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De- cînd e lumea lume, copiii, 
îndeosebi pe la vîrste mai fra
gede, sînt întrebați ce vor să se 
facă. Și răspunsurile sînt, inva
riabil, amuzante. Mai demult, dar 
și ceva mai încoace, încă de pe 
cînd Caragiale scria despre tînă- 
rul domn Goe, juniorii se visau 
ofițeri. In vremurile moderne, 
cu toate că și a fi modern este 
0 chestiune relativă, copiii, vră
jiri de aparențe, doreau să 
jungă, „cînd vor fi mari**, 
șoferi, ba cosmonauți ori
știu eu ce. Și în Statele Unite e 
la fel numai că acolo, așa cum 
citeam niște note de călătorie ale 
unuia care a bătut, ani în șir, 
lumea în lung și lat, iar acum 
zice că a fost dizident, orice 
copil, nu doar cei din cartierul 
Harlem, sînt mai ambițioși, vor 
să ajungă președintele SUA. Și, 
z ce-se, pot ajunge întrucît nu 
este decît o prevedere obligato
rie : să fie născuți pe teritoriul 
SUA.

Mi-au venit în minte aceste 
glnduri din două motive. Pri
mo : vom avea, pînă la începu
tul lunii mai, două alegeri, mal 
întîi cele pentru administrația 
focală, apoi cele generale. Se
cundo : nemaifiind încorsetați 
de acel păcătos sistem de 
mire a candidaților aleși, 
simțim liberi

acest 
trăim

nu
ne 

și ne comportăm 
ca niște copii zburdalnici, aflăți 
în recreație. Și este foarte bine 
așa, deoarece numai în 
fel avem convingerea că
tntr-o societate nouă, cu adevă
rat democratică. Mai acum doi 
ani și poetul Mircca Dinescu a- 
.rma, așa cum știm toți, că

• ca să soarbă o cafea în stradă 
și să înjure guvernul. Ceea 
nu era o prostie deoarece 
înjură o dată, de două ori,
iaci ori și cînd vede că nimeni

nu-I ia la rost, nu mai înjură 
întrucît capătă convingerea că e 
intr-adevăr liber. Și neluat la ochi.

Așadar începe competiția elec
torală, dar, ca în orice sport, nu 
pot cîștiga toți competitorii.

Cei mai frămîntați de acest e- 
veniment sînt, aca cum am se
sizat din considerațiile multor 
localnici, alegătorii. Ei au tot 
felul de gînduri care se sprijină 
pe realități de care se izbesc în 
fiecare zi. O astfe] de atitudine 
dovedește fără tăgadă că oame
nii nu sînt cîtuși de puțin indi
ferenți la viața politică și. prin 
ricoșeu, au nevoie să trăiască 
într-o ambianță socială civiliza
tă și de confort Urban cit de 
cîl.

Anul 1991, presărat cu destule 
amărăciuni și necazuri de dife
rite mărimi, a fost și anul în 
care s-au restructurat convinge
rile oamenilor, nu neapărat prin 
schimbări de culoare politică, și 
ne revenim, ca după un coșmar, 
din șocurile care ne-au zdrunci
nat. Acum este o perioadă de 
acalmie prevestitoare a unor 
tensiuni electorale, inerente, ca
re să se încheie cu așteptata 
stabilitate a administrațiilor lo. 
cale. Să se apuce odată de trea
bă în spiritul prerogativelor 
gale. Sint cam multe de 
orașele noastre însă nu 
văd prea curînd vremea 
voi mai auzi frecventul
„n-avem bani". Deși sîntem abia 
la mijlocul iernii, aștept primă
vara, vremea cînd se aude cum 
crește iarba și iese la iveală, în 
toată splendoarea, spiritul civic 
al gospodarilor.
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IMPORTANT!
In ziarul nostru de : 

bălă, publicăm lista 
didaților la posturile 
primari și consilieri, 
localitățile Văii Jiului.
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La Casa de copii din Uricani

Moș Crăciun a fost..

Tiberiu Sl’ĂTARU

chiar dacă a întirziat vreo săp- 
tămînă, venind de departe, și 
mai ales că a venit cu daruri 
multe, a fost binevenit. A fost 
o surpriză, o bucurie pentru a- 
cești copii atît de lipsiți de bu
curia căminului părintesc.

„Moș Crăciun întirziat" a fost 
un grup de cetățeni austrieci, 
dintr.un orășel turistic nu de
parte de Graz —• Furstcnfield. 
Grupul venea a treia oară în I,u- 
penl, în cadrul unei acțiuni uma
nitare mai largi, de ajutorare a 
copiilor bolnavi, handicapați sau 
cu educația neglijată. Conducăto
rul inimosului grup, dl. farma
cist Otto Weinberger, propricta-

. austriac
rul unei firme particulare, ne.a 
declarat următoarele: „Am mai 
fost în România și am văzut că 
vă lipsesc multe. Ne-a impresio
nat mai ales discrepanța dintre 
viața copiilor dv. și a copiilor din 
Austria. Diferența e mare și du
reroasă. De aceea, în acțiunile
ce le întreprindem și pe care 
le-am permanentizat, avem în 
vedere copiii. Să-i ajutăm, să le 
oferim cîte ceva din cele multe 
ce le lipsesc. Știm ca e puțin, dar,

(Continuare în pag. a î-a)

loan Dl'BEK

Moi dobinzi ia I.I.C
Casa de Economii și Consemnațiuni informează că începînd cu 

1 ianuarie 1992, dobînzile ce le va acorda la depunerile populației 
vor ajunge la :

• 25 la sută la depunerile pe termen de cel puțin un an, față 
de 10 la sută în 1991 ;

• 18 la sută la depunerile la vedere și în conturile curente 
personale față de 6 la sută in anul precedent.

leiescaunul va funcționa !
O situație, nu tocmai plăcută, 

impunea la începutul lunii de
cembrie întreruperea funcționă
rii tclescaunului din Parîng, lu
cru ce ar îi ucis orice activitate 
turistică în acest masiv. Efortu
rile factorilor de decizie de la 
RAGCI. Petroșani de a găsi o 
soluție pentru funcționarei în 

continuare a telescaunului au 
dat roade și acesta nu a fost o- 
prit. Domnul Ernest Schlezinger 
ne asigură că va funcționa fără 
întrerupere pe tot parcursul anu
lui. Deci, o veste bună pentru 
iubitorii muntelui și pentru toți 
cei ce vor să petreacă clipe de 
neuitat. în frumusețile pe care le 
oferă masivul Parîng. (G. C.)

