
SENZAȚIONAL!
ATAC CU SPRAY TRANCHILIZANT

exclusivitate pentru ZORI NOI
Ava cum anunțam in ziarul de 

ieri, sîmbătâ dimineața, indivizi 
necunoscuți au, atacai personalul 
magazinului fabricii de pline din 
Pelrila cu spray tranchilizant. 
Am căutat să aflăm citeva amă
nunte legate de această întim- 
pljre care creează un precedent 
deosebit de periculos. Evenimen
tele s_au derulat în felul urmă
tor: schimbul de noapte al fa
bricii a lucrat in mod normal, 
producind pîine Dîmbovița. In 
mod firesc, la ora șase diminea
ța, vînzătoarea Maria Rus a des
chis magazinul, punînd în vîn- 
zare acest sortiment de pîine.

La rind se aflau circa 10—15 per
soane. Din acest grup o doamnă, 
clientă obișnuită a magazinului, 
a început scandalul, pe motiv că 
de ce nu este pîine albă și se 
vinde piine Dîmbovița. Cearta, 
cu toate explicațiile logice date 
de vînzătoare, a degenerat și 
doamna respectivă a început să 
insulte personalul fabricii, acu- 
zîndu-1 că-și bate joc de cetă
țeni. A sosit și domnul Dragomir, 
șeful fabricii, care a încercat să 
ofere aceleași explicații și să a- 
planeze conflictul. Dar, din pă-

(Continuare in pag. a 2 a)

— Care sînt principalele obiective cu care 
începe activitatea FDSN, în noul an, in Parla
mentul României?

— Principalele obiective ale formațiunii 
FDSN, in Sesiunea de primăvară a Parlamentu
lui Romanici, se structurează pe citeva direcții 
fundamentale.

Intenționăm să trecem, de la abordarea 
insulară a procesului legislativ, în care legile ve
neau și erau promulgate în funcție de viteza 
de 'redactare a acestora, de diferite structuri 
ale Guvernului, la rezolvarea unor segmente 
ale vieții sociale din România în totalitate.

De exemplu Legea fondului funciar devine 
practic inoperantă, fără un grup de alte legi, 
care să asigure țăranilor posibilitatea să-și lu
creze pămîntul.

Oricum, avem în vedere, în esență, legi care 
să favorizeze procesul reformei, precum .și legi
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care să rezolve probleme ale vieții sociale, cum 
ar fi: învățămîntul, sănătatea, ordinea publică.

— Cum privește FDSN protecția socială a- 
plicală la realitățiie Văii Jiului?

— Valea Jiului prezintă o particularitate tn 
privința activității productive, fiind în esență 
grefată pe producția la suprafață sau în sub
teran a cărbunelui.

Protecția socială poate fi aplicată in acest 
sens asigurîndu-se locuri de muncă, condiții 
normale de desfășurare a muncii productive, 
cit și a activităților extraproductive

Ne gindim 
sistem de 
mijloacele 
mondial.

însă la 
extragere a 
tehnice cele

modernizarea întregului 
cărbunelui folosindu-se 
mai avansate pe pl in

A consemnat 
Robert IIUMEL
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INVESTIȚIILE MINIERE
Reviriment sau stagnare ?

nu n,wiiiitiiiimititiimmitnmii

După atiția ani, am fost obiș- 
nuiți să vedem răsărind, an de 
an, dc-a lungul Văii Jiului 
și noi construcții miniere, 
puțuri, noi incinte și guri 
mină, noi cariere, uzine de 
parare, plus, ce n-am văzut, dar 
ie șt.m — noi ramificații in la
birintul subteran. Toate ny dă
deau o senzație de optimism, 

de siguranță. Ca la noi ia nime
nea! Viitorul e sigur; Valea Jiu
lui crește, se dezvoltă...

Au trecut însă trei anj și ve
dem cu totul o altă față a rea
lităților: turnuri de puțuri ridi
cate dar încremenite, uzine de 
preparare trecute în conservare, 
incintă de min i .. nouță dar a- 
bandonată ctc. Un sector unde 
am zis și eram convinși că stăm 
tare pe poziție — 
miniere — a devenit 
spinos, mai delicat, 
fiecărui an ridică, în 
mant, acee« și problemă delicată: 
subvențiile de la Buget pentru

noi 
Noi 

de 
pre-

investițiile 
cel mai 
Începutul 

mod alar-

pro- 
dc

în 
nu

menținerea capacităților de 
ducție — sinonime cu rația 
oxigen pentru supraviețuire.

Așa se pune problema și 
prezent. Se vor acorda sau
alocațiile bugetare, pentru inves
tițiile miniere? Problema se pune 
in mod acut, intrucit, .și in anul 
trecut, mineritul Văii Jiului a 
beneficiat de o alocație bugetară 
pentru investiții — cheltuieli de 
capital, cum se spune, mai nou 
— de abia 7,46 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă abia jumătate din fon
durile promise de guvernanți și 
cam o treime din ceea ce s-a so
licitat guvernului.

...Și, totuși! In pofida fonduri
lor insuficiente, in unitățile Re
giei s-a executat anul trecut un 
volum de investiții important : 
peste 13748 ml lucrări miniere. 
La unele mine, l’etrila. Vulcan, 
Bărbați ni, s-au realizat 1800, 
1200, 1270 ml lucrări de deschi
deri. Printre principalele obiec-

tive realizate, dl. ing. V1RGIL 
CIMl’U, director tehnic cu 
vestițiile din cadrul RĂII, 
precizează următoarele: 
narea lucrărilor de săpare și 
betonare a puțurilor cu scliip și 
auxiliar de la incinta Lonea Pi
lier, trecindu-se la amenajarea 
acestora; au continuat lucrările 

la noile orizonturi de bază 300, 
minele de la Lonea și Lupeni, 
precum și lucrările de aci aj de 
la Livczeni; Ia Iscroni au fost 
terminate lucrările de săpare 
de la planele de transport și ae
rai spre stratul 15, după care 
s-a trecut la săparea galeriei de 
deschidere și pregătire pe strat; 
s-a terminat, totodată, puțul de 
aeraj Est, realizat prin foraj me
canizat și-au continuat lucrările 
la galei ia de aeraj spre puțul

Io.ui DLHEK

in- 
ne 

termi-

(Continuare in pag. a 2-a)

7nu
închiderea porțiier

Ca efect al reformei, doua unități 
nostru au intrat într-o situație critica, 
cile de mobilii din Pctrila și Livezeni 
ultimilor șanse 
m .ri uzine din țarii, fabricile a 
modest i ia efortul de redresări 
ției >e inscriu cu o durere la fel de mare ca midie 
aflate în fața aceluiași sptetru: închid .rea porților

.Sensibilă 1 i greutățile cu care se confruntă fabricile noastre 
ar fi trebuit să fie conducerea societății camerei ale de care 
lin, respectiv SC „S.irmismob" Deva, societate pe acțiuni, 
capital de stat. Se poale spune că 
.aflaiă totuși intr-un 
trila — Livezi m 
atit de mare, sensibilitatea s-a 
Interesele rezidențiale au rămas 
de provincie, astfel ca greutățile 
tot ca altădată — „minore".

