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Minerii dau cărbune... J
După prima jumătate a lunii martie, plusul la ex- | 

fracția de cărbune pe Valea Jiului se ridică la 17 000 tone. | 

Important: din cele 13 unități miniere, 11 au realizat și ț 

depășit nivelul producției programate. •

DE DREAPTA
...Miron Cozma p'eacâ A

Surse autorizate ne inform rază că ieri dimi
neață, la ora 4,2(1, din 1’ctrOșani au plecat spre • 
capitală două autobuze. Ele sini înmatriculate 
sub numerele 31 IID 443-1 și 31 111) 4433 și au 
transportat aproximativ 50 de oameni — mineri 
și lideri ai lor — la București. în fruntea „ex
pediției" — ca de obicei — Miron Cozma.

în minimineriad j .
Cauzele „excursiei" ne sint necunosi ute 

atit nouă, cit și locuitorilor Văii Jiului. Pro' 
bil este vorba despre ceva oarece negocic 
supra respectării legilor țării. Gurile n e. 
ca ar fi totuși vorba despre renegocieri ale 
tractului colectiv de muncă.

în ceea ce ne privește, noi nu mai creuei:. 
nimic. Vă vom ține la curent.

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚIE AL VĂII JIULU/1
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Se succed in ritm alert vizi
tele oaspeților de peste hotare. 
Timp de trei zile se afia in Va
lea Jiului o nouă misiune uma
nitară a organizației „Medecins 
du Monde0. Oaspeții francezi au 
avu'. un fructuos dialog cu per
sonalul medical din municipiu,

Vintilâ Pătrașcu, din Dolj, ve
nise la piața din Vulcan cu gin- 
dul de a vinde 50 kg carne de 
vită. Deși carnea emana niscai
va miresme-, a crezut că-și va găsi 
cl nți. L-au găait insă pe el cei 
d<- la poliția sanitar-veterinară, 
iau confiscat carnea alterată, o- 
băgindu-l, în plus, la o amendă.

Aceleași măsuri i-au^Iost „im
plementate" și lui Dragomir A-

MIERII l{|, 18 M \R1 li; 1992

„Medecins du Monde" la Petroșani
intotcsîndu-sc în mod deosebit 
de copi'i abandonați și de cei 
distrofici internați în secția spe
cializată- a Spitalului nostru. Vi
zita arc un caracter științific, 
reprezentanții amintitei organi
zații intercsîndu-sc îndeosebi de 
copiii-problemă, suspecți de a fi

SOCOTEALA DE ACASA... 
ron, din Arad. Carnea oferită la 
vânzare de dumnealui provenea 
de la o vacă ce avea TBC.

Și pentru că sîntem la acest 
capitol — vânzarea cărnii în pie
țele agroalimentarc —, n-ar fi 
lipsit de interes să insistăm a- 
supra necesității de a se acce
lera — în piețele din Lupeni și 
Vulcan — lucrările de amenajare
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purtători ai virusului ll.l.V. sau 1 
ai altor agenți patogeni și se in- | 
scrie în programul de asistență * 
umanitară acordat de „Medecins ] 
du Monde® României și perfectat i 
la nivel guvernamental în anul J 
1990. (I. ȘTEFAN). |

a boxelor în care se desface a- ■ 
cest produs. Plus dotarea lor cu ] 
dulapuri frigorifice. Meteorologii . 
prevăd, pentru luna viitoare, | 
temperaturi do peste 30 de gra- • 
de. In aceste condiții, mai mult 1 
ca sigur ca, după o expunere la I 
vînzarc dc cîteva ore, carnea v.i 1 
prinde un miros încit nici cu-1 
nii nu se vor mai uita la ea | 
(Gh. O). ’

«aCînd doi se ceartă 
cîștigă al treilea. Cine ?

bia, țară africană, în care aveaw^ 

loc in toamnă alegeri într-o ten
sionată situație, a fost ales noul 
președinte, primul care l-a feli-

A fost de-ajuns un mic duel in 
statul major al FSN pentru a se 
observa amploarea și profunzi
mea tensiunilor interne întreți
nute de orgolii rănite. Este vorba 
de domnul Petre Roman, persona
litate alintată pînă în septembrie, 
ale cărui spiciuri îneîntau par
lamentarii care aplaudau ca la 
teatru.

Toata această liniște este doar 
aparentă spre sfirșitul lunii și 
începutul lui aprilie va avea loc 
convenția națională a Frontului 
a cărui poziție politică încă nu 
se știe cit va bascula de la 
„stingă" spre „centru" ori ceva 
mai încolo. Se ascut săbiile în 
tihnă deoarece va fi o luptă dură 
anunțată dc cele două fracțiuni 
frontiste pro-Roman și pro- 
Iliescu, prezentată la TV, la oră 
de vîrf de domnul Petre Ninosu. 
Este un adevărat spectacol și pen
tru celelalte formațiuni politice, 
ca să nu maj spun în ce derută 
se află acum membrii anonimi 
ai FSN. O conciliere între cele 
două tabere fiind exclusă, nu mai 
sînt decît două posibilități: ori 
domnul Roman va fi debarcat 
și de la conducerea Frontului 
(sintagma „lider național" este 
un fel de drog), ori schisma va 
fi definitivă și atunci vor fi două 
formațiuni politice rivale. Fie
care cu cîte Un candidat la pre
ședinție. In mai puțin de doi ani 
FSN a pierdut jumătate din popu
laritate, apreciind după statisti
cile de după alegerile locale, co
ta de popularitate fiind în scă
dere, cîștigînd în credibilitate al
te partide.

