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Platină de Valea Jiului ?
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Dilema alegătorului
In Valea Jiului sînt 104 755 de cetățeni cu drept de vot, nu. 

măr care nu are prea mare semnificație de-arece, in termenii L-gii 
administrației locale, fiecare ora v.i li autonom, a>a cum s<> și 
dorea acum doi ani cind s-au făt it *,i petiții in acest s ns. Alege
rile de duminică sînt un evtuirn«nt in con .olidarea valorilor ne. 
mocrației despre care s-au folosit, pină la saturație, epitete'e 
tînără și firavă. Abia dupe. acest scrutin se încheie o perioadă 
cam lungă de provizorat ș» instabilitate, cu efecte evidente in viața 
sociala și gospodărească a tuturor localităților, mari sau mici.

Ca în toată lumea, participarea alegătorilor la urne este o 
chestiune de strictă libertate umană, de aceea se anticipează, po
trivit unor sondaje de opinie, și un procent de absenteism. Pentru 
că sînt și oameni indeciși ori poate chiar indiferenți, deși momen
tul este prea serios deoarece tot ce se va petrece în orașele noas
tre, construirea de locuințe și toate aspectele concrete ale asigu
rării unui confort urban după care tot oftăm, vor depinde numai 
și numai de primării, nimeni nu vine să ne facă ordine în pro
pria ogradă.

Se pot face multe comentarii înainte de alegeri, îndeosebi la 
un fapt relevant, anume că cetățenii sînt realmente preocupați pe 
cine vor alege. Pentru că, iată, a fost suficient să ningă două zile 
și orașele noastre sînt troienite ca la Polul Nord, circulația auto 
și pletonal.î întimpinind multe greutăți, sporite dc sincope în în
călzirea locuințelor etc. Utilajele de deszăpezire nu lipsesc de azi, 
de ieri, însă cel arătat cu degetul este și va fi tot primarul. Dacă 
oamenii n-au căldură in locuințe, folosesc diverse instalații elec
trice pentru încălzit. Și atunci altă dandana, cum s-a p. trecut la 
Uricani, se produc defecțiuni deoarece sînt suprasolicitate rețelele 
electrice. Toate aceste necazuri, accentuate și de o stare de .anar
hie, dovedesc nu numai nevoia unor structuri alese, credibile, în 
administrația locală ci și necesitatea dc încredere a cetățeanului 
că cei aleși lucrează efectiv la treburile importante ale localității.

Nu de prea mult timp citeam că, într-o iarnă, a nins îmbel
șugat intr-un mare oraș german. Primarul a spus la postul de 
televiziune că situația depășea forțele primăriei și ruga cetățe
nii să curețe zăpada din fața locuințelor. Dimineața toți locuitorii 
au degajat străzile de zăpadă ceea ce subliniază climatul de sin. 
ceritate. Primarul a fost reales.

Spre acest nivel de civilizație tindem și noi. De aceea alege
rile de duminică, 9 februarie, sînt primul pas către un climat so
cial democratic prin schimbarea mentalității despre rosturile pri
marilor și statornicirea unui nou tip de relații cu cetățenii care 
contribuie la formarea bugetului local.

Tibcriu SPĂTARUCu ocazia întilnirii care a avut loc lura tre
cută, intre exponenți ai P.N.L. clin Parlament și 
E.\ „■cutiv, și reprezentanți ai Ligii minerilor și 
ai mineritului din Valea Jiului, In general, s-au 
adus o serie de argumente in favoarea subven
ționării de către Stat a Regiei autonome a hu- 
tlei. Printre acestea, informația dată de dl. pro
fesor universitar Iliaș, conform căreia In cenu
șa rezultată in urma procesului de preparare 

cărbunelui, S-au prelevat cantități exploatabile 
de platină ți alte metale rare, a stirnit un in
teres deosebit. Nu atit prin faptul că s-a desco
perit existența unor astfel de minerale — lu
cru firesc, de altfel, după cum afirmă specia
liștii — cit prin valorile cantităților prelevate, 
in speță la platină : de 0,7 plnâ la 50 grame pe 
tonă. In țările unde se exploatează platina din 
zăcămlnt, concentrația de platină pe tona de. 
minereu se situează în Jurul a un gram pe tonă. 
Or, 50 grame/tonă ar reprezenta un zăc„mint 
extraordinar. Pentru a ne edifica în acest sens, 
am luat legătura cu colectivul catedrei de chf. 
mie al Universității tehnice Petroșani, cel care 
a comunicat datele acestei cercetări. Domnii 
profesori Traistă și Ioncscu au precizat următoa
rele : Prm iunie 1990 s-a început derularea unei 
teme dc cercetare prin care se urmărea pune
rea în evide ,ă a platinei. In luna ortombrio

a aceluiași an, prin folosirea unei metode ori-1 
ginale, care face obiectul unui brevet de in- î 
venție, s-a relevat prima dată existența platinei, I 
în unități miniere din vestul Văii Jiului, unele | 
valori apropiindu-se de limita de 0,7 grame pe • 
tonă. Metalele nobile se găsesc dispersate neuni-1 
form, caz în care este posibil să se obțină și ' 
vlrfuri de concentrații (exemplu, acele 50 de I 
grame pe tonă) dar aceste valori trebuie pre- • 
luate statistic cu foarte multă atenție. Pentru a I 
putea trage concluzii asupra conținutului exact | 
in metale nobile sînt necesare sute de analize, t 
In cazul de față, chiar dacă concentrațiile sînt | 
mai mici, exploatarea industrială a zăcămîntu- . 
lui poate fi eficientă. Și aceasta, deoarece două I 
etape extrem de costisitoare — exploatarea din • 
subteran și măcinarea — sînt eliminate. Situa- ! 
ție valabilă și în cazul Termocentralei'Paroșeni, I 
care își haldează cenușa, prin transport hidrau- I 
lic, exact sub forma pe care o utilizează o pre- ’ 
parație în faza finala a tehnologici. Deci, putem I 
fi moderat-optimiști in privința existenței și a * 
unei posibile exploatau a platinei de Valea I 
Jiului. Dar, să nu uităm un lucru foarte im- . 
portant. Pentru asta e nevoie de investitori. I 
Altfel, totul nu rămine dccît poveste. .

/». NiCUl.VSCU

ȘI TOTUȘI... HAI LA VOT!
Campania electorală s-a în

cheiat. Mane cu toțu la voi! De
sigur, îndemnul e cam lozincard. 
Numărul celor dezamăgiți, deru
tați și cuprinși de lehamite după 
„experiența" post-decembrislă es
te destul de mare.