Mai sensibil față de aceste 
municipiului, dl. 
punct de vedere.

— Nu știu dară am fost mai sensibil, știu doar că spre nil 
s iu îndreptat un mare număr de audiențe, inclusiv din partea 
d-lui Gurlup, șeful secției de la Livezeni.

— Ce s-a întreprins pînă în prezent?
— Am făcut demersuri insistente la Ministerul Industriilor, 

Departamentul de resort, pînă la nivelul d-lui Nicolae Marin, secre- 
lon MUSTAȚA

economice din municipiul 
Este vorba despre Jabri- 

amenmțale d ■ pierderea 
de supraviețuite. Recunoaștem că f iță de alte 

imintite participă cu o contribuție 
i economica d n- m procesul traz.i- 

alte unități

ipar- 
D?va, societate pe acțiuni, cu 

leg turile intre conducere — 
centru rezidențial — .și colectivele de la Pe

nii au fost total întrerupte, dar, la o distanță 
diluat pînă în pragul dizolvării. 
— ca altădată — prioritare față 
celor două imitați au devenit —

problemc s-a dovedit primarul
Gheorghe Stoii uța. căruia i-Mn prezentat acest

(Continuare in pag. a 2_a)

\ îiija este <» tragedie pen
tru cel care simte și o co.e.e- 
<lic pentru cel caro uindesle.

o

Fondul Filantropico-social „AMOCOM" de protecție 
din Republica Moldova vă roagă 

ziarului Dumneavoastră, să aducă 
de Sprijin „Libertatea", 
Nag.v, vicepreședintelui, dl. Alexandru Ede-

a copiilor 
insistent, 

sincere 
în persoana pre-

handicapați și orfani 
ca prin intermediul 
mulțumiri Asociației 
ședinteluj dl. Ștefan 
ran, și tuturor membrilor Asociației, precum și do'mnilor Ștefan 
Cimpoi și Mircea Bujorescu de la redacția ziarului „Zori Noi" 
domnilor Torsan și Badircâ de la Liga Sindicatelor minerilor, 
domnului Toma — directorul REALCOM, domnului Chirculeseu 
de la Casa de Oaspeți, pentru ospitalitatea, grija și căldura su
fletelor lor, care ne-a pătruns adine.

Vizita noastră la Petroșani a fost ca un vis foarte plăcut și 
regretăm'că s-a sfir.șit atit ele repede. Pe diurn spre meleagul 
natal domnea o atmosferă grea, deoarece fiecare din noi ducea 
in suflet regretul despărțirii de locurile minunate și oamenii 
minunați pe care i-am cunoscut.

Sperăm la noi intîlniri.
Cu dragoste și adine respect.

Președinte, Maricica LIVIȚCIII I
I
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< 'pirtul îci afaceri și spiriiul de afeceri
Supiuarea celor ' are aprobă 

spații este aceea cu acestea sini 
desimile, in murea lor majori
tate, comercializării băuturilor 

alcoolice, țigărilor, gumei 
mestecat și aproape deloc 
scopul 
teri.de 
vicii.

Din 
peisaj 
vestitorii 
preferă 
într-un 
am numit aici alcoolul, 
bun, asta o știu mulți. Cotele a- 
pelor Jiului au înregistrat o scă
dere îngrijorătoare în ultimul 
timp. Nu același lucru se poate 
spune despre cotele alcoolului din 
clrciumi. Dacă pentru acumula

producerij de bunuri 
sau prestărilor de

de 
în 

ma
se r-

această privință, actualul 
comercial e monoton. In-

— atîția cîți sînt ei — 
să_și plaseze capitalul 
anumit fel de bunuri, 

care e

rea apei pat ibilc avem iii 
gar baraj (Valea de l’eșli). 
tiu stocarea alcoolului avei: 
belșug nenumărate zone de 
mulare numite cțiciumi, ci 
mioare, baruri și barul; țe. 

Aceasta orientare 
ților no?trj nu este 
re. Ea se bazează 
„Mincarca-i 
temelie!" 
rea nu a 

Ca sa 
bilă e o 
vă vom
din Timișoara, 
spirt. Doar atit • 
după cc-1 cumpără din străină
tate la prețul de 32 cenți litrul. 
Prețul en gros după îmbutelicre 
este de 720 lei litrul, iar pe pia-

a comci.i.in- 
inlimplato.i- 
pe zicaiii- 

bautura-i 
oricn a-

fudulii
și pînă acum 

fost greșită.
Înțelegeți cit de reni i 
asemenea întreprindere, 
relata cazul unei firme 

care îmbuteliază 
îl îmbuteliază,

ta aiunge la 1200 hi. Atacarea 
merge atit de bine, im.it firmj 
re .pcciivă a avut un bencl’i.mi, 
in ultimele 3 luni, de 400 
lioăne lei! Ați citit bin •, 
nici o greșeală de tipar!

Tot acest profil fantastic 
fost realizat ’a noi in țară, 
utilajele noastre, cu forța r 
tră de muncă, investitorii l 
sînt trăim) neaducjnd nici 
car un „șurub" din țara 1° 
baștină Pe sub nasul înfund 
întreprinzătorilor români, milioa
ne <le lei iau drumul străină'â- 
ții. Românul nostru rămîne mah
mur, sughițind, cu gîndul la 
ceea ce ar fi putut câștiga dacă 
ar fi avut și el spirit de afaceri.

mi- 
nu-i

Vali COCOTA

teri.de
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nc-a informat d-na Stoicuța, din 
cadrul oficiului de stare civila.

Anul 1993 a debutat ca 
an „productiv" din punct de ve
dere al ratei natalității. De 
începutul anului au venit 
lume 35 dc coțiii. Chiar în prima 
zi a anului barza a adus feri
cirea in casele Cojocat u și Alexa, 
care și-au îmbogățit „zestrea" fa
miliei cu cîie un., moștenitor. 
Urăm bun venit noiior cetățeni 
aj orașului Vulcan .și o viață cit 
mai bună!

Un număr de 5 perechi de ti
neri s-au prezentat, de la înce
putul anului, în fața ofițerului 
stării civil»; pentru a-și reuni 

destinele. I’rima pereche care a 
făcut acest pas decisiv, pășind

cu dreptul in noul an, a fost d.i 
formată din I’op Daniel și Cudar 
Luminița, în 4 ianuarie, 
acest colț de pagina, doi im 
nerci familii o viață cit 
felicită și Casă de piatră.