Doamna EDELHAUSER și partidul miriapod
La cîteva zile după ce am pă

șit in noul an. revigorați de re
trăirea frumoaselor sărbători 
ale Crăciunului, viața cotidiană 
ne.a aruncat din nou în groapa 

cu lei a politicii. Cursa electora
lă s-a declanșai într.un cadru 
național absolut original. După 
o întîlnire cu primul ministru, 
reprezentanții Convenției domo- 
crat'ce au avut ciștig de cauză 
piixind garantarea neutralității 
postului național dc radio și te
leviziune. Partidelor lj se asi
gura astfel, în mod echitabil, po
sibilitatea democratică de a-și 
prezenta la TV și în emisiunile 
postului național ele radiodifu
ziune, programei': proprii și 
promisiunile prin care mizează 
să-și cneereHsr.i alegătorii. Deiși 
Cri mai mulți dintre noi se ■ imt 
(oplc.iți d' povara grijilor zil
nice și din ■ <’ în mai amenin
țai dc prr vi deri sumbri pe 
1- m m 'Urf, ca Urmnr a sti.i- 
bai perioadei <!<-» șoc a refor
mei economice, nil pulem să 
ramincm nepăsători la viața po
litică. Dialogurile înlimplătoare 
de f»e stradă și din familie alu- 
nor-i invariabil spre f„ni” rit 

tonte politice. Nu putem fi nepă
sători în fața întrebării: pe cine 
alegem în funcțiile de primari, 
prefecți și consilieri ? Dar, mai 
ales ne dorim deputați și sena
tori integri, compctenți, buni

politii i ni, capabili să și aduc., 
o contribuții’ cit mai subsi.inți,iltî, 
în domeniul legi lativ, pen'ru 
revigorarea econom ci -,i unbu- 
natățirca (alilații viții o.imen 
lor r ne ‘laicsc în acea '• i țar .î.

Poate rit n -Aș fi scris i • 
rintluri, dn. â, înlimplaloi nu a 
lungeam să riînruc exist nț i u 
nor parlamentari d" ai noștii, 
aleși la 20 mai 1991) în num l>> 
Unor convingeri politice rari ,,u 
evoluat, ulterior, după cum a 

adiat violul. Pină la noi, bieții 
alegători, care am avut speranța 
că alegem prin vot pe cei ce ne 
reprezintă propriile convingeri 
politice, economice, de viață 
sau spirituale, au ajuns ecouri

care n -au dezamăgit. Urni din
ii' al -ști noștri, tara a striillh i 
in Parlament sau in .*> îl. au 
ti r rit. pui :i simplu dinți -im 
partid iii altul, cum ir alții p>r- 
le izul Or, uit mmim de a'ilu- 
d:ne politică inoialn. d' r"’-p.'<l 
bila rl„ ab lî'.ori, i| olrln.pi pa 
a'..' . • :r si resți'-r le m md i’ui.
I ’lll i , p u t id ■ m' i| I 11 i md' n a - 
Iu, o dovadă lemo i'rii.'i )’ >>.j- 
bili lalea d i op'a | il ier | >en * 1 ru o 
< Oliccpțic | r li' i se' l .t I i I irc. 

In primele zile, mai precis în
i treia zi a Noului An, am avut 
revelația bucuriei stîrnite de un 
Moș Crăciun întirziat in rîndul 
unei colectivități de copii. Erau 
elevii Casei de copii școlari din 
Uricani. Copii orfani sau aban
donați, copii din familii dezorga
nizate sau copii-problemă caro 
nu au avut parte, nici de sărbă
torile Crăciunului, de căldura și 
dragostea mediului cel mai na
tural — familia. Deci, zeci de co
ji^, fete și băieți, care și.au pe- 

’ut vacanța tot în Casa de co
pii. In scara ue Ajun au avut și 
Moș, și brad împodobit, și ca
douri. Dar, încă un Moș Crăciun,

de asemenea, parte din jocul de
mocrației. Dar din moment ce a 
[ost ales, în numele unor convin
geri exprimate de unii alegători, 
Un deputat, fot conform precep
telor democrației, arc datoria mo.

raia de a le respecta. In ca? < an. 
bar, firesc și ilemoi rație ar fi 
sii-și depună nrindalul, inain'.e 
de <i intra în alt partid

Am scris aceste rimluri in ur
ma dezamăgirii de c ire am f i t 
cop, in . al lini) că tln asll’il d.’ 
donn'at a ii’pc > il.H si o ca 
te zor i- ■ r |> a • a ori din hui m . - 
piui I ’e'. i os m; \ lni,r- I
11 UI- CI dr’l ■ llnt d v dna .1 ' I : i

I o f ab I.i '.'II mii I J'|" ' ■
l.i "co.o >i I d >i Ipil. m l. m; 

a renunțat și s-a înscris în Par
tidul Național Liberal. Mai nou. 
insa, f.gurează ca membru m 
Consiliul Federal al Partidului 
Radical. Adresa exactă liind : 
Radical Paily. Karoly (Tanacs) 
KRT. 9 IX cm ; 1075 lludapest 
— Magynrorsag. Din programul 
căruia se desprinde faptul că e 
vorba dc un partid ,,transnațio
nal", transpai tid, federalist, De
mocratic, non violent — Ghandi, 
demoi rat, ambientulist., ccologist, 
laic, liberal democratic, liberal 
socialist, libertar, antitolaiilar, 
antiprohibiționist, antipartidoc.at. 
anlimilitari'it și aiiticlerical. M i 
rog1 im fel de partid miriapod. 
d> numirile-prograin de mai sus 
I ind inACri.se clar în ziarul . a 
cestui partid intitulai „Part. Iul 
Nou" nr. IV. septembrie ovlom- 
br l'.ril și edil,il in. lim.l i 
mâii.i I

Vorba celebrului lima. ’ i 
ne mai lipsea. Nu avem, o„ie,. 
destule partide ?

O întrebare ne chindie pe noi, 
alei;.dorii incapabili de caiwb 
oni-.in politic, și totuși: cu cin 
votăm ?