Democrația nu se poate fura 
participare, fără implicare, fură 
răspundere cetățenească. Or, du
minică, 9 februarie, avem cu 
toții o șansă. Cunoaștem — mai 
mult sau mai puțin — candida- 
ții. Din viața de fiecare zi, de 
pe strada, sau din campania e- 
lectorală. Prin opțiunea și di»! 
cernâinintul nostru, al electora
tului, avem o șansă să alegem in 
fruntea treburilor obștei pe cei 
care merită. Pe cei inimoși, o- 
nești și mai ales capabili. Pe 
cei liberi de ispita abuzului, 
căpătuielii și a corupției, oa
meni sensibili, prin gîndirc șl

fapte la necazul ue semenilor.
Api opo de vorbe, o reflecție, 

de ultima ora, de pe strada mare 
a Petroșaniului. A nins frumos. 
Trăim zile de iarnă ca de basm. 
Dar iarna, omătul, gheața ca o- 
glinda de pe stiuzi și trotuare 
inseamna adevărate cazne pentru 
cei mai mulți, mai ales pentru 
cei virstnic-i. Și iată, o reflecție 
pe aceaslă temă: „Ce șansă au 
scăpat candidată noștri! Dacă lua 
vreunul inițiativa și ar fi pus la 
cale o acțiune, după ninsoarea 
abundentă, pentru curățirea tro
tuarelor și ar fi pus niște zgură 
peste gheața carosabilului ar fi 
cîștigat mai mult dccît cu toate 
promisiunile, tînguielile, afișele 
etc. din campania electorală.

Doh! F. mai greu...
Și, totuși, duminică trebuie să 

optam. Nu e ușor dar face!
loflr» Dî BEK

Există receptivitate pentru ora de religie în școli ?
Privită cu scepticism de unii, tratată cu nepăsare <lc 

către alții, predarea religiei in școli a întimpinat, la În
ceput, greutățile inerente oricărei activități aflate în faza 
de demaraj. Și asta deoarece tocmai aceia care trebuiau 
și erau chemați să faciliteze penetrarea, în rîndtirilc ele
vilor, a acestui gen de învățătură au obturat căile prin 
care cunoștințele moral -eligioasc trebuiau să ajungă la 
sufletul și conștiința copiilor. Poate nu întotdeauna din 
răutate sau rea voință, ci, probabil, din persistența in conș
tiința lor, solidificată în instruirile politico ideologice dc 
la învâțămintul de partid, a preceptului marxist, potrivit 
căruia „religia este opium pentru popor**.

S a schimbat ceva intre timp? Există, în momentul 
dc față, receptivitate pentiu ora dc predare a cunoștințe
lor moral religioase? I,a aceste întrebări i-am rugat *,ă 
răspundă pe cîțiva slujitori ai Bisericii, pârtii ipanți ac
tivi la această nobilă îndeletnicire.

Părinte protopop Dorel Po>ian. 
„f’robl'-ma religiei în școală a 
fn.t pusă de conducerea Biseri
cii Ortodoxe Române (Sflntul Si
nod) la puțin timp după Revo

luții?, apei irulu-se că, odaia < ii uf. 
aeputul unei vieți deinor iutile in 
tură, s-au creat premisele educă
rii tineretului in spirit creștin și 
restabilirii locului ce i ■ e țuvint

Bisernii in cadrul societății ro
manești. Adică, să se revină la 
forma dc Invățămint religios ce 
s-a practicat în România pînă In 
vremea regimului comunist. In a. 
cest sens, Sflntul Sinod, Patriar
hia Română au inițiat o scrie de 
dialoguri cu Ministerul Invăță- 
mîntului, ajungindu-se și la unele 
protocoale comune, referitoare la 
predarea religiei in școală. Cu 
toate acestea s-au ivit unele greu
tăți. Unele din cauze obiective, 
altele din cauze subiective. Intre 
cele obiective .im aminti numă
rul mare de școli și de elevi do 
la orașe, care fac ca predarea re
ligiei dc către preot să fie foarte 
greoaie, ncputîndu se acoperi un 
asemenea număr dc clase. Apoi, 
lipsa unor săli, la unele școli, în 
care s-ar putea comasa elevii u- 
nor clase paralele, apoi con
ducerile unor școli s-au refe
ri' la faptul că nu pot introduce 
ora in program din moment ce 
nu este prevăzută prin decizia 
coiidiiicrilor inspectoratelor. Șl, 
eu aceasta, trecem la cauzele sti. 
I>i'ctivc, e le corn tind. in specia), 
in n> implic are,i expresa a unor

inspectorate școlare in predarea 
religiei in școală. Pur și simplu 
prin netransmiterca, către școli, 
a protocoalelor încheiate, in a- 
cest sens, cu Patriarhia Română, 
și prin neprelucrarca sub nici o 
formă, la cercurile profesorale, a 
problemei predării religiei in 
școala. De asemenea, Patriarhia 
a propus ca ora de religie să fie 
oră de studiu obligatorie în Orar 
și să fie plătită ca orice altă oră, 
întrucît formarea caracterului re
ligios.moral al tinerilor nu poate 
fi o problemă facultativă. In ge
neral, problema este demarată 
încă dc anul trecut șl se face 
ceea ce se poate înfăptui în con
dițiile date, preoții fiind pre-. 
zenți In școlile Văii Jiului, ca de 
altfel și In majoritatea școlilor 
din Patriarhia Română, înccrcînd 
să contribuie la misiunea Biseri
cii dc propovăduire a cuvfnftilui 
dumnezeiesc către cel tineri, po
trivit mesajului Evangheliei si 
poruncii Domnului nostru lisu:. 
Hrlstos : «Mergind, invățați toate 
nea murile..."

Preot Mihai Murit itintl, paro
hia Petroșani I, „Problema ivh-

giei in școală o pi ivesc din 
două puncte dc vedere. Unu, cun 
cel ai preotului, al slujitorului 
Bisericii .și doi, din punctul de 
vedere al unui cadru didactic, 
care se confruntă cu neajunsurile 
învuțăminlului românesc. Privita 
din prima perspectivă, se cuvine 
să remarc faptul ră prevederea 
constituțională referitoare la ore
le de educație moral-rcligioasă în 
școală nu corespunde cu necesi
tățile ființiale ale neamului româ
nesc, Se constată accentuarea cri
zei morale, fapt ce consider că 
determină și neajunsurile pe 
plan social, economic și politic. 
Aceasta, întrucît învățătura de 
etedință creștină-ortodo.xă consi
deră că ordinea și fericirea în lu
me nu se pot dobindi decît ca 
rezultat al ordinii și fericirii in
terioare și personale. Cn alte 
cuvinte, ordinea morală in lu
me este determinată de ordinea 
interioară, individuală. In aceas
tă idee. «•Hiarlcrnl ,.fa:nttativ“ 
r.l educației moral-roligi.>icc, p’c- 

('heorghe OLTKAMI
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Gospodăriile țărănești - copiii vitregi
ai municipiului

