
Un guvern credibil, 
de descindere națională
Grizu guvOrnamentală <i luat 

slușit. Parlamentul României a 
investit noul guvern, um care 
iac parte reprezentanți ai Fron
tului Salvării Naționale, Parti
dului Național Liberal, Mișcării 
Ecologiste, Partidului Democrat 
Agrar, precum și peisonalitay 
independente. Prin componența 
sa, noul guvern are un caracter 
de mai largă descindere naționa
la decît cel investit în urma ale
gerilor din anu] trecut. Acest 
lapt este demonstrat și prin in
vestirea, la nivelul secretarilor de 
stat, a reprezentanților altor 
partide politice.

Judecat după intențiile decla
rate prin programul de guverna
re prezentat Parlamentului de 
primul ministru Tlieodor Stolo- 
jan, actualul guvern se pare că 
se va bucura de o mai mare cre
dibilitate in riadul electoratului, 
in program se prevede continua
rea reformei economice, pentru 
atingerea obiectivului economiei 
de piață, prin modalități suple, 
care țin seama de necesitățile 
protecției sociale, pe măsura po
sibilităților actuale .și ale resur
selor naționale. încă de la bun 
început, noul executiv a dovedit 
că este capabil de mai multă 
transparență spunlnd lucrurilor 
pe nume, chiar dacă avem moti
ve dureroase de îngrjiorare. Op
țiunile electorale, spre deosebire 
de cele existente înainte de ale
gerile din anul trecut sint punc
tate în prezent de grupări diver
gente mai accentuate. Suportul 
electoral al noului guvern este 
fragil. Tocmai de aceea, printre 
principalele preocupări figurea
ză organizarea alegerilor genera
le la o dată cit mai apropiată, 
prin care să se asigure stabilita
tea atît dc necesară relansării c- 
«onomiei naționale. 1n domeniul 
economic s-a pus degetul pe ra
nă. Avem un nivel de trai scăzut. 
Ne așteaptă o iarnă grea, în rare 
se anunță, dc pe acum, dificul
tăți In ceea ce privește asigura
rea cu energie electrică și termi

ca și alimentației populației. M 
Vom .. al'ectav , in plus, de de J.l 
zechiliurcle specifice perioadei • 
de tranziție, cum sini slăbirea g 
monedei naționale, spectrul in L 
flației. blocajele, penuria de va- ? 
Iuta, be aici decurge prior.tatca â 
unor obie iive specifice, de deli- ■! 
nilivare și aplicare a măsurilor ' 
reformei economice. Unificarea 
cursului valutar oficial cu cel fi 
de schimb al monedei naționale, B 
se impune ca o necesitate ime- g 
diată, pentru consolidarea măsu- h 
iilor de piuă acum ale reformei rf 
economice. Se impune, de aseme- d 
nea, consolidarea structurilor și ii 
mecanismelor specifice econo- î! 
miei de piață. In această ordine N 
de ide, este prioritară înlătuia- i 
rea structurilor economice care U 
frinează reforma. Menținerea !i 
stabilității sociale, prevenirea ,1 
dezechilibrelor economice, ape- i: 
laica la "împrumuturi externe nu- 3 
mai în cazuri temeinic justificate K 
ș.ț cu scopul modernizării tehno
logiilor se înscriu, dc asemenea, 
ca măsuri care dovedesc preocu
pări pentru a face suportabile 
șocurile perioadei de tranziție. 
Se anunță, deci, o politică de 
protecție socială mai nuanțată 
suportabilă, cu toate că se între
văd și măsuri de austeritate. Va 
fi simplificată, în acest scop, co
relația dintre prețuri și salarii. 
Va fi promovată o politică fisca
lă și financiară care să încuraje- 
je investițiile atît de necesare 
relansării economico. Este salu
tară, de asemenea, hotărîrea 
exprimată clar de noul guvern 
de a lupta fără cruțare împotriva 
corupției, speculei, furturilor. 
Avem, deci, din nou speranțe. în 
pofida dificullăț lor pe care le 
avem de depășit în perioada de 
tranziție, politica de guvernare 
printr-o mai largă deschidere na
țională vine să ne consolideze în
crederea că pășim cu fermitate 
pe calea progresului și democra
ției.
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Solemnitate dedicată 
generalii lui DRAGA LINA

Simbătă, la monumentul generalului Dragalina, așezat pe 
locul unde marele luptător pentru patrie a fost rănit, în apropi
erea mănăstirii Lainici, pe defileul Jiului, a avut loc o solemni
tăți consacrată omagierii eroului și a celor cazuți în luptele pen
tru ncatîrnaroa patriei, pentru desăvârșirea unității naționale. Au 
fost depuse coroane de flori din partea trupelor de vinători de 
munte, cin tindu-sc astfel împlinirea a 75 de ani de la trecerea 
în neființă a celui ce și-a jertfit viața pentru România. La mo
nument, in prezența unui numeros public, p.c. arhimandrit Ioan 
Caliopie, de la Mănăstirea Lainici și un sobor dc preoți și călu
gări au ■ ivirșit o lujbă de pomenire. Au rostit alocuțiuni repre
zentanți ai armatei, ai Uniunii Vatra Românească și ai Asocia
ției Veteranilor de Război. In sunetele marșului „Pui de lei“, 
intonat de fanfară s-au prezentat onoruri militare. (Al II.).

Vizită
Un grup de 30 de elevi de la 

Școala generală nr. 7 din Petro
șani, condus de prof. Caragea. au 
fost oaspeți, vineri, 11 octombrie, 
ai ziariștilor de la „Zori noi,, și 
ai tipografiei din Petroșani. Sco- 
pti| vizitei: cunoașterea specifi
cului muncii tipografilor și zia
riștilor. Mai pe scurt, elevii și-au 
pus întrebarea „cum se tipărește 
ziarul sau un afiș ?„ și au căutat 
un răspuns concret. Cu răbdare 
muncitorii tipografi și ziariștii 
le au explicat ci te ceva din tai
nele meseriilor lor. Copiii au a- 
sistat apoi la demonstrații practice. 
Cine poate ști dacă peste ani și 
ani, dintre ei nu se va ridica un 
ziarist de elită sau un muncitor I 
tipograf de excepție? (Al. H.)

LUPENI
Calitatea asistenței medicale între realitate și cerințe

l’rintr-o recenta hotarire a Consiliului de ad
ministrație a Mini,teiului Sănătății, a fost a- 
probată construirea cu începere chiar din a- 
ceastă lună, a noului spital cu 250 dc locuri 
și a policlinicii cu I 200 consult.iții pe zi in 
orașul Lupeni. Totodată s.a aprobat realiza
rea unor obiective de investiții, tot iii dome
niul sanitar, in orașele Vult.m și Uricani. A- 
probaria demaiarii iccstor obiective răspunde 
unor cerințe ncsatisfiu utc de mulți ani, decit 
prin promisiuni, și insistent subliniate in pe
rioada postrevoluționara, prin revendicările 

sindicalelor miniere.
îmbunătățirea asistenței medii ale, mult rn- 

m.i ă în urma in comparație rn dezvoltarea 
producției materiale, a celorlalte sectoare so- 
i ial economice, nu ie, așadar, un batir al ni
mănui, Ci o Fiece itate șilingi lila. impusa de 
vi iță dc rigorile civilizației.