\ im e| Sfl* ii
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ZORI NOI JOI, 9 IANUARIE 1992

Arta t'e s-ți da
Sint cunoscute incidentele petrecute spre 

sfîr>itui anului trecut la Vulcan si Petro
șani, din cauza lipsei buteliilor pentru a- 
ragaz. S-a ajuns la vorbe grele, la agre
siuni. Incidente'e au culminat cu agresa
rea unor persoane din Primarii, fără 'a 
Acestea să aibă vreo vină Numai că omul, 
aflat la necaz, nu mai stă să analizeze lu
cid o situație sau alta. Nervii lăsați .Iber 
I«i spun cuvintul. Cauza, lipsa butan ilui 
din țară și livrarea prefer ntială a bute, 
liilor, de către furnizori. Nu mai vorbim 
de întîrzieri si de vagoane de cale ferată 
vio ate. de sustrageri, de ilega'ități. Feno
menul a luat proporții de nivel național. 
Numai că avem noi un dar de a ne nune 
bețe in roate 1... După ce că nu sint bute
lii de aragaz cline. în depozitul .Comce. 
trol“ de la Vulcan, sau pmte tocmai din 
cauza acestei penurii — că doar .stăpinul 
învață s'n"a hoață* — se Detrcc si o serie, 
de ilegalități care grevează livrarea bute.
Iii or. Luni, 6 ianuarie am efectuat un 
raid inopinat la Vulcan. în zona depozitu
lui aminti’nlui .Competrol* si pe traseul 
obișnuit pentru transportul buteliilor. Am 
fost însoțiți în acest raid de domnul 
Gheorghe V'ntan. cel care răspunde din 
partea Primăriei municipiului Petroșani 
de livrarea butclii’or către popu'ație Con. 
statările sint stupefiante La gardul din 
spatele depozitului, fel de fel de indivizi 
schimbă butelii, cu sprijinul unor lucră
tori ai „Competrol* Se procedează sim
plu Prin spărturile din gard — și acestea 
întreținute cu grijă — se dă butelia goa ă 
fi banii — mult mai mulți compa
rativ cu prețul unei butelii. Din interior 
membri ai per.-onalului „Competrol* dau

s'nyiir peste picioare LECȚIA DE ISTORIE

1 E L E L E... (II)
in schimb butelii pline. Bișniță curată. In 
uceuaid vreme cei care au lost „Jraieri*, 
acuca oameni cort.cu ingiieața de la ore 
foarte nuci aștepund sa vina mașina cu 
butein la punctele ae scmmoare. Cliențn 
obișnuiți ai acestor puncte „uin gara* sml 
posesori, in marea lor majoritate, de in- 
sta.ațn sousticate sau artizanale pentru 
circuiația autoturismelor folosind butanul. 
Nimeni nu-i vede. Nu știm ce părere au 
polițiștii. Noi le putem pune la dispoziție 
fotografiile făcute la fața locului. Fia. 
grant delict. Sursă de bani nemunciți. Vor
ba aceea, „cine poate...*. Pe traseul dintre 
Vulcan și Petroșani ne-am aflat in spate e 
unei mașini cu buteiii care mergea — am 
aflat ulterior — la Petrila. Șoferul a oprit 
pe drum de circa 8—9 ori. Ba in zona Îs. 
crom, ba pe la Livezeni, ba prin „Aero
port*. Să fi avut vreo pană 7 Aș I Omul 
lua legătura cu diverși posesori de autotu
risme. Schimburi de butelii pe loc. Bani 7 
Unii au și dau. ceilalți au și tot mai iau, 
iar săracul stă și așteaptă zile în șir. Au. 
torul acestor rînduri a aflat din discuțiile 
purtate cu diverși cetățeni din zona Is- 
croni, că prețul de schimbare a unei bute
lii de aragaz a urcat la „negru* spre 5—6 
și chiar 7 sute de lei. Speculă ordinară. 
Costul real pentru schimbarea buteliei, dat 
fiind că este subvenționat de stat — se 
ridică ia numai 40 de lei. Situația tinde 
să devină dramatică. Ne mai mirăm de 
nemulțumirile cetățenilor 7 Cerem po’iției 
să intervină șî să curme această „mafie*. 
„Același Jucru este valabil — sublinia dom
nul Gheorghe Vințan — și pentru conduce
rea „Competrol*. Ordine trebuie făcută 
odată și odată, (loan ȘTEFAN)

Actul sonor durează puțin : de 
la zeci de secunde la douâ.trei 
minute, timp foarte scurt în care 
se întîlnesc o seamă de condiții 
ce concurează la producerea lui. 
Oamenii platformei știu să emi
tă un chiot care alungă lupul, 
un chiot de mare intensitate'ca
re se termină brusc, tocmai spun 
ei, pentru a nu supăra pe „Hele 
Frumoase'1. Se pare că omul 
preistoric a cunoscut un cod di- 
recționat pe anumite viețuitoa
re, în a le chema sau a le res
pinge. Mai mult, adaugă cercetă
toarea amintită, după aprecieri, 
le lui Robert Charroux, omul 
preistori- a cunoscut suficient 
de bine domeniul ultravibrațiilor 
care , să cliveze silexul în scopul 
„cioplirii* diverselor unelte 
din piatră. Miturile poporului 
român erau încheiate în mo
mentul contactului cu populați
ile slave, pe care le-a și absor
bit. Populațiile slave au și pre
luat elemente din mitologia ro
mânească moștenită fie de la au
tohtoni, fie latini, lată cazul o- 
rașului Deva, cu o cetate zidită 
în evu] mediu peste rămășițe 
antice. Românii le-au atribuit 
„Celor frumoa-e'1 întrucît se 
pierduse firul istoric real. Sla
vii au preluat în traducerea lor 
„fetele11 și a rezultat Deva. In
fluența slavilor s-a vădit și a- 
supra vecinilor noștri de la a- 
pus. La rîndul lor, ca veniți mai 
tîrziu, ei au primit de la slavi 
acel „Deva11 existent și astăzi. Ia
tă clemente de mitologie care au

totuși, e ceva. Și tot ce oferim 
O lactm cu multă Orugoste. Aju. 
turn >1 ane ;ăn estice. Noi, gru
pai nostru, auica, ne-am tixat și 
raminem pe Lupeni — deci, 
l<'iiiunia. .>i, ceea ce ne bucuru 
€sie iaplul că putem ii de folos*.

Grupul immo,iior austrieci se 
afin, ueci, a treia oară in Lupeni. 
Oa.pețn au adus, ca >i in alte 
dăp, mai ales medicamente ș- 
obiecte de îmbrăcăminte p l itri 
copii. Și de astă dată <iu vizitat 
și au oferit daruri de să FVori 
copiilor internați in Secția de pe
diatru- a Spița.ului Lupeni și u 
Crești din Um ani. Toate Iar jri- 
le medicamentele șl materi i r. 
le sanitare s.au obținut din do
nări. Acum au fost trei micro
buze arhipline. Următorul trans
port, la primtîvnră —

adus în final numiri de locuri șl 
localități. Multă vreme studiul 
asupra acestor probleme a fost 
destul de firav din cauza fricii 
„materialismului11 de țesătură 
mitic-religioasă.

Acum optsprezece veacuri ce- 
tățeanul roman Bassus, ridica 
la Germisara un aitar pe care 
a pus să se incizeze următoarea 
inscripție :

„Ție, regină a apelor,
nimfă, podoaba pădurii 

Bassus, ale cărui rugi
tu le-ai plinit bucuros. 