Ceea ce se petrece la noi in 
țară ne plasează pe un loc unic 
în lume. Domnul Roman a fost 
premier vreun an și opt luni, 
fiind împins jos de pe fotoliu 
apoj a plecat ca de la o casă pus
tie, fără să dea socoteală cum a 
gestionat și pe ce s-au dus banii, 
ci a trecut rapid într-o poziție 
de ofensivă, împotriva președin
telui lliescu, a domnului Bîrlă- 
deanu, ctc. Dinspre „stingă" a 
evoluat către „centru", ceea ce 
este o performanță. Cînd în Zam- 

citat a fost K. Kaunda, fostul 
președinte, pferindu-.și serviciile 
în interesul țării. La noi nu-i ! 
așa, ci exact invers: a fost schim
bat unul, în mod sigur l-ai ră
nit și a devenit un opozant. De 
ce, oare, să ne uităm doar în 
sus, că exemple sînt și aici, sub 
nasul nostru, foști primari nu 
dau socoteală nimănui pentru 
cum au gestionat treburile ob- ' 
știi.

Acum doi ani domnul Roman 
făcea adevărate băi de populari
tate. Toată suflarea era îneîntată 
că „uite avem și noi oameni deo
sebiți", știutori de limbi străine, i 
prezentabili și surîzători ca o I 
reclamă pentru pasta de dinți, i 
Important este că pe vremea i 
cînd era premier, dar mai ales I 
după, a deformat imaginea Ro- i 
mâniei în lume încit cei care nu 
ne știau gîndeau că sîntem pa- , 
puași. Acum a trecut în opoziție 
și, ca Tokes, se lansează în a- 
precieri și etichetări necontrolate 
pentru Un bun român, nu se mai 
gîndește decît numai și numai 
la puterea pierdută, nu la situa
ția României și a celor 23 de 
milioane.

Privind mai cu atenție, FSN i 
a început de peste un an să se ; 
fărîmițeze în așchii iar acum es
te iminentă ruptura, liecarc din
tre stat-majoriștii FSN acuzîndu-i 
pe ceilalți de comunism, dicta
tură etc. Ceea ce îi derutează pe 
bieții cetățeni care credeai* 
că au scăpat de comunism, dar 
iată că încep să curgă acuzații 
„la nivel înalt". In perspectiva 
nu prea îndepărtată a alegerilor 
generale, ceea ce se petrece, fră- 
mîntările, tensiunile și lupta 
pentru putere de la vîrfurile 
FSN, nevoia de clarificare ideo
logică și programatică după doi 
ani, constiluie o pildă a lipsei de 
calități politice. Cînd doi se 

ceartă, cîștigă al treilea. Dar cine?

Tiberiu SPATARU 1

Lingă noi trăiesc oameni
In foc, în prima linie

Căminul de nefamilîști
Azil sau casă de ne tuni ?

Maistrul minier CONSTANTIN SPA
HII arc o vechime în minerit dc aproape 
două decenii, din care jumătate ca sal
vator minier. A crescut la școala mineri
tului din Petrila. După experiența și vir
tuțile dobindite la această școala, a deve
nit șeful uncia dintre cele patru echipe 
dc intervenție a Stației centrale de sal
vate din Petroșani.

Ce înseamnă a fi salvator, nu l-am în- 
tiebat pe dl. Spafii.t. Definiția termenului 

nu dat-o specialiștii stației. Sînt per
soane cu un echilibru emotiv perfect, cu 
nivMul dc inteligență, puterea de adap
tai e 1>i neprevăzut și aptitudinile ps'ho- 
motorii peste medic. Pc salvatorul Cons
tantin Spafiu, dat fiind ineditul profesiei 
sile, am ținut să-l abordăm cu al'e Ir,- 
ti cbăt ijR*

— Care eite viața di)., domnule Sprifiu ?
— Viața mea ? Fste vi,ița oricărui sal 

v itor : c viața omului apt la orice oră 
din zi sau noapte să participe la o inter
venții* Ma credeți că noaptea dc Reve
lion ain petrccut-o într-o mina, în zona 
d- for ? Că, ciupii izolarea acesteia, prima 
zi a anului, la o altă mină, am trăit-o 
tot inii-o ac țiune d« lichidare a unui fot 
Că 'le la începutul anului am avut doar 
tre, zile libere — total libere — dăruite 
famili i adică, fără a fi con* mnat, far.i 
grija ta suna telefonul si trebuie să sar,

sa mă ia „ihtervențin" și sa ma... „lan-l 
sez" intr-o acțiune... I

— Intr-o bătălie cit focul...
— Cu focul, cu gazele, cu aerul incins’ 

la peste o sută de grade, cu vizibilitatea ! 
de gradul zero, cu pericolul exploziilor, | 
cu spațiile Înguste, improprii pentru miș- ■ 
care. Și, sigur, cu strcssul, cu timpul. I 
Vezi că arde metanul și știi ca, la un anu- ’ 
mit amestoc incidental, al metanului și | 
prafului de cărbune, se pate genera o ex- • 
plozic. Dar, mai știi, ești convins, cii a- | 
mc .tecul gazelor este supravegheat, că ai* 
oameni in spate, că situația c stâpinită ■ 
și „evenimentele" neprevăzut» sint cxclu- * 
se... Și mai știi că ai o misiune, de pi i- | 
ma linie, că numai tu cu salvatorii ești t 
în zona avariată, că oamenii au fost ev» j 
cuați, dar au încredere în tine.

— Ați ixirtii i/ial la multe Intervenții | 

Participam nu ren, împreună cu ■ hi-
pete exploatai Por. Inclusiv în ttll’.mr-le J 
luni. La una dintre ele, după ce am sal
vat pe cei arși in aprinderea de m l.m I 
am participat efectiv la r-nimtriiii • i li i 
giilui pentru izolarea zonei ivariat S i- J 
tisfneția noastiă a fo-.t <n am salva*. ‘ 

loan DI IU K |

(Continuare in pag. a 2-a) |

In mod normal, lin cămin <k nel'ami- 
liști găzduiește persoane necăsătorite sau 
ale căror familii domiciliază în ah'1 pa»'- 
te, persoane care —■ temporar sau nli — 
sini angajate tu o unitate economică din 
orașul in care este situat căminul.