în susțineri i acestei necesități vom aborda 
probb mutica principalului obiectiv din c.uliul 
mv 'ițiilor aprobate pentru sănătate,a oameni, 
lor Văii Jiului — Spitalul din Lupeni Atît d 
con'■••U' is.itn, do alltci ori immi'.a dea lungul 
anilor, realiza;-a bii ,i |imsi"",c pentru mulți o 
hiintia. Iutii msa, după atitea d ..ulii, demer
suri și anima, i, obiectivul este pe cal» sa de
vină alit.de.

Is.le im act d di.•plat-:. Spitalul Lupeni — 
iii'it.ate sânii na dc ine stătătoare și cu vei hi 
tr.i ! ".ii, dc i',0 do mi a fim ționat li’T.ri clă
dire on l: nla in Itt.lti. (tl.ită iu tr-i.i.a an. 
lor, iii dubi ir. a și triplarea populatul. p m 
sura ampldcaiii vi ții economie. aide, iii 
uimi Mic ir a i.imuiiloi .i sp< i di. i'.sa ut si
ta ii rv Iii "te, Ina , i'ih.i i|. In iI.t ud 
liccore pun • țoale", ni i'licv ala un.i a .i nle 
mo. I i' a Ic de c. 11 it il< s Si a< . . i t i, In 11 ■. i la
loriul ilor li i cam, n.ilari i i >• li . i du: i "I p i
tii pentill no.il! Si l tu. A . s duir i .< da 
obstetricii, unitei nn-iiil înlil.i s,i Iun. țion.-zc in

tr-o clădire aliata la trei km de spital, iar U- 
nitațile ,unitari dm teritoriu, inclusiv cabine- 
teli ni. dicale, in lipsa unei policlinici, să fie 
improvizate in localuri improprii, cu dotări ne- 
cor .pun/ato.ne. Or, Spitalul Lupeni are me- 

i s;. i i.jure a isteața medicală pentru o 
populație de peste 52 0(10 locuitori, din Lupeni 
și Uricani, in majoritate salariați in unitățile 
exlr.n tive, alte unități din vcs.il municipiu
lui, dispuse pe un teritoriu extins, cel mai în
depărtat punct cuprins m zon.i ită spi.
talului tund Ia a] 1 o ipe 40 km.

lata motivele care au făcut m cesara con
struiri a noului spital. Dar, este evident, odată 
cu reali nea spitalului problema calității asis
tenței m dicali iii zona vesti, ă a Văii Jiului 
nu se epuizează. Ne .gin lim la evoluția stării 
dc morbiditate din zona, la faptul că finali-

. liirii i doi i. 1 i ii pilal va ne.
roita Cel puțin 4—5 ani, timp la care viața 
ridica problem"' complexe Referitor la ac te 
probleme am solicitat un intervm domnului dr. 
IOSII ('K)NT('S, directorul Spit.dulii. dm Lu
pani, .ivind in v di re mai multe con ; t rente. 
In primul’ rind c >mpl ilat a pi obli m.-lor i ii 
caie e confruntă i.ileilivul aic.t.i vechi uni
tăți spitaIici" !i. Apoi re-.poii.saliililațile si ati i- 
buțiile multiple | i are h miiinib-a l'iincția in
terii.cidoi ului i fiptul vă c,‘."' un fiu al tocu
lui, na < iit, t ies. ut i formal, cu o v chimo 
prof. .ionai.i dc pecii’ 20 ani. In Lupeni. Am 
avut ni vvder. si < i iii i iul conipelenței inter
vievatului: est"' medic primai , ",pt ciali. at în
anestezie și l.'i.ipie inti-n va, a inm.it multiple 
i ui'.uri do specializare și pci h-cționare, obti- 
nînd comp, tențe noi, precum i l m |. <|e ei- 
v nții, iar de curînd titlul de doctor in nu li< i1 a.

Dcii. în pagina a 3 a, "li lo?,iil no Ji u. pe 
1. m i „U M ,IT VI EA AM‘• TEN I III MED1CA1E, 
IN I III'. LEALI I ATI Șl CEIIIN I l'l".

alit.de
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ROMÂNIA EROICĂ ȘI MISTIFICATORII ISTORIEI
Așadar, secuii nu sini ma

ghiar! >. ca sa terminăm sena, 
nici ceangăii, in raport cu care 
ren luiusm-iredentismul clamea
ză sus și tare o atare rudenie, tot 
în seopu; de a prezenta lumii un 
a.t tai/lou demografic și areai al 
întinderii etniei maghiare, in 
România, așa cum arătam in epi
sodul al VlII-lea al acestui capi
tol tpe atunci aitfe] intitulat).

Penii u că de 'eangăi (să ne 
ierte, ei !) nu ne 'om mai ocupa 
în ce privește pe «ecui, in afara 
marelui interval de timp care 
distanțează afluirea hunilor pen
tru a fi risipiți in Cimpiile Cata- 
launice (cînd generalul roman 
Aetius i-a măturat la anul 451), 
și mai apoj să-si găsească sfirși- 
tu] istoriei lor în războiul Cri-' 
m:t din care -cei trei mi băr
bați, (secuii) au scăpat — „ereDti 
per fuRe interfufiium, adică spă- 
lînd în mare grabă putina și — 
„a doua sosire a ungurilor" cum. 
denumind-o Simon de Keza vrea 
să stabilească filiatiunea neîntre
ruptă atîr între cele două nea
muri (huni uneurik cît și în 
ce Driveste strategia lor. în ade
văr. dună ce te-minînd istoria 
hunilor, cu luptele dintre urma
șii lui AMiîa el n? povestește că 
Chaba. după multe peripeții sa 

în S 1
tilo- Ini si „a si fn-epnt să(i) în
demne să 'o întoarcă în Pinonia 
ca sț se răibune Imno*riva r»r- 
manilor" (..Cronica untîurilor. op. 
cit. pag. 36/84). Așa au „rentrat„ 
ungurii in Panonia. după aproa
pe două sute de ani. ca adevăra
te rude „îndepărtate, ale hunilor, 
dar lulndu-și numele de la for

tăreața „IIUNG,, de pe malul riu- 
lui cu același nume, așezată pe 
undeva prin Ucraina subcarpa
tică in tot intervalul de timp ce 
s-a scurs de la una la alta din 
epocile in discuție, în Panonia, 
au rămas numai „streinii,, (1), 
printre care „și VLAHII, care in 
timpul vieții lui Ethela ii ser
veau ca robi" (ibideni, pg. 37/38. 
cap. 7). in ce privește pe secui, 
aceștia se stabiliseră de mult în

TĂCEȚI, TĂCEM 1NEH1COȘATE (X,
munți, așa cum am arătat, im- 
prumuiind nu numai scrierea 
vlahilor dar chiar religia lor. iu- 
cru ce ne spune și N. lorga, care 
„vorbind de cartea lui lanț so B. 
„Lcs Sicules,, (Secuii) se exprima: 
„el prezintă probe despre scrie
rea secuilor care nu este mei 
runică, nici turcă ci o derivație 
din aceea a slav,lor balcanici a- 
doptatâ de români,, — evident cu 
alte secole înainte, in vremea 
imbrăț.șarii religiei creșlin-orto- 
doxe.