Ți-a dedicat, dintr-o stană
de marmură, altarul acesta 

Lîngă Germisara ta,
pe întinsele culmi\

„Alea frumoase”, „contempo
ranele” noastre comit și alte 
fapte, nu întotdeauna bune. Așa 
de pildă bărbaților li se schim
bă chipul, uitătura, nu mai pol 
vorbi. Vechile zeități daco-roma- 
ne nu au putut fi dislocate; im
pactul cu noile credințe, le-a 
deviat însă sensul acțiunilor așa 
cum s-a întîmplat cu șarpele, în
zestrat cîndva cu un important) 
rol protector. Cum el nu a putut 
fi dezrădăcinat ca idee, dea
supra lui a fost instalat un sfînt 
militar, Sf. Gheorghe, care fl 
străpunge cu sulița. Istoria mi
turilor noastre lămurește o sea
mă de elemente obscure care au 
dăinuit și dăinuie în spațiul nos-. 
tru cultural

Sfîrșlt

V. MORARU

Sat clopote peste amintiri
ar. 

ace- 
se 

pai-

Priveam, ca ?t acum, pe 
gintul aceleiași ferestre șl 
lia,i lacrimi dumnezeiești 
preling au pe obraj.i mei, pe 
rti'-le tale, pe u rnele noastre. Ca
rii' Mai ” se cobori din inalt, în
stelată ■■ ’t nșeă, și-un moș blajin 
n mm r-.ia pe creștet, in timp ce 
n<a — a, noi ‘ — ne amin-
t. ;m gcnunh’i zgiriați, de 
busunur -le umede de zapadă, de 
fular- ■■ uitate prin parcuri.

Acum... tu ai tot ochii mari șt 
tot același zr nbi t (ascuns 
fumul țigării) ți l-at uitat 
buze Acum genunchii mei 
mm ard pe un colj de scaun 
Iru a putea privi misterul < 
}e-.e afară...

Doar ninge. Se aud clopotele 
bătind. Ori inimile noastre ce se 
deschid vibrind spre ziua de

sub 
pe 
nu 

i peti
ce se

mîine ? In noaptea acea-ta ne 
dezbrăcăm de amintiri și sufle
tele eliberate de povară izbuc
nesc victorios ina-nfe. A mai tre
cut un cin. Ști-vom noi, oare, tîti 
vor mai urma acestuia ? Și nin
ge. Ne spală cerul în puhoi de 
lacrimi, descătusîndu-ne de ieri, 
dindu-ne speranță pentru mîine.

Un sm'iur ceas. O singură 
novate Ne na'tem si muri^t. O 
elită c dc.ajuns, Secunda Anului 
Nou. Dincolo de cristale, șampa
nia se revarsă învolburată 
fierbinte. înăuntru, în noi, 
g- le curge domol, a~.t?ptind.

Bat clopote. Sau inimi ? Și 
ge. Copiii de ieri, părinții de 
spre ciți .mulți ani ne îndrep
tăm noi, astăzi ?...

si 
rfn.

nin- 
azi.

Mihacla CUCU

Alt cadavru descoperit
Ieri dupu-amiază, la Vulcan, 

lume multă adunată pe malul 
p.riului Morii, in aprop.erea ve
chii piețe agroalimentare • ora_

știlui. Cauza : descoperirea unui 
cadavru al unei p.-rsoane de sex 
mascu-in, dispărută — se pare 
— de mult timp. Poliția efectu
ează cercetări. (Gh.O.)

Moș Crăciun a fost... austriac Boli venerice la copii!
(Urmare din p.ig. 1) Fină atunci, să reținem. Insa, 

ce a lust mai irumos in cacirui 
recentei vizite și, anume, seara 
ue bucurii datoiaia tntiimni cu 
„Mo> crăciunul uuirziat* la Casa 
de copii școian uin Uneam.

...In ^aia de mese a apftrut, 
spre taseinuția zecilor de copii, 
un brad gala impuuobit și cu iu- 
nonume aprinse, urau adus cinar 
din Austria. A urinat deșertarea 
„^acului* ui moș Crăciun. A lost 
un „-.ac* niaie oin care au lost 
mulțumiți toți copiii aflați in 
școala, surprizele au „răsărit* u- 
na după alta, fund dăruite cu e- 
moție de uoamna profesoară Sie- 
gried Weinbergcr, soția condu
cătorului de grup, de ceilalți 
membri ai grupului, domnii ar. 
Aloi:; Bernkopf, Harald Preinin- 
ger, specialist In finanțe și Rein- 
hard Hanselitsch, patronul Unei 
itrme particulare. Și au fost pil. 

mite cu și mai multă emoție dc 
cei peste 60 ue copii. Darun.e au 
constat din pachete cu dulciuri 
delicioase, Jucuni de o mare di
versitate, obiecte de îmbrăcămin
te și frumoase curți de povești. 
au primit cad tur. toți copiii. A 
și lumas, din toate, și pent. u Ca
sa de copii, pentru cei allați in 
vacanță.

A fost frumos; a fost duios. 
A fost o scara pe care, probabil, 
cu greu o vor uita atit generoșii 
oaspeți, cit și nucii amfitrioni ca
re au răsplătit darurile, prin in
tonarea frumoaseloi colinde ro
mâni ști.

...A fost frumos, a fost duios. 
Dar o Întrebare totuși rămine. 
Piuă cînd va dejAnde bucuria
copiilor noștri, fie și dintr-o Ca
să dc copii, de generozitatea al
tora 7

Scurt dialog, mai zilele trecute, 
la secția de copii distrofici a Spi- 
talu.ui municipal, situată în car
tierul „Aeroport* din Petroșani. 
„Mal aveți cazuri suspecte de 
SIDA 7*. „Nu, s-au luat măsuri 
și am lichidat acest fenomen*. „Cu 
ce vă confruntați 7*. „Cu— si
filisul. Două cazuri I... Da, ați 
auzit bine. Copii în vlrstă doar 
de cîteva luni sînt bolnavi. Tra
tamentul se desfășoară corect 

COȘBUC Șl APA SÎMBETEI
Unii spun că n-nr fi treaba noastră s$, ne băgăm nasul peste 

tot, cu n-om fi noi moașă comunală. Se sparg conducte, se pierde 
apa, se aduna gunoaiele, nu le la nimeni, nu merge trenul, nu vina 
autobuzul, nu vine elicopterul... ei, și 7 Toate acestea n-au un di
rector sau mai mulți, care să se ocupe de ele 7 Au. Și-atunci dq 
ce vin oamenii de pe strada Coșbuc să ni se plîngă nouă că 
intru apa In case, de la o conductă spartă în strada vecină, încă 
din vară,t defecțiune pe care cel „compctenți* în materie n-au ochi 
6-0 vadă 7 Cine poale, să răspundă I ,

