIERDUT contract închiriere pe numele Zadic Elena, eliberat 
de RAGCL Vulcan. II declar nul. (635)

DECES

V1ND mașină de scris Adler. Relații: telefon 545868, după 
ora 17. (620).

VIND medicamentele: Tyreotom, pentru tratarea glandei ti
roide; Ketazon — tablete — pentru tratarea reumatismului șl 
Histodil — pentru tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Tele
fon 570510. (606).

VlND televizor color, receptor satelit nou. Relații telefon 
570418, între orele 15—17. (625).

FAMILIILE Ciobotca Adrian, Buzaș loan, Guia Mircea, Bă- 
ban Pantelimon — fiice și gineri —, familiile Căprar Viorel, Cio- 
botea loan, Buzaș Marian, Baban Paul, — nepoți și strănepoții 
anunță cu durere încetarea din viață a iubitei lor mame, soa. 
ere, bunică ți străbunică

DUMITRESCU VIOARA
Inmormîntarea are loc de la domiciliul din Petroșani. 
Lacrimi șl flori pe mormîntul el.

VLND 
Petroșani,

medicament Paspat, 10 fiole, pentru tratarea 
Vasile Alecsanclri, 29/2. (616).

astmel. COMEMORĂRI

VlND Dacia 1300 și Volkswagen — Bus, 9 locuri. Petroșani, 
Republicii. 107/49, după ora 14. (638).

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie, 2 camere, baie, Cu apartament 2—3 
camere, zonă centrală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 22/2 Petro
șani. (623).

SOȚIA Mariana, copiii Claudia și Sorin, împreună cu întrea
ga familie, amintesc celor ce l-au cunoscut că a trecut un an de 
cînd o moarte fulgerătoare J-a luat dintre ei pe cel care a fost 
un bun soț, tată, ginere și cumnat

ȘOINEANU IOAN (NELUȚU)
Nu te vom uita niciodată. (634)

HOROSCOP'
VĂRSĂTOR — TIGRU

O zi excelentă pentru aventuri 
galante. Totuși, nu exagerațiI

PEȘTI — IEPURB
Dacă aveți vl se va da, dacă 

nu aveți vi se va lua chiar șl 
ceea ce credeți că aveți.

BERBEC — DRAGON
Nu căutați alibiuri. Cine se 

scuză, se acuză!

TAUR - ȘARPB
Uitați-vă in jurul dumneavoas

tră. Toți cei care par nebuni, 
chiar sînt. Și pe deasupra, jumă
tate din cei ce nu par.

GEMENI — CAL
Aplicați un principiu... sănă

tos. Să nu știe stînga ce face 
dreapta.

RAC — OAIE
Banii nu aduc fericirea, dar 

o întrețin. împrumutați-văl
LEU — MAIMUȚA

Evitați ieșirile din oraș, fe
meile, consumul de alcool. Apro- 
piați-vă de cele sfinte.

FECIOARA — COCOȘUL
Cultivați relațiile cu Berbecul.

BALANȚA — CIINELB
Nu uitați! Principalul lucru 

este viteza.
SCORPION — MISTREȚ

Spiritul afacerilor vă stăpîncște 
astăzi. Nu aruncați banii cu lar
ghețe. Miine veți regreta.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Mi.șcați-vă încet, să nu speriați 

peștii cei mari.
CAPRICORN — BOU

O ieșire în natură face bine 
pentru stresul din ultima suptu- 
mină. Iar dacă sînteți și acom
paniatei)...

Institutul Național pentru Securitate 
Minieră si Protecție Antiexplozivă — 

INSE EX S.A. PETROȘANI
Organizează in data de 15.02.1993 concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— director econoniic-comcrcial

— un economist

— un electrician (electronist)

Relații suplimentare Ia telefon 511621, 511622, int. 166. 
(Disp. plată 10)

A TRECUT un an de la dureroasa despărțire de cel care a 
fost un bun prieten

ȘOINEANU IOAN
Familia Kiss. (619)

SOȚIA Maxim Ilișca și familiile Cerchez, Negru și Joavină, 
amintesc celor care l-au cunoscut, că s_a scurs un an dc la tre
cerea în neființă a bunului soț și prieten

MAXIM FLOREA
Dumnezeu să-l odihnească. (629)

SOȚIA Elena, fiica Mariana, ginerele Sorin și nepoții anunță 
împlinirea a 6 luni de cînd i-a părăsit scumpul lor soț, tată, 
socru și bunic

PETRILA MIRCEA
Nu îl vom uita niciodată. (524)

FIUL Coslcl cu famijia anunță împlinirea a 6 luni dc la 
moartea tatălui

PETRILA MIRCEA
Odihncască-sc in pace. (525)

ORGANIZATORII

VOX MONTIS
marchează aniversarea celor 15 ani de discotecă la Casa 
de cultură prin revenirea Ia prețul de 600 lei. (639)

FIICA Lucia, ginerele Marinei și nepoțica Iuliana, anunță cu 
aceeași durere împlinirea a 6 săptamini de la decesul iubitului lor 
lată, socru și bunic

RADU I.JVIU
Amintire veșnică. (499)

SE ÎMPLINESC 2 ani de cjud nc_a părăsit pentru totdeauna 
scumpul și iubitul nostru soț și tată

KUTI EUGEN
Nu-.l vom uita niciodată. (637)

Programul TV
i 

SIMBATA, 30 IANUARIE

9,00 Bună dimineața... de la 
Cluj!

10,00 Actualități.
10,10 Ala-Bala-Portocala!
11,00 Film .serial pentru copii.
11,30 Tradiții ale românilor din 

Ungaria.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Opere oferite de Fund ția 

„Brambach".
14,00 Tranzit-TV.

DUMINICA, 31 IANUARIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Abracadabra.
11,00 Film serial pentru copii. 

SAM (SUA). Episodul 6.
11.25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină.
14,00 Actualități.
14.10 Gala laureaților Campio

natelor europene de pati
naj artistic.

16,40 Ocolul Pămîntultil în 80 
dc zile. Ultimul episod.

17.30 învingătorul.
18.00 De la egal la egal... amical.
19,00 Film serial. IJALLAS. Epi

sodul 202.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. FRUMOASA 

NEBUNIE (SUA, 1966).
22.15 Maeștri.
23.15 Actualități.
23.25 Tenis.
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