De altfel, istoria mult mai a- 
propiată ne-o dovedește fără pu
tință de tăgadă, ca secuii nu sint 
maghiari, atunci cînd după răs
coala de la Bobilna (1437) s-a 
ajuns ca nobilimea ardeleana de 

■? n ip alura cel : rom'i-
ne caro (l»ririN' H 
băgie, a format ..Unio Trium Na- 
•ionum.. — adi'ă uniunea celor 
tre, națiuni, ca o „fraterna unio., 
— respectiv o „uniune frățească" 
între unguri, sași și SECUI (subl. 

ns.) aceștia din urmă neavînd de 
ce să fie astfel separat prezen
tați de celelalte două și maț a- 
les de unguri, dacă ar fi consti
tuit împreună cu cei din urmă 
o s.ngurâ națiune.

Și iată-i acum pe secui, m isă 
de manevră a iredentismului ma
ghiar pron'inîndu-sj autonomia 
„țării secuilor" respectiv a jude- 
țmor ilargaiLa și Covasna, dar 
cum nicj usturoi n-au mincat, 

nici gura..., disimulam o denu
mesc ca țară „a secii,ior„ și nu a 
„ungurilor,,, așa ca sa nu se va- 
ctâ că astazi se aLă chiar intr-o 
adevărată și „rediviva,, filiație 
hunică, dar „politică- și nu ue 
neam, cum n-au fost niciodată.

Dacă o maj leg; și de fantoma
ticul „guvern din exil,, de la 

-i d ■- 
ființat (oare ?) și de cele ale pro
zelitismului romano-catolic cin- 
tat chiar de sancti.atea sa Papa 
de la Romi și drapat „urbi et 
orbi,, de drapelele de stat mă
cinare chiar și in aria de trăire 
a poporului rom-in ortodox, toa
te acele „delimitări,, de care vor
bea comunicatul UDMll, rămîn 
simule palavre" ’

în fața acestui fiasco istoric 
al rcvizionism-iredenlismului îmi 
p rmit să-i dau o sugestie menită 
să-i promoveze sus' n^rilc: -ă
recurgă la „istoricul., .1, Peisker 
cu a sa „Die Abkunft der lluma- 
neii in Zeitșchrift des hislons- 

clien Veieines tur .e.imark, 
XV JaJirgang, 1—4 Heft, GRAZ 
1917,,, respectiv „Originea to- 
mânilor in colecția de periodice- 
reviste) pentru Stiria, secoiul 
XV, caietele 1—4. Gr<iz, 1917,,, 
care îi aduce pe român; din Al- 
tai, strămoșii lor fund niște 
„altaischen Vorfahren,, — no
mazi allaici (cu puțin mai încoa
ce de locul de origine al unguri
lor care ar fi regiunea fluviului

Obi, din Siberia. „Petit Larous- 
se" 1967) și care numai după ce 
s-au romanizat in Peninsula Bal
canică (deoarece in Dacia stSpî- 
nirea romană a durat puțin, pen
tru a fi in stare șă-i romanizeze) 
au .migrat,, la nord e Dunăre 
invadind sărmana .aba și nea
jutorata patrie magtiiară consti
tuită de peste trei veacuri la a- 
cea dată ! Desigur că o maț a- 
berantă pseudoistorie nici că 
s ar fi putut concepe, astfel îneît 
nici pe cei mai înrăiț revizio
nist; n-au descoperit acees'ă o- 
peră„ și nu s-au sprijinit pe ea 1 

„La 12.LX.1740. După răz'-oml 
ruso-lurc din 173a—1739. tratatul 
de pace (de la Belgrad inclusiv 
convențiile care au urma' cen
tru aplicarea lui — n n' ) se in
titula: ..Statutul pentru stabiltr"n 
grani'ei Rus'ci si Tj-nip. n CnA- 
IVTttj \TtnT novrt r>p
(subl. ns ), tratat care recunoștea 
explicit întinderea in pre a<ea 
parte a Moldovei. în vremea cind 

ruși; abia se apropiau de Europa.
Să mai amintim, că urmași ai 

lui Mihai Viteazu l-au dus cu 
cinste moștenirea de gînd și de 
faptă, atunci cind la 26.IX.1617 
„La semnarea tratatului cu Ga- 
briei Bcthlen, în tabăra de la 
Soroca Radu Mihnea, domnul 
Moldovei se ntitula: „Prin gra
ția luj Dumnezeu domnitor al 
Moldovei. Valahiei și Transilva
niei ca și moștenitor pe veci al 
acestora... Absolut conform eu 
adevărata istorie a arlevă-nților 
stăDini ai locurilor dintre B ig și 
Tisi de la geto-darj si romani 
Ia urmașii lor ROMÂNI, înțele
gem de ce în scrisoarea sa. da- 
Vcâ Paris. 6 mai 1920. deci nu
mai cu o lună înaintea semnării 
T-ștamlni de nace de In Tr>a- 
mn nrescdin'eie Franței, Fr. 
M’tterrand răsnunden ron’îcitnr 
deiorr^ijp- maghiare la conferin
ța de pace că: O stare de lucruri 
chiar d^ră ar fi milenară (n. ns.: 
cum apărea stăpînirea ungurilor 
asunra Transilvaniei) nu are 
dreptul să subziste, atîta timp 
cît este recunoscută ca fiind con
trară dreptului" în original, în 
text: „A state of affairs. even 
v ’o-i millennial, is not founded 

-ist when it has been re- 
i. , ased as contrary to the jus- 
tice„ („Justice for Hungary„, op. 
cu. pag. 369).

De aceea tăceți, tăceri infrico- 
șate 1

(SFÎRȘIT)

Gheorghc M. TATOM1R

„A PLECAI DE LA MAMA |
LA O TAtofl" ®

Am pr.mit la redacție o scriioarc sem
nală de lianiona — elevă m clasa a șasea 
ți surioara ei Lorcdana, elevă intr-a em- 
cea, care scriu >i tn numele frățiorului 
lor Cătălin, m virstă de numai 3 ani. 
Toți trei rint copiii „minerului" Petru 
Vaiiiea, pe care t-au văzut ultima dată 
prin intermediul televiziunii. Petru l ăj- 
dea ■ ■ pare că a fc t un participant re- 
mareaeil la activi!-ițile „ubt ranc" de<- 
jă ' ra'> de unu Io uitori ai Văii Jiului, 
la flu< uresti, in luna ... ptembrie. Șt ca 
un lafnic apărător al d^mocrați i. P.V. 
a dat si un interviu, cu Unind că a venit 
in Capitală ea să ceară o viată mai feri
ci ă pentru copiii căi. oropsiți de condu
cerea tării t ie1). Numai că el in u~t ~ nu 
face nimic pentru copiii săi pe cart t-a 
abandonat de circa 1 an. ..4 plecat dc la 
mama la o tanti" — scriu capiii. „Noi nu 
sin/. m n- căjiți. continuă n rigoarea, aiei 
in Valea Jiului. Mămica rmaUră. mun- 
citoare la IACCVJ Petroșani, sc zbate doi 
răsputeri să nu du<. m Zip ă de nimic.

