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Mircca DUJQRESCU

România, g ar an ți ’ stabilități!
! In p ifida inl.rprctirilor per
sonale ale unor corn ntatori cu 
care d-ja nc-am obișnuit, pre
zența președintelui I >n Iiliesc a 
la Druxelles ccir-tiiuie eveni
mentul major al politicii externe 
român ci in acest început de an. 
Sel puțin două sir.t motivele 
care in contextul actual au a- 
tras atenția unor Iar, i cercuri 
politice internaționale: dorința
României de a concretiza rela
țiile de colaborare cu Pac’ul
N j’d-Afi.-.ntic, începute sub 

semn dc bun augur în lhfc ,și 
rcver-ul ei, respectiv, dorința la 
fel de reală a NAI O de a-și

concretiza, cu sprijinul aceleiași 
țări, România, nuua sa strategie 
militară șl politică pe balrinul 
continent. Este recunoscut de 
ambele părți că cele două do
rințe se întunece tn zona 
interes 
Babani

Noua 
lanșfetă 
căderea

unui 
comun: stabilitatea in 
și, implicit, în Europa, 

strategie a NATO a fost 
destul de discret dună 

regimurilor totalitare 
est.europene prin extinderea 
activității de la obiectivul mi
litar spre obiective politice, cu 
vădite implicații in sfera econo
mică a țărilor membre sau ne- 
m. mbre ale Pactului. 'Evoli ția

acestei .tralegii este explicată 
prin d mnuarea potențialului 
militar i fostei URS’S și dispa
riția Tratatului de la Varșovia. 
Observatorii politici au 
un fenomen îngrijorați r: 
locuirea contraforței m: 
fdstei URSS și a fostul 
cu o 
confl: 
gică.

sesizat 
în

tâie a 
Tratat 

potențial 
idcolo- 

i situații, 
NATO a înțeles că trebuie să-și 
regindească strategia pentru a 
menține echilibrul Europei. Viața 
a demons'rat că sursa dezechi
librului provine din țările care 
au pierdut. competiția înarmării,

lta sursă a unui 
: agresivitatea
isă în fața acest

unde reconstruirea democrațiilor 
se face cu pierderi de energie, 
cu traume sociale, cu o imensă 
durere umană.

In această zonă de frămîn- 
tări, România are o evoluție a- 
parte. Tranziția noastră este ac
celerată sau temporizată potrivit 
cu efec’ele fiecărei etape. Recu
perarea' întîrzicril istorice față 
de Vest se face cu pierderi dc 
energie dar nu și cu traumele 
pe care le cunosc alte țări. Prin
să în cleștele unor confruntări 

Ion MUSTAȚA
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rus 
va 

mic

*
Cl.iar '.piă preș1 dintele 

D.»riS Eațin a anunțat că 
F".1 a p. .t.u 12 zile într-un 
(Coace jiu, gurile relenu-j preves
tesc lideruTui actual de la Krem
lin un sejur prea plăcut.

L limelc confruntări ale a- 
cest’iia cu aripa con- valoare 
a F.irl 'meritului se pare că au 
accentuat .și mai mult disputa 
dintre Elțîn și principalii săi 
opozanți, in frunte cu președin
tele forului legislativ rus Iordan 
Ilasl ulatov. Disputa dintre cei 
d nu este însă nouă. Ea dalea- 
z« de la venirea iui Elțîn la

Nr: ȘCRIU CITITORII

putere și a trecut prin mai 
te faze, terminate de cele 
multe ori cu seîntei.

Campionul reformei în Rusia, 
așa cum îi place să se autonu- 
mească președintele Elțîn s-a 
înconjurat încă de la venirea la 
conducerea Federației Ruse, 
toată puterea pe care l-o 
da funcția de președinte, 
cind și reușind, piuă la 
anului trecut, să conducă, 
stingherit prea mult, prin

Cu „acte în regnJă 
locatarii sini jecmănEți• *

T aba e cam de multi.or poveste. Chiriașii din spațiul locativ 
de >ut, iar maț, nou ,și proprietarii de apartamente, se pomenesc 
de nuj.'.e ori că ou plutit u chiar plătesc taxe întregi pentru servicii 
care doar parțial se prestează. Nu se ridică la limp gunoaiele ? 
If a vde se plute ,c dc către locatari I Ajunge sau nu ajunge 
la ultimele etaje? Taxele se plătesc I Beneficiarul încasează 
realizează chiar beneficii. Ba, mai. mult, taxele au crescut, 
raport cu noile prețuri și indexări de salarii, cu toate că 
nu s a schimbat în bine in ceea ce privește prestațiile de 
p litru locatari.

Mulți din locatari, chiar dacă sînt nemulțumiți, s-au 
n il. ldingerile lor au rămas fără efect, izbindu-se de un 
rat zid al indiferenței bii ocratice. O astfel de plingere, 
b< adresează in disperare de cauz.i, o supunem astăzi 
cititorilor. Eu speranța declarata că măcar acum, 
dicp'ate I

„?.lâ numesc hm Mihăele și locuiesc in ap irt.imenlul 3, scara 
l, bloc 1 1, strada Păcii, cartierul Aeroport Petro, ini. Ap.irtamen- 

in 
tivi l’e- 

pre >turi

(Continuare in pag. a 2.a)

mul- 
mai

cu 
putea 
înccr- 
finele

. 1
Gheorghe vIIlRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)
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A/i, in Slraja.

HdliuB n«donai Salvamont
n i m i c 

servicii

resem- 
adevă- 

care ni 
judecății 

se Va fa'e

tul i ste proprietate per omilii. Doresc să fac cunoscut felul 
Cure Regia Autonomă de Golpodiîrie Comunala și 
trojani—Aninoasa se ocupa de rezolvarea cerci ilor 
de servicii.

La 2s ianuarie ac. am anunțat — în Jurul orei 
pt < rutul din cartierul C'arpati, de care aparținem, 
inentul nr. 3 s-a înl md it canalizarea și apa murdării 
locuința. Lă solicitarea dc a se trimite un instalator la fața 
cuiul ni s-a răspuns să așt ptam. Am întrebat cit costa o astfel de 
prestare de servicii șl ni s-a spus câ nu maj mult de 2090 lei.
/v7i.ptarea a durat pină în 2 februarie. Atunci s-a jirezent.il un 
ins', dator. S-a uitat, a constatat dc pre ce e vorba și a zis 
reparația va costa 3000 1<I. l.u s a apucat de lucru sub prcti : 
inj aie sirrna de desfundat. Binevoitor, instalatul ol a ținut 
precizeze că se pot albina bani de la ceilalți locatari sau sv poate 
f ue șl o comandă, cu proces verbal, la Asocialia locala, hor, p< li
tru efectuarea luci arii, daca nu putem să strîngeiu de la lo. ilari 
cei 3000 lei. Am făcut di.mersuri!" respective, la Asociația rle Ia
ca'. iri. In 3 februarie a revenit acglași muncitor, de data a'.la cu 
sîi ma Ia el șl în E> minute a <b sfundat canalul. Bilcurla noastră 
a fast de scurtă durată. La 5 fel* nai ic ni se pri zlntă o nolâ de 
pia i in val .aie de 7 535 lei. CTez.înd ca e o grcjula, aln Întrebat 
d.n notr di iul rit costă opeiaț.un a șl ac. la a zis 
nai. 2000 Iei Am vrut '.ă mă dumiresc I i 8 febril iric, am