Avem tot ce ne trebuie. Noroc 
că, depistat la această virstă și 
tratat corespunzător, sifilisul 
nu lasă urme*. „Cauza 
rinții*. Adică oameni devenițl 
pericol social, adăugăm noi 
( Dialogul l-am purtat cu asii, 
tenta șefă a secției. Din motive 
lesne de Înțeles nu îi dăm nu
mele. Oricum, intrăm in Europa, 
nu glumă I (loan ȘTEFAN)
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Portocale pe săturate, 
zahăr tot un kilogram

Se derulează, iată, ca un ciclu 
al naturii, contractele și aprovi
zionarea p , ulației cu bunuri 
de larg consum de către „Rete
zatul" S.A. Petroșani, prin a- 
ceeași filieră a relațiilor directe, 
a puținelor contracte încheiate 
și a repartițiilor produselor de 
balanță, care, dincolo de moște
nire, arată și starea jalnică a 
agriculturii române, dublată de 
starea „de veghe" a atîtor și a- 
titor care, încă mal arată cu 
degetul. Poate că cele 182 mili
oane lei încasați In Luna cadou- 
n.or și a sărbătorilor de iarnă, 
din munca cu „ridicata" 
a acestei societăți, mai descre
țește fruntea cumpărătorilor 
oferă o rază de speranță în 
cest '92, intrat, de curînd, 
moralul destul de șubred 
consumatorului, izbit de prețuri 
fără noimă și vîrtejuri fără fur
tună.

Așadar, vom avea porția de 
zahăr, tot un kg și în această 
lună, pe care lucrătorii aminti
tei societăți vor să o asigure la 
ti, acoperind restanța lunii de
cembrie și trecînd la aducerea 
din țară (prin diferite vămi) a pro
dusului mult promis de fostul și 
actualul guvern. Și dacă tot 
sin te ' la produse din afară (cea 
n, nare cantitate de zahăr se 
aduce din Polonia și Iugoslavia), 
să mai spunem că 75 tone de 
cafea vor intra, dt de curînd, în 
depozite, conserve import, citrice, 
țigări și produse zaharoase. Des
pre producția internă vorbesc 
conservele noastre de legume, de 
fructe, de carne, de pește, brin- 
zelunle, băutur.le, toate la pre
țurile liberalizate și etichetate, 
tot de slabă calitate.

Untul și carnea de pasăre, a- 
lături de zahăr și ulei răni iu în 
continua, e produse subvențio. 
nate de stat și. deci, în sar_ 
e.na „Retezat"-ului de a le a- 
duce de la furn.zori, producă-

de la mari distanțe, negoci- 
cît se poate de omenește

Ș» 
a_ 
în 
al

tori 
ind 
prețul cu firmele care au scăpat 
de sub control ca și guvernul, 
buna lor credință, acoperind prin 
acest preț în primul rînd nemun- 
ca și nu produsul.

Dincolo de ce a fost „Retezat"- 
ul rămine pe poziții să aducă 1 
tot marfa care există de la 
partener sau altul și 
re s-ar cere pe piața 
portind transportul 
nu ca un adevăr, ci 
scripție. Deocamdată !

un 
nu cea ca_ 
liberă, su_ 
îndoielilor, 
ca o pre-

Dorel NEAMȚU

ZORI N o r

Vremea nu ține deloc cu RAGCL-ul. S.a 
încălzit și s.a topit zăpada. Și au ieșit la 
iveală gunoaiele. Orașele noastre sînt pli
ne de gunoaie, care, probabil, au făcut 
și Crăciunul și Revelionul toț neridicate. 
Au intrat în noul an și ele, la fel de ne
deranjate. ca și utilajele care ar fi trebuit 
să le ridice. Dacă Situația ar fi așa numai 
într-unul din orașele noastre, am putea 
crede că, cei de la RAGCL nu-și fac da
toria. Cum insă situația e generală, e lim
pede că alta e cauza. Iar această cauză 
este lipsa de motorină. Deși în țară au 
intrat cantități importante, în ultimul timp, 
se pare că în Valea Jiului aceasta ajunge 
mai greu și unul din efectele lipsei 
motorină îl constituie și neridicarea 
noaielor. O simplă privire aruncată 
așa-zisele puncte gospodărești, dă adevă
rata dovadă a lipsei de gospodărire în 
care se zbat orașele noastre. Totuși, situa
ția trebuie să impună o soluție. Trebuie 
să se găsească o cale de ieșire pentru că o

de 
gu- 

spre

DOI „ELEFANȚIii

astfel de Line, cum este ce.. 1 
zile, coroborată cu mizeria . 
întîlnim la ‘ol p nu I
tuie» decit o .ur'.ă rina l in 
declanșare a unor pi I mu 1’ 
titea lipsuri ite avem, ex 
mai lipsi D -ie
ne ferească Demnul, e mai I 
rim noi C<> părer'. aveți domnii ■
vă ocupați ci robleme'.e de curățenie a 
orașului 7 (G C.)

)

• le
< •>

ie 
i. 

ne- ir
■ i să 

’ n o fo
care

NOTA RED.\OTÎE1 
începînd c!p a-tAzi 

amplă operațiune de 
lor“ în toate orașele 
la care tonte forțele se vor conrentra snre 
un singur țel eradicarea acestui 
care pătează r'|‘a orașelor In caro ne 
cern veacul Redartoni noștri, af’ati 
teren vor consemna minut cu minut, 
zultatele, pentru a vă ține la curent 
date de u’timă oră.

se declanșează O 
curățire a „gunonle- 
Văii Jiului, acțiuni

flagel 
du- 
pe 
re- 
cu

LA PETROȘANI
Cu mulți ani în urmă se spu

nea, cu trist umor, că, pentru a 
fi recunoscut in țară, un artist 
trebuie să fie consacrat la Paris. 
Și acum, cÂnd viața culturală și 
artistică din Valea Jiului (și nu 
numai) este lipsită de 
crurile 
istoria care se repetă.

Mai sînt și talente apreciate, 
tot ca 
alte părți Așa cum este copilul 
Gabroveanu Ionuț, elev In clasa 
a VI-a la Școala generală nr. 1 
din Petroșani. Printre bucuriile 
lui de sfirșit de an a fost și ves
tea că a clștigat un concurs de 
artă plastica, organizat la Mu
zeul copilului din Wupertal (Ger
mania). Acolo a fost ediția îi 
VI-a și a avut ca temă „Circul", 
Copiii au aflat știrea despre a- 
ceaslă manifestare de la profe
sorul Eugen Bencău, el însuși un 
insp.rat 
insuflat 
creație, 
pină la 
nul trecut, lucrări realizate de 
mai mulți copii. Aproape că și 
uitaseră de ele intruclt, cum

par a respecta
relief, Iu_ 
butada cu

atunci, mai întîi prin

artist plastic, care le.a 
elevilor săi dorința de 

Spre Wupertal au pornit, 
data limită, 31 august a-

por- 
cei

aflat

■ :■

este cunoscut, mulți bat la 
țile artei, însă puțini sint 
chemați.