Declarațiile pe care le fac in campania elec
torala CunJ.uațn la funcțiile de primari și con- 
sili’eii adunua in promisiuni. Pentru a ciștiga 
simpatia și votuiile concetățenilor lor, candida
ți! se întrec in a-ți etaia calitățile de gospodari, 
-tai uinu mai mult asupra intențiilor lor bune 
de a conduce treburile obțtei. Din păcate, insă, 
bunele intența se reduc ia chestiuni economice 
d.n industrie, sănătate, invățămint, salubritate, 
sport, turism, cultură, transport in comun și 
arte preocupări din domeniul urban. Despre 
situația și problemele țăranilor cu gospodării 
individuale se spun prea puține lucruri. De ani 
de zue nevoile și problemele localnicilor țărani 
cu gospodarii individuale, nu au lacut obiectul 
unui sprijin efectiv din partea primăriilor. A. 
cest prilej de reflecție s-a ivit după o discuție 
avută recent cu un candidat In alegeri, care a 
preterat să rămlnă anonim. Candidatul a avut 
o inthmre cu țărani din Crivadia. la solicitarea 
acestora și a aflat multe lucruri care l-au pus 
>e gloduri. Școala din sat, fiind rece, neprimi- 
■are, Intllnirea a avut loc in casa unui gospo.

• ■ar. Deci, o primă constatare : oare cum Învață 
„■eții copil. In frig? Interlocutorii, fiind unii 
. nen, alții oameni In virstă, cu părul cărunt, 
■ j repus in discuție, cu speranțe renăscute, • 
serie de probleme vitale, neglijate de oficiali
tăți pe nedrept. Iată doar dteva din ele. In 
satele Peștera Bold. Băni ța, Merișor, Crivadia. 
nu există dispensare medicale și nici, cel pu
tui. puncte de ajutor sanitar. Pentru asistență 
veterinară. In cazul îmbolnăvirilor vitelor, ță
ranii sint nevolți să se deplaseze zeci de kilo
metri. Mijloacele de transport In comun aut* 
dnt mai muk ocazionale. Nu există un orar- 
program al autobuzelor de pe ruta Petroșani — 
Hațeg pentru a beneficia și țăranii In mod ci

vilizat, de transportul in comun, atlt de nece
sar rezolvării unor treburi personale, de apro
vizionare cu cele necesare. Fără a mai vorbi 
de servicii I Cu prilejul ultimului referendum, 
pentru aprobarea noii Constituții, datorită lip
sei mijloacelor de transport mulți țărani nu 
s-au putut prezenta la urne. Nimeni nu se 
ocupă de colectarea laptelui de la numeroșii 
crescători de vite și oi din zonă. Și cit de ne
cesar e laptele la Petroșani! In ultimii ani, nu 
a venit, in ciuda unor cereri insistente, nici o 
mașină de la PECO cu butelii de aragaz. De 
șapte ani țăranii din dteva sate fac demersuri 
mereu râmase fără nici o rezolvare, pentru in
stalarea unui post public de telefon. De la 
Hațeg, Petroșani și Deva se comunică de la un 
an la altul că— cererea se află In evidență. Este 
telefonic pentru tot felul de urgențe care se 
inutil să stăruim asupra necesității unui post 
ivesc in familiile oamenilor care trăiesc In gos
podării izolate la distanțe mari de orașe.

Primarii din ultimii ani șl toți .primii secre
tari* care s-au perindat prin primăria munici
piului au avut o atitudine revoltătoare față de 
problemele țăranilor, la constituirea .fondului 
de stat*, dar nu II s-a asigurat minimul de 
drepturi omenești.

In contextul actualpl campanii electorale, rln- 
durile de față rfnt o pledoarie pentru acești ță
rani, neglijați pe nedrept, dar care, prin preo
cupările lor pot contribui la s mai bună apro
vizionare agroalimrntară a Pctroțanlnlui. Pen
tru a 11 se face dreptate este nevoie la primă
rie de primari și consilieri buni la fapte, nu la 
vorbe, rare să nu mai neglijeze In continuare 
gospodăriile țărănești.

Vtorel STRAVT

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

POL/Ț/E]
Furt ca

In vara anului trecut, pa 
tronsonul de cale ferată dintre 
Iscroni și Livezeni, indivizi ires
ponsabili au tăiat cablul telefo
nic, furind circa 250 de metri 
de cabla Faptul s-a repetat mai 
zilele trecute cind au fost furați 
In două nopți, tot prin tăierea 
cablurilor telefonice, aproximativ 
70 de metri de fir. Costul unui 
cablu este de aproximativ 3000 
de lei metrul liniar. Cablul este 
din cupru, deci, deosebit de cos
tisitor — in fabricarea lui se 
utilizează materie primă din 
import, fabricare energointen- 
sivă— Tot anul trecut s-au 
furat sau distrus instalații 
de comunicații in gara Bărbă- 
teni, in valoare de clleva zeci 
de mii de lei. Poliția a fost aler
tată. Pagubele Insă le suportăm 
cu toții, plătind costurile intri
gant de mari practicate de SNCF 
pentru transportul călătorilor și 
•1 mărfurilor.

Implicațiile sint Insă mult mai 
grave pentru că este afectată 
prin astfel de fapte necugetate 
circulația. Pericole pentru oameni 
și bunuri materiale. Inginerul

în codru
Luca, șeful districtului TTR de 
la Petroșani, și cei 20 de lucră
tori din atelierul său trebuie să 
asigure întreținerea instalațiilor 
TTR pe un traseu cuprins intra 
Hațeg, Subcetate, Livezeni, Băr- 
băteni. Ce pot face o mină de 
oameni In aceste condiții? Și in 
loc să se ocupe de revizii și în
treținere, sfnt obligați să lucreze 
noaptea sau ziua pe ger. ploaia 
sau arșiță pentru a înlătura efee- 
tele furturilor și actelor de ber. 
barie. Ca să nu mai vorbim de 
Intirzierile In circulația trenuri
lor provocate de inexistența unor 
telecomunicații rapide. Fără tele
fon, trenurile pot circula numai 
pe baza unui ordin scris. Deci 
curieri, oameni puși pe drumuri 
inutil. In vreme ce, lingă noi se 
fură ca-n codrii Vlăsiei

Nici unu] dintre noi nu slntera 
mulțumiți de calitatea transpor
tului pe calea ferată; nici fero
viarii și nici beneficarii. Ascul- 
tlnd relatarea domnului Luca, 
fără să vreau am trecut de la 
CFR la Eminescu «Cum nu vil 
la Țepeș, Doamne..."