Viori i FRAI Ț

I ... 
de

19.30 
câ la

— dis- 
ttparU»T 
inunda 

lo-

că 
t că 

să

din
a-

(Coiihnii.ire in pag. a 2-a)

Azi, 
•Straja 
nimeni 
cursul 
ora 10, 
startul

ÎI <Crii intic echipajele tuturor ccn_ 
trelor de s ilvamont din țară,

>■ l'inâ ieri dimineață, după cum 
!• ne comunica di. sing. Oșc.ir Și_
■ ■ monis, pre dintele secției „Sol
ia v.'monf" ,-t AS Minerul I.upcnl, 
ia din cele 18 ccnlrc dc salvamont
■ a care și-au munțat participai ea 
;; hi conclus, mi ajuns în Sli.ija 
;; 17 c liip.'.je, reprezent iiile ale

«• 
I • 
I •
• • 
I ■ 
tt 
*•
I • 
• •

Valea Jiului, respectiv 
1 upeni, trăiește un eve_ 
sportiv de excepție: con. 
național 8; ,lv iniont. I.a 
din virful Mutu se d.i 
ediției de iarnă a intre-

atitea centre salvamont. încă 
ajunseseră salvamontiștii din

tot 
nu 
Bala Borșa.

In legătură cu desfășurarea 
concursului mai precizăm că el 
Va avca următorul traseu: startul 
din virful Mulu și sosirea la 
staț.a t Icschiului 3. Festivitatea 
de premiere, după amiază la ora 
18.

Deci, în numele prietenilor 
muntelui și iubiloiilor sporturilor 
de iarnă din Valea Jiului, mult 
succes tuturor salvamont ,știlor 
p.irlieip.mți La l.’.iliiil național.

Io.ni DUBEk

A foat desfigurat
Miercuri scării, la ora douăzeci ți douii/ee, ș> 

cinci dc minute, 1, cabinetul de urgența 
Spit,duliij din Vulcan ■■ au piczciital doi 
bați l'iimele 
ranias pe bol S 
1'1.it.it că, impieună cu prietenul sau, ius •, cu 
nici o 
l< 1iclre, 
înroși li

Inii ui 1 
11< al doi li a 
tlll.il, 11 de 
poc lil <a 
Iul unde a 
I iii n _.in făcut 
un ' indal, nu 
tiezit, iii hol, cu cițiva pumni iii ligmâ. Am 18

ai 
bar- 

înloimalii Ir am aliat dc la cel 
numește Ni iu Sirbu. Mi-a

in.unic, vi linia unei agr< .hinl. Din
ti,-or. Ar> do.a buzele

oi a
el a bi ipat in ii 
de !

iii
mie,

I C.IU.IU. t, I III ( lllll ' i ut pe
b.ii bat a aesat. !■ le UoSlicn 
ani, ' Iccli ii'i.iit la Inm.'i ulcan.
„am
losl

cel 
•Slra- 

A 
inli.it s. Icni o țnii i li loea-

brulăria, la „Coco.' ui dc Aur“. 
la nimeni. A început in.aintr’i 
știu cine, o,, i cum și iu a'n

•n
...4' w 
E 4
C
r"

c :
E 
o :

El
o

c
<z

ți
nu 
aj

In timp 
se va

„Minerul*1 
sindicatul

• LA PRIMARTA PETROȘANI, 
în prezența d-lui in?. Gheorgha 
Stoicuța, primt.rul municipiului, 
și a d-lui ing. Ionel Pușcaș, vi_ 
ceprimar, a avut loc întîlnirea da 
urgență a factorilor de decizia 
din domeniul gospodărir i apelor
— sistemul Livezeni — cu parti
ciparea Regiei Apelor Cralova
— filiila Tg. Jiu, RAGCb Pe
troșani, Institutului de Proiec
tări Hidrotehnice Sraiova, 
RAGCB Vulcan. S-a discutat se
rios și amănunțit situația exis
tentă la barajul Valea de Pești, 
cu posibilitatea explorării resur
selor de la rrepar.iția Urlcenl, 
problema restricției, economisirii 
și gospodăririi apei potabile, 
prioritatea numărul unu în Va
lea Jiului.

Țmind cont de proșnozele me
teo și hidro din acest an, com- 
parindu-1 cu 1930, se pate că 
tenul 1993 va fi cel mai secetos 
din acest secol, iar .grija pentru 
consumul de apă preocupă nu 
numai forurile locale ci și na
ționale. (D.N.).

o DEȘI AVEM O IARNA SA- 
RACA (in precipitații. di ci cu 
pi tina zăpadă, inrlu'iv în Zona 
alpina, trt:lili(#ial le conclusuri 
de schi titit de îndrăcite de 
nerii și veteranii Văii Fiului, 
bpsesc din calendarul .poiliv 
sezonului:

A avut loc concursul dotat 
cupa „Pasul Vilcan", 1 en

р. ima simbătti a lunii martie la 
ct.boha Straja Lupani este pro
gramată „Cupa Veteramlor", edi
ția XXIII. Și în această dumi- • 
nică, adica mîine, 
ce la Strajă
încheia ampla manifesbj-e n ,țio_ 
nală Raliul Silvan.ont .— ediția 
de iarnă, tot la I’a ui Vulcan 
c te programat concursul de schi
с. lpin dotat cu cupa 
Vulcan, organizat de
exploatării miniere din localitate. 
Sini aștept iți schiori 
virstele. Organizatorii 
da cîști ălorilor diplome și premii.

Așteptăm vești și din Parîng...

• IATĂ CA VORBIM nu nu
mai despre integrarea României 
în structurile europene ci șl des
pre altfel de integrare: este vorba 
de integrarea intrcpi inzătorilor 
parliculjfi, propriei iri de înlre- 
prinderi mici și mjloiii, intr-un 
organism caic să le apere inte
re .ele și să asigure cadrul legal 
pentru colaborai<’a j es’.or agenți 
economici, atit intre, ei cit și cu 
agenții economici cu cupili.1 ma
jor.Iar de stat sau mixt.'