Ducem lipsă de dragostea de tată. Noi nu 
i-am cerut să ne aduca pe această lume. 
De ec ne a părăsit De ace. a uj ruipim
să-i aduceți aminte pe calea ziarului 
dumiu av.ia.dră, de 11 i. Noi il așteptam 1 
■ă întoarcă aca-ă".

Să speram că scrisoarea va aiuii'ic si 
m miinile lui l' V Si dacă minerul Petru 
Vujdea este om și tată cu adevarat. poa
te ințclepe că undeva celor trei ființe ne
vinovate le e dor de cl Adiiă acele trei 
ființe pentru care a -usț/nut că s-a dus la 
Ilucurcăi să ceară socoteală (iuvernului.

zlm vru' să derutam si cu dumnealui 
dar la mina \ uh an a fost imposibil de 
pășit.' Nu v nisc la șut m ziua m care 
l-am căutat noi D la întoarcerea din < a- 
pitala răva-itu după „eroica" prezență la 
televizmn ea e.vționent al idealurilor 
minerilor Petru Văldea a ures/at... un 

sinaur șut
S-a spetit muncind pentru canin lui.

Ionii ȘTEFAN

•
1 ius -— ( Jlup

Un grav acciaeui , . v unu;iu Cu i: a părăsit partea carosa-
S-a petrecut u/ ii oc. './.Iii., i Lu i 7r, „scapind" pe trotuar, a
la Petrila. eon liic.ud in d - L n.a-o mortal pe SA., de
vansată de ebrîc.m.- a.. ■ • incu 70 -i . ani.
Im 31 HD 7833 — p lui tu d b- < luat m isura arestam pre
1.5TAPS l’etio .mi 11111 U \ n‘ e a șoferului.

A I

Adio reparații ?
Celor din Vulcan, trccuți in lumea drepților, li s-a mai luat o 

piatra de pe mimă. Drumu; spre locul de vec i, adică spre cimitir 
nu le mai este piesărat cu gtopi. asta pciiiru că, în fine, dru
mul din Mor șoaia— a>a-i spune mîtrocari.cruiui pe care-1 Slrabaie 
artera cu pricina — a fost in intregime betonat.

C« ne facem insă cu șo’el'le și aleile străbătute zilnic dc cei 
râma I in viață ? în speță. Aleea Viitorului si cele din cartierul 
So.iOdo], Aleea ! iitoiulip a lost asfaltată chiar piuă in dreptul 
Școlii g' ii rale nr. 6. Dc acolo mai dep'rte — pauză. Locuitorii d n 
zona au tot iperit cu se va continua Cit a fost vară. Acum, cred 
că și-au picidut orjce speranță in acest sens. Ba mm mult, din 
cauza '.tari; caro abilului, unii șoferi refuză chiar să meargă cu 
autov ’hiculele cu marfă pină la alimentara a cărei r< sponsabilă 

e h doamna Eclicia N; rl cu. Ș; cind t gindcșli eă e vorba de trans- 
poiiuiile dc pime >i lapte ce trebuie elecluale zilnic.

De l,i primărie am aflat că imposibilitatea finalizării repara
țiilor la a s> drumuri -,v datorează lip ei d asfalt Care se pro
ci i< e la stația din Livezeni. Care stație nu funcționează. Din lip>ă 
de materie prima de bază, probabil. Și atunci, .ce facem? Mai 
stăm pină la anul, că și-așa azi-mîine vine iarna, iar la primă
vara vor fi necesare oricum reparații. Chiar și acolo unde s-au mai 
e. ■ tint In primăvara trecută.

bamaiî cu
Suhdi iirîli’B |

Nc-a vizitat ia rvuav\u.’ dom
nul Alexandru Gnengliea din 
Lupeni. în calitate te părinte. 
Șurea a.itis i este ni a mult da
cii imbucuratoal e. L'u sprijinul 
direct al Consiliului ue adminis
trație și a! Sindicatului minier ■ 
d' In E.VI Lupeni s-a soluționat 
problema spațiu.ui de invață- 
mint pentru copii I • virstu pre 

j școlară din carucrni Ștefan. Es’c 
I In curs de rezolvare și proble

ma Școlii generale din același 
cartier. Iată că unde se găsesc , 
oameni cu suflet se pot rezol- £ 
va multe. Jn fond, fiecare oă- g 
rinte este conștient că trebuie 5 
să facă ceva pentru copiii Itn, 
astfel incit aceștia să se -bucure 
din plin de dreptul firesc la În
vățătură, să aibă acces neîn
grădit la cultură, la știință. > 
(Al II ) *

naaiuiu * * w
bâuiuiă se iau ?. l ••
Iu.iu, la zi s. i v, :n 4u(
Șu/ii a sus, end it 11 ..
lOsl dS'PlSlclțl vo.ua, l..ii .
permise au tosi i 1 ' li! 1 U
culație.

După cum v ■ i.R - i* 1
in i uptul mp . u, ■
se mențin de tur

„ÎS “il 111 II III, C
Oprea Guvoi^ue -■ .«<1

se afla internat la ''î i 1B_.
l’inu in 2 ulluiii:/i 4 ‘ ZI . ..v
oup.i ce a ouut Iile acul
i-a tăcut exis i u n u. ; 'i cd
plecat din spital. in a nu cu
mina goală. A u i 1 cu sine un
radiocasctolon marrn h urn/i-
ți nai" apai țmitxl n i: UOlllrlV
din salonul in . ro si .iiusc
ci. L-u dus avasu >1... i ii i<

orn i i irmitașe
. Ii,, popor. Dar toL penii ti 

re. evident. In această
, ; municipiului Petro- 

is. ue la po>e orii care au 
' abooimui. Alte șase 

> , tle la reguide dc cir-

i hc iu la divOuiipUi. Nici
■ p ‘Zițiilo fruntașe vire

<iiiî losî băut”
. zi pe'iția l-a bolul .a ușă. 

uia muzicală a fost găsită și 
... i a păgubașului. Cc-a zis 

piei Ca a băut și n-a știut 
ce-a lacut. O fi și asta o icuză. 

ir t /tuși i s-a întocmii, un do- 
iai .ar» va fi deferit lustițici.