lom ȘTEFAN

Să lichidăm „dughenizarea", dar cum?
* Primăria municipiului Petro
șani »e confrunta cu o serie ln- 
•Vrui de probleme legale de 
'usiematizareo orașului. După de
cembrie 1989 au răsărit ..ca ciu
percile după ploaie" fel de fel 
de garaje, dugbene. coșmelii, in
salubre. hide. Există un act nor
mativ In acest sens, o lege, nr. 
50, Încălcată fără cea mai mică 
jenă, de persoane ce au Înțeles 
democrația In stilul ..fac ce vreau, 
ce dacă-i legel" Construirea abu
zivă de garaje, fiecare In alt fel. 
pe unde dă cel de sus. a devenit 
un coșmar pentru serviciul de 
sistematizare al primăriei. Orice 
construcție permanentă sau pro
vizorie — glăsuiește legea — tre
buie să fie autorizată in preala
bil. Autorizația de construcție 
presupune atribuirea terenului 
sub aspect juridic, lucru pe care 
primăria 11 poate face prin con
cesionare sau dacă teTenuj este 
proprietate particulară, prin act 
de vlnzare De asemenea, este 
nevoie de un proiect al construc
ției făcut de specialiști atestați 
pe baza căruia serviciul de ur
banizare și sistematizare al Pri
măriei eliberează un certificat de 
urbanism, ins*rumeni de lucru 
menit a păstra frumoasă fața o- 
raștilui, In funcție de planurile 
de dezvoltare existente. Pare 
multă birocrație, dar nu este așa 
pentru că nu putem rămlne in

Botulismul, un nou pericol in Valea Jiului
Botuliimul este o toxiinfecție alimentară gravă, determinată 

de toxina unui microb (baciiul bot ui inie), microb ce se înmulțește 
in anumite condiții in alimente și eliberează aceaslă toxină. Ali
mentele mai frecvent implicate In producerea bolii slnt : conser
vele de carne, conservele de pește, conservele de legume, clrna- 
ții și toba.

Insuficienta spălare a legumelor, a intestinelor (In cazul clr- 
naților) și sterilizarea insuficientă, mai ales la produsele prepa
rate In casă, permit supraviețuirea barilului botulinic.

Intoxicația se produce numai cind aliment -le slnt servite reci. 
Fierberea distruge toxina. Conservele cc conțin toxina pot avea 
aspect normal sau pat fi bombate. De asemenea, alimentul con
taminat poate avea miros și gust foarte discret alterate.

Boala debutează rapid după ingestla alimentului contaminat 
— de la clteva ore pină la maximum patru zile. Cu dt debutul 
este mai rapid cu atlt boala este mai severă. Semnele bolii, I" 
debut, slnt următoarele : stare de rău general, vărsături, grețuri, 
diaree discretă urmată de constipație, după care la clteva zile se 
instalează astenia cu paralizie.

In cazuril* severe, boala duce la deces In 7—10 zile de la 
debut. I* bolnavii eu forme ușoare, vlnderarea se produce lent 
și durează In mod obișnuit luni de zile.

------  - Dr. Viorica SCHMIEDER, 
medic primar eptdcmiolog, 

Laboratul de medicinii frtventivă 
Petroșani ■»... .

diferenți la vederea barăcilor 
pestrițe. Legea prevede și amenzi. 
Iar primăria, in loc să se ocupa 
de gospodărie, tși aleargă anga
jați! după contravenienți, Incer- 
clnd să se intre In legalitute. 
Contravenienți slnt atit benefi
ciarii construcțiilor abuzive, dl

Pe teme de 
sistematizare 

a orașului

și persoanele care participă la 
construirea dugiienelor insalubre. 
Un exemplu Îngrijorător 11 dau 
unii dintre locatarii zonei 9 Mai. 
S au apucat să-și construiască să 
„bucățească" terenul liber exis
tent in zonă. In ideea de a con. 
stnii garaje, neștiind că acolo 
este prevăzută construirea unei 
biserici șl a unor obiective da 
interes social, tot pentru domniile 
lor. Dar nu-i interesează.

Să fim bine Înțeleși, Nu servi
ciul de urbanism șl sistematizare 
al primăriei, nici semnatarul a- 
cestor rinduri nu pledează împo
triva construirii garajelor sau a 
unităților comerciale mici, E fi

resc ca omul care a apucat aă_și 
cumpere o mașină, să o îngri
jească, să o ferească de intem
perii san răufăcători, că doar o 
Dacie costă un milion. Dar nu 
oricum. Nu construind bălțat vom 
păstra orașul frumos. Primăria 
poate studia conceperea unor 
proiecte tip pentru aceste con
strucții, elegante, moderne, ief
tine și funcționale. La fndemlna 
oricui are nevoie de ele. S-ar 
evita situațiile fn care se află 
astăzi patroni precum domnul 
Dane Ignat, care și-au construit 
unități comerciale mici, altmin
teri utile, dar fără respectarea 
legalității. La primărie s-au sta
bilit deja amplasamente pentru 
chioșcuri, spații care vor fi atri
buite prin licitație publică. Se 
poate deci face ordine, se poate 
primi teren. Iar orașul poate fi 
păstrat In ordine. Depinde atll 
de primărie dar și de cetățeni, 
de noi toți să înțelegem utilita
tea Legii 50, să înțelegem că nu 
vom intra tn Europa construind 
fn stilul „Fanarului".

Ilorațiu AI.EXANDRESCU
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j Există receptivitate pentru ora
de religie în școli ?I 

I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

(Urmare din pag. 1)

văzut de actuala Constituție, nu 
este conform cu nevoia de asa
nare spirituală a soci-lății actu
ale. Privită din celălalt punct de 
vedere, din puțina experiență a- 
cumuiată ca dascăl pot să spun 
că structura actuală a Învăță
mântului creează dificultăți In 
In programarea orelor de religie. 
Concret, este vorba de programul 
foarte încurcat ai elevilor. Dd 
regulă, la clasele 1—IV, ora de 
religie se desfășoară ca a cincea 
oră de curs, iar la clasele V—VIII, 
ca a șasea sau a șaptea oră, cind 
elevii sint deja obosiți fizic și 
psihic. In privința relațiilor cu 
cadrele didactice și conducerile 
școlilor la care predau (școlile 
tar. 2 și 3 Petroșani) pot să afirm 
că ne-am bucurat de deplină în
țelegere șl colaborare, deci există 
receptivitate din partea școlilor. 
In ciuda faptului că, după mo
destele noastre posibilități, ne-am 
străduit să împlinim nceasiă che
mare — ca o eomnnnontă a mi
siunii preoțești — am constatat,

Amenzi la Petrila
Miercuri. • februarie. Poliția Petrila la colaborare cu Poli

ția sanitar-veterinarii a municipiului Petroșani a descins prin ala 
comerțului existent In localitate, stlnd la rind pentru corectitu
dine și cumpărind in interesul cetățeanului marfa degradată a 
dezinteresului.