Acest organism se numește 
CONSILIUL NATlOlLAL Ah 
INTREl’RlX'DERIl.OR PltlVATE 
MICI Șl MIJ'-OLH. A fost creat 
in București, cu participarea, re
prezentanților inlrcprinzătorilor 
particulari din 39 dc 
Exista și o filială a 
Htinedoi r.i. 1 <n.î in p.. 
torita unor vicii de o.ganizare, 
Fetroșaniul și Valea Jiului nu 
au fost reprezentate. lata că 
duminică. 21 februarie, li so 
oferă și intrepi inzătorilor privați 
din Vale prilejul „integrării11 în 
acest organism, a cărui f.ctiv'tate, 
după informațiile ce le deținem, 
a obținut la nivel național, citeva 
re'.iliz.ări dC marcă. Ședința fi
lialei județene t1 Consiiiulpi va 
începe li oi\i 10 și sc va desfă
șura in Sala l’reieclurii din 
Deva. Sînt invitați reprezentanții 
Prefecturii și illi factori cti răs
pundere in domeniul privatizării. 
(Al. liOlîATH, )

de toate 
vor acor-

județe, 
județului 
unt, da-

și lovit în cap
tini dc cind is in \ ulcan, J ir nu mi s-a întîm- 
pl.il ,|.a ceva".

Dnpiî <c i a p.ms.it. d n.i asistenta Maii.i luga 
mi i pi .’ci/.it di. i ;iiosticul: plaga parietal Stin
gă și cscoriiițn mult pic ale feței. Intre timp; 
sosise medicul le garda, dl. dr. Si< (>e Nicolae, 
ji'.iilru a con-1 :la du i p.u lentul prezintă 
v entu ile leziuni int i ne.

noi, dl. Sirlm
s.iii. \ ■ r in

• istic li
ca c I m

Pe 
cuier: ui 
pun. o 
ih părere 
I lliic.ll l
șam iit' <!»■' I r 
botul pe labe p, 
| 'U.piicl".

e-

ieși 
de- 
era 

e-

spus câ, după ce va 
,e la poliție pentru a 
cetăți .in all.it alături 
bun tratament penii 0 

agiC'siunc m li „un deta-
intni i.i ne ți-i. pun,i cil 

i arc se dau la oamenii

Cheorfihc 01.1 EA NU

jirezent.il
1.it.it
tlll.il
inli.it
p.ms.it
ci/.it
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ro amui săplămînal
1 LUNI, 22 FEBRUARIE

14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00
16.30

17,00
17,05

Magazin agricol.
Portativul preferințelor 
muzicale.
Actualități.
Magazin in limba maghia-

4

20.40 Telecincmateca. POȘTA
ȘUL SUNA ÎNTOTDEAU
NA DE DOUA OKi.

22.40 Azi in prim plan.
23,25 Actualități.
23.40 Simpozion.

0,25 Închiderea programului.

JOI, 25 FEBRUARIE

ră.
Tezaur folcloric. 
Documentar TV. 
Desene animate.

18.35
19,00
19,30
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45

82.35
23,20
23.35

0,20

Teatru TV. TITANIC 
VALS.
Azi în prim-plan. 
Actualități.
Repriza a
închiderea

treia, 
programului.

TVM.
TVR Iași.
TVR Cluj.
Film artistic. EVA.
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Repere moldave.
Repere transilvane. 
Actualități.
Magazin în limba germanș. 
Povestea vorbei.

| MARȚI, 23 FEBRUARIE

TV TITANIC

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru

VALS. (Reluare)
13,50 Desene animate. 
14,00 Actualități.
14,15 "
15,00
15,30
16,00
17,00
17,06
17.35 Salut, prieteni I (1)
18.35 ’

Ora de muzică. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Conviețuiri — magazin. 
Actualități.
Medicina pentru toți.

tv
Hai să-ntindem hora 
re 1
Documentar TV. 
Desene animate.

ma-

19,00
19,30
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL 

M1NTULUI 1N 80 DE 
LE. Episodul 5.

21.45 Memorialul durerii.
83,05 Azi în prim-plan.
83,50 Actualități.

0,10 Salut, prieteni I (II)
1,00 Închiderea programului.

PĂ
ZI-

MIERCURI. 24 FEBRUARIE

7,00
10,00
11,00
12,00

Iași.
Cluj.
artistic. CHINEZUL.

19,00
19,30
20,00
20,35
20,45 DESTINUL 

E-

Electro - Star
Petroșani

21,45
22.15
23,00
23.15

0,15
1,00

SÎMBATA, 27 FEBRUARIE
9,00

Cultura în lume. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Film serial.
FAMILIEI HOWARD. 
pisodul 57.
Armonii vivaldiene.
Az| în prim plan. 
Actualități.
Magazin cinematografic. 
Jazz-fan.
închiderea programului.

10,00
10,10
11,00

11,30
12,00
13,00
14,00

$

VA OFERĂ
— Instalații recepție satelit.
— Antene din aluminiu de 1.2 ni, 

turi polare
— Convertoare „Continental" —

.1

1,3 m, 1,6 ni, inon

cu dublă polaritate

Receptoare stereo cu telecomandă

Bună dimineața... de 
Cluj-Napoca 1 
Actualități.
T1P-TOP,
Film serial pentru
AVENTURILE LUI 
BEAUTY. Episodul 
Tradiții.
Alfa și 
Ora de 
Duplex 
nău.
Desene

la i

I

Se acordă garanție pentru toate produsele comer
cializate.

MINI-TOP. 
copii. 

BLACK 
6.

Omega, 
muzică.
București — Chi.și-

19,00
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 - ■ -
20,45

animate.

21,40

Montaj și service asigurat de specialiștii firmei,

Informații: telefon 545632.

Adresa firmei: Petroșani, str. Avram Iancu nr. 8 
(lingă piață). (1104)

18.35 Tclc-discul 
lare.

19,00 Spectacolul
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45

muzicii popu-

lumii.

E-

2,15

Tableta de seară.
Film serial. MIDNIGI1T 
CALLER.
Festivalul internațional de 
muzică ușoară SANREMO, 
1993.
închiderea programului.

)
I;

S. C. Multîstar - Impex SRL 
Lupeni

cu sediul în Lupeni, str. Bărbăteni PT 15 
angajează urgent personal calificat în următoarele meserii:

21,45
22,00

22.15
23,00
23.15
24,00

Film serial. DALLAS. 
pisodul 209.
Reflecții rutiere.
Microrecital: Margareta
Pislaru.
Azi în prim plan. 
Actualități.
Confluențe, 
închiderea programului.

VINERI, 2G FEBRUARIE

7,00
10,00
11,00
12,00

DUMINICA, 28 FEBRUARIE
9,00

10,00
10,10
10,50

11,15
11,45

TVM. 
TVR 
TVR 
Film
(I)
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Preuniversitaria. 
Tragerea 
Oameni de
Panoramic

Pronocxprcs 
lingă noi. 
muzical.

13,40 
14,00
14,15 
•5,00
15,50
16,00
16,30
17,00 Actualități.
17.05 Sport-club. 
18,05
«35
W,00 
l»,30 
80,00
■0,35 Sport.