Se mai petrec însă și excepții. Cind 
unuia sau altuia, pentru absențe nemoli- 
vato sau diferite alte abateri, i se desface 
contractul de muncă, normal ar fi ca res
pectivul sa-și ia ciilabalicul și s-o taie 
din cămin. Așa ar fi normal. Necazul 
este Că nu toți lac asta. Continuă să o- 
cupe un pat, fără a-1 mai plăti inșii. Iar 
situația devine cronica după o lună, două, 
trei, cînd — vazînd ca sint mari și tari 
— tipii renpcrtivi nu mai țin seama de 
nimeni și dc mmic.

( mi a? stau lucrurile și la căminul 
nr. 7 din Vnhan. Doamna administrator 

(’iiiți_ ni Vt’O'ul râîi ăeș nJa ds

|uM_.__i! u gsiLarui luwăriiOf...

Elena lovi nu mai știe, pur și simplu, 
cum să m a procedeze cu cîteva „exem
plare" de acest gen. l-a luat și cu bini- 
șorul, ba s-a mai răstit ly ei, dar degea
ba. Nici chiar amenzile aplicate de po
liție n-au avut efectul terapeutic scontat. 
„Am câțiva cu care n-o mai scot la capăt 
— îmi spune doamna administrator. Nu 
mai muncesc de citeva luni, nu plătesc 
chiria, se imbatu și atunci fac scandal in 
cămin".

Cine sînt ei ? Sini șase, mari și lăți . 
Chirila Vasile, de la camera 52, nu mai 
lucrează din august anul trecut N-aceep- 
ta pe nimeni in odaie. Băutură ii eslc 
toarte draga. Ca sa nu dea ochi cil doam-

(,hi-or:;h<' OLIIWB

((onlinoaic in pag o 2-a)



SORI NOI MIERCURI. 18 MARTIE 1992

Domnul GHEORGHE STOICUȚA,
primarul din Petroșani, se întreabă :

NE DESCURCĂM DOAR
| Lăsați să treacă ISTORIA !

PE PLAN LOCAL ?
în limbajul cureni a pătruns 

ui. u..nt miraculos, transpa- 
mnka. Ca sâ aliam, in sfirșil, ce 
iac pcrsu^n.le publice, ce se mai 
in.imRlă in spatele unor uși. ce 
surpi ize ne mai a?teapta mune, 
po.aiane. Despre ce se petrece in 
primăria din Tetrojani aflăm de 
lu lomnul ing. Gheorghe Stoi- 
cu;a primarui municipiului.

• Încă nu s-au predat patri- 
muniul. bugetul de venituri-chel- 
tu'eli și gestiunea primăriei mu- 
n.cipiului Petroșani. Nu se poate 
c'ionu a ordine cel care a con
dus mai înainte primăria ? •
„Suptamina tr tută s-a înregis
trat o activitate năvalnica a ce
tățenilor și in deosebi a proprie
tarilor chișocurilor care nu pri
cep că legea trebuie respectată 
Nici injuriile, nici amenințările, 
nici tentativele de manifestații 
și alte comportamente «revolu
ționare- nu ne-au impresionat. 
Intr-un stat de drept, nimeni 
nu-și pcate face dreptate abuzinu 
de forța. Cind vom înțelege, 
oare, regulile civilizației ?“ • „A- 
vem mari necazuri cu laptele. 
Necesarul este de 35 mii litri pe 
zi iar producția de numai 8 -100 
litri. Probleme vom avea și cu 
faina pentru piine și buteliile". 
• In 10 martie ac. toți primarii 
și secretarii au fost convocați. 
ca în vremurile nu prea vechi, 
la Deva, unde li s-a spus o mare 
noutate : bugetul, se pare, va fi 
foarte sărăcuț. .Avem răspunderi 
mari, spune domnul primar Stoi- 
cuța. și bani puțini. Să ne des
curcăm doar pe plan local ?“ 
Alte chestiuni : evaziunea fiscală 
comerțul 'ilicit și corupția la toa
te nivelele, autorizații de priva

tizare emise cu ușurință (oare ?), 
construcții abuzive etc. • „Apro
vizionarea, industria locală și 
cinar curățenia s-au îmbunătățit 
sensibil. Totuși nu prea mult, 
deoarece structurile vechi nu în
țeleg sâ-și schimbe ritmul de 
muncă potrivit cerințelor econo
miei de piață. Unele asociații de 
locatari sint înțepenite de o bă- 
trinețe conservatoare". • In aș
teptarea primăverii noi ne în
grijim de arborii ornamentali, 
pregătirea covoarelor florale, etc., 
iar alții rup și strică (Ca în Meș
terul Manole, nu ? — n. red.).
Mai avem multe de făcut în pri
vința «fișelor și reclamelor fără 
nici o noimă, pe unde nu te aș
tepți, a „comersanților" de se
mințe, a curățeniei matinale. De
zordinea continuă, iar primăria, 
lipsită de londuri, plătește cu 
aproape 7 000 lei ora. pompierii 
care spală orașul". • „A crescut 
cantitatea de cărbune livrat CTE 
(termocentrala, cu alte cuvinte) 

Parojeni. Din păcate nu asigură 
suficientă apă caldă și căldură". 
• A început repararea drumului 
(de groază) spre SUCT și E. M. 
Dilja. • „ACCF a reluat, după 
2—3 ani, lucrările de la Moara 
Bărbăteni. Unde pînă acum nu 
se știe ce cantitate de grîu vine 
în Valea Jiului și nici cîtă făină 
și tărîțe rezultă din acțiunea de 
măcinare". • După un interval 
de peste trei ani a plecat prima 
mașină cu butelii către locuito
rii din Bănița, Merișor, Crivadia. 
Bine că se mai gîndește cineva 
și la ei. Avînd în vedere, desi
gur, și proaspătul traseu al 
transportului în comun.