Cele 13 decese care au 
nit in ora'ul Vulcan, la 
început de an nu sînt de natură 
să influențeze un fapt 
Anume acela că rata natalității 
e în creștere.

După un an, a mai venit un 
cu bucurii si tristeți, cu 

l’cn- 
în 

ur-

trecut, acti- 
s'.are civ ilă 

estul de ho

Și în anul i 
vi'.utea Oficiului 
din Vulcan a fost destul de bo
gată în evenimente.

Fentru ca, in 1992, la Viile n 
au văzut pentru prima data lu
mina 
copii, 
meiat 
cercul 
ces a 
de 23G de 
care s-au 
odată, la oficiul de 
au fost înregistrate un 
dc 4 inft ri dc coț’ii. 
cord" negat v l-au constituit di- 
vorțnrile, al căror număr (92) a 
fost anul trecut cel mai marc 
din ultimii 29 de ani, după cum

zilei 
De 
alte 
na 
fost

l
Cil

un
, o

un 
asoint i 
3t>5 d.

închis de 
cetățeni . 

stins

număr de 630 
a a, s-au m 

n i familii, 
ie — de-

• un număr 
;,i orașului 

din viață, 'l'ot- 
st u'c civilă 

număr 
Un „r»-

la
pe

Din 
ti- 

mni

surve- 
accst

re.il.

an, cu bucurii și tristeți, 
clipe fericite și nefeiicile. 
tru că și aici, ca peste tot 
lume, viata mergc înainte, 

mîndu-și cursul firesc...

Tiberiu VINȚAN

A(ac cu spray tranchilizant
(Urmare clin par;. ’)

să
r» ave

au mi 
tmeri a-
inceput 

pe ..ol ul 
la

unul dintre cei doi 
buzunar un spray 
acelea cu conținut 
și a golit o parte 
in ochii domnului

ti

o
I

cate, nici dîm.ul nu a reușit 
o liniștească pe doamna 
tivă, în ajutorul cărei r 
sărit încă doi cetățeni 
flați la rînd A eșlia au 
să înjure pei sonului și
fabricii ți au forțat u-.a de 
intrarea în magazin. Domnul Dra- 
gomir, dlndu-și seama de porni
rea violentă a celor doi, a încer
cat să evite pătrunderea aceslo- 
ra in interiorul magazinului. im_ 
pingind u,a de la iiAiare. In aed

mom ut, 
scos din 
cial, din 
chilia ml 
conținut
gomir prin ușa întredeschisă. E- 
feclul a fosț imediat și domnul 
ÎJragomir a fost pe moment a- 
nih il, iar indiv izu. îltlp. ■. , . 
cu doamna care începi -c scan
dalul au dispărut i î noapte fuiă 
sa știe nimeni cin.’ sint, deși, așa 
cum am amintii, la rînd se mai 
aflau încă v zece persoane,

dini ne mărturisește, cu obidă In 
Petroșani, zona colonie, 
specifică acestei zone, 

aripa ceal.ilta a clădirii, 
alimentarea Cu en.r.-ie electrică

mii multă vreme, după 
siifl-.t, dl. Gheorghe Petcu. din 
nec-v uri. I ■ uind intr-o casă 
<u o il'.ă Tam lie care 0Ctii>ă 
aie mari necazuri cu -------- ---------
sale. Nu '.'.ie jirecis care iste secretul, dar consideră că cineva n 
fa<-e fel de fc î de ?i< mm m.ri rupi, du-i alimentarea cu energie 
ele triea. Sigur, în casa sa ou arc prea multe aparate electrice 
car i provoace distingerea sigui ahțelor. D.tr ccl mai mult ii 
dșraiii’. iză faptul că nu poate viziona programul T' S-ar ui’.i
si bietul om la un fum sau la ActUalitâți. Dar <ocm. i la aceste 
ore i se intr rupe curentul. Și clipsul crede că i o tace cimva, 
căci prea des se intîmplă. in ultimii ani. A solicitat în repetate 
rind’jri, celor in drept să i sc separe alimentarea cu energie elec
trică. Ciede ca n-ar fi mare lucru și nici nu ar cosi., a .< mult 
o nouă consolă și cîțiva m tri de cablu electric, cheltuieli pe care 
chiir ar li dispus să le suporte, dacă altă posibilitate nu există. 
Ce n-ar di omul să aibă dramul de liniște pe care și-l dorește, 
la ; osie, după ani grei lucrați la mină! Dar pină acum nu a 
ga-.it ini/ legerea necesară pentru a i se separa 
i.neirie. Ne întreabă pe noi c'd ar putea să 
spus. Totuși cr d< ni că omul nu trebuie să-si
Mai ales că nu știm nici oare sînt posibili’ oil tehnice, condițiile 
si efectele acestei solicitări, care tolu-i mcrîfă luată 1h seamă. 
(G.C.)

are mari 
împreună 
dl. Pol cu 

a case i

alii îentarea cu 
f.ica. E greu de 

piardă speranț i

REVIRIMENT SAU STAGNARE?
(Urmare din pag. 1)

Vili. Sint lucrări car' vor crCa 
condițiile necesare, ne asigura 
interlocutorul, pentru pregătirea 
unor capacități de înlocuire po 
l'-93. Deci, penti u anul in c irC 
a.n intrat, sintem asigurați...

Pentru menținere i in continua
re a actualelor capacități de pro
ducție sint necesare alt lucrărt. 
Te 1993 s-a programat In acc4t 
f>c'’p realizarea a 1 1235 ml lu. 
cr iri de desdhideii. Ti intre obiec
tivele prioritare sc află: tei mi
narea amenajării și punei a rn 
funcție la Ltmca I’iher a puțuri
lor auxiliar și cu schip, in vts 
dc-rea atacării lficrărilnr d<- dos- 
rhidere In stratul 15, orizontul 
€0. La Aninmisa, prevede ter
minarea adincirii puțului cu <u hlp 
pentru coborîrea zonei dc extrac
ție la orizontul XII; la Dil|a »e 
continuă hireăiile intre oiiz.on- 
turile 300—250, iar bl Pnroșenl 
«ie vor ataca Jite’'ările <Je d'.'sclkh 
etere a stratului 3. Import, nte 
lucrări se execută la Lupeni, pen
tru deschiderea oi izontnlui 300, 
ori7xmt vital penti u viitorul mi
nei, precum și la Valea d,. Brazi, 
tot la orizontul 300.