Televiziunea vă ascultă 
Arhive folclorice.
Mesaje prin milenii 
Desene animate. 
Actualități.

i

12.50
13,00
13.30
44,00
14,15
15,00
15,25
15.50
16,00
46.30
17,00
17,05
17.35
18.35

TVM.
TVR Iași.
TVR Cluj.
Film
DOMNULUI. Episodul 
(Reluare)
Super Channel. 
Descoperirea Planetei. 
Desene animate.
Actualități.
Ora de muzică.
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Avanpremieră TV. 
Cheia succesului.
Arte vizuale. 
Actualități. 
GONG I 
Pro patria,
Cîntecc populare de pe 
cere.

serial. DIN VOIA
7.

România, garanția stabilității

motivul pen- 
Woerner, se- 
NATO, a vi- 
România, fă- 
interes real 
și extinderea

dure (Iugoslavia, «udul fostei 
VRSS, Transnistria) țara noastră 
•pare în fața Vestului ca o oază 
de stabilitate. Este 
trii care Manfred 
eretarul general al 
«itat de două orj 
tfnd dovada unui 
pentru menținerea
acestei zone lipsite de convulsii 
sociale sau militare. De altfel, 
președintele Iliescu s-a Îndreptat 
ipre Bruxelles tocmai cu această 
garanție a liniștii și stabilității 
4n cea mai frâmîntată parte a 
Europei. Din acest punct de ve
dere, România și NATO pot fi 
aprcciați ca parteneri egali — 
cu toată diferența de arsenal 
care este pentru noi zdrobitoa
re — dacă luăm în calcul inte
resul care unelte ambele părți.

Dincolo de interesul imediat, 
«J stabilității ii stingerii conflie-

telor actuale, NATO și-a decla
rat intenția ca pentru menține
rea echilibrului strategic pe ter
men lung să prevină afirmarea 
„în forță" a unei singure țări — 
oricare ar fi aceasta — prin 
mijloacele intimidării sau con
strângerii economice. România nu 
se află prea departe de o ase
menea țară care ar dori să re- 
cîștige supremația pierdută. 

Vorba unui gazetar, balaurul a 
fost ucis, dar șerpii mici care 
au rămas slnt mult mai pericu
loși atlt pentru fostul im[ieriu 

cît și pentru țările vecine. Noi 
nu ne putem transmuta dintr-o 
vecinătate nedorită dar putem 
să ne apropiem de Europa, să 
ne împletim interesele cu cei 
care doresc stabilitatea.

lată de ce demersurile diplo
mației românești și ale președin
telui Iliescu sînt urmărite cu 
atcnție de cercurile politice eu
ropene. Se pare că avînd In mînă 
acest important atu al stabili
tății, România a devansat alte 
țări vecine, care au curtat NATO 
cu interese mai mult „locale" 

dccît europene. ______

12,20
13.10
14,00
14.10
18,30
19,00

Bună dimineața I 
Actualități. 
Arlechino.
Film serial pentru 
AVENTURILE LUI 
BEAUTY. Episodul 
Viața satului (I).
Handbal feminin: 
europene — sferturi 
nală (meci retur), 
misiune directă. 
Viața satului (II).
Lumină din lumină. 
Actualități. 
Video-magazin. 
TOP 3, 2, 1.
Film serial. DALLAS. 
pisodul 210.
Actualități.
Film artistic. SEXUL SLAB 
Duminica sportivă. 
Gonvorbiri de duminică. 
Actualități.
Vraja cîntului. 
închiderea programului.

— mecanic auto

— tinichigiu auto
copii. 

BLACK
7.

Cupele 
de fi- 
Trans-

E-

I

I
I
I

i

I

— conducător auto

— șef secție auto

Pentru orice relații vă puteți adresa direct la sediul 
firmei sau la telefon 560570 zilnic, între orele 9—17, (1100)

Societatea Comercială „PECO” SA Vulcan
ANGAJEAZĂ

■ un gestionar (bărbat)
■ un vînzător aragaz.
Relații la Depozitul PECO Vulcan.

Poșta redacției
CLAUDIA LEȚ, Petroșani. „Intre noi, femeilel" pare a fi 

o temă generoasă (în modul în care o propuneți) și incitantă. 
Sînt de acord cu dv. că majoritatea reprezentantelor „sexului 
opus" (eu aș fi spus frumos) se simt neglijate. Noi bărbații ne 
simțim, pur și simplu, și, în ce mă privește, mă și grăbesc Bă 
salvez ce se mai poate salva...

Textele pe care ni le-ați trimis ar fi bune peste-o săptămînă 
și-acuma, dar, în general, preferăm să știm cu cine stăm de vor
bă. Așa că, treceți pe la noi — „în persoană"— și-apoi om vedea... 
(Șt. C )

Elțîn sau...
(Urmare din pagina I)

Cu „acte în regulă’*...
(llraiare din pag. I)

pelat Ia lămuriri la cei ce au emis nota de plată: Secția Prestații- 
Construcții și întrețineri Fond Locativ a KAGGL. Nota de plată 
a fost reținută, pentru recalculare. In 9 februarie, instalatorul 
care a efectuat „lucrarea" ă venit dimineața la ora 7, lă mine 
acasă și m-a amenințat că nu va mai veni niciodată să lucreze, 
că va Înfunda el canalizarea. In cele din urmă mi-a Inmlnat o 
notă de plată refăcută, care nu mai era de 7 535 lei, ei doar de 
7 492 lei. Nu am cedat nici de această dată. Am mers In 11 fe
bruarie, zi de audiențe, la RAGCL, 
După o consultare cu șeful secției PG șl IFL, dl. director 
RAGCL a zis că îmi va fi întocmită mie o notă de plată în 
loare de 2000 lei, deoarece la mine a fost prestat serviciul, 
nota de plată în valoare de 7 492 lei urmează să fie plătită 
ceilalți locatari de pe scară".

Din curioz)tate am vrut să constat cum a fost posibilă 
astfel de umflare a notei de plată. Nota de plată pornește 
start de la o aberație. Instalatorul a pretins că ar fi desfundat 47 
ml canalizare, însumînd u« tarif de 4396 lei. Conducerea secției 
adaugă 
ilor 29 
directe 
218 ici.

Pe

care a dat pe loc o soluție, 
al 

va- 
la» 
de

o 
din

Insă următoarele „contribuții" : contribuții asupra salarl- 
la sută, 1332 ici; retribuții maiștri 198 lei; cheltuieli in- 
687 lei; beneficiu 661 lei; impozit pe circulația mărfurilor 
Totalul general este de 7 492 lei,
hlrtic toate slnt bune și frumoase. Dar nedumeririi și 

nemulțumirii celui ce este supus la o astfel de notă de plată pen
tru un serviciu pe care și-l poate face și singur, cu o sîrmă, fi 
adăugăm o întrebare. Cit costă oare, în astfel de condiții de
„calcul de deviz", o lucrare de mai mare anvergură, cum ar fl
tcncuirea fațadei unul bloc sau reparația izolației acoperișului 7 

Sperăm că onorata conducere n RAGCL, în numele cititorilor, 
va da explicațiile de rigoare.

crete prezidențiale. Reform? 
in numele căreia a operat pre
ședintele rus, a fost primită di
ferit la nivelul populației, lucru 
care nu prea a intrat in calcu
lele reformatorului șef. Majo
rarea prețurilor, compensările 
guvernamentale, precum și cursa 
inflaționistă a rublei ruse au 
dejucat multe din ideile refor-. 
miște ale lui Elțîn, nevoit, prin
tre altele, să renunțe la primul 
său guvern, cel condus de Ego» 
Gajdar, tot sub presiunea Par
lamentului, dar mai mult sub' 
impulsul valului de nemulțumi- 

vrlnd-nevrînd la restricții 
care le-a cunoscut doar în 
războiului.