• Tăierea porcilor, stocurile și prețul cărnii existente pe ta. 
rabe au determinat In unitățile comerciale o vlnzare ientâ a 
produsului și... un început de degradare a— competenței. Preve
nirea și stoparea fenomenului (unul din scopurile acțiunii) s-a 
lăsat la unitatea 29 Petrila cu amendă de 6 000 lei și scoaterea din 
consum a circa 100 kg carne porc. In valoare de peste 28 000 lei, 
carne care nu mal corespundea organoleptic. De vină — apariția 
Hotăririi Guvernului nr. 789/1991, care prevede aițire sancțiuni 
pentru neglijență și abateri.

• Cofetăria -Delia* (particulară) nu respectă normele igie- 
nico-sanitare, vinzătoarele nu au ținuta corespunzătoare și, copiii 
nu trebuie să știe asta. Dar dumneavoastră da : cite o amendă de 
Z000 lei pentru fiecare In cauză.

• Restaurantul .Prietenia* (unitate particulară) aflat pe me
terezele fostei cantine a minerilor, nu are autorizație de funcțio
nare, bucătăria nu este dotată corespunzător (fără veselă obliga
torie inox, dotare tehnică necorespunzătoare) personalul neech nai 
— fără halate —, fără analize medicale la zi și toate neregulile 
au fost servite cu același pahar din decretul amintit: cfte 2 000 lei.

E mult ? E puțin 7 Ceva este. Interes și.„ dezinteres I

cu părere de rău, o mai slabă 
audiență la elevii cursului gim
nazial. O precizare se impune: 
la orele pe care le predau parti
cipă elevi de toate confesiunile, 
fiind tratați de către mine fără 
nici un fel de discriminare, neo- 
bliglndu-i să învețe ceea ce este 
contrar convingerilor lor religi
oase. Aceasta deoarece lisus 
Hristoe a Îmbrățișat, cu Iubire, 
tot neamul românesc*.

Preot Eugen Nălboc, parohia 
nr. 1 Vulcan : .Cred că da. Con
ducerile școlilor nr. S și nr 1, 
respectiv directorii Nicolae și 
Simion, n-au nimic de obiectat 
In privința predării religiei fn 
școală. Problema care-i frămfntă 
pe el este aceea a spațiului In 
care să se predea orele respec. 
tive. In ce privește receptarea 
de către elevi a religiei, plnă fn 
clasa a VI-a se simte Influența 
acestor ore in viața lor. Mal pu
țin Insă de la a VT-a In sus. Mal 
e npol perioada tezelor, cind e- 
levii slnt preocupați de materi
ile de bază. Iar frecvența la ora 
de religie este redusă. Doresc ca 

ora de religie să aibă ponderea 
și rezultatele pe caie le aștep
tăm. Deocumaată, orele dc reli
gie nu sint inlrodase ca atare ,n 
progiam. Acei termeni, facultativ 
și opțional, au fost interpretați, 
la Început, in diferite forme' ae 
către caurele didactice >i chiar 
de cutre elevi. Speram că in 
noua lege a invățamintului să 
se prevadă obligativitatea orelor 
de educație moral-religioa. ă. Și 

apoi e absolut nevoie de cadra 
din partea Bisericii, care să a- 
copire cerințele In această -hes- 
tiun>“

Preot Gheorghe Bărbteru pa
roh, a Uăn.ța : .Copiii sfnt recep
tivi. Problema e că n-a fost fi
xată In program o oră. La noi se 
cumulează două-trei clase la sfiri 
șitul orelor de curs, cind copiii 
slnt obo.iți. Mult mai bine ar fi 
ca ora de religie să fie Introdusă 
in program, așa cum am cerut 
noi. Și cred că s-ar putea nen- 
tru că. la noi, cadrele di ’ '-•ic* 
slnt de acord, nil există rețineri 
sau impedimente*. .. ... .
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LUNI. 10 FEBRUARIE

13,05 Jocurile Olimpice de iarnă.
14.00 Actualități. Meteo.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet US1A-
I5J0 Avanpremiera TV.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
ib.10 Uiru succesului.
16.30 Muzica pentru toți-
l..uU ActuautaVu
J7X> taiiiunț in limba maghia

ra.
11.30 auturile Olimpice oa iarnă. 

Rezumatul zilei (IX
J9.UV lezaui. 
ib-X) Desen* animate.
Iu. OU Actuali la p.

SșzurL
'Hj.ii Mmvrecital Loretta Lynn.
29,55 Universul cunoașterii.
21 25 Restituiri — l.L. Curagiale.

LKzUă IOZUTL
Film după schița ,Douâ lo
zuri".

12,25 MisGbcare sau adevăr?
Z.*5 Actualități.

O Conf>uențe.
V,JO Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (11).
1,00 Recomandări ain program.

MARTL 11 FEBRUARIE

10. U0 Actualități. Meteo, 
li',20 Calendarul zilei. 
iu^O TV 5 Europe.
12,10 Ora de muzici.
1-,<XJ Interferențe.
1».- îonlo-muzica.
14. «a iuncrar iranian.
11. uO ActualilațL
1 i,2U Clipuri muzicale.
ii.ud Tradiții.
li.M Jocun.e Olimpice de iarnă, 
iu, >a Bicentenar Russini.
Io,ud Preunivemiar.u.

Bacalaureat 92.
16.30 ’leieșcoaia. Curs de limoa 

franceză. Curs ue limua 
rusa.

17.00 Actualități.
f/,1/0 Conviețuiri.

17.30 Muzica pentru toți.
17,45 Salut, prieteni'
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (I).
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Film serial.

Dailas.
Episodul 100.

21.30 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

22.00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
24.00 Meridianele dansului.

>30 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Rezumatul zilei (II).

J 00 Recomandări din program.

MIERCURI. 12 FEBRUARIF

10,00 Actualități. Meteo.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Fum serial.

Giasul inimii. 
Episodul 3.

11.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13.10 Jocurile Olimpice de iarnă.
14.15 Actualități. Meteo.
14.35 Documentar științific. 

Imagini frinte JI).
15,05 Preumversitaria.
15.35 Teieșcoală.

Curs de limba germană.
Curs de limba italiană.

16,05 Tragerea Fronoexpres.
lv.io Cultura in lume.
lu,»U Forum.
li.uO Aciua.ilați.
17,05 Ret.celor.

Prețui i >i._ prețuri.
17.35 Tele-dis. ui muzicii populare. 
la.JO Arte vizuale.
lu.dV Jocurile Umnpice de iarna. 

Rezuma.ui zilei (1).
19.1X1 Siu.iioui ecou cmc.
19,»0 Desene animale.
2i .00 Actualități. Meteo.

20.35 Film, serial.
Joseph Balsamo. 
Episodul 3.

21.35 Exercițiu de admirație.
22.35 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,00 Jocurile Olimpice de iarnă.
23,45 JntUnirc cu opereta.
0,30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (li).
1,00 Recomandări din program.