Importante lucrări sînt de ter. 
kinat in 1993 și la suprafața mi-

nclor, obiective care solicită din 
plin eforlur de constritCtorilor din 
cadrul socic.ății „Cor_ n". Este
vorb i, m ii ales, de fimliz.irca 
instalațiilor de extracție de la 
puțul auxiliar Lonca Pilier și 
puțul cu sc-hip Petri-ln, continua
rea lucrărilor Jâ stația d( filtrare 
și cloiinarc pentru priparațla 
Livcz- ni, a ins) dații . de eva
cuare a sterilului de la EM Lu- 
peni (zona Ileana), li naliz.area 
lucrărilor la stațiile dc aer com- 
pi inul dc la Valea de Brazi și 
P< trda, »»i continuar a luci arilor 
la funuularelc de steril de In 
Pclril.'i și Uoroc.ști.

P'Ptrii Ionic aceste luci uri sint 
solicitate de la Inlget fonduri cu 
valoare de 
aprobarea 
cutată în 
februarie 
t<-rea bui. 
1993.

Soi,citarea fondurilor susmen
ționate i'Slo [iindamenta'a |u- 
dicios, ele fund strtet n coșare 
pentru realizarea tuturor obiecti
velor progr .mate .și aprobate. 
Aprobarea lor va determina in 
1993 un voi itjibil reviriment, atît 
în domeniul investițiilor miniere, 
cît si în activitatea extractivă 
a Văii Jiului, în general.

22 miliarde iei — 
lor urmînd să fie di«- 
forul legiUativ in luna 
n.c., odată < n dezb.i- 

'iJilui pc mul iinarxi.w

care, din pjride, nu au avut nici 
un f.l de atitudine, cei troj (a_ 
cindu-se ncvazuți iară ca cine
va din cei aflați la fața Jocului 
sa poată să-i identifice. Cu jl*e 
cuvinte, lipsa dc atitudine a oa
menilor aflați la rind a favorizat 
atacul banditesc al celor doi, ca
re și-au făcui de cap fă.â să-i 
oprească cineva.

Este lesne de înțeles că al icul 
a dereglat atit funcționarea ma
gazinului, jn ziua respectivă, cit 
și activitatea fabricii de pune 
din oraș, personalul acesteia in- 
trînd in alertă, zl sosit imediat 
la fața locului conducerea fa
bricii de piine Petroșani, prima
rul orașului Pctrila, cil și orga
nul de poliție care a pornit pri
mele inve.tigații în v derea de
pistării autorilor acestui atac ne- 
m.rmtilnii prin Valea Jiului pi
ni în prezent. Cercetările polii.iei 
continuă. Cind vor l'j depistați 
autorii vom informa opinia pu
blică. Piuă atunci, lansăm un 
serios apel către toți cetățenii 

.lin'oi c|e <i contribui„ pi in- 
'.tiludwio eoreclă. ,1a evit»- 

ii'ior asemenea siluiiii si

Văr
tr.o
n <
depistarea celor Ce se dcclau la
astfel de acte criminale.

I
I
I
I
I
I
I
! ......... .
| sare cita poli duce. Dar. nu din aceea de proveniență autohtonă,
■ ci adusă de la Stanbul. Două kilograme .le sare, pe ambalajul
I c
Io ia. C.

Nu multa
| bine.

I

nu

Dar ce fel de sare? Mă gfndesc cy s-ar întâmpla dacă »-ir 
iiualiza cunoscuta poveste a lui Petre Ispirereu? Îndeosebi 
v inal, unde mezina, cu buna știință, poruncește ca bucatele 

im t.iiine-sau să-i fie servite ne«-ărate. in loc dc asta, a.ș sugera 
fiicei de împ..rat să presare pe mincarca pregătită pentru Înalt i 
f.ițu împărătească drobi dc sare (nu-n spinare) pe care i folosește, 
actualmente, tot românul. Sare din acrea pe care moșii no-ștri o 
d l-au la vite. .Sa:v: care se ,li (sau mai exact ar trebui) pe șosele 
cind sînt acoperite cu gheată.

Sarea fină .și cea extrafmă sînt o rirital M: i bin? spus, 
se găsește defel. Si cînd sa aduce...

In urmă cu o săptâmfnâ, cm zărit o coadă imensă la alimen
tara 44 din Vulcan. Cea din centrul vechi. Persoana care mă 
însoțea și-a dat cu părerea c-o fi vorba de zahărul dat la cotă. 
Ori, mai știi?,., de ulei! Nu era nici una, nici alta. Se adusee 
sare- Care s-a vindut ca... plinea caldă.

Un lucru c el. r: în măruntaiele munților noștri zac im. me 
cantități de sare. Asta am învățat-o, fiecare la scoală. Atunci dc 
ce lipsește ca din magazine? Unii spun ch la fabrici s-»r găsi, dir 
atit statul, cit .și particularii se feresc s-o aducă de la furnizor 
la unitățile de desfacere. Aceasta deoarece transportul este scump. 
Deci, n-ar fi rentabil. în schimb, în magazinele capitalei se află

:ărcia scrie in turcește, costă 2*10 de lei. Nu prea ieftin, dar omul
Că așa-i al nostru. li place să aibă sare în bucate. 

■....... -...a, intr-adevăr, cu dăunează. Dar nici cînd nu-i deloc, nu-i

Gheorglie OLTEANU

o

Intîri'ipiărj petrecute lingă noi
Iți este dat 

si'zc zi lesne că 
esto superficial 
cum s-ar 
unul singur: inconștiență.

Dar să exemplific. In 
butic deschis zi .ți noapte, 
maiorul înrăit — în cazul 
tutun in miez de noapte — își poate procura 
de arci iarba dracului, ambalată in pachete 
care de care mai atrăgătoare. De obicei, în 
spatele tejghelei de la buticul menționat stă o 
femem. Iii bine, înti o scară tirziu, cineva care 
a intrat sa cumpere un pachet de țigări a zărit, 
la loc viaibU, și oibeva teancuri de bancnote. 
Dc o mic ți de cinci sute de lei. Erau puse 
dinadins parcă să atragă privirile. Persoana care 
mi-a relatat cazul este dc bună credință. Mă 
întreb insă dara, in tirziu dc noapte, intr-o 
ipo.tază asemănătoare s-a- afla unul nu prea 
dus la biserica?

să asiști la situații in care se- 
spiritul de precauție al unora 
ori lipsește cu desăvârșire, 

puii a numi aceasta? Răspunsul
Și 
e

Vulcan există 
Adică, non-stop.
in care riminc fără

un 
l'u-

£

închiderea porcilor
{Urinare 4in pag. î)

O altă intîmplare cumva asemănătoare. Eram, 
cam pe la .șapte seara, lingă Complexul Ga- 
roc.ști. La vreo 30 de metri ele casieria ia care 
sO corectează sumele încasate de uni’ățile o>- 
mereiale. La un moment dat, dintr-o „Dacie" 
coboarft o doamnă. Intr-o mină finea un toâftc 
de bancnote. Neînvelite. "E adevărat, imediat, 
de la volan, s-a dat jos ți un bărbat. Prcsupu 
nînd insă că, tocmai în momentul în care a 
coborît femeia, vreun „manglitor" iute de mina 
și de picior era pe fază, ce s-ar fi întîmplat? 
N u este greu de presupus.