Impactul dur al reformei 
realitatea vieții sociale din 
sia, pe fondul întîrzierii planifi
cate a ajutorului occidental spre 
Rusia, inclusiv cel american, a 
dat apă la moară aripii conser
vatoare din Parlament, care a 
început Încă din toamna anului 
trecut să-l mărunțească pe El
țîn, încercînd să-i diminueze din 
prerogativele sale discreționare.- 
Jocul de-a votatul din Parla
ment a dat, pină de curînd, ciș- 
tig de cauză reformatorilor. In
diferent de rezultatul referendu
mului, din aprilie asupra Gon- 
stituției, cea mal a- 
prigă dispută este cea dintre 
Elțîn și Parlament, despre care 
se spune că poporul rus va tre
bui să aleagă Intre Elțîn și Par
lament, ca să nu spunem că va‘ 
trebui să aleagă între Elțîn șt 
Ilasbulatov. Cine va învinge 7, 
Orice răspuns este posibil. (G Q )

din partea populației, supusă 
td-nevrfnd la restricții pe 

anii

cu
Ru-.
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Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu“ din Pe
troșani, pentru a se situa în ordinea spi
ritului, se cuvine să cinstească, după 
mișcarea aștrilor, marile spirite constitu
tive ale poporului român. Oricum am privi 
lumea, sau ne-ar privi ea, nu ne putem

mișca decît între Eminescu și Brâncuși. 
Acum, în zilele de 19 și 20 februarie, Tea
trul cinstește, printr-un set de manifestări, 
memoria lui Brâncuși. Tot natul, ridicat 
cu fruntea spre stele, trebuie pentru 
clipă să-i sărute mina Ctitorului nostru.

I

•■•••■■■■■■•■■■•■■•■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«•■•••••■•■•••«•••a*

întoarcerea fiului risipitor

dup A

Doar o zi
LUI BRÂNCUȘI

Odinioară, la vadul rîului, noaptea, 
el se scufunda și, dintr-o încercare, 
atingea cele douăsprezece pietre, 
grupate două cîte două, într-un cer«, 
și nemișccite sub ape repezi.

Acum, în cimpul uscat, ziua, 
tu sapi pină la ultima suflare, 
cu speranța că vei atinge una 
din cele douăsprezece pietre, 
grupate două cite două, într-un ccrc, 
și nemișcate sub pămînturile grele.

Intre tine și el, doar o zi de mers.

Cit de dindărătul minții tre
buie să fi fost gîndul lui Bran- 
cuși, cînd cioplea în lemnul ma
siv parabola întoarcerii fiului 
risipitor! Nu numai că această 
parabolă ne era spusă de Fiul 
Domnului — șl el poate un fiu 
risipitor —, și ne cutremură, 
umplîndu-nc cu har, sau ne 
smintește, dar Brâncuși trebuie 
să fi văzut și pe celelalte încer
cări și tilcuirl omenești, dc pină 
ia el, și, nemulțumit de ce s-a 
spus prin ele, să fi încercat și 
el, încă o dată, spre a cuprinde 
ceva din necuprinsul Cuvîntului.

Plin de trufie nu a fost Brân
cuși niciodată; numai pentru 
umilință mal avea loc în vasul 
său, pină la ceasul îndepărtării 
definitive. Și, iată-1, cioplind a- 
tent, după firele lemnului, spre 
a nu-i împiedica și acestuia vor
birea, „întoarcerea fiului risipi
tor*.

„Tată, dă-mi partea de avere 
ce mi se cuvine". Și tatăl Ic-a 
împărțit averea între cei doi 

fii, repetă cuvintele lui lijus, 
apostolul Lut

Brâncuși îșl amințește că tot 
astfel a cerut și el mamei sale, 
tată-său petredndu-se dc mult, 

printre «alipii porții, In lumea 
mai dreaptă, a spiritului. Ce 
simbolistică a plecării în lume 
au acești părinți ai lui!

„Mamă, dă-mi partea de pă- 
mînt ce mi se cuvine, vinde-o 
ca să pot pleca în lume." Și cu 
lacrimi In ochi, mama s-a în
clinat.

Cu partea-i de pămint (Întă
rită în clțiva bănuți puși bine 
In bocceluță pentru aspre zile, 
și el, ca fiul risipitor, a trecut 
munți și ape, a ajuns Intr-o 
„țară îndepărtată", unde și-a 
„risipit averea", după textul sa
cru, sufletul și harul, după ce) 
de zi cu zi. Cu o „Pasăre" vroia 
să umple cerul. Dar pentru a- 
ecasta. ca șl fiul acela, a trebuit 
să ducă lipsă, „să pască porcii" 
străinilor.

, Și fiul risipitor se Înapoiază. 
„T.ifă, am păcătuit împotriva

cerului și înaintea ta ,și nu mai 
sînt vrednic să mă numesc fiul 
tău". „Să mlncăm și să ne ve
selim", a zis tatăl, „căci acest 
fiu era mort și a înviat și a fost 
găsit".

Dar dacă în gîndul mai de 
dinapoi al lui Brâncuși, în fiul 
risipitor, se află poporul român, 
care și-a risipit „partea de a- 
vere", nu într-o țară îndepăr
tată, ci în jocurile perfide din
tre trei sau două împărății, unde 
a trebuit să stea de veghe noap
te de noapte, chiar, ca Ultimul 
argat, să le „pască porcii"?! Iar 
cînd să se Întoarcă la Tatăl său, 
a fost împiedicat, veac 
veac, împins In rătăcire.

„Era mort, spune tatăl. 
Înviat". Cînd 1 s-a apropiat 
el „a fost cuprins dc milă 
de el, a alergat și a căzut 
gltul lui și l-a sărutat mult". 
Atunci a zis robilor: „Aduceți re
pede haina cea bună și îmbră- 
caț»-l cu ea; puneți-i un 
în deget șl Încălțăminte în 
cioare! Aduceți vițelul cel 
grășat și tăiați-1!" Fiul cel mare 
era la ogor,muncea. Ctnd a ve
nit și a văzut veselia, și că pen
tru el nu s-a tăiat „măcar un 
led", tare s-a întristat. Insă 

tatăl l-a mustrat pentru nepri
ceperea că acest frate mort a 
JNVIAT-.