JOI. 13 FEBRUARIE
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistic. Secretul dom

nului Wtmg ISUA, 1939).
—■ ș

16 FEBRUARIE
11.40 Ora de muzică.
1230 Jocurile Olimpice de iarnă
13.30 Intermezzo muzical.
13.40 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14,20 Teleșcoală.
14.50 Jocurile Olimpice Ue iarnă.
16,00 15. 16, 17. 18.
16,25 Seria] științilie. Revoluția 

vieții (XI).
16,55 Recitalul formației Burt 

Bacharach.
17.10 Virstele peliculei.
17.50 Pro Patria.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă 
19,00 Dosarele istoriei.
19.30 Desene animate.

Alice In țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21.10 Film serial. Dai las (101).
22,00 Reflecții ruliere.
22,15 Recital Vasile Șeicaru.
22.30 Cronica Parlamentului. 

Aclu-ililați
23,00 Pro musica.

VINERI, 14 FEBRUARIE
10,00 ActuuJiiăți.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Munnl pantru părinți.
10,50 Jocurile Olimpice de iarnă 
13,00 Oi a de umzică.
14,80 Actualități.
14 20 zt rmpren»i®i 4.
14.30 Jocurile Olimpice de iain.i 
17,00 Actualități.
17,05 Trwww Loto.
17.15 Emi'lune in limba germană.
18.16 Faraoni.
18,45 Jocuri!» Olimpice de iarnă
19,15 Recii*] DD. Pridgewater 
•9.30 Desene animate.
20,00 Actualități.

20.35 Viața parlamentară.
21,00 Film serial. Familia Chis- 

holm (SUA). Premieră pe țară.
21.55 Simpozion. Revistă de lite

ratură ți arte.
22,45 Actualități.
23,00 Jocurile Olimpice de iarnă

SIMBATA, 15 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Inlimplnri din călimara 

fermecată.
10,50 Viața spirituală.
11.35 Ora de muzică.
12.30 7X7. Evenimentele interne 

ale săplămtnii.
13,00 Jocurile Olimpice de iarna.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-clifb.
15.55 Rugby; Franța — Anglia. 

In Turneu] celor cinci nd|iunt 
Transmisiune directă de la

Paris.
17.30 Itinerarii.
18,00 Mapamond.
18.30 Jocurile Olimpice de unii.'i
19,00 Melodii Îndrăgite.
19,15 Teleeliciclopedia.

Ediția 1300 (15 II 196o — 
15 II 1992).

20,00 Actualități.
20,35 Film serial Caracatița. Se

ria a IV-a, episodul 4
22.20 Varietăți muzicale interna

ționale. Roxette. Genesis, Eros 
Romazzolli, Seorpions Victor 
Laszlo.

22,45 Actualități,
1’3,00 Jocurile Olimpice de iarnă.
24.00 Film artistic. Ultimul cadru 

(Anglia, 1989).
I, 40 Jocurile Olimpice de iarnă.
2.10 Recomandări din program.

DUMINICA. 16 FEBRUARIE

8.30 Bună dimineața!
9.30 lnlrvabă-măl

10.20 Film serial pentru copii. 
Arabei*. Episodul 7.

10,50 Actualități.
II, 00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.00 Jocurile Olimpice de iarnă.
14,00 Actualități
14.10 Atlas.
14.30 Jocurile Olimpice de ia nă.
15.30 Video-magazin.
17.30 Știință și imaginație. 

Captam Power.
18,00 Convorbiri de duminică. 

Mircea Crișan.
18.30 Jocurile Olimp.ce de iarnă.
19,00 Film serial. Dalhis. Episo

dul 102.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Iii comisar 

delicat. (Franța. 1977).
22.20 Studioul șlagărelor
22.45 Actualități
2.3,00 Jocurile Olimpii e de iarnă.
23.45 Maeștrii. Soprana lolanda 

Mârculescu.
0,J0 Jocurile Olimpice de iarnă.
1,00 Recomandau din program.

In iuncție de evenimentele la 
zi, R. idiotele viziunea își rezerva 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale prugiumului.

VIZIONARE PLĂCUTA !
CLAmMc») i
i. d~m.* vi W.nie — M1CH/X. 

E — - *iCrv.rO.s, 2. A,uu*«. r ,ucr 
— iUlurvG MW, 3. Uieadi lot 
Lile — LilAuCRu; 4. Evci/Uiu.g 
i uzo — mirt.AN ADAMS. j. 
Deja Vu — But>E S.OloM, <5. 
He<i, Tbc Wurid — MlCH/lEE 
JACKSON. 7. Let's 'la,A Au iui 
aex — SALi’N-FEPA; «. Stia.iie, 
Sname, Siiame — BABiE LOvE;

■ Heggae B.tle — FUN IU ibN; 
10 Tram A Midmght — BAD 
8<)i3 BLbE.

sitKi, informai ii. • Discu
te a .Vdx Montis” din cadrul 
Canei de cultură 
Petroșani, ia a rarei am. > e 
se lucrează de aproape o Jumă
tate de an -u o incestiț.e lin.ha 
ne aproape 1 500 XX) lei. iși va 
deschide porțile In cursul lumi 
februarie. Citrva detalii, auditive 
stereo, puterea -boxelor’ — ’00 
W fiecare, monitoare color, ring 

de dan', ae 90 mp. construit dopa 
un pruieci oiigmal, efecte vuua- 
»v •Ui.viLulc, 1-aO âU. Ui i •
iHj.. u uii.inu! <i.ojin di s;ar- 
ihUj NLwhuei JciuAMJii, diNu in i- 
lu.ai „Udugt.Tvu3‘ (.Biată Or

PUZZLE DISCO — ROCK
Wnile", nuniaru, unu in topul 
iiu-.nu ealiu, Jin acest album) 
u.s- cu multiple va,.nțe sonore, 
ele ca s.ua, >a .u,cu pup-rocl., de 
la . n.aua l.i lup e Cea ma. coiiS- 
lan.o, cum>.>leu(a >1 cuiupe.-'a 
revista ele iiiioiinație mu. .cu A 
din tară, -Pop H" k • S iovi ' a 
lmp.mil in lanucu.e cu ocazia a-

pu .,.ei numărului 3 pe 1992, 
ai . de... 50 de numen I e De
re.omundat pentru discomani al
bumele, cu un pronunțat caracter 
dua uni; „llouse Of Siicndc" iu 
Bici Buys B.Ue și „Deja Vu" <U