Tocmai de aceea stau și mă întreb: o fi lipsă 
de precauție ori superficialitate? De multe ori 
este doar inconștiență. Doar ccl pățit știe cum 
să procedeze. Așa Oi acelora cane încă n-au 
trecut prjn situații nedorite li te poate reco
manda un singur lucru: prudență. Foarte marc 
prudență.

GhC»rg*i<e OLTEANU

Furturi la
Calea Ferata

tar de slat, corîndu i si trimisă o comisie la Petroșani. •Saptămînn 
trecută a lo t prezontn a<e.lsllt comisie .împreuna cu care au mai 
sosit, tic la Deva, dl. Cornel Frioajun, directorul „Sarmismob" și 
un reprezentant nl administrației lin mciar.e județene. I,am in- 
v.itrrt și pe dl. Mogoi, prima’ ul orașiferi Petrii.î. Pe scurt, a fost 
făcută o analiza nl.n.a a onuzclor care m." i real ticcaslă situație 
critică și a posibilităților dc a ieși dintr-un iminent impas total.

— Ce soluție s-n găsit?
Au fo‘t analizate trei variante du redresare: 1) fabricile 

să lamina, in continuare, dependente de SC „Sarmismob", iar 
con lut ei ea dc la Deva să asigure principalele condiții de redre
sare (materii prime .și comenzi), Vai iantă pe care dl. Pricf.Jan a 
r. pir.s-o; 2) sa fie preluate, in cadrul UFE1’, variantă lă care s-a 
opus Dcpartamontul ministerul ni și 3) să fie creată o societate 
proprie compusă din ambele secții, Spre această soluție s-au în
dreptat cele mai nuilte opțiuni, dar s-a cerut ca, pinii la crearea 
ei, conducerea do la Deva sti-.și onoreze toate îndatoririle privind 
asigurarea fabrrcilnr cu materii prime și comenzi.

In stadiul actual, nimeni nu promite minuni, dar, „ceva to
tuși s-a făcut", ceva care a readus in discuție o șansă. Vum revenii

P.rsoune neindenfiticale - »>e 
pare că romi dfn cartierul Șrwa 
.și din Tsci'opi au descompieiAt, 

pian furt, cabinl de cupru de l* 
liniile 2 și 7, dm stația Cf Vul
can și dm zona macazeloT +4 M 
•18, în stația Ct uivencni. Furt»- 
rilc au avut loc fn jTiir :1c două 
— trei nopți. D.ntol® de 
a fost grav periclitată sigut .nța 
ehxulației mărfurilor ți t,ren*ri- 
Jor de pcrsoar.c. Inconștiei.,! 
crasăî Oare ce -pedeapsă merită 
făptașii care au pus în pericol 
viața oamenilor șl au creat con a 
diții pentru distrugerea de bu
nuri materiale? (Al. II.)
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„NAZARETH” în România Li
București, 22 ianuarie 1293. La 

Sala Polivalentei, asaltată pin., 
la r.-luz de fanii muzicii rock 
s-a „produs" — în premieră p. li
tru România — concertul cele
brei formații britnn.ee NAZA- 

EETII. Cu circa 2 ore înainte 
ele ora oficială de începere a 
concertului imensa sala a Poli
valentei a devenit „full". Bene
ficiind de o sonorizare perfectă 
și de efecte de scenă la nivel 
cu adevărat european, elemente 
asigurate cu deosebită competen
ță de Migas Real Compact, con
certul a fost pe măsura așteptă
rilor.

„Încălzirea" a prestaî-o o altă 
ceiebră formație, autohtonă. Este 
vorba despre IRIS.

în jurul orei 20 și 30 minute 
și-au făcut apari* ia si membrii 
formației NAZARETII „vedetele 
serii". Dar iată, în c- le ce ur
mează, cîteva cuvinte despre ce
lebra trupă rock britanică.

Oriră'"A trupului se sâsc.-te 
in localitatea Dunfcrriline d:n 
Sc> țca. Aici, activau îr ă din 
1961, sub num.le da „Tbe Sha-

dettes", Don McCafferty — vocal, 
Pete Ag.m w — chitară bass, 
Dan? I Swcrt — cli ums, adică 
actualii membri ai gruoului Na- 
■zarffth. De altfel, schimbarea de
numirii, din fire Shadcttes în 
Nazarcth avea să survină în 1?G9, 
tind este cooptat în grup și chi
taristul Manny Charloon,

Et eminentul muzical nr. 1 
al lunii ianuarie

Astfel, formula fiind stabilită, 
în 1971 cei 4 intră în studiouri 
unde realizează primul album 
„Nazareth", fiind cotați în acel 
moment ca un grup de profesio- 
piști. Doi ani mal lirziu pleacă 
în turneul de prezentare a albu
mului „Razomirez" (1973) apărînd 
totodată pentru prima oară in 
public. Datorită acestui mare 
turneu, de pe acest album vor 
intra in topuri singlourile „Bro-

ken Dawn Angel", „Bad Rid B0>“, 
trupa însori inriu-se in ierarh ia 
rockului ca un grup care piomite.

O contribuție esențiala a avut-o 
.și ex-bassistul Dcep Purple Ro- 
gc • Glover, care va marca urmă
toarele lalbume, înscriindu-și nu
mele atit ca interpret cit și ca 
producător.

în ciuda faptului că Năzărelii 
•nu reunește muzicieni de excep
ție, personalitatea lor ■ scenică 
și mai ales a lui McCal'fcrty 
(care mai tîrziu va impune vizi
bil stilul Gu.is N’ Roscs și AC/ 
DC) ou demonstrat că producții le 
lor au succes atit în evoluțiile 
„live“ cit .și în studiourile de în
registrare.

Din punct de vedere muzical, 
albumele Nazareth, în număr de 
20, își mențin linia hard-rock, 
uneori înclinînd către heavy- 
rietal. avînd o audiență similară 
cu cea a grupului „Status Quo". 
NAZARETH a fost în R mâniat 
Și dincolo de orice alte comen
tarii, acesta este luciul ccl mai 
importau 1

Cornel POP

LEU — MAIMUȚA
(23 iulie — 22 august) ' I

Tempereazii-ți apetitul sexual, 
altfel s-ar putea să ai (și alte) 
probleme! ț

r
TOP

Lupani
'y

Tagină coordonată de

Paul NICULESCU
Vali LOCOTA

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 februarie)

Atenție Ia cuceririle facile! Nu 
te încrede neconc ționat în cu
vinte.