Dar textul istoriei adaugă alt 
final: fiul risipitor nu mai este 
întîmpinat dc tatăl — despre 
acesta, nicj un cuvîntI —, ci de 
poarta închisă. Fiul cel mare, 
întors dc la ogor, și-a tăiat vi
țelul îngrășat și benchetuiește cu 
robii și argnțil săi. Dc cel risi
pitor și mort nu vrea să știe, 
învierea acestuia nn-1 interesea
ză. Dc,i în inima Occidentului 
un asemenea fin și a sculptat șl 
numele, și destinul. Fără să știe 
dc acest final apocrif al para
bolei. Credea in textul mărturi
sit dc apostoli șl nu în cel al 
Istoriei, de mincinoasă prorocire.

Doamne, îndepărtează de la 
poporul m<i) apocrifele istorici!

și a 
fiul, 
față

pe

Inel 
pi- 
în-

E S T E l E
februarie 1876. Brâncuși s-a născut „alaltăieri** a ] 

scris in acte notarul, adică în 19. In zodia Peștilor!
Evanghelia după Marcu":

„Cîte pîini

p
21

In
Iar El. le-a zis: 

aveți? Duceți-vă și vedcțil“ S-au 
dus de au văzut și au spus: 
„Cinci și doi pești."

Și au stat jos în cete dc cîte 
o sută și de cite cincizeci.

Și luînd cele cinci plini și cei 
doi pești, Și-a ridicat ochii spre 
cer, a binecuvîntat și a frînt 
pîinile și le-a dat ucenicilor, ca 
să le pună înaintea mulțimii. 
De asemenea și cei doi pești: 
i-a împărțit toți.

Toți au mîncat și s-au săturat
*

In „Quo vadis", Hcnryk Sicn- 
kiewicz: i

„— Stăpîne! Spune în greacă 
următoarea frază: Iisus Christos, 
Fiul lui Dumnezeu, Mîntuitorul.

— Bine iată, spun: ...Și cei cu 
asta?

— Acum, ia inițialele fiecăruia 
din aceste cuvinte și unește-le 
ca să formeze un singur cuvînt.

— Pește! spuse Petronius eu 
uimire.

— Iată de ce peștele a devenit

I 
simbolul creștinilor, răspunse 
Chilon cu mîndrie".•

Brâncuși, între anii 1934—1926, 
cioplește din marmură cu vini
șoare verzui „Peștele", apoi, din 
bronz
ceput 
dubla 
Discul 
deasupra, a fost așezat 
o piatră, ca o stîncă. Și aceasta 
un simbol biblic. Peștele s« 
scufundă în oglindă, se dublea
ză în unicitatea sa. Omul să 
fie această oglindă (reflectoare, 

reflexivă) în care Peștele înoa-: 
tă? Primitorul chip este făcut 
după chipul și asemănarea pă
rintelui său. Brâncuși poliza 

pină la disperare, sculpta lumi
na, o înapoia izvorului său, înr 
mulțită, ca și in parabola evan. 
ghelică. Din doi pești izvorăște 
lumina hrănitoare. Și cînd te 
gîndești că peștii îi avea un 
copil. „Cînd nu mai sîntem 

copii, am murit demult", mur
mura Brâncuși, lueîndu-se de-a 
Fiul .și Tatăl.

polizat. Soclul l-a con- 
ca o oglindă, pentru a 
opera, prin reflecția sa. 
polizat, cu PEȘTELE 

lingă

„Cu Brâncuși naște și poartă la consecințe ultime de realiza
re o nouă melodie, o nouă armonie plastică, un nou ritm de 
forme, o nouă încadrare a sculpturii. Motivele și motivările artei 
lui sînt străvechi, sînt ale seminției naționale, aparțin unei cul
turi, determinate, cultura română în tot efortul ei. Dar totul con
duce Ia un triumf absolut aJ abstracțiunii, adică al inteligenței 
creatoare desăvîrșite !

Totul face din Brâncuși un artist reprezentativ al geniului 
românesc în cea mai precisă semnificație a cuvîntului. El apar
ține culturii noastre, tocmai prin faptul că, Intr-un moment de 
nesiguranță, de dibuiri, de „entropie" a creativității culturale în 
lume, oferă în domeniul plastic o „formulă" creatoare de caracter 
universal. Una din acele formule miraculoase care fac astăzi 
posibilă o cultură planetară, o artă planetară. Adică un fel de artă, 
un fel de cultură, deschise unui dialog plenar cu toate culturile, din 

toate timpurile. Un dialog desăvîr.șit între momentele culminante ale 
expresiei umane, din perspectiva veșnic reînnoită a formelor și a 
receptivității lor dc către sensibilitatea umană și sensul absolut 
al frumosului".

Madrid, 7 februarie 1981 Georgc USCATESCU

UCENICIM INTRU BRÂNCUȘI
Prin 1974, bătrinul Paleolog îmi arată 

un volum imens, editat drept carte dc 
identitate a Universității de Thanatologie 
din SUA. Printre cei aproape 200 
membri fondatori ai acestei Instituții, de 
pe toate meridianele planetei, se fală 
V.G. Paleolog cu fiul său, Trefle. Pe prima 
copertă a volumului: „Coloana infinitu
lui*, oarecum în diagonală. In interior, 
V.G .Paleolog era prezent cu textul unei 
probabile comunicări: „Despre moartea în 
opera lui Brâncuși**, iar Tretie Paleolog, 
cu „Viziunea românească asupra morții în 
"Miorița"**. Pe ultima copertă a tomului 
figura „Masa tăcerii". Intre „Coloana in
finitului" și „Masa tăcerii" se stringenți 
viziunile popoarelor asupra morții. Totul 
mi s-a părut firesc: să fie o universitate 
unde sQ. studiază viziunile thanatologice 

Și aceasta, prin expresiile artei, ale vi
ziunii asupra lumii ea totalitate Numai 
că bătrinul îmi precizează „Asia ar li 
prea ușor, rămînindu-se aici, nu ar duce 
la nimic, Este prima treaptă de unde -e 
pornește înapoi. Dc cînd te naști iii porii 
moartea și trebuii' sa conștientizam lucrul 
acesta. Modelul nostru, pe care Dumnezeii 
ni l-a dat este Iisus, nu-i așa? Și nu ai 
văzut ca E| știe ce s-a decis cu eP Știe

de

Și

pentru ce a venit intre oameni. Iar iwt, 
cei mai mulțj nici nu știm pentru ce mu
rim. Este important să știi, nu pentru ea 
și cum trâiCști, ci pentru ce și cum ,mori. 
Pentru asta a venit Brâncuși între noi. 
Asta mă strădui să aflu și eți**. M-am uitat 
atent la bătrîn. Avea 87 de ani. Era 
om masiv.
un alt om, 
privea un 
Pe terasă i
îl iubeau mai mult decît oamenii. El s-a 
ridicat să le dea cîtcva firimituri de pîine. 
„Brâncuși îi iubea mult, nu-i așa? cu unul 
a vrut să umple cerul!1* mi-a zis. Eu am 