Biue System (Ie găsiți la stu. 
diounc. dun Petroșani), lai’ pen
tru metaiișli, -Metallica" cu Mc* 
ta.liiu, -Siuve Xo The Grind" cu 
Skid Kow sau „Usc Vour Iilu» 
«ion" cu Guns N’Ifoscs.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
A' "■ !i i Oi rua, I.tipri ' F nd<’- 
tuia',, am pi' ini. nn > i>" ij 

amplu despre discotecile din \ a- 
led Jiului, din IriguJ, glicuțu ți... 
benzina ne. m împins, deocam
dată, spre o scur'ă aminarc. Pro
mit insa cit «Ic 'UrSnd! Grvl.i To- 
lușe! (?l ,i Liuneuț (III). Petroșani:

Mulțumcs» penlr* arările de 
„Ea niulți oni" din 17 ianuarie 
Despre fostul chitarist eș llolo. 
graf-ului, Nuțu O'.teanu, știu doaz 
că a fost prin București inlr.ttn 
scurt relacbe. Viotd Gergely, P’- 
troșnnl: A,,’iuv'c'țe •
numi's-- ,A\ i C;ei l Ulm < ' < u
(.< m ..I ImiiioikI And l'i u i 

ni l’rince șl „Emolions" cu Ma- 
uuli Carey, Un grup tl^ „insiști". 
Lupeni: Un „Fim Club" al forma
ției Iris? știu cu in 1 upeni sint 
mulți supurtei i «h li ipci iui 
(riști Min ulescu, mn.cfiți pen
tru un locșor la Clubul Sindica
telor, ponte v»țl găsi înțelegere... 
iuhann Dobie, PclTlUi i) Voi 
incerc-,1 să fac totul (1) ca rubrica 
sa nu mai apară fn alluri; 2) 
De preferat să-mi scrii pe adre
sa ziarului „Zor, noi", dar se 
po tte, desigur, >i ui Găsii r’ _■ Cul
tul a Petro ;jtn -uu cki.ir a. 
oasa (str. 6 Martie, 3/4, Petro 
‘ani); 3) „Vivu la Dischotcca" a 
trupei olmdeze Wult, r Nitj a 
apăru; In 1987, iar ulliu.aul .Corn' 
pact UI" („Cine ■!'! Iu oere“?) 
cupric !»• npt jiic'.e. m.>iă muzloa 
ap.irțininJ I ii Afli >.ui Ordcan, 
r hit«rrh.l'tl ti.ipri.

Gemi IT IU

s.ua


■ OBS NOI simbata. s februarie IBM

Organele sanitare urmăresc po- 
taLilitatea apei la sursă și In re
țeaua de distribuție prin deter. 
minarea clorului liber rezidual 

și prin analiza probelor recoltate 
In baza unui plan. Această supra
veghere ne-a permis să surprin
dem momente cînd apa distribuită 
a fost contaminată prin defecțiunile 
survenite în rețeaua de distri
buție. Astfel d;n 1269 probe re
coltate pentru analiză. Labora
torul de medicină preventiva a 
găsit 87 probe necorespunzătoare 
chimic și 82 bacteriologic.

Ape'.e menajere sint colectate 
de o rețea de canalizare și pre
lucrate la stația de epurare de 
la Dănuțoni, înainte de deversare 
in Jiu. Infundările frecvente a. 
duc după sine inundarea subso
lurilor, revă-sarea dejecțiilor în 
jurul blocurilor, pe străzi etc. La 
infundarea rețelei de canalizare 
din blocuri contribuie ți unii Io- 
catari prin exploatarea inco
rectă a acestor instalații.

Contaminarea apei potabile ți 
refularea ape’.or menajere stau 
la baza endemici de hepatită vi
rală acută, a epidemiilor de boli
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Poluarea în Valea Jiului
Realități și cerințe (II)

diareice acute. La Petrila șl Lu
pani am avut epidemii de „bloc“ 
și de „scară'1. Infiltrațiile de apă 
prin pereți de la instalațiile de
fecte, de la apele pluviale sau 
menajere au condu- la instalarea 
igrasiei, Incit unele apartamente 
sau chiar blocuri întregi, nemai- 
pulind fi folosite, au fost pără
site de că’re locatari, devastate 
ți transformate in closete publice 
ulterior. /Xsemenea situații se 
pol vedea în Aeroport (Venus) 
ți Lupeni, în strada Viitorului. 
Dacă „Vîscoza", IUM și SSH au 
reușit să epureze apele indus
triale, rezultate nefavor ibile se 
mențin la preparații în această 
privință, efectele specifice fiind 
cunoscute ți se pot vedea în 
apele Jiului. Pozitivă este inten
ția de triplare a capacității da 
epurare a apelor menajere, a 

stației de la Dănuțoni.
Neridicarea ritmică a gunoiului 

duce la acumularea acestuia in 
grămezi unde se joacă copiii ne- 
supravegheați, se hrănesc șobo
lanii și alte animale, oferind un 
peisaj respingător. Lipsa de bun 
simț determină pe unii locatari 
să arunce gunoiul menajer în 
jurul blocului sau direct pe 
geam. Serviciile de salubritate 

au mașini, au schemă cu sala. 
riațl cărora le merge salariul cu 
spor de periclitate, dar treabă 
nu fac. Rampele de depozitare 
a gunoiului nu sînt amenajate, 
funcționînd fără autorizație sa
nitară, putîndu-se închiria pen
tru pășuni pentru animale. Per
sistența reziduurilor și a cotețe
lor improvizate a permis înmul
țirea șobolanilor care, prin car
nea de porc, transmit îmbolnă

virile de trichinoză la om. Dacă 
In 1990 am inregistrat 411 eazuri, 
in 1991 — 570 cazuri, In primele 
15 zile ale lunii ianuarie 1992 
avem 206 cazuri noi de trichi
noză, dintre care 2 mortale. Cu 
toate aceste consecințe, primă

riile au refuzat deratizarea ora
șelor. In fond... de ce am pune 
in pericol viața șobolanilor?

Solul este degradat prin ope
rațiile de haldare a sterilului de 
către întreprinderile miniere, prin 
carierele de la suprafață care au 
afectat vatra celui mal frumos 
sat din regiune, Cîmpu lui Neag.

Nu putem încheia, fără a aminti 
faptul că privatizarea sub anu
mite laturi prezintă aspecte ne
gative, aducînd după sine o pro
liferare a crîșmelor, ceea ce con
tribuie la accentuarea fenomene
lor de alcoolism și în final la în
tunecarea climatului sorial-moral.

Apelăm la conștiința fiecărui 
cetățean de a nu murdări cu gu
noi, cu vorbe sau fapte ecosiste
mul în care trăim, cei plătiți să 
facă ordine, să o facă, iar dacă 
nu pot să lase pe alții.

Dr. Gcorge DÂBLEA,

Programul IV.
STMBATA, 8 FBBRUARIB

9,00 Bună dimineața I
10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Feriți-vă de măgăruși
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Tele.club.
17.20 Mapamond.
17.50 Festivitatea de deschidere 

a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, Albertvllle '92.