Se împlinesc în acest an, la 27 martie, 
74 de ani de la înfăptuirea prin voința 
unanimă a națiunii, a actului istoric al u. 
nirii Basarabiei cu Patria mumă, act sfin
țit de sîngele eroilor de la Mărășești, Mă- 
răști, Oituz, pe fronturile luptei de liber
tate și demnitate națională. Act istoric ce 
va fi continuat in același an 1918 de iu

făptuirea României Mari. In cinci episoade, 
colaboratorul nostru, domnul Gheorghe Ta- 
tomir, evocă evenimentul. Să lăsăm așa-
da r „să treacă ISTORIA*4 și să ne cinstim 
in acest fel eroii, de la anonimul soldat și 
pînă la marii bărbați — domni apărători 
de țară, străluciți comandanți de oști sau 
mari diplomați ai vremii.

NOTĂ

Atenț'e la capse !
După cum se știe, de reguiă, 

m„.v. .u.Ui exp.oziu.i are, ori
unde se folose-, le, un re- 
g .a Sp.Cidl. A Uta nu vsle la^at 
la inuemina oricui, ci esie mere- 
u.ntai oameni.or atuor.zați care 
știu cum să-l utilizeze tară ris- 
< ur. Cu toate aces ea, o in- 
timplare nenorocită, petrecută 
s.ip.amma trecuta, ne determi
nă să tragem cuvemiu; semnal 
de alarmă, pentru cei ce au m 
grijă asemenea materiale, lată 
de-rpre ce este vorba. Ioan Starna 
din Pe'.ioșani ne p >i ?«,te., e, cu 
lacrimi în ochi, pățania fiului 
său. Ion Starna, e>v in anul 
al 11-lea la Ș-oala profesională 
a L: "’l'ij inlucț-ia! Pe‘>nsini. 
Arc-.ta, ne spune dl. Starna. a 
gă i. la con aineru’ de gunoi 
din zona sediu'ui liceului o cap
să de mină. Probabil, neștiinj

ce este, sau știind, în loc să o 
lase acolo sau să anunțe pe cine 
trebuie, copilul a luat-o și a du->-o 
acasa. Fund singur, s-a apucat 
sa o demonteze. La un moment 
dat capsa a explodat, rănind 
grav miinile copilului, carc a fost 
trimis de uigență la spital. Ni
meni nu știe cum a ajuns a 
ceasta capsă nenorocită în con
tainer, dar faptul că a ajuns de- 
no.ă neglijență din partea celor 
care umblă cu asemenea mate
riale, denotă Un pronunțat risc 
pentru copiii ce pot intra în po
sesia unor asemenea materiale. 
Intîmplarea cu pricina trebuie 

sâ con tituie, atît pentru părinți 
și eonii, cît *i p-'n’ru cei ce au 
în grijă ao‘f«l de materiale, un 
serios avertisment, pentru ca 
astfel de nenorociri să nu se mai 
repete. (G.C.)

' PREDOSLOVIE
IIO, ȘTEFAN VODĂ, uns la DIREPTATE 

Tot cîte lupte, biserici am făcut ; 
Pe Istru luat-am rană, la Chilia,

ICa să văd as'ăzi la Nistru și la Prut. 
Cum peste țară, ciumă-i mișelia.

I De foc și pară, tulbure mi-e tihna :
Haini din juru-mi fac, ca de iznoavă 
Să-mi las mormîntul și să-mi las odihna, 

j Ca-n vremuri de restriște să vin iar la...

I VOROAVĂ,.,
I „Cu crucea și cu paloșul în mînă,

I„Cel care-n veacuri a răzbit străinul 
„Vă-ntreb, IO. Ștefan voievod ot PUTNzt :

I „HATMANII mei, au unde ni-i HOTINUL?
„IO, care-n patruzeci și șepte lupte

I„Am pus cu voi acestei țări, temeiul ; 
„Vă-ntreb, IO, Ștefan voievod ot PUTNA :

| „MAZILII mei, au unde ni-i ORHEIUL?
„Singele a curs in riuri pînă cind

| (Versuri de Dimitrie Iov, 1941,

I revista „BASARABIA", nr. 8/91, 
' revistă literară și social-politică

„Am întărit hotarele ca roca :
„Vă-ntreb, IO, Ștefan voievod ot PUTNA l 
„RĂZEȘII mei, au unde ni-i SOROCA ? 
„Prin vitejie am rămas CEL MARE 
„Așa cum scrie-n letopisețl, slova ;
„Vă-ntreb, IO, Ștefan voievod ot PUTNA 1 
„URMAȘII mei, au unde ni-i MOLDOVA? 
„Urmașii mei 1... De nu sînteți voi vrednici, 
„Voi deștepta pe Tăutu, pe Duma, 
„Pe Micotă, pe Boldur, pe Movilă...
„Pe toți acei ce-avură-n laturi rost
„Și, spre rușinea voastră-a tuturora 
„Voi întregi cu ei MOLDOVA, cum a fost I*

...SI DOINĂ
„Prutul esta ni desparți
„Prutul esta n-are moarti ?
„Dar ne-om pune noi cîndva 
„Și cu gui a l-om săca I".

(Cintec popular redat de Ion 
Nistor in „Istoria Basarabiei', 

1992, Ed. „Cartea Moldovenească' 
— Chiținău, 1991).

a Uniunii scriitorilor din Moldo
va, Ed. „Universul" — Chișinuu, 
1991).