. ieșit și am coborît cele patru etaje, în 
bulevardul A.I. Cuza. Oamenii mi se pă
reau că duc niște pietre în spate și că prin 
ele formele trupurilor lor luminau. Acolo 
sus, bătrinul vorbea cu păsările cerului. 
Sub oblăduirea lui Brâncuși. Mult mai 
lîrziu, 
ceasta 
umerii 
lumina 
sm Iu se
UU rlltlll,

poarta
pa are

un
Deodată mi s-a părut că era 
că din spatele pleoapelor mă 

spirit, fața ii era ca o mască, 
s-au lăsat niște porumbei, care

am scris un poem (psalm) cu a- 
imagine: lespedea cărată în spate, 
adincindu-se in ea, trasînd din 
*< nuiele nume lui jreu. Și ea, la

tei mai mult peste mine. Apoi, 
unde in ultima piatră săpam o

prin care treceam spre, dar ca o 
I 'cenieim intru Brâncuși.i
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ANIVERSARI
1 PFNTRU Turok Andreea-Ionela, la împlinirea celor 3 anișori, 
multă sănătate, bucurii și „La mulți ani l“. Cu toată dragostea, 

P CU OCAZIA împlinirii vîrstci de 3 anișori, fratele Marius șl 
părinții adresează Simonei Fueri cele mai calde urăn și toate florde 
Hin lume. însoțite de tradiționalul „La mulți am I . (H21) .

PENTRU cel mai iubit copil, Biță Bubui, „La mulți ani . , 
mi ocazia împlinirii celor 18 ani. Gu toată dragostea, mama, tata

VlND Opel Kadet. Petroșani, str, Vișinilor, bl. 1A/5 (lingă 
Stadion). Baciu Nicu. (1109)

VlND medicamente Tyreotom — pentru tratarea glandei ti
roide; Ketazon — tablete — tratarea reumatismului; Histodil — 
tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 570510. (1024)

INTERMEDIEZ vopsea uleî albă, crem, maro 595 lei/kg, e- 
levator auto 1,860, 600 000 lei bucata (importate Ucraina). Telefon 
514543, după ora 17. (1039)

OFERTA DE SERVICIU
V1 bunicii. (1122)

SCUMPULUI nostru fiu Leonard îi dorim, cu ocazia împlini
rii frumoasei vîrste de 14 ani, multă sănătate, succese șl „La 
mulți ani !“. Tata Costel și mama Mariana. (1132)
p diverse
R MULȚUMIM din suflet domnului primar Gheorghe Stoicuță 
pentru sprijinul acordat în rezolvarea unei probleme tergiversată 
timp de 2 ani. Să-j dea Dumnezeu sănătate 1 Bozan Gonstanța, 
(1119)

ȘCOALA generală nr. 4 Vulcan vinde, prin licitație, 5 mașini 
de cusut Ileana, mașină de găurit MG 13, strung paralel. Licitația 
are loc Joi, 11 martie, ora 11, la sediul din str. Nicolae Titulescu, 
31. (1124)

LUNI. 22 februarie 1993, la Ocolul Silvic Petrila, ora 10, se 
licitează lemn rotund rășinoase pe picior. (1133)

VINZARI—CUMPĂRĂRI

SG GONSMIN SA Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. M. 
Viteazul nr. 11, angajează direct sau prin transfer, sudori elec
trici și autogeni, autorizați (bărbați). Relații la telefon 542670, 
int. 158. (1040) _________________ ________________________

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere Petroșani Nord, cu garsonieră 

aceeași zonă. Petroșani, Constructorului, bloc D, sc. 1, ap. 2. (1128)
SCHIMB garsonieră confort I, Petroșani, Dacia, 9 A/10 (tîrgul 

de porci), cu apartament 2—3—4 camere, cu balcon. (1125)
SGHIMB apartament 3 camere, Petroșani, Aviatorilor, bloo 

34, ap. 77, sc. 2, cu garsonieră sau apartament 2 camere. (1131) 
pierderi

PIERDUT contract închiriere Pe numele Ganță Vasile, eli
berat ae RAGCL Petrila. 11 declar nul. (1135)

PIERDUT tichet butelie seria C, nr. 1210, eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (1045)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szedlacsek Eu
gen, eliberată de RENEL Petroșani. O declar nulă. (1034)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Radu Cristian, 
eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (1115)

V1ND cameră de luat vederi video, preț negociabil, telefon 
544979, după ora 19. (1118)

CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 4 camere
Petrila sau Petroșani. Relații, la sediul „Impact Electronic" 

Petrila, 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456; 550106. (979)
V1WD video player Orion, sigilat, telecomandă. Telefon 

542332, Intre orele 16—20. (1112)
VlND garsoniere și apartamente în Hunedoara sî Deva. In

formații: Hunedoara, telefon 720346. (1130)
VlND televizor color și remorcă descoperită, 7 tone, ampla

sată pe str, 9 Mai (Piață). Informații: telefon 515125, după ora 12. 
(1116)

VlND video player Orion, nou. Petroșani, Republicii, 109/2. 
(1117)

VlND Dacia 1300, telefon 570283. (1123)
VlND video player, sigilat. Telefon 545954, între orele 10—20. 

(1136)

DECESE

SOȚIA Eiisabeta, fiul Nicu, nora Lidia și nepoții anunță cu 
adincă durere încetarea din viață a celui ce a fost un soț și tată 
de neegalat

IIANCAȘ NICOLAE (1110)

FAMILIA lianna Ioan este alături de familia Ilancăș 
Eiisabeta la greaua încercare și împărtășește durerea ei la pier
derea celui care a fost un tninunat om

IIANCÂȘ NICOLAE (1110)

SOȚIA, copiii și nepoții anunță cu durere încetarea din viață 
a iubitului lor soț, tată, socru și bunic

STINGĂ EMANOIL
11 vom plinge mereu.
Inmormintarea va avea loc duminică, 21 februarie, ora 15. 

Cortegiul funerar pleacă de lj domiciliul din Petroșani, Aviato
rilor, 46/32. (1131).

RAGCL 
Petroșani — Anînoasa

ORGANIZEAZĂ
in data de 15 martie 1993, ora 10, la sediul Regiei 

din Petroșani, strada Mihai Emiiicscu nr. 15—17, in baza 
HG. 1228/1990, 1 10/1991, 279/1992

LICITAȚIE DIRECTA PUBLICA CU STRIGARE 
pentru închiriere spații in Petroșani, str. Independenței, 

bloc 2 (fosta Policlinică cu plată), cu destinația de cabi
nete medicale private.

Relații suplimentare, precum și documentația, sc pot 
obține la sediul Regiei.