PEȘTI — JEl’URE
(19 februarie — 20 martie)

„Apariție" demnă de luat 
seamă în grupul tuu ele prieteni. 
Dacă nu tc grifbeșli...

BERBEC — DRAGON 
(21 marile — 20 aprilie)

în

I’ri n e ipa 1 a „nectinoscu ta“ 
ecuația ta seniinrcntală a rămas 
„nerczol.ală". Mai studiază...

din

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mal)

floare-n floare, 
insectar, n ăi

2borul Mu, din 
va sfârși intr-un 
fluturaș... dragă.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Traversezi o perioadă depre
sivă. Mirsa aceasta, de persoană 
neînțeleasa, atrage...

— CAL

FECIOARA
(23 august —

„Achiziție" de 
invidii .și chiar 
tună e pe cale
dacă starea conflictuală 
dezamorsată la timp.

— COCOȘUL 
22 septembrie) 
marcă, 
gelozie.
să se

Slîrneștc
O fur- 

formeze, 
nu va fl

BALANȚA — CHNE 1J 
(23 septembrie — 22 octombrie)

I
S ntimcntc contradictorii. Stare 

pusă pe seama unor zvonuri cu 
liberă circulație (ca să nu-i spun 
birfă). Verifică și apoi trage con
cluzii. (j

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octembric — 21 noiembrie)

Situația ta afectivă trece prin- 
tr-o perioadă de stabilitate. Poți 
profita în obținerea unui avan
taj... matcrialțl?)

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Vervă deosebită, spirit treaz, 

spoii' incitate... succese pe mă
sură. •;

Cu intenția de a 
posibilitățile, de p-u rcc 
coteca „MOl-.’iTS ’93“ < 
cu adevarat tinerească. J..la cr am aliat din discuțiile 
interlocutorii noștri;

D.'.KA SILI >. A, ch.-a a IX-a: „Vin de dr u„ iuni 
discoteca, pentru că am mu s ni fo;'"*- urne. Cred că 
buni o.scoieca du i ra ", LAZAh. SIMONA, iă ani;

ne apropia de lin ri, de a afla care 
xre a timpului Jar liber, am descins la 
ci n Lupeni. Aici am descoperit o ambianță 

! purtate Cu

sînt 
ais-

Tiberiu VIN VAN

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulie)

Dai impresia unei persoane 
complicate. Fii mai natural(ă), 
mai spontan(ă).

CAPRICORN - BOU j 1 
(21 decembrie — <9 ianuarie)

Stare depresivă, conflicte în 
plan sentimental cu Racul.

/z/zz.v/z/////r///zz/z/z/rz/zz/z 'zz/zzzizwzzzj/z/zzzzzrzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzwzzzz.’zzzz/zzzzzzzzz/zzzzzzzx^

in această 
e cea mai 

------ ------------ — „trai place 
foarte mult aici. \ in tic 4 lmni. E o discotecă excelenta din oare 
nu iițz-se-ie nimic. Muzica e foarte buna!" RUS MARIAN, 18 ani, 
Vulcan: .. .m pentru prima dată aici, dar mi-ain jurat să revin". 
LaURA BOGDAN-, ci; a a IX-a: „Frecventez discoteca de cind 
s-a deschis. Im. place foarte mult Michael Jackson, dar tiu pT-cA 
se dă...“

CUPIDON

Cu sprijinul organizMorilor —Adi Albc.ni, „Wody" Bogdan 
(D J.) și lehim Șergiu Daniel — tiu realizat aici topul „Z. N.“ pe 

’ : muzicale ale celor prezențiJuna ianuarie, bazat pc preferințele 
in ac-asla iIlscoî. cu.

1.
2.
3.
4.

ANA-MAPJA, Petroșani, 18 
ani. Descoperi, după un an de 
corespondența cu un băiat, atunci 
cînd el s-a întors din armată, 
ezi „nu-i place să citească, 
meargă la teatru, la operă, 
o expoziție, li plac film ie 
bătăi, cărțile „deocheate" și, ce-i 
mai grav, n-are pic de voință, 
pic de personalitate".

Di agă Ana-rJLaria e urit

să 
la 
cu

The Magic Ercnd — 2 UN1LIMITED 
îvlorc C. Mone — CAPTAI» PROJEkT 
Don’t Tou Wert Me — FRUTZ
Thc Crjmg Game — BOY GEORGE

3. The Show Must Go On — QI.iEEN
6 'Ihythm Ls A iLiancer — «SNAP 

ed Biver — KING KURLEE
B. cp It Cămin — C&C MUSIU FACTORY 
9. I np That Bod; — STEVJE B.

10. B ty Boo — BOO MEGAMIX

PERICOLUL
Relațiile sexual'- cu penetrare vagin.ală sau 

anala pre^m-tă un nise maxim ide transmitere! 
cele bucale, ian periere mai mic, iar sarutuh. 
chiar „profijr apa e a nu i trai»îmițător, in- 
traeît cunt;.fttea -de si ;vă pusă in Joc < readusă. 
Penetrația anala a ie .peru uloasu, intiucit ac*'il 
wrxuisl produce narii leziuni, capabile să ofere 
iHIV-ului pdrți de trerene spre .nnismul să
nătos. Indiferent de TAnt’itaua de țperină C*j i- 
cr tetă, rcoeptcrul «e poate contamina, intru -it 
aceasta este bogată in HIV.

Felațiunea (contact psnis-gură) prezintă și 
ea un risc, oar mai mir., «iparil de ejaculai e și 
ele răminere un tinap mai mare în gură a or- 
gantilui biirbătesc. C m.lmgusiil (limbâ-va.dn) 
prezintă la minimum rismil trnn-miîerii virusu
lui HIV. In ce privește raporturile sexuale in 
timpul ciclului menstrual, ri.itil pe care și-1 a- 
strrn'i băr. .ttil sănătos este mai mare, de-înrerc 
si.i ae tin.ne mari cantități de virus.