19,45 Melodii îndrăgite.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.50 Teleenciclopedia.
21.35 Film serial. Caracatița. Se

ria a IV-a. Episodul 3.
23.20 Varietăți internaționale.

0,15 Actualități.
0,30 Jocurile Olimpice de iarnă, 

ediția 1992.
1,00 Film artistic. Fără un mo

bil aparent. (Franța 1971).

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

LUT Marius Stoi (Vulcan), din partea mamei, _La mulți ani 1“, 
la împlinirea a cinci anișori. (290).

DIVERSE

RECTIFICARE

Circumscripția electorală nr. 8 Lupeni face următoarea pre
cizare :

Datorită unei erori de dactilografiere, pe buletinele de vot 
pentru alegerile locale, pe lista candidaților FSN pentru consi
lieri a X'.t greșit trecut, la poziția I, candidatul Borza Victoria 
(poziția 16) în locul candidatului Maier Voin Nicolae.

☆

SOCOM .UNIREA* PETROȘANI, prin unititea „Cc-ai-Bar 
Cola*, anunță scoaterea la concurs a unui post di^ barman.

Condiții, tinere sub 25 ani, absolvente ale liceului economic.
Concursul va avea loc In data de 15 februarie 1992, ora 8. (297).

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE :
Societatea Comercială G. M. Internațional Coniimpex SRL. 

vă oferă dulciuri de import en.gros la prețuri avantajoase. De
pozitul este In Lupeni, b-dul Păcii, lingă Piața Bărbâtoni (fostul 
depozit CLF).

Relații la telefon 60301. (288).

VIN7. \RI

VlND televizor Sirius 208 șl Instalație gaz pentru autoturism 
( '.diană). Republicii, 109/2, Petroșani. (257)

VlND Moskvici 408, stare foarte bună Str. Dinului, 10 (lingă 
Fabrica de mobilă Petrila). (296).

VlND convenabil CEC Dacia, 1989. Poarta spital vechi, ara 
Popescu. (239).

VlND televizor color Grnn lig, diagonala 67 cm, Petrila, te
lefon 55297, (292).

VlND televizor color nou. ALFA, diagonala 61, preț 85 0<>0 
lei. Petroșani, str Aviatorilor 56/90 (2H)

PIERDERI

PIERDUT carnet student pe numele C-ăi un Viorcl, eliberat 
de U. T. Petroșani. II declar nul. (218).

PIERDUT diplomă de electrician pe numele Cojocarii Va. 
sile, eliberată de E M. Vulcan. O declar nulă. (249).

PIERDUT contract închiriere pe numele Trestian Umberto 
Gheorghe, eliberat de RAGCI, Aninoasa. II declar nul. (252).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Birdan Mihai, eli
berată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (278).

PIERDUT contract închiriere, pe numele Șulumetc l.inoș, e. 
liberat de RAGCL Lupeni. li declar nul. (285).

IM IIIRIî Rl

? ÎNCHIRIEZ garsonieră mobilată, cu telefon, chirie anticipat 
luni. Telefon 41052 (286).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, cu apartament 2—3 camere. 
Ti k fon 11480, pîna la ora 16. (275).

DECESE

SOJIA Mariana, copiii Claudia și Sorin mulțumesc, pe această 
cale, tuturor celor care au fost alături de el, în momentele grele pri
cinuite de pierderea fulgerătoare a celui care a fost un soț și tată 
iubitor

ȘIONEANU IOAN (3B de ani) (295)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala generală nr. 1 îm
părtășește durerea colegei lor, d-— nrof. Comănescu Alexandra, și 
este alături de dumneaei in clipa .. cind și-a pierdut mama.

Sincere condoleanțe. (291).

COMEMORĂRI

FAMILIA anunță cu mare durere că azi, se împlinesc doi 
ani du cînd nc-a părăsit, după o lungă șl grea suferință, cel care 
a fost un Imn fin, frate, soț și tatu

GUTA VIOREL (213)

SOȚIA, anunță, cu durere, împlinirea ti patru ani de cînd a 
intrat in neființă cel ce a fost

CANTOR CAZAN GHEORGHE

Odihnea .cu-se în pace. (19)

Lumea valutei, valutele lumii
Cursul oficial de schimb lnterbancar tinde să se stabilizeze 

la nivelul de 197 Ici dolarul. In aceste condiții, vă putem oferi in
formații privind cotația principalelor valute, la Casa de schimb 
valutar ce funcționează fn cadrul Băncii comerciale din Petroșani, 
curs valabil astăzi, 8 februarie 1992 :

VALUTA CUMPĂRARE V1NZARE

Dolar SUA 340 357
Marca germanii 215 225
Lira sterlină 615 645
Franc elvețian 241 253
Franc francez. 63 66
Gulden olandez 191 200
Shilling austriac 30 31

Banca Națională a României atrage atenția că reglementările 
legale in vigoare prevăd, In mod foarte clar, dreptul cetățenilor 
români de a deține șl utiliza liber, fără nici o restricție, sumele 
în valută. Se mai adaugă faptul că băncile acordă dobinzi în va
lută, pentru disponibilitățile din aceste conturi.

Tranzacțiile valutare se pot efectua zilnic între orele 8—12.

.Ora de închidere a ediției; 14,
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HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarlo — <8 februarie)
Intervenție, cu rezultate nota* 

bile, la un for central.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Manevra de care veți uza, pen
tru a vă atinge scopurile, vă va 
face să roșiți puțin.

BERBEC
(21 marlio — 20 aprilie)

N-aveți nimic de pierdut, dacă 
țineți să vă impuneți propriile 
idei,

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Munca pe lîngă casă vă oferă 
satisfacții nebănuite.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Deplasare neplanificată și afit'- 
mare zgomotoasă în fața unui 
public avizat.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Șansa reconcilierii eșuează, din 
pricini electorale.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Este posibilă contactarea unui 
virus „la purtător11—

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Slăbiciuni de neînfrînt și in
consecvența specifică dau culoare 
unei intilniri ocazionale.

BALANȚA
(22 septembrio — 21 octombrie)
Slress, legat de dificultățile a_ 

daptării la un mediu nou, dar 
nu ostil.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Tovărășia în care vă afișați ri- * 

dica semne de întrebare privind 
loialilatca dv.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Zi zbuciumată, aflată sub sem

nul derutei în privința linei de
cizii majore.

CAPRICORN
(21 decembrie — 10 ianuarie) '

Preocupări domestice și aștep
tarea încordată a unui mesager 
Îndepărtat

Kedac(ia »i administrația i Petroșani, str. N. Bălccscu, nr, 2, Tclcfonno — secretariat î 41602, secții: 41663, 42164 
Tiparul : Tipografia Petroșani, str, N. Bfilccxcu, nr. 2. Tel, 413G5.