Selecția
Gh. TATOM1R

! „Comersantele“ de la STIL-COM
I ■ Mult zgomot pentru nimic ■ Precizări ■ Decizii
I ■ Concluzii ■ Rufele se spală în familie

SA Vulcan (epilog)

IAșa cum v-am promis, re
venim cu noi amănunte menite

Ia elucida, într-un tel sau altul, 
situația creată la magazinul 205 
I Electrice din Vulcan. O situație
care, deși se anunța a fi o dra
mă, a sfîrșit prin a deveni o...

S comedie.
Din derularea anchetei noastre 

Iau ieșit la iveală multe amănun
te care, prin natura și însemnă- 
Itatea lor, sînt capabile să dea 

o cu totul altă față situației 
icreaite, descrise de noi In artico

lul din 29 februarie. Înainte de 
toate, este bine să reamintim 

| faptul că acel inventar pompos 
• s-a finalizat prin con ■■■.tata rea că 
i nu există nereguli în gestiune. 
1 „Doar marfa dosită 1“ — spuneam 
(în articolul respectiv. Ceea <e 

însă n-am știut atunci, o spunem 
. acum; o marfă defectă nu este 
! vandabilă și deci depozitarea ei 
1 în magazie nu so încadrează în 
! categoria mărfurilor dosite. Tot- 
’ odată relevăm aspectul că marfa 
1 figtirînd (prin avize) In stocuri

le societății, nu se mai pune pro
blema dosirii ei. Oricum, aflam 
că această marfă a fost expusa 
la vederea publicului. Cu riscul 
de a ne repeta, adresăm din nou 
întrebarea: De ce nu s-au luat 
măsuri pentru ca aceste produ
se să fie reparate și repuse în 
vinzare, în condițiile în care so
cietatea nu stă cli.ar pe roze la 
capitolul fond de marfă? In 
acest context, din discuția cu 
gestionara magazinului am reți
nut faptul că dînsa a repaiut 
pe cît posibil, o parte din mărfu
rile defecte existente în maga
zin, lucru ce reiese și din stocuri
le raportate conducerii la finele 
fiecărei luni.

Cu toate acestea, conducerea 
S.C. STlI-rOM S.A. Vulcan co
laborează o dispoziție prin care 
doamna Oltean riorcnlina, (gestio
nara <le la mag 205) este numi
ta in funefia de vînzător în ca
drul aceluiași magazin (decizia 
nr. 4/4.03.1992).

Pentru a mai potoli zvonurile 
lansate in eter de...... gura lumii**,
trebuie să vă informăm că la a- 
cest magazin nu s-au găsit dela* 
pidâri de milioane de lei și că 
nici una din vînzătoarele de aici 
nu a fost arestată. Singura schim* 
bare este „rocada" la gestiune 
intre doamnele Oltean Și Olaru. 
Deci să nu interpretăm greșit 
Implicațiile și amplo trea acestui 
eveniment care a ajuns — așa, 
cum îmi spunea o oficialitate e 
orașului, „de pisul lumii". Și zău 
că avea dreptate.

Cit despre noi, ne abținem de 
la orice alt comentariu, reamin- 
tindu-vă că rolul nostru este a- 
c-la de a vă informa, rolul dfl 
judecător intrind in atribuțiuni- 

le altora. Ceea ce stimatele noastre 
„comer-.anle" trebuie insă să în
țeleagă este că un organ 
de presă nu joaca rolul de moa
ra sau femeie de serviciu și ppin 
urmare nu va spăla rufele nimă
nui. Așadar, pe Vutor cind veți 
mai avea de spălat propriile ru
fe, nu mai faceți atita zgomot 
pentru nimic.

Tiberiu VINJAN

In foc, în prima linie Azil sau casă de nebuni ?
(Urmiie din pag. 1)

utilajul, ți, in scurt timp, am asigurat 
re-e .>-<.id<.iea ți rtccuipurea auataju.m ce 
fusese cuprins Je Lacuri, tara sa fie vic
time, tara pieruen ma.eriaie. La o uită 
mma, intr-o acțiune rnui recenta, am ri
dicat trei surpări in gn.erie, am lucrat In 
apa pma peste ceh .ura, la îndiguirea 
zonei de ioc, deci și a sursei de fum »i 
«muri, oprind extin i.r„a incendiului.

— I a ce vă <jindtți in timpul interven
țiilor .'

— Vă spun sincer : am două fete, la 
ele ma ginuesc, in primul rind. Dar mă 
gindesc că avem datoria să lichidam cit 
mai repede avar.a — fie foc endogen, fie 
urmările unei exp.ozii — știind că, cu cit 
acționăm nwi repede, cu atît cresc șan
sele pentru salvarea zăcămintul a lucră
ri.or m.nierc și prevenind amplificarea 
avariei reducem riscul care periclitează 
niinn, viața oamenilor, a noastră inclusiv.

— Ce satisfacții aveft, ca salvator 
minier !

— bulufacția ne-o da prețuirea mine
rilor pentru reuțita acțiunilor rapide și 
cu un grad mare de pericol. Și, deși echi
pele noastre, ca și stația, sînt tinere, in 
cais de maturizare, pal să vă spun cu 
am această satisfacție.

— Aveți și insatisfacții ?
— Da. Vorbele denigratoare care se 

spun, in general, la adresa salvatorilor. 
Cum că am avea interesul să întreținem 
focurile, pentru că am cîștiga mai mult. 
Pot asigura că interesul nostru este toc
mai lichidarea rapidă a oricărei avarii, 
pentru a reduce la minim pierderile și 
pericolele.

— Ce dorințe aveți ?
— Să avem focuri cit mai puține I Și 

să formăm salvatori tineri — profesio
niști de nădejde pentru mineritul Văii 
Jiului, cu carc Împreună să trăim satis
facția reușitelor depline.