Magazinul Marex
l ricani, cartier Bucura, Aleea Teilor, bl. 25 

(in spatele Spitalului — lingă Jiu)

VINDE EN GROS

adaos comercial intre 0- -10 ia sută

■ țigări ANSOS și LM
■ Ness, ciocolată KISS și ciocolată de 100 gr/|>uc.; 

25 gr./buc,
■ alune, gumă și whisky

CU AMĂNUNTUL

H dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice
■ țigări import, săpun, detergent și cosmetice
H mohair, incalțaminte și îmbrăcăminte

I ■ vegeta, lapte praf, măsline, spaghete, Ilclas, cafea
NeSs

■ alte produse. (1129)

J

Cotidianul de opinii și Informații „ZORI NOI“ epura tub 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI A

Inrrgisfrafă la Registrul Comei (ului sub nr
I 1/1991

< ml virament S 807060201 — BCR I’efrojanl.
1 > , ■ ((or ; MIRCEA BUJORESCU
Director executivi Ing. Alexandru BOGDAN

egijii

COMEMORĂRI

S-AU ÎMPLINIT 3 ani de cînd Iubitul nostru soț, tatu, socru 
și bunic

PREDA ION 
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Amintire veșnică. Soția, fiica, ginerele și nepoata. (1138)
FIICELE, ginerii și nepoții amintesc că se împlinește un an 

de cînd i-a părăsit scumpa și iubita lor mamă, soacră și bunică 
moașa STOICA MARIA

din Aninoasa. Să-j fie veșnic țarina ușoară. (745)
VECINII, cunoscuții, toți prietenii apropiați aduc un omagiu 

de neuitat acelei care a fost
D-na moașa STOICA MARIA 

din Aninoasa. (745)

1NCA nu putem realiza, după 6 luni, dispariția fulgerătoare 
a ccluj mai iubit nepot care a fost

TUNARU IONEL CRISTIAN
Viu vei rămîne veșnic in amintirea noastră. Bunica Ema, 

na*ii Mogman Emilian și Cristina, verișorii Miliai ți Alexandra. 
(982)

SOȚIA Lonuța, fiul Andi anunță că se împlinesc 2 ani de 
cînd i-a părăsit cel ce a fost un bun soț și tatu

ALBULESCU VASILE
Nu te vom uita. (1107)

SOȚIA, fiica, ginerele .și nepoții amintesc cu durere în suflet 
că au trecut 6 luni de cînd i-a părăsit pentru totdeauna iubitul lor 

I’OPESCU PETRE
Nu te vom uita niciodată. (1113)

PIOS omagiu la împlinirea a 6 luni de la decesul iubitului 
nostru

DUMBRAVA AUGUSTIN
Odihnească-sc în pace 1 familia. (1038)

FAMILIA Zeng anunță cu aceeași durere, trecerea a 6 săp- 
tâmini de la despărțirea de scumpul lor fin

Scrg. maj. ȘA1T1Ș DANIEL
Nu te vom uita niciodată. (1114)

SE 1MPLINE.,, 1E un an de cind bunul nostiu soț, tată, socru 
ți bunic

UHZICEANU ȘTEFAN 
ne-a părăsit pcntiy totdeauna.

Amintire veșnică I Familia. (1120)

CU SUI J ETUL îndurerat, mama Annp, sora Monika, fratele 
I ibl, cumnatul Cornel, cumnata Sorina, nepoții ți rudele apropiate 
amintesc că s-au împlinit 6 luni de cind destinul nemilos l-a 
răpit fulgerător dintre ei pe dragul lor fiu, tată, fiate și cumnat 

LUKACS ATT1LA
Nu te vom uita niciodată. (1126)

REDACȚIA Șl ADMINIS 1 RA 1 IA 2676 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu nr. t 

Telefoane; 511662 (director-rrdactor fel); 
515972 (director exccutlv.ndniinislrati v 
difuzate), 511663, 512461 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.

Materialele necomondafa fi 
ncpublicatc nu ie restituie. Rls- 
ponsabiiitatea morală șl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse fn articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

PEȘTI — IEPURI
Durere surdă, undeva în partea 

stingă...
BERBEC — DRAGON 

împlinirea speranțelor dv. a 
legată de un țjurămînt strîmb.

TAUR — ȘARPE
„Călcătura moale" e a dv șl nu 

puteți ieși din cercul bănuielilor.
GEMENI — CAL

Asăzl aveți „trecere" la sexul 
opus, dar trece șl asta,..

RAC — OAIE
Ideile dv. valoroase contras

tează întrucîtva cu - relativă 
inerție fizică.

LEU — MAIMUȚA
Un „țăcănit" suspect se mută 

din vecini In propria casă, în 
propriul creier chiar.

FECIOARA — COCOȘUL
Puterea și banul au fost întot

deauna aproape... de corupție.
BALANȚA — ClINELE

Ceea ce bănuițî a fi muguri 
sînt cornițe...

SCORPION — MISTREȚ
Eîziie, bîzîie... dar pe care crp? 

O întrebare care nu trebuie să 
vă strice totuși cveek-endul.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Lăsați altora inițiativa și savu

rați efectul.
CAPRICORN — EOU

Dacă astăzi lupul v-p mîncat 
un dușman, nu înseamnă că 
lupul vă este prieten.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Un deget se mișcă’ și vă arată 

direcția.

PROGRAMUL 
TV

S1MBATA, 20 FEBRUARIE J 
9,00 Bună dimineața I J

10,00 Actualități.
10,10 Șapte note fermecate.
11,00 Film serial pentru copil,
11,30 Tradiție ți perenitate in

Bistrița-Năsuud.
12,00 Alia ți Omega. 
13,00 Ora de muzică. 
14,00 TRANZIT TV. ORA 25.

Din sumar: Știri; Desene 
animate (ora 14,10); Atlas) 
Al doilea război mondial | 
Rugby (o.a 16,25): Scoția 
Țara Gălilor, in Turneul 
celor 5 națiuni; Film serial 
(ora 18,00); POVESTIRI CU, 
FINAL NEAȘTEPTAT | 
Tclcenciciopcdia (ora 19,15)] 
Actualități (ora 20,00); Ta-, 
bleta de seară ora (20,35) l 
Film artistic (ora 21,00) | 
INDISCRET; Cupa Cupelor, 
la handbal feminin (ora 
23,00): Koprivniee Po-.
dravka (Croația) — £hl» 
mistui Rm. Vilcea (repriza 
a 2-a); Concursul emisiu
nii; Film serial (ora 23,45); 
ELLIS ISLAND; Topul 
muzfjal european al sâp- 
tămînii.

DUMINICA, 21 FEBRUARIE 
9,00 Bună dimineața I 

10,00 Actualități.
10.10 Arlechino. .
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACW 
BEAU'i’Y, Episodul 5.

11,25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină.
14,00 Actualități.
14.10 Video-magazin.
18.30 Bcatles la Indigo.
19,00 Film serial. DALLAS. E- 

plsodul 208,
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. TREISPRE

ZECE LA GINA,
22.10 Duminica sportivă. "»
22.30 Convorbiri de duminică. 
23,00 Actualități.
23,15 Maeștrii teatrului româ

nesc.
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