•: mine intri.tarea dacă bolile runr/srute 
drept „v-.ncrice" sporesc ori nu prrîcflal de 
contaminare cu virusul TTIV. Penlru că în toate 
aceste boli apar leziuni pe penis, vagin, in Jurul 
anusului, leziuni care facilitează tran mltocf» 
TIIV-ului, riaoul «sie Intr-adevăr icrescut. Eșan- 
Uoaneje de slnge destinate transfuziilor slnt

O
o
o
w

din 
partea lui că nu citește, dar unde 
ar putea șâ r.toargă, bietul băiat, 
la teatru, la operă, la expoziție, 

, - efor-
spre 

eșuat 
Ana
la ci

Cei di, în Valea Jiului? Dacă 
turiie tale de a-1 îndrepta 
preocupări mai serioase au 
lamentabil, ce mal aștepți, 
Marin? linboarce capul de 
și nu te teme, nu va sufefl, cwj 
„fericiți cei săraci cu duhni..**

soarta. Dar chiar dacă mi-aș 
formula altfel părerea, adevărul 
e de neschimbat: tc-ni împriete
nit cu un tinăr care are un cult 
pentru Bachus, care-și părăsește 
serviciJc, prietenele. Inima 
slabă de femeie și sufletul 
bun au cresut că iutirea e 
stare să transforme radical, 
„mîntuiască**, un neisprăvit, 
cazul tăa, cred că ar fi mai 
să te 
riență 
acasă,

ta 
tău 
în 
să 
In 

bine 
salvezi din această expe- 
nefericită, să te întorci 

să-ți relei studiile.

C. VIORICA — Aninoasa. Aș 
fi crad să-ți spun că-ți Trwriți

„O NETdERTCITÂ" — Pctrila. 
Disperarea riunntăle („Vă scriu 
in momente în care t>11 am decît 
două ieșiri; ori ajutorul dv., ori 
moartea") . este absolut nefunda- 

. mentală, crede-mă. Ceea ce se 
petrece cu dumneata e în mod 
evident • o tulburare cntlrerriuă, 
ivită in perioada de adolescență.

In loc de a te închide în dum
neata, de a te complexa, spune-i 
maniei ce te Iniruintă și adresați- 
vă împreuna unui endocrinoiug,

S1AIA, STUDENTA LA U.T.P., 
mă întreabă, patetic; „Oare voi 
mai dori un prieten d.rcă timp 
de șase luni nu m-am gîndit de-, 
cit l.a prietenul care m-a părăsit? 
Oare mii voi mai reveni 
dată?" Pot să spun r-ă vei 
iubi și vei mai s u f e r i, 
înceta să urăști 
icții §i poate îi veâ urî din 
pentru că asta e viața.

GABI P, — Ltipeni. Te 
să-rai comunici adresa, 
a-ți răspunde acasă.

Așteptăm, cu aceeași
dare, sciisorile voastre, pe adresa 
deja cunoscută.

vreo-, 
mai 
vei1 

bd- 1
nou,

rog 
pentru

nerăb-

CUPIDON, „Zori Noi",

SLa N. Bălccscu nr. 2, Petroșani
I

SIDA (H)
dc-acipn controlate sub aspectul scropozitivitații. 
Din fericire, numărul celor care se droghează 
e-u substanțe aniectabile c*te mic la wcx Ura 
schimb de seringi (mai ales) și ace între toxl- 
COTnami este o cale deschisa izrspîndlirii ITlV-ului. 
Studiile .ni arătat că nv"irl de h face SIDA 
prin înțcpwresa cu instrumente infectate ele 
destul de redus (3 Ia rnie-K dar totuși existent. 
In schimb un procent importsmt de copii (30— 
40 la sut i) născuți din mame seropozitive pot 
face SIDA. In vi.Tța de toate zile ,e putem sa 
fim în contact fu o persoană care este scropo- 
zitivă (famiiie, loc de muncă ele), tntrucit doar 
relațiile sexuale pre, int.i risc.

Mi s-a pus întrebarea dacă omul se paa’e 
infecta cu HIV con‘-•urnind carnea unor animale. 
Răspunsul este liniăi'or: animalele nu se con
taminează șl nici nu transmit boala. De ase
menea înțepăturile unor insecte, prccinn ținta
rul nu p<A împrăștia boii ia di oarece biologia 
țlnțnrultii nu permite arcasta. El prelevează o 
cantitate de slnge, dar nu-1 reinjccle <za niciodată.

Cum poate fj prevcniUî Uunsinilerca virusu
lui SHV„ ofgcntul cauzal al bolii SIDA veți pu
tea aflii in qpjsoilnl urmatni’.

Dr. Viori-I MORARI)

in timpul liber e bine să 
mai ai șs de citit...

Libraii.i Ion Creangă vi pr.>- 
pune, pentru timpul liber, urmăi 
toar.'le apariții editoriale: Casa- 
nova — Memorii; Mircea Eh.ide 
— Huliganii; Louis Gardel — 
Fortul Saganne ‘Marele Premia 
Bl Academiei Franceze); Mauricc 
L.ehlanc — Una din porțile in-

fcmulai (ipmnn polițist); Jennl- 
fer Lyn-eh — Jurnalul secret al 
Laurei Palmer; James Blisa -» 
Un caz de con .iință (roman S.F.)| 
D.H. Lawrcnce — Fcmej îndrăi 
gostite; E. Voynich — Tâunulf 

Burt Ilii-schluid — Dallas (voi. 2).

o tema de meditație...
De cînd lumea, diferența dc vîrstă dintre generații a 

ere: 1 dispute. Acuzațiile au fost reciproce. De o parte, ti
ne ii aciftau vîrstnicii dc enservatorism, inffcxibiiitate în 
gindii'e, j.a. Dc cealaltă parte, vîrstnicii acuzau tinerii de 
ncrcafism, fibertinisni ttc. Acum, în condițiile create dc 
iicvoluția am decembrie ’8t), conflictele s-au adîncit. A- 
cu/.ujtiior „istorico4* li s-an irdddțt’t altele noi, iețate de 
«îctnalele realiiați sociale, politice, economice.

Accastu est o tema pc care v-o propunem spre medita
ție și dcibatere în numărul viitor. Așteptăm opinii refe
ritoare Ia această temă, în scris.

britnn.ee
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La Universitatea Tehnică Petroșani

Reuniune științifică cu participare internațională
La Universitatea Tehnică din Petroșani, a avut loc, 

ieri, o reuniune de înalt nivel științific la care au parti
cipat prof. dr. ing. Sebastiano Pelizza, de la Universitatea 
Politehnică Turin din Italia, care se află în vizită, de cîte- 
va zile, în Valea Jiului. Personalitate de prestigiu inter
național, domnia sa are contribuții deosebite în cercetarea 
și evaluarea depozitelor subterane și din cariere, exploa
tarea în cariere, în alunecări de terenuri și baraje, în 
tuneluri, excavări și spații subterane mari și în puțuri de 
secare.

A contribuit la construirea unui număr de 112 tunele, 
în lungime totală de 455 km, în Italia și alte țări. A ela
borat 192 de studii și articole științifice din care peste 
100 numai în domeniile săpării tunelurilor și construirii 
spațiilor subterane.