I 
I
I 
I
I
I
I

I
I
I
I
1

(Urmare din pag. i)

na administrator, apelează la o tehnică 
simpla ; pleacă din cunun pe la șase di
mineața și se întoarce scara după ora 
zece. Tot din august 1991 nu mai lucrează 
nici Lungeanu Ștefan. Cind bea, toată 
lumea e a lui. Cazarea n-a plălit-o deloc. 
Grigore Neculai a fost descontat de la 
mina Vulcan la 30 septembrie 1991. De 
atunci adună sticle goale și borcane, pe 
care, apoi, le vinde pentru a face rost de 
bani. De muncă a uitat, din octombrie 
trecut și Pinzariu Mihail, de la camera 
27. De la el s-a molipsit și Oros Liviu, 
coleg de cameră, care a lucrat pînă In 
luna ianuarie a acestui an Bea pînă nu 
mai știe de el. Intr-o zi femeia de ser
viciu l-a găsit căzut In grupul sanitar. 
S-a speriat tare, crezlndu-1 mort Era. 
dar mort de beat. Un altul, Răileanu Ion. 
dat afară de la mină de vreo lună, caută 
să-și plătească întreținerea njutînd perso
nalul administrativ la curățenie.

Și pentru ca tacîmul sh ne complet, 
doamna Iovi ii amintește și pe aceia care, 
„în genei al sint băieți buni, mciează, dar, 
cind beau ceva, o iau razna : Ghidau 
Gheorghe, Olurașu Doru și Șulck.n Cezar, 
Sint teroarea căminului, domnule I Olă- 
rașu ăsta umblă In pielea goala prin că
min, Șoldan sparge tot, demolează scaune. 
Asta cînd sînt beți. Cind sint treji, sînt 
mai blînzl ca mieii, vin și-și cer iertare. 
Ce să zic ? Mal strig și eu la <-1, mai le 
bag un scaun pe cap, dar poți să ții piept 7 
Mai ales că vine primăvara, scot difu
zoarele pe geam, pun muzica să cînte pînă 
la refuz de vin oamenii dimprejur să re
clame Poliția, care-i aici la doi pași, 
cred că poate să la niște măsuri".

Viața de căminard nu-1, așadar, chlatf 
atît de liniștită precum era prezentată îfl 
reportajele idilice din urmă cu clțiva ani. 
Are șl o altă fațetă : bătăi scandaluri șl 
alto grozăvii. De unde și întrebarea : că- 
minul de nefamiliști e azi) sau casă de 
nebuni ?
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Exploatarea 

Minieră

j

REZERVE VECHI, REZERVE NOI I

ani, din motive a- 
nu mai insistăm, la 
investiții de la EM 
înregistrat rămîneri

In ultimii 
supra cărora 
lucrările de 
iUpcni s-au
In urmă care însumează circa 7 
km in subteran. Este vorba, în
deosebi, de întîrzierile la extin
derea lucrărilor de deschidere a 
or.zontului 300, de bază. Vechile 
rezerve de cărbune deschise cu 
ani în urmă, pot asigura conti
nuitatea liniei de front pentru 
cel mult doi ani. Dacă nu se 
iau măsui. urgente pentru des
chiderea de noi rezerve, de la 
orizontul 300. există perico’ul în 
următorii doi ani, de a se în
chide patru d.n sectoarele de 
producție de unde se extrage în 
ff ^nt cărbunele. Extinderea o- 
i .itului de bază oere timp. Cu 
tehnologiile clasice de lucru. In 
condițiile In care se pot a*aca

Vile d:n patru puncte. ar 
nevoie de peste 20 de luni 
eforturi sus'inute In vederea

pregătirii orizontului de bază.
Există programe elaborate de 

conducerea tehnică a minei și 
aprobate de cea a Regiei Auto
nome pentru Huilă, pentru e- 
fectuarea lucrărilor de deschide
re. Dar, mult timp, au lipsit 
fondurile de investiții. In urma 
repetatelor demersuri făcute în 
primele luni ale acestui an există 
speranța că lucrările de inves
tiții pentru extinderea orizontu
lui de bază vor fi finanțate și 
demarate. Se prevede și dotarea 
cu o combină modernă, nouă, 
care să permită un ritm susți
nut de lucru.

O ultimă analiză a investițiilor 
necesare la EM Lupeni a 
făcută recent de Consiliul 
administrație. S-au stabilit 
acest prilej să fie începute
crările cu un caracter prioritar, 
în condițiile în care fondurile a- 
locate pentru investiții sînt mai 
mici dectt cele necesare. Vor fl

fost 
de 
cu 
lu

¥
1

de

Concepție nouă
Coborlrea în adlncime a nivelului de exploatare a cărbune

lui la mina Lupeni pune în evidență necesitatea unor modificări 
in domeniul aerajuluî general. Pornind de la acest considerent, 
consiliul de administrație al minei manifestă o preocupare con
stantă, într-o viziune nouă, modernă, pentru reproiectarea aera- 
j dini

In programul de dezvoltare a minei se prevede, pe lingă ae
risirea pe aceleași căi, destul de lungi și greu de întreținut, o ex
tindere în adincime cu accent pe aerajul natural, pe căi cu pro- 
.ii mai larg. La orziontul 300, prin promovarea lucrărilor de pro
fil mare de deschideri se vor asigura totodată posibilități mai 
bune de evacuare rapidă a producției și de aprovizionare mal o- 
perativă cu materiale.

Experiența de plnâ acum, dificultățile cu care s-au confrun- 
in ultimul timp oamenii care lucrează Ia mina Lupeni repre- 
ă un bogat 
termen lung.Pe

izvor de învățăminte. Iar fără o viziune tehnică 
mineritul nu are viitor I

povară grea calitatea cărbunelui

I 
I 
I
I
I

finalizate, începînd cu acest an, 
lucrări strict necesare de dotări 
tehnice, cum sînt stația unghiu
lară de la funicularui ileana și 
o serie de amenajări din incinta 
Lupeni Sud. De mare actualitate 
este și modernizarea instalațiilor 
aferente unor puțuri de la su
prafață. Dotările 
unele puțuri, ca 
12.' puțul Ștefan 
na, funcționează 
vechi de peste 50 de ani, 
prezintă și o avansată uzură fi
zică.