Acum vreo lună Ionuț a 
că a ciștigat un „Elefant" de aui
și unul de argint, concursul te
matic al copiilor fiind dotat cu 
astfel de trofee. Așadar, din cei 
31 de elefanți de aur și din cei 
150 de argint, ciți s-au atribuit 
la această manifestare artistică 
deschisă copiilor din toată 
mea, unul de 
argint se află 
plătindu-1 pe 
nuț.

aur și unul 
în Petroșani, 
Gabroveanu

Iu. 
dtn 
rAs-
lo-

Ca toți copiii, el desenează d« 
mai mulți ani Acest premiu estq 
posibil să-i marcheze viața C< 
preocupări are acum ? „Tema 
vi. re. ediții a concursului d< 
la Wupertal. Care este 
apă, ura I". Mă gîndesc de 
acum la desenele ce 
ce‘‘.

Pină atunci Ionuț 
bucură de zilele de 
apoi, la învățătură. Talentul șl-J 
cultivă cu sprijinul generos -J 
profesorilor. Dar originalitatea 
e<,te numai a lui.

le voi

„Apă,
P« 

fa.

maise
vacanță șl

Tiberiu SPATARU >i

,7/ [tl

/■w

TERMOCENTRALA PAROȘENI— 
CUM ESTE ȘI CUM VA FI

Pentru eMișvUui-nu de la Paroșeni, 
Cruc.unu. și Au ar i»uu au liceul tara cuu- 
M.mnuica vreunui esciuaku.e deosebite. 
Prima avane a fusl semnalată duminică, 
5 ianuarie, cind, la uia 1, au fost opt ne 
cazanul 1 și lurbma 1. Ga uza; fisurarea 
unei suduri .a conducta de abur viu te 
leagă caz unui de turbina, in aceste con
diții, au ruinas in funcțiune cazanul J ți 
turbina 2, cantitatea de energie electrică 
produsă fund de 10 MW, iar cea termică 
de 1U0 Gcal/oră, ia porametriî de 82 gra
de Celsius pe iur și jO grade pe retur-

Conducta de care aminteam nu este, afa 
cum s-ar crede, asetnunatoare uneia Je 
canalizare, de exemplu. Aie un diametru 
de 273 mm și grosimea peretelui de 18 
mm. Construită din oțel aliat, ea permite 
circulația aburului viu ia o presiune de 
100 atmosfere ți La o temperatură de 500 
țrade Celsius. In atare situație, desigur 
că ți operațiunea de in.ocuire a porțiun.i 
fisurate necesită o tehnologie de sudură 
destul de pretențioasă; tratamente termi
ce și control al sudurii prin metoda ullra- 
tomeă ți raze gamma Meseriașii de la E- 
neigomon'-aj SA au trecut, totuși, și a- 
cest examen, lucrarea fiind încheiata — 
după o muncă non stop — In 7 ianuarie, 
la ora 24. Ieri dimineață, la cazanul I iu 
fost aprinse focurile, iar la 9,30 acesta a 
intrat in paralel. Sarcina centralei a u- 
juns la 35 MW. La vra 13 a fost pusă In 
funcțiune ți turbina I, ceea e înseamnă 
ridicarea sarcinii electrice la 10 MW ți la 
95—100 grade a temperaturii pe tur a a- 
gentulul termic.

Cazanul nr. 2 este oprit, fiind în revizie 
tehnică planificată. Aceasta în perioada 
I—15 Ianuarie. După termenul respectiv, 
uzina urmează să producă 50 MW energie

□ z<
<
Q
<U
x

electrică și — funcție de temperatura de 
afară — pină la 140 Gcal/oră.

In ce privește cărbunele, acesta este 
asigurat intr-un mod acceptabil de către 
RAH, a spus dl. îng. Alexandru Flaidăr, 
duectorul termocentralei. Stocul actual 
este de 11 000 tone. In perioada sărbători
lor, Intre Crăciun și Anul Nou, am primit 
o garnitură formată din 34 de vagoane — 
1700 de tone — din portul Constanța, con- 
ținind cărbune adus din Africa de Sud. Un 
cărbune foarte bun, pot zice, avea puterea 
calorific* Intre 4500—5000 Kcal/kg. Pe 
acesta l-am utilizat în amestec cu cărbu
ne de Valea Jiului Rezultatele au fost 
foarte bune.

Un alt amănunt aflat la Uzina Paroșeni 
este cel legat de lucrările de investiții și 
retehnologizare care se desfășoară aici. 
Cu sprijinul Prefecturii Județene, a fost 
contractată, la uzinele .Vulcan" București, 
executarea unui cazan de apă fierbinte 
(CAF) de 100 Gcal/oră. Cazanul respectiv 
— conceput ți construit total diferit declt 
actualele cazane cu aburi — va fi montat 
pe malul drept al Jiului de Vest, lingă 
incinta termocentralei. Punerea lui în 
funcțiune va însemna creșterea cu 100 
Gtal/oră a capacității de ț»rmoficare. „Va 
fi ca o centrală, sublinia dl Flaidăr, rolul 
său fiind acela de a supraîncălzi agentul 
primar Ieșit din uzină și expediat locantă, 
ților Văii Jiului CAF ui acesta pei mite 
ridicarea pe tur pină la 150 de gi a ie a 
temperaturii agentului tirinir, noi — cu 
actuala instalație — puțind merge doar 
pînă la 120 de grade. Instalarea lui — uro- 
îcctele sînt gata — va fi asigurați', de E- 
ncrgoconstrucția SA și EnergomontaJ SA“.

Gheoighe OI.IEANU

scurtissimel
HOȚII! HOȚII!

Nu contenesc zvonurile — și mai ales confirmarea lor — des
pre laptele antisociale, comise m plină noapte sau in pună zi, in 
orașele noastre, doldora de civilizația străzii, pline de in livizi -i 
specimene mai indescifrabile decit o semnătură, mai vărgați decit 
un viitor.

La Lupeni, Florca Mihai Peltică comite o tilhărie tm'potriv-i 
lui I.C., in siația CtR din localitate, ușurtndu-, pe acesta de o 
însemnată sumă de bani. Poliția ii ia urmele, hăituindu-1. pină in 
ziua cind pune mina pe el și-i arestează fără dubii.