Prof. dr. ing. Sebastiano Pelizza este membru fon
dator al Asociației Miniere din Italia și membru al Aso

ANIVERSARI

CU OCAZIA prinderii celui de-al 19-lea trandafir în buchetul vie
ții, părinții, fratele Csabi, bunica .și unchiul îi urează dragului lor 
Balint Tibi multă sănătate, fericire .și tradiționalul „La mulți anil“ 
(504)

INGINERULUI Dinescu Cristian, EM Vulcan. „La mulți ani!“. 
Familia Bocan. (514)

DRAGA Sorina Romașanu din tot ce-i mai frumos .și nobil am 
Împletit de ziua ta o sinceră urare de sănătate și multă, multă 
fericire. „La mulți am!“ din partea prietenei tale Lucreția. (529)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

CUMPĂR sau preiau apartament 2-3-4 camere, Pctrila — Pe
troșani, indiferent zona. Informații la sediul IMPACT ELECTRO
NIC TV Petiila. 8 Martie, bloc 39/14. (507)

VIND video player AIWA, nou. Relații, Petroșani, Republicii, 
101/58. (509)

VIND apartament 2 camere, ultracentral, Petroșani, Republicii, 
105/61, intre orele 16—18. (459)

VIND ARO 243, motor Brașov, vizibil vineri în piața Petro
șani, orele 10—16. (512)

OFERIM un bogat sortiment de articole porțelan, mase plas
tice diveuse și frigidere 180 litri (la fosta casa pionierilor) — A- 
suciația de caritate. (516)

VIND urgent apartament 4 camere Petroșani, str. Republicii, ■ 
bloc 57/2 telefon 545219. (521)

VIND urgent carosată 7 tone, preț 1 300 000 lei, Bedford 2,5, 
cameră video 600 000 lei. Relații telefon 570853, după ora 15. (488)

CUMPĂR garsonieră sau apartament 2 camere, zonă centra
la. Telefon 543815. (517)

CUMPĂR apartament 3—4 camere în Petroșani, exclus Ae
roport. Telefon 512057, după ora 16. (515)

SOCIETATEA Comercială Impex Hill SRL (vizavi de Banca 
Comercială) vinde zahăr, en gros, import Ungaria, sub prețul 
de importator. (526)

VIND Dacia 1300, preț convenabil, telefon 513681, după-amiaza. 
(528)

CUMPĂR mese pliante pentru comerț ambulant. Telefon 
511256. intre orele 16—20. (532)

OFERTE SERVICIU

BAR METROPOI Pctrila angajează ospătari intre 18—25 ani. 
Relații intre orele 10—22 la Bai'. (533)

RAGCL hlcan
ANGAJEAZĂ

direct sau prin transfer

■ STRUNGAR

încadrarea se face conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la telefon 5701 I 1. 

ciației Internaționale pentru Săparea Tunelurilor, al 
Comitetului Internațional pentru Organizarea Congreselor 
Mondiale ale Mineritului, al Asociației Naționale a Ingi
nerilor Minieri din Italia, al Societății pentru Minerit, 
Metalurgie și Exploatări din SUA, al Asociației Ameri
cane pentru Spații Subterane, al Societății Internaționale 
pentru Mecanica Rocilor.

Senatul Universității Tehnice din Petroșani a hotărît 
să atribuie domnului prof. dr. ing. Sebastiano Pelizza 
titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice 
din Petroșani.

Inmînarea înaltului titlu științific, acordat pentru 
contribuțiile de mare valoare la progresul științei și teh
nicii miniere, a fost făcută de prof. dr. ing. Nicolae Iliaș, 
rectorul Universității Tehnice din Petroșani.

Tiberiu SPĂTARU

ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți căutăm gazdă. Informații telefon 543236, 
între orele 18—22. (508)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dinu Aurelia, 
eliberată de EM Livezcni. O declar nulă. (511)

PIERDUT carnet șomer pe numele Rad Maria, eliberat de 
Oficiul de muncă și protecție socială. II declar nul. (513)

PIERDUT contract închiriere pe numele Stroia Costel, elibe
rat de RAGCL Pctrila. II declar nul. (531)

DECESE

COLECTIVUL unității de jandarmi este alături de domnul 
Ion David în greaua încercare prin care trece ca urmare a tre
cerii în neființă a tatălui său.

Condoleanțe sincere familiei îndoliate. (535)

FAMILIA Relu și Carmen Căpățînă este alături de familia 
Ion David la marea pierdere pricinuită prin decesul tatălui

DAVID ION
Sincere condoleanțe. (519).

FAMILIA Alstani este alături și împărtășește durerea d-lui 
Ion David la marca pierdere pricinuită prin decesul tatălui 

DAVID ION 
și transmite sincere condoleanțe familiei. (527).

COLECTIVUL Biroului personal al EM Lonea este alaiuri 
de doamna sing. Șofan Rodica, in greaua durere suferită prin 
pierderea tatălui

COPINDEAN IOAN
și Irnnsmite sincere condoleanțe. (522).

CONSILIUL de administrație al EM Lonea este alături de 
doamna Șofan Rodica, la marca durere pricinuită de decesul 
tatălui și transmite condoleanțe familiei. (530).

COMEMORĂRI

.SE ÎMPLINEȘTE un an de cînd ne-a părăsit, prea timpuriu, 
neprețuitul nostru (iu. frate, cumnat și unchi

TEKIJS IOAN
li vom păstra veșnică amintirea.
Dumnezeu să 1 odihnească în pace! (169)

SOȚIA luliana, fiica Luci, fiul Cristi, ginerele, nora și nepo- 
țeii anunță cu tristețe împlinirea a 4 ani de la dispariția fulge
rătoare a (citii care u fost

LUȚ DUMI TRU
Nu l vom uita niciodată. (181)

Programul TV
JOI, 28 IANUARIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. FRATELE 

MEU, BANDITUL. (SUA. 
1951).

13.25 Video-clipuri.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități,
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19.00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS. Ep, 

201.
21.45 Reflecții rutiere.
22.00 Microrecital.
22.15 Azi, în priin-plan.
23.00 Actualități.
23.10 Tenis.

VINERI, 29 IANUARIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. V1RGINIE ISI 

FACE DE CAP. Ep. 3.
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong.
17.35 Pro Patria.
18.35 Melodii populare.
19,00 Cultura in lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial DESTINUL FA

MILIEI HOWARD. Ep. 53.
21.45 Cîntec și vers frtlmos, bu

curii curate.
22.15 Azi, in prim-plan.
22,40 Mondo-femina.
23,00 Actualități.
'3.15 Tenis.
0,15 Jazz-fan.

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 O|.(”e oferite de Fundația 

„Brumbach".
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 Pămîntului în 80 
de zile. Ultimul episad.

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

sodul 202.
20.00 Actualități.
20,35 Film artistic. FRUMOzXSA 

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