In conjunctura economică ac
tuală din industrie Și din țară, 
asigurarea fondurilor necesare 
pentru investiții poate fi obți
nută numai prin realizarea pro
gramului de extracție a cărbune
lui, Nerealizanea prevederilor din 
program ar însemna o diminua
re, în continuare a subvențiilor 
acordate de la bugetul de stat. 
Cu alte cuvinte, viitorul minei 
depinde direct de munca mine
rilor, de îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu. Fiecare lună In care 
programul de extracție este reali
zat, contează în balanța finan
ciară și economică a minei.

Munca minerului e grea 
plină de riscuri. Dar, mult 
greu este să n-ai unde munci sau 
să-ți schimbi meseria...

actuale de la 
bunăoară puțul 
și puțul Caroli- 
cu echipamente 

care

I
I
I
I
I
*

I
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I
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I
I
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Focurile de mină reprezintă 
permanent pericole potenți ' 
Ele pot '.k-clunșa aprinderi sau 
chiar explozii, intoxicații și alt 
accidente, fără a mai vorbi de | ie 
judiciile de natură economică pe 
care le aduc prin imobilizarea 
rezervelor deschise de cărbune 
Cauzele lor se cunosc. Este vor-

Focurue encioge ^
ba de nerespectarea tehnologiilor 
de lucru privind executai ea c 
rectfi a scarpelor, necurățirea in
tegrală a cărbunelui la contactul 
cu lucrările vechi, neefectuarca 
din timp a innămolirilor preven
tive. întreținerea necorespunză
toare a.căilor de aeraj.

Consecințele grave ale focu
rilor de mină de la începutul a 
cestui an la Lupeni au determi
nat ample acțiuni pentru dimi
nuarea acestui pericol potențial in 
viitor. Lucrările de înnămolue 
preventivă sînt făcute la timp 
Pe lingă cele două stații va ma.

1I 
fi pusă în curînd o a treia stație 
■ie innamolire. O atenție sporită 
s-a acordat degazării prealabile a 
Viaturilor. Ca urmare, in pre

zent. ia mina Lupeni nv mai sînt 
z ine ci grad de perine deosebit. , 
Piini ipelul factor de care depinde 
jv tarta focuriloi de mină este 
s cot tinuă să fie omui cel ce

• li. - . ’ • I

pot fi stă;inie!
h creazA direct in cărbune Res
pectarea tehnologiilor te lucru 
ir abataje depinde de telul in 
ere își face datoria fiecare schimb 
și brigadă. Dat. in 
măsură, in condițiile 

ponderii efectivelor de 
calificați, la respectarea
gulor trebuie să-și aducă contri
buția maiștrii și șefii formațiilor 
de lucru. Focurile endogene pot 
fi stăpinite, dar numai printr-o 
riguroasă disciplină >i respectare 
a normelor de protecție a mun
cii.

aceeași 
scăderii 
oameni 

tehnolo-

Pagini realizată la rererea

E.M. Lupeni

Mina Lupeni este împovărată 
din punct de vedere economico- 
financiar de pierderi subs.anția- 
le, datorită pcnahzai'nor la cali
tate In anul trecut, diferența din
tre programul de producție rea
lizat la cărbune net. In compara
ție cu indicativul cărbune brut, 
a fost de 34 149 tone. Ca urma
re, au fost acordate penalizări 
care totalizează 36,3 mi»oane iei.

Cum poate fi 
de pierdere ?

Prin separarea fluxurilor 
evacuare a producției din 
teran. In prezent sterilul și 
bunele sint transportate pe ace
lași flux. Prin investițiile de ex- 
t.ndeie de la orizontul 300
pievede separarea fluxurilor Pî- 
nă atunci. Insă, esențial este să 
se rei'izeze programele de pro
ducție, de care depinde subven
ția și asigurarea 
cesare lucrărilor

evitată o astfel fondurilor ne- 
de investiții.

Sens interzis
Și in mină 

sul in lucrările 
m >ntindu-se o cruce, pr.nsa solid de vatra sau de pereții lucrării. 
Fina la înlăturarea pericolului astfel semnalat, aerisirea se va face 
in mod obligatoriu in condiții normale, in cazul in care interzi
cerea accesului durează mai mult de o săptâmînă, accesul se 
bloca prin grilaj.

Reluarea activității la locurile de muncă oprite ca fiind 
riculoase se va face numai pe baza unei dispoziții scrise a 
rului ierarhic de decizie care le-a oprit ți care va prescrie, dacă 
este razul, măsuri suplimentare de securitate.

sint căi, locuri, unde accesul este 
miniere cate prezintă pericol va fi

interzis. Acce- 
oprit imediat,

Lucrul de mîntuiaid se răzbună
Muncitori și 

erați in mină,
Kombleidți la timp lucrările. 

Nu măriți suprafața nesusținută, 
golul, uia mult d'.r 11 o prevuzutl

Ramblcierea cu intlrziere con
duce la declanșarea unor pre
siuni excesive, la desprinde-ea 
de blocuri, la micșorarea secu
rității muncii.

Ridicați La timp rostogoalele 
la rambleu, căci acest lucru tot 
îl faceți, dar dacă-l faceți la

maiștri care iu- 
nu uitați

timp va asigurați lucrul în con- 
dițu de securitate.

Ramblciați 
za tor: ramblcierea 
toare se luzbuna 
sînteți tot voi, cei 
abataje.

Rostogoalele la 
rioară se acoperă cu grătar. Prin 
rostogol nu trebuie să circile 
dertt materialele.

Lucrul de mtntui.ilă se răzbu
nă!

in mod corespun- 
necorespunză- 

>i păgubașii 
ce munciți in

partea supe-

se

de 
sub- 
căr-

de pe- 
este a- 
inuncn 

sln-

MINERI •

• R»
I.
I.