R'.ibrieă risiiiz.ilu dc 
Gheorghc Ol. I i..\NU

-. X C U ț S î G
/Asociația pensa/,i..i nor din 1'- ui, oiganoe.iza pentru joi, 

24 oclomi/i/e a./ o cxcui ig .a Cui ,i dc Argeș. Transportul dus 
și Intoi . esic asi mrat cu ..>ut, < ir . i. ,u., ,minte Și ins ricrife 
se pi'im-'sc zilnic, cu ța i .ie auiiium.ii, intre or le 8—12,
la sediul Cu-ei pensionat nor. (V.t>.)

vo.ua
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Asistența de urgență — vitrina a orică
rei? ce e mai important: dotarea mo-

Reiișita eforturilor o poate

r.
jjir’

Tradiția, o valoare cîștlgată ce poate fi o șansă în fața 
dezideratelor prezente 
roi s steni spitalicesc 
dernă și competența cadrelor 
oecide doar întregul colectiv 
bieme elementare ue civilizație 
sești soluții și cind o țintă pare

■O
Curățenia, igiena publică —pro- 
i Satisfacția adevărată: să gă- 
imposibil de atins I

— îmbunătățirea calității asistenței me
ii" ale in Valea Jiului, deci, și in raza 
ora ului Lupeni, a devenit de mai mulți 
aru o cerință de prim ordin, iar după 
Revoluție, obiectivul revendicărilor sin- 
aicatelor miniere. Care ar fi, după opi
nia . r., ar(nim,ntele ce impun această 
cerință, acuitatea ei ?

— Arg'imentul este viața sint reali
tățile d. i cu zi. Trebuie să vezi doar 
cum ajung.-, in ce condiții, un miner ac
cidentat la camera de urgență a spitalu
lui și iți dai seama că sintem în urmii 
cu muiți ani față de cerințele și practica 
medicinii moderne. S-a vorbit mult pe a- 
ceastâ temă in ultimii am, dar s-a făcut 
puțin. O comisie parlamentară studiază 
in prezent condițiile in care muncesc și 
trăiesc minerii. (Jn grup format din mem
bri ai comisiei a vizitat și dispensarul 
medical al minei, a văzut multe lucruri 
la fața locului. Dar, socotim că a fost un 
prim contact, ii așteptăm și la noi, la 
spital. Doar avem de realizat cea mai 
mare investiție din Județ, ceea ce ne pune 
in fața multor probleme

— Care ar fi obi'-ctiu le concrete ale 
îmbunătățirii asistentei medicale ’

— Este vorba. In pr mul rin I, de dez
voltarea bazei materiale și de ridicarea 
nivelului și eficienței actului medical, io 
ai doilea rind, d >t fiind specificul zonei 
cazuistica medicală cu o mare pondere 
traumatologică. se impune îmbunătățirea 
asistentei medi-a’e d- urgentă.

— Să in -cț m cu prima. D. ci. t-as în
treba. domnul’ d<-:tor, dat fiind >'<i 
două decenii -.le praitica -i vreo same 
luni tn funcția dc dir.’i tar a! spitalului, 
cum vedeți imhunâtâtir.’a aii tent ă m, . 
dicale în orașul l upeni

— A> ră-pun .e ■ prin r-.a.izarca unei 
punți de 1- iturâ in ie cc , re i fc • a 
ceea ce tr< :. «■' să fc Spitalul Lupeni Mă 
gindesc cu mutai ac, Lunăoai ă. î rr-d -ă 
nu numai ■ u. ia mii de debut in profesie. 
Vreau aii ,.u., că 1 peniu! are o frumoa
sa tra liți in » ; itir-.a in.T if.i Si a- 
ecasta pr a vir’utile profesiun ile ale unor 
inaintași le valoare, ca Ici-toiii M irgi-
nc nu. Fascii. Hurn-mi- .za, '-ttefănr ,rl) 

D 'Uman, I.->mon ini. Soba, precum m alții 
car- au n iic.it actul medical al orasu iii 
nostru. renum< le lui 'a un nivel r|( rc_ 
con >asțere atit pe plan nati-in il. cit «i 
in rn;i','>n i

‘.ceasta i fost Problema rare ri
da a tn fata no, 'ri. a celor de azi. c-te 

r,1 pun cm inimilor piz'-n’uiui. re- 
inn i-l-nrl trjdtnle — CTia» e t<- un bun 
oman ri-.tigat —. prin dezvolt.irea și t a- 

lOuh ii i bi/ei materiali i turin.u a ne 
nv ii I .,> < i ui ii. pe na jru ce. 
r.n,..ioi nu. a i.iu moai-in.-, »a
r. ni-.ol iSBmpcl'nța al reJeni.i 
111 i a ,. .

■u au .a JiUidi v.Ms.u ac- lupt, la ol a 
a ; - i, i -uu 'litre m '.iicaie puți riure 
— >n a >i .n v.ofi. r.i .mic. ie
s. • .... >i .pun dc <n .i. i • riuai ah. iu .-
r i >mpe.c’uțeiot In luncțu' le ruin. ,e 
v ,i‘ >i ..'p,lUiu.i pupa.apei lin zoiiu i\-

'. tuia trt .are .< vie.. oaraonaie
r.,;< .a ' 'iiliu,iz.o . Urci, pa. i"Z ca tie-
c.o p 'al .i elba iatitu lin i ;e cler,
sal.- a -a se alirine m iiiaiiiii. ooine- 
nu picul, o tară np> o iii iaic in
tre I.l-, Clsl . ai, Vd r'| ,l. u 41.IS11 11 i
r ' a in ner il, popuialia mun ci-
l <

— .ri re: .mm ia Lup ni ■ .
r. ir■ buic fu ut patru a ronj'ii noi va- 
b ne ahtaiii - u-.iili iii i m u mc

K i dl. știe toata puma, ..a trebuie 
im ii nou. bine eoni -pui Pine dotat,
■in n anpl .'tare, m nțnp.p. ■ iri funcțiu
ni i pi .icjI ii vech- Imbu ura n e fap- 
'■u, ca i'm pioier tui i. • s inție apio- 
l'-i. '■ a i am tirziu, l.p a ne gm.lim că
e a l.-'ar.. • î lut a inrepijt fi) p.'ste rloi ani
in uirii.i. ( ii I am preluat ron-liin n.., spi. 
aluiui pioicctul a Io .t ala. in faza de 

S T E Au urmat nm o. « etape, m i 
a'—, parlamentari privind r.ifiacitatw i. 
amplu imeniul spil. ulm <-tc , d -m . u> i 
p n ru diferite aprobări, cu dei uliii i în- 
tir/iale dc către proiectantul cern ral. in 
n«< ’ ,ii,i'< a dc ultim moment, de elabo
ra o .. .m .Iu nu tehnologic i tc., ele. <’u 

eforturi maii, am ajuns la faza proiec
tului de execuție. Avem constructor, iar 
prin soluțiile date de noi, ca beneficiari, 
proiectantului, se va realiza construcția 
in perimetrul propriu, fără a mai afecta 
terenul altora. Se va putea ataca lucra
rea, respectiv, stația de salvare și punc
tul tehnic, chiar din această lună. Că am 
ajuns la acest stadiu, că am biruit atitea 
greutăți se datorește și sprijinului susți
nut din partea mai multor factori, ca 
primăria din Lupeni, senatorul din Valea 
Jiului, Liga sindicatelor miniere, minis
terele sănătății și finanțelor.