Nicu lhe Marian, mai brav 
mișelește victima, debarasin l-o 
Numai că la două săptumim i 
de po iție, care.l fixeazu iii *. 
decata de. apoi

și mai hoț decit primul, atacă 
de 1500 lei șl ceasul electronic, 

■piește ceasul In fața ofițirului 
-i 11 trinu.e la arest p.ntru i i-

La Lupeni, ca peste tot, 
dezolant, iai cui șa pentru ui 
tru cu dotările pooției și ■■ 
de exigență și .<e Uemocia. 
cai or legi, iui „statul" iih . 
cruzimii Ha. ,D.N.)

. infracțiunilor a luat J ,
. ri a 101 se iace cu „cil este"

Hule încu nu corespund st,i .■ 
li. n „el" alpanează împotriva un

ui su aluce lapteiv. pc măsură

Bunul de T n i .m pen i 
ncret ede, și in a si <rn 
torie. Dai a uu ,.',i viz.iu 
Ungaria o pilit , laee in 
de 23—24 și . ■ lamidiK 
de Turi'..m pdP'U I n» 
Petroșani ' .i -i >i
la disj)O7iț e. .ș I u| '
domnul M.'inn i x n. 
mat că a '-;i i . a--, e .'

H îl -

n ,u iî t> .ni 
lee .,m,i i

i ij 11 e

■ - ‘ ili eAt’i t

ud de stractivâ.
[ -.riui și caz t- 
iii ■ Va ti îă- 
ni B.ine Fehx.

j (.i oximativ 
nnpui tre- 

ii' , u și dum- 
i e p i'iți»
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1rActualitatea internaționala
ELICOPTER DOBORIT

Un elicopter ap.irținînd comu
nității europene, aflat în misiu
ne de observare in Iugoslavia, 
la bordul căiuia se aflau oficia
lități ale organismului european 
a fost doborit în timp ce survo
la spațiul aerian al Croației. In
cidentul a fost provocat de tru
pele federale iugoslave, care au 
atacat cele două elicoptere, tirul 
de artilerie curmînd zborul eli- 

1 copterului și viața celor ce se a- 
flau la bordul său. Această nouă 
acțiune a trupelor federale, con
sumată în perioada de încetare 
a focului, stipulată de un nou 
acord în acest sens a stîrnit în 
întreaga lume un adevărat val 
de proteste, mai multe guverne 
cerînd măsuri drastice împotri
va celor vinovați și bineînțeles 

asupra Iugoslaviei. Ambasadorul 
Iugoslaviei la ONU a informat 
organismul mondial că prima 
măsură decisă de autoritățile iu
goslave a fost demiterea din 
funcție a comandantului aviației 
militare și arestarea sa la domi
ciliu. O comisie de anchetă a 
guvernului iugoslav a fost de
semnată pentru a elucida cau
zele acestui grav incident, pen
tru ca asemenea situații să nu 
se mai repete. Noua încălcare a 
acordului de încetare a focu
lui venită de astă dată din 
partea trupelor federale consti
tuie, potrivit părerilor observato
rilor politici, încă o piedică în 
desfășurarea căștilor albastre 
în Iugoslavia, pentru menține
rea păcii.

SITUAȚIA DIN GEORGIA

Noile autorități din Gruzia 
n-au reușit încă să instaureze 
calmul în republică, după pleca
rea de la putere a președintelui 
Gamsahurdia. In capitala re
publicii, Tbilisi, peste 5000 da 
persoane, fidele fostului pre
ședinte au demonstrat, cerînd 
populației să nu asculte de noile 
autorități. Marșul demonstran
ților a fost întrerupt de grenade 
cu gaze lacrimogene și de focuri 
de arme automate, trupele mi
litare. conduse de opoziția care 
a preluat puterea deschizînd 
focul asupra demonstranților.

Fuga președintelui Gamsahur- 
dia, ales anul trecut cu o ma
joritate de 87 la sută, a interve
nit în urma mai multor luni de 

asediu asupra clădirii guverna
mentale, din partea opoziției și 
a trupelor militare, care au tre
cut de partea opoziției. Intra
rea președintelui Gamsahurdia 
în criză de popularitate s.a pro
dus după puciul de la Moscova, 
in timpul căruia președintele 
gruzia a făcut cîteva mișcări 
greșite. El a trecut în subordi- 
nea sa directă trupele militare 
și pe cele ale miliției șl a desti
tuit, prin decrete prezidențiale 
pe comandanții acestora. Miș
cările sale, sinonime cu reinstau. 
rarea dictaturii l-au costat 
scump pe Gamsahurdia, nevoit 
să părăsească țara. El s-a refu
giat la Erevan, capitala Arme
niei, unde a cerut autorităților 
armene să-i înlesnească pleca
rea în occident, împreună cu fa
milia. O delegație a noilor au

torități gruzine a sosit ieri dimi
neață la Brevan, pentru a cero 
arestarea lui Gamsahurdia și în
toarcerea sa în Gruzia pentru a 
răspunde în fața legii pentru 
faptele sale.

Autoritățile gruzine au cerul 
fostului ministru de externe al 
URSS, Eduard Sevardnadze să 
accepte un post în noul guvern 
pentru a se instaura democrația 
în Oeorgia, cerere, care potrivit 
declarației lui Sevardnadze, a- 
flat acum fără nici o funcție, va 
fi acceptată. Nu se precizează 
însă ce portofoliu i se va oferi 
acestuia, însă mai mult ca sigur 
el va lucra la externe, cu toata 
că popularitatea de care se bucu
ră Sevardnadze în Gruzia între
ce popularitatea oricărei alte 
personalități politice din această 
republică.

I Programul IV
JOI, 9 IANUARIE 1902

■ •F —• —

MICA PUBLICITATE
VÎNZARI

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Ușurința asociațiilor de idei 

favorizează Înțelegerea clară a 
situației reale și adoptarea con
duitei optime.

Diurnul pe care ați pornit 
te avea un singur sfir-it. 
consecvență, nu veți atinge 
patul...

poa-
Fără

ca-

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Oricît v-ar fi de greu, se im
pune temperarea spiritului critic, 
pentru evitarea unei riposte fer
me.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cind toate te îmbie, e ora 
toate te părăsesc...

cînd

PEȘTI
20(19 februarie — martie)

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

în 
la

care v.ați 
reverie, a-

Deși locul călduț 
instalat predispune 
veți grijă ca picioarele să vă ră- 
mlnă pe pâmînt.

Iluzjile, din caro v-ați 
covorul fermecat, cad una 
una. Adevărul înviorează 
tul...