— Construirea noului spital va dura 
ani. Deci, va trebui asigurată și funcțio
narea, in continuare, a vechiului spital...

— Se pune in mod acut, in acest sens, 
dezvoltarea bazei materiale actuale. O 
soluție ar fi. comodă e adevărat, ajuto
rul din străinătate. Dar, decît să aștepți 
ajutoarele altora, mai bine să ai iniția
tivă și să te pui pe treabă. Dut fiind gra
dul de uzură avansată a clădirii vechi.

între realitate și cerințe
Con vor b re cu, ar. îUSÎt C ION 106, 

directorul Sp.tdiuiui orășenesc Lupeni
am căutat soluții și am reupt s;i execu
tam ln această vara lucrul i care valo
rează cit o r< p,n ație capitala. Am reizo- 
iu aoKcu;ul bpila.UiUi, am reînnoit și 
i , us a luncțiune centrala tfrmiCa, lil- 
tui care n-a funcționat de 20 de am. Am 
r imenajnt camer i de urgență, secția de 
iii .uterapie și recuperare u . La blocul 
m.iiern -infantii și secția pediatrie, cu 
toiul impropriu și departe de spital, cu 
un i;ra-i avansat de uzura, am executat, 
de a-cmenea. reparații complexe atit pun 
. i >rt propriu, cit și prin ajutorul minei 
l upeni Pot sa spun că prin ajutorul u- 
n u unități "onomice, miniere mai ale . 
căror.i trebuie sa le fim recunoscători, 
am reu it sa rezolvam o se imâ de cerințe 
acute. Mesoliiți mate la timp — deși po- 
sii", tătile, costurile in anii trccuți erau 
al '.ele

bir. peni u a funcționa In bune con
diții piua la terminarea noului spital și 
pentru a fi in pas cil cerințele medicinii 
mo lerne, cu tehnica medicala actuală, 
trebuie sa ne gindim și la dotarea spi
talului cu un minim de echipament ne
cesar . o linie de laborator, aparate de 
ra. lio.ogie și investigații. tn acest sens 
sint făcute deja di mersuri concrete; am 
mli.tal reprezentanții un >r firme pro- 

di.i ăloare. am înjintat și o listă cu un 
necesar prioritar. Dar. m.u trebuie un 
pas concret . asigurarea subvenției din 
partea factorilor lirei t interesați in func
ționarul optima a spitalului. E vorba, 
r.ulilini'-z, doar de un mmim nece ar de 
aparate si dc costuri rezonabile.

< a o latură im/iorbantâ a asistenței 
ni. dicale ați mențianat a fi asistența de 
uri/ență Cc ne spuneți dcsjire acest do- 
menln ■

— Că e-,te de pi imă importanță aici, 
p. nirij noi, unde cazuistica medicală are 
un anumit specific. Așa cum am mai 
nunți mat, dispunem de condiții impro
prii pentiu acordarea primului Ajutor și 
transportarea accidentatului. Sintem încă 
departe de -iiceririle științei medicale din 
ii'timu ml in a. est lorneniu. Deci, avem 
molie de făcut pi litru îmbunătățire i a. 
sislcnței de urgență, mai ales în ceea ce 
privește acordarea primului ajutor șl re
vii vitarca cardio-rețpiratorie Se impune 
a i Iar implementarea n iilor cucei u i din 
d. imeniul tehuii ii medicale. Aș vrea sa 
subliniez, totodată, importanța speciali
zării medicilor Iii di iciplina anestezie si 
lei ipie nit 'iisivâ, disciplină cu un rol de

terminant, alături de disciplinele de bază, 
chirurgicale și de medicină internă, in 
soluționarea cazuisticii de urgență. Sem
nificativ privind recunoașterea acestei 
discipline este introducerea sa recentă în 
învățămintul medical. De curînd a avut 
loc la Tg. Mureș și o conferință pe tema 
asistenței de urgență.

Important este, însă, ce am făcut și ce 
facem noi, în mod practic. Cunoscînd 
condițiile improprii la nivelul dispensare
lor de întreprinderi, am elaborat un pro
gram pentru reamenajarea dispensarului 
de la E. M. Lupeni ca centru de asisten
ță de urgență minieră. Acesta, adică per
sonalul centrului, va prelua accidentatul 
de la gura minei, acordîndu-i un prim- 
ajutor calificat și-i va asigura transpor
tarea pînă la punctul specializat în re
zolvarea cazului. Centrul va fi dotat cu 
aparate moderne de protecție respirato
rie. la îndemina cadrului medical care 
are în sarcină să acorde primul ajutor. 
Avem în acest scop, am mai spus, con

tacte cu firme de prestigiu. Totul este 
lmanțurcu. Dur, dacă am fost înțeleși la 
nivelul RĂII și dispunem și de un con
tract, clin pacate, banii încă nu s-au li
vrat. Or, iiispumnd dm această etapă de 
dotarea strict necesaiă, vom putea gene
raliza sistemul dc urgența și la alte mine 
dm zona.

Vreau să mai subliniez că sistemul de 
urgență este vitrina oricărei unități spi. 
taheești, de acest sector fiind racordate 
toate activitățile medicale, dc el depin
zând inclusiv posibilitățile dc instruire și 
perfecționare a personalului. M-am refe
rit, mai înainte, la reamenajarea servi
ciului de urgență al spitalului. Din sub
sol l-am adus la parter, intr-o încăpere 
spațioasă, accesibilă și preconizăm să-i 
sporim funcționalitatea, atit prin dotare, 
cit și organizatoric ; vrem să-i asigurăm 
un sistem modern de terapie intensivă și 
de deșocarc. Important e să primim acea 
dotare minună de care tot amintesc. Pre
conizăm totodată ca la camera dc urgen
ță sa funcționeze o echipă completă cu 
doi medici gcneraliști, dintre care unul 
să asigure și asistența la domiciliu. Deci, 
să aibă și competența de medicină dc 
urgență. Ideea este dc a spori calitatea 
și eficiența actului medical, a asistenței 
prespitaliccști. să prevenim deplasările 
inutile ale salvării, fie la locul acciden
tului, sau la domiciliul bolnavului. Me
dicul, printr-o prezență rapidă, dar și 
competentă, va lua măsuri dc resuscitare 
cardio.respiratorle și dc a menține su
portul vital al bolnavului, tn condiții op* 
time, pînă la spital. Pe lingă beneficiul 
primordial. salvarea bolnavului, vom 
creste astfel și eficiența intervenției, prin 
reducerea duratei de spitalizare. Dar, to
tul depinde dc arca dotare minimă, ca 
și dc competența personalului medico- 
sanitar.

— I\< feritor la această cerință, privind 
competența personalului, ce preocupări 
aveți ’

— Facem demersuri la minister, pentru 
a ni se forma cadre de specialitate în 
domeniile prim ilare — chirurgie, ortope
dic, nciiropsiliiatric, ORT>. Sperăm că voni 
avea rezultate. Altfel, degeaba vom avea 
spi* il nou și dotare modernă...

Personal, încurajez orice Inițiativă. Și, 
îmi pare rău cu trebuie să o spun, dar 
anim, cind ne confruntăm cu atitea gre
utăți, cind traver'. in o perioadă gr< 1, I- 
nițialiva la noi, cit c dc modestă, are 

puțini su.ținatori. Desigur, c mai ușor să 
stai in expectativă, să aștepți ca lucru
rile să se rezolve de la sine. Sau, e mai 
ușor să „punctezi" cîte o părere : ce e 
bine și ce nu e bine. Aceasta, fără să te 
implici, fără să cunoști efortul depus 
pentru a realiza acel „ceva". Mai rău 
este că, uneori, dezavuarea ia forme a- 
gresive, de „atac la persoană".

— Domnule doctor, problematica spi
talului e vastă. Greutăți sint multe. Vă 
„apasă" un volum mare de muncă. IJșa 
cabinetului dv. e, totuși, mereu deschisă.
Aveți timp și pentru preocupări știin
țifice ?

— Intr-adevăr, ne confruntăm cu greu
tăți. Dar, cu posibilitățile ce le avem, 
trebuie să progresăm și în domeniul cer
cetării medicale, ln acest scop, încercăm 
să colaborăm, în domenii prioritare, cu 
institute de cercetare din Vale, chiar din 
țară. Astfel. în luna noiembrie, pentru 
conjugarea eforturilor medicale cu cele 
inginerești, am convenit cu Institutul de 
Cercetare pentru Protecția Muncii din 
București, să organizăm aici, la Lupeni, 
o consfătuire pe temele cele mai actuale 
ale asistenței de urgență, ale protecției 
muncii în minerit și a mediului.

— Pentru că problemele sint multe, 
v-am propune să abordăm, domnule doc
tor, cîteva, in mod lapidar. Deci, o primă 
întrebare : ce vă animă în tot ce faceți ?

— Să realizez ceva, pe măsura puteri
lor mele, pentru binele oamenilor din 
orașul nostru, din Valea Jiului. Am în 
vedere ca Spitalul Lupeni să fie din nou 
la nivelul valorii pe care îl atinsese 
odată, desigur, în condițiile cerințelor de 
azi. Și, era să uit ceva : dată fiind starea 
precară a bazei asistenței medico-sanita- 
re la nivelul circumscripțiilor, am cerut 
și avem șanse să obținem o clădire adec
vată, în zona cea mai populată a orașu
lui, pentru comasarea a trei circumscrip
ții. Tot aici dorim amenajarea unor spa
ții destinate protecției sociale și asisten
ței persoanelor în vîrstă, precum i a co
piilor orfani sau abandonați. Desigur, 
problema nu privește numai asistența 
medicală, deci trebuie abordată multi
lateral

— bmteti siour de realizarea ohiecti- 
t lor pe care vi le propuneți ? Bunăoară, 
că Spitalul Lupeni va depăși nivelul... 
să spunem al tradițiilor, în privința cali
tății actului medical ?

— Vedeți, răspunsul nu 1 pot da pe Ioc 
și, in nici intr.un caz, de unul singur 
Răspunsul îl poate da, și îl va da sigur, 
doar colectivii’.

— Ce nemulțumiri, ce supărări aveți?
— Ar fi, și aici, multe dc spus. In 

viață — mă refer la viața localității — 
mă nemulțumește starea precară a igie
nei publice, sfidarea unor reguli elemen
tare de civilizație, de curățenie urbană, 
înțeleg, bunăoară, inițiativa particulară, 
dar mă revoltă ignorarea, lipsa de consi
derație față de semeni și sănătatea aces
tora, față dc normele elementare de igienă.

— tn activitatea de fiecare zi, ce vă 
dă satisfacții ?

— Reușita. Cind, din aproape nimic 
reușești să faci ceva. Cînd te afli în fața 
imposibilului și, totuși, găsești soluții...

— Și cc. vă dezamăgește ?
— Suspiciunea,, minciuna, precum și 

vorbăria multă, fără argumente valabile, 
care tinde să suplinească faptele.

— V-a|i gindit vreodată să abandonați, 
să părăsiți orașul ?

— Oferte am avut. Chiar avantajoase. 
Și dacă eforturile melc se vor dovedi za
darnice, problema ar putea fi oricînd, ac
tuală. Dar, mal presus de toate, consider 
că oriunde te afli, îți poți dovedi compe
tența și buna credință, poți fi util oa
menilor. Contează mult să ai încredere 
în tine...

— tn încheierea acestei dkcuțfi, ați dori 
să spuneți ceva anume ?

— Doresc tuturor ceea cc-ml doresc 
mic : sănătate. Și, pe baza muncii co
recte, a recunoașterii de către cei din Jur 
a valorii și a eforturilor proprii, să trăim 
în liniște și concordie.

Interviu realizat ile 
loan DVBLK
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HOROSCOP
BALANȚA

i. septembrie — 21 octombrie)
Astăzi nu prea vă ies „pasien

țele". Nu forțați nota.
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Inlrați într-o încurcătură pc 

care numai autoritățile o M>r pu
tea rezolva.

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dificultăți de adaptare la o 
situație nouă. Veți primi ajutor 
de acolo de unde nici nu vă aș
teptați.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Șansa vă surîde, ajulindu-vă să 

găsiți ceva ce căutați de mul
tă vreme.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Intindeți mina celui ce vă soli
cită ajutorul astăzi. Gestul dv. 
va fi extrem de bine apreciat.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
Continuînd în același stil, scau

nul pe care stați va rămine doar 
in... trei picioare.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Nu vă faceți prea multe vise 
și iluzii. Ancorați-vă mai strins 
în realitate.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Promovați noi contacte sociale, 
alegind bine oamenii capabili a 
vă ajutai

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Lisați In pace „capra" vecinu- I 
Iun I

RAG
(22 Iunie — 22 iulie)

Fiți cu ochii „în patru", mai 
ales dacă astăzi veți fi nevoit să 
fjceți o deplasare în afara loca
lității.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu cereți sfaturi dușmanului. 
Mai bine cumpăraț un fierăstrău 
și vă tăiațl singur craca de sub 
plc.oare.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie) |

Un aprppiat al dv, vă va oferi 
a.'.ăzi un moment de satisfacție.

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE : Rapid Simeria Triaj — Utilajul Pe

troșani 3—0, Minerul Voința Brad — Favior Orăștie 2—0, Minerul 
Valea de Brazi — Minerul Bărbăteni 1—3, Constr. Hunedoara — 
Minerul Aninoasa 0—0, EGCL Călan — Metaluț Criscior 2—2, Me- 
talopla tica Orăștie — Tractorul Bărăștî 12—2, Minerul Teliuc — 
Minerul Certej 1—1, Minerul Ghelari — Jiul Petrila 3—1.