țesut 
cile 

spiri-

15,50
16,10
16.45
17,10
18,00
19.30
20,00
20,35
20.45
21,15 Reflecții rutiere.
21.30

Actualități.
Calendarul zilei.
Desene animate.
Super Channel.
Ora de muzică.
Oameni de lingă no': 
Jazz-TIagazin.
Actualități.
Audio-vizual studio. 
Tclcșcoala în... vacanță. 
Cursuri de limbi străina.
— Limba englezii.
15, 16, 17, 18.
Vîistele peliculei.
Serial științific.
Pro Patria.
Studioul elocloral
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Studioul economic.

1

Film serial.
Dallas. Episodul 90.

Reporter ’92.
Cronica Parlamentului.

•— Actualități.
Agenda electorală. 
Stadion.
Recomandări din program,

VlND vidcorecorder Akibo, radiocasetofoane mari, microbus 
Fiat-Ebrasiata, capacitate 850, cu 8 locuri, mobilă sufragerie și 
dormitor, casă, strada Anton Pann nr. 30. (4633)

VlND televizor color Schneider, stereo, telecomandă, sigilat. 
C-tin Miile 4/20, după ora 15. (4629)

VlND, pe valută, teren, 1000 mp, zona Ilermes sau schimb 
cu apartament. Telefon 41572, între orele 16—20. (4628)

VlND televizor color, diag.-nală marc, magnetofon Deck, dublu 
radiocasetofon cu compact disc. Șt. O. Iosif, bloc 2A, sc. V.r afl 82, 
între orele 16—18. (4618)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, două camere, Petroșani Nord (Cloșca), 

4/18, cu apartament, 3—4 camere, aceeași zonă. (4588).
SCHIMB casă colonie, trei camere, garaj și anexe, Lonea, stra

da Liliacului 7, cu apartament 2—3 camere, Petroșani, zonă cen
trală, exclusiv Aeroport. Relații, telefon 42068 sau la adresă după 
ora 16,30. (4615).

SCHIMB apartament, două camere, slrada Șt. O. Iosif, bloo 
1B, sc. 4. ap. 49, et. II, cu apartament, trei sau patru camere, 
centru, după ora 16. (4604).

SCHIMB garsonieră, confort I, Gen. Uragalina, 10A/17, cu 
apartament, 2—3 camere. (4591).

DECESE

BERBEC 
(21 marlic — 20 aprilie)

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

O scară superbă. In care 
▼orbește mult, dar multe lucruri 
rămîn nespuse. Nu forțați nota 1

se
Înainte de a acționa, luali toate 

măsurile, pentru a nu lăsa 
me și „semne“ I...

-22,30
23,00

ur-

SCORPION
(22 octombrie —- 21 noiembrie)

23,35
23,50

0,15

VINERI, 10 IANUARIE 1992
Ieșirea din încurcătură presii 

pune șantaj; șantajul dezonorea. 
ză; unica soluție — așteptarea...

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

SAGETAiOR
(22 noiembrie —> 20 decembrie)

Implicarea In ’nciil 
cere o anume dotare, 
riscați enorm 1

^================

de culise 
Ncavin l-o.

*

Afișarea unei false duplicil ți 
creează si'uații comice, dar 
grijon-ază anturajul. ’

in-

Ora de închidere a ediției: 14,

Casa de Modă a Teatrului
Dramatic „Ion D. Sîrbu”

<le croitorie bărbați—dame.

COLECTIVUL redacției ,,Zorl noi1’ Petroșani regretă profund 
încetarea prematură din viață a celei care a fosl o bună colegă și 
colaboratoare, prietenă devotată și îndrăgită

IULIANA SECARA (10 ani) 
societară la cotidianul „Cuvîntul liber11 Deva.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

DIN PARTEA familiei Rus ultimul omagiu celui care a fosl 
un om de aleasă omenie, stimat de tot» cei care l-au cunoscut 

ing. DRĂGULESCU CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1625)

FAMILIA Mocanu esto alături de Florica și Cristiana în 
marea pierdere a celui care a fost

ing. DRĂGULESCU CONSTANTIN
ți transmite condoleanțe familiei îndoliate. (1620)

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistio.

Duna de nisip.
(URSS, 1990)

11.50 Super Channel 
13,00 
14,00
14.20
14.50 
15,05

15.30
16,00
16,20
16.30

17.30
18,00
19.30
20,00
20,35
20,43

Ora de muzică
Actualități.
Medicina pentru toți. 
Bicentenar Rossini.
Prietenul nostru calculato
rul.
Limba noastră.
Muzica pentru toți. 
Tragerea Loto.
Emisiunea în limbii ger
mană.
Gong I
Studioul electoral 
Desene animat,'. 
Actualități.
Sport.
Film serial.
Tanamera — Leul dlx Sin. 
gapurc. Ep. 3.

Televiziunea vă ascultă I 
Simpozion.
Actualități.
Agenda electorala.

21,40
22,05
22,55
23,15
23,30 Top 10.

1,00 Recomandări din program.

CLASA a 111-a A, Școala gen. nr. 4 Petroșani este alături de 
familia Drăgulescu în durerea pricinuită de pierderea celui care 
a fost

ing. DRĂGULESCU CONSTANTIN
și transmite condoleanțe familiei celui dispărut. (4620).

VECINII din blocul 56, sc. 2, strada Republicii, Petroșani, sjnt 
alături de familia greu încercată Prin pierderea tragică și prema
tură a celui care a fost

ing. DRĂGULESCU CONSTANTIN
Odihneaseă-SC in pace ! (4624)

COLEGII din cadrul Serviciului Salarizare din RĂII Petro
șani, cu adîncă mîhnirc, dcplîng dispariția fulgerătoare și prema
tură a

ing. DRĂGULESCU C ONSTANTIN 
și sini alături de colega lor Drăgulescu Viorica.

Sincere condoleanțe. (1G22)

CONSILIUL director, întregul colectiv de salariat! al Regiei 
Autonome a 'Huilei Petroșani dcplîng dispariția fulgerătoare, țn 
tragicul accident de muncă de la E1M Lupani, a celui eare a fosl 
un bun specialist al mineritului Văii Jiului, 

ing. DRAGULESl U CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

FAMII/III E Suciu și Ion mulțumesc tuturor celor care le.au 
fosl alături și l_au condus pe ultimul drum pc cel care a fost 

sing SUC IU ALEXANDRU
(4635)

DIRECȚIA Comerț Exterior de la LM1ROM SA Petroșani 
osie alături de colega Gyorfj Juclltli în greaua pierdere pricinuită 
de moartea mamei sale.

GVORI I MAGDALENA
Sincere condoleanțe ! (4636)--------   — * - ---------------------------- aw - * ■ - - m
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