CI.AS 4MENTVL
1. Metaiopiastjca Orăștie 7 6 1 0 36— 8 13
2. Mmcrul Aninoasa 7 6 1 0 24— 1 13
3. Minerul Bărbăteni 7 5 0 2 11— 9 10
4, Minerul Certej 7. 3 3 1 18— 9 9
5. Constr. Hunedoara 7 3 2 2 24— 9 8
6. Voința Minerul Brad 7 4 0 3 15—13 8
7. Minerul Ghelari 7 4 0 3 15—14 8
8. Minerui Valea de Brazi 7 3 1 3 16—11 7
9. Metalul Criscior 6 2 2 2 13— 8 6

10. Favior-Orăștie 7 3 0 4 11—14 6
11. Minerul Teliuc 7 2 1 4 7—16 5
12, EGCL Gulan 7 2 1 4 10—21 5
13. Rapid Simeria Triaj 6 2 0 4 6—11 4
14. Tractorul {Târăști 7 2 0 5 9—43 4
15. Jiul Petrila 7 1 0 6 8—21 2
16. Utilajul 7 1 0 6 10—26 2

ETAPA VIITOARE (20 octombrie): Utilajul Petroșani — Jiul 
Petrila, Minerul Certej — Minerul Ghelari, Tractorul B ir iști — 
Minerul Teliuc, Minerul Aninoasa — EGCL Călan, Minei ui Băr
băteni — Constr. Hunedoara, Favior Orăștie — Minerul Valea de 
Brazi Rapid Băcia Triaj — Voința Minerul Brad, Metalul Criscior 
— Metaloplastica Orăștie.

MICA PUBLICITATE
ANIVERS Mii

MAMA și tata ureaza dragului lor Traian Pupăza, cu ocazia 
sărbătoririi majoratului, mult noroc, sănătate ,și un călduros „La 
mulți ani 1 . (3318).

„LA MULȚI ANI !“ unchiului Tani. Nepoțelele Andreea și 
Rox.ma. (3319).

N. M. dorește lui Tani Pupăză, din Uricani, toate cele bune 
cu prilejul majoratului. (3194).

FIICA, fiul, ginerele ți nepoțelul urează iubitei lor Hunter 
Raveca, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate și un căldu
ros „La mulți ani 1". (3329).

V1NZ \RI—UI MP \R \RI

VINI) Dacia, neridicată, Petrila, 8 Martie 18/11. (3332).
ViND apartament, două camere, in Constanța. Plata in lei 

sau salută. Telefon 916/13967. (3311).
VIND receptor satelit (SL-1 452). Telefon 41008, după ora 18. 
VIND Dacia 1310, an fabricație 1987. Telefon 63061, Lnpeni. 
ViND mi< robiiz VW, s izibil luni, 21 octombrie, după ora 16. 

Telefon 42107. (3326).

I»l ( I s

S. C. „IOSEF OBERE AUER“
FILIALA PETROȘANI

cil sediul în Petrila, strada T. Vladimirescu nr. 15 
(vizavi de Spital)

vă oferă :

televizoare color, video-recorddr, vidco-player, combină 
muzicală, dublu-radio-casctofoane, mini casctofoane, ceas 
cu radio, telefoane, casete video, la prețuri avantajoasa

Toate numai firma japoneză ANITECH.

Vă așteptăm între orele 10—20, zilnic- (3334)

Exploatarea minieră 

PETRILA
organizează concurs in data de 31 octombrie 1991 

pentru ocuparea postului de :

— șef stație calcul

Cerințe : studii superioare cu o vechime în specialitate 
de un an.

Informații suplimentare la sediul unității.

Publicitate
Camera de comerț si industrie Deva, Societatea Co

mercială „FAX 1OR“ S.A. și firma italiană La Lucchcse 
SPA, organizează, în perioada 25—28 octombrie 1991. o 
expoziție demonstrațieă cu utilaje specifice industriei con
fecțiilor și blănăriei.

Expoziția va avea loc în sala de expoziții a Centrului 
județean de laicul Deva.

Organizatorii vă așteaptă cu place, e.

Programul TV
\ INERI, 18 O( lO.MBRi’E

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

Moara.
(Moldova, 1990)

11,35 Super Channel.
12,40 Ora de muzică.
13.30 Medicina pențru toți.
14,00 Actualități.
14.20 Mundo-Nluzica,
14.45 Mapamond.
15,13 Reflecții rutiere.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii ușoare.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiunea în limba germa

nă.
18,05 Pro Patria.
19,00 Gong I
19.30 Desene animate,
20,00 Actualități.
20,33 Sport.
20.45 .Viața parlamentai ă.
21,10 Film serial.

Destinul familiei Hoit ard.
Episodul 21.

21.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Varietăți la operetă. . ii.
0,03 Tele.Top,
1,00 Recomandări din program.

SO | IA kli, fiica I H im, ginerele ’ uirențiu, nepoții < riști și 
llaniela anunță cu adincă durere incitarea <lin viață după o 
lungă și grea suferință a scumpului lor

( l/.M VȘ IOAN
(62 ani)

Nu-I voin uita niciodată.
Inmormintarea va avea loc, azi, 18 octombrie, ora 15, de la | 

domiciliul din orașul Vulcan, strada Bazinului, 7. (3327)

COMl MORARI

SO'JIA, lucelc Lucramio.ir.i și Ildi și mama anunță cu du
rere ca s-au împlinit șase săptamini de la di .pariția fulgerătoare 
a Ceiui caic a fost

CSALOKA LQSlF
Nu te vom uita niciodată. (3336).

CU ADlNCA durere soția Jda, fiicele Gyongji și Felicia, sora, 
cumnata, cumnații și colegii anunță împlinirea a șase săptamini 
de la trecerea In neființă a celui care a fost un bun și nepre
țuit soț, tată, frate, cumnat și coleg

I’ETRESCU 11,01(1 AN
L icrimi și flori p morniintui lui trist. (3328).

COPIII, nurorile, nepoții .și strănepoții hduc un pios omagiu 
la împlinirea unui an de la dispariția celei care a lost

SM1DA ȘAHI 
mama și bunica

N-o vom uita ni< iodalii, (3335).

SE ÎMPLINESC șase luni de cind iubitul nostru soț, tută, 
socru șl bunio

EOP.IL’CZ KAROL
a plecat dintre noi.

Nu le vom uila nklodatu. (332j). - , ..

Societatea Comercială !
ALMEC — S. A. Alba Iulia1

FILIALA \ l L( AN
strada Morilor nr 2 
a «gaj c a z ă :

— 2 macaragii grupa a 11-a (TELE.MAC)
— 1 automacaragiu.

In chioșcurile noastre, cartea anului :

HOROSCOP
sau

AJUTĂ-II DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,descoperirea" 

anticipată a viitorului 1

• Gu numai 75 de lei puteți intra în posesia unei lec
turi interesante, originale, captivante!

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturor!

- Redacția si administrația l Petroșani, str. N. Bălcescu, nr, 2, Telefoane —- secretariat i 41G62, secții g 416G3, 42164 
m ... , Tiparul g Tipografia Petroșani, sfr. N- B’ilccsru, nr. 2. Tel. 413G5.