Biianț <rij(ir
registrul in lu mile două Ini., 
ale cinului Iu mina Lupeni, n 
treime <m ai ut loc In trie i- . 
tul manii i| 
ilere num 
locuri s-au 
pr "Inse d 
teriale si ,l<

In scurta periuadS de- timp 
edfe a trecut dm ucc-sl an, iu 
muia Lupeni s-u uu gisl.at un 
bilanț îngrijoratul m ceea ce 
privește accidvaiele de 
Au fost patru 
talc, dintre 
ran, iar unui la supi.ilață, 
atelierul meca ne. Pentru 
noașterea cauzelor cnie au 
nerat accidenieic, pe 
schimb s-au prezentai 

ziilc anchetelor, prin stația 
radioamplificnie a mimi. A 
prezentată și o cir ulară 

uită să întărească clinului 
ordine și disciplină, preoci 
rea pentru respectarea 
lor de profect'p a muncii

Ceea ce trebuie să ri-t'nl a-

ceea 
munca, 

uciidiiiie mor- 
care hei in sulitc- 

in 
cu
lt e- 

ticcare 
conclu- 

i de 
. fost 

me
de 

upa- 
nm mc-

-m'

tențui celor ce lucrea-ă iii 
tiran este oi, din cele 4U 
ncciuenle cu <n .apaciiate 
poi'.iiu de muma, cile sau

Dacă observați cauze 
ricoi, situații în care 
uieînnțata securități a 
sau a lucrărilor miniere 
leți obligați sa luați masuri 
imediate pentru înlăturarea 
lor.

Anunțați in acest scop, ime- 
uat, pe cei allați in pericol, 

piecum și pe șeful ierarhici
Nu intrați in nună lără 

mască de autost Ivart I
Nu vă urcați și nu eoborîți 

Jiu vagonetele de transport 
«ecit la locurile staum.e de 

îmbarcare, in timp ce trenul 
este oprit și la semnalele per
sonalului care supi a veghează 
și răspunde de transport Nu 
circulați in alte vagonete de- 
cit cele amenajate special pen- 
,ru aceasta I

Atenție la transporiu. prin 
puțuri 1 Nu intrați și nu lesiti 
.un colivie deut la indicațiile 
supraveghetorului de transport 
sau ale semnalislului Intot- 
i.-auna, înainte de a se tace 

transport pe puț, se va Inchi- 
le ușa coliviei I

Ir.butul cel mai givu 
ul.îtit tinerii muncitori, < 

Pr gadre prut esională 
j. t>e aici sc u>‘ prinde eon

ii'. u cu in liinp.il uperațiuni- 
i >r de Iranspoit este necesar 

c întocmească nu numai 
line, ci și iiwlru.tiu.il de 

i pa îtru fiecare operațiu
nea cum prevăd norbifle 

'ii-|,.ii iamentale de protecție a 
ii i ii. La încep'Jt.u fi cărui 
i t.iih instrucțiunile (rehtl'c «-Ii 

îic iduse Ia etin'ișlînță prin 
■" (ri (aj, celor repo rizați să 
iu ■ -/v- la transpoi iul manual 

■ m i -a îic al ta'tei ial lor si 
utila l-'lor pe galerii.

* *
!

liinp.il
iiwlru.tiu.il
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Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

angajează
direct sau prin transfer

•— 10 INGINERI MINIERI, cu o vechime în funcție 
de cel puțin 7 ani.

Concursul va avea loc la sediul exploatării, în data 
de 21 martie 1992, ora 9.

Primăria orașului Petrila
Organizează concurs, în data de 30 martie 1992, pen. 

tru ocuparea postului de INGINER CONSTRUCTOR în 
cadrul instituției.

Condiții: specialitatea construcții sau arhitectură. 
Salarizarea — conform actelor normative în vigoare. 
Relații suplimentare la telefon 50977 sau 50611.

I 
I 
I
I
I 
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De la Camera de comerț și industrie

Societatea comercială 
de construcții 

„C0NPET“ SA Petroșani
str. 1 Decembrie nr. 90,

scoate la licitație, în vederea închirierii, următoarele 
mijloace fixe !

— vitrină frigorifică;
— 2 bucăți lăzi frigorifice.
Licitația va avea loc în data de 11 aprilie 1992, ora

10, la sediul unității din Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 90.

Camera de comerț Și industrie 
a județului Hunedoara și Socie
tatea comercială COMSER S.R.L. 
din Hunedoara, distribuitor auto
rizat „Rank Xerox®, are plăce
rea să vă invite în perioada 17— 
21 martie 1992, la expoziția cu

aparatură „RANK XEROX®, care 
va avea loc la sediul Institutu
lui de proiectări din Deva — 
Piața Victoriei, nr. 2. Expoziția 
prezintă o gamă largă de copia
toare și consumabile.

I 
I
I
I
I
I

Firma „TOPAZ" SRL 
Hunedoara

VINDE
la prețuri foarte avantajoase, en gros și en detaille)
— COMBINE MUZICALE cu telecomandă marca ME- 

KOSONIK
— BERE, la ambalaj de 660 ml, SPLUGEN — Austria- 
Informații: Hunedoara, telefon 17982. (1004)

- MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI •

BUNICII Văgăun Radu și Letiția urează scumpei lor Tudor I 
Maria-Magdalena, cu prilejul împlinirii vîrstei de un an, multă I 
sănătate, fericire și „La mulți ani" t (1031)

VINZARI |

VIND 13 mp marmură plăci 40 X 30 | 40 X 40 cm. Preț a- 
vantajos. Iscroni, str. Costeni, nr. 279. (1042)

V1ND Oltclt club, 33 000 km. Relații — telefon 935/42940, în
tre orele 14—16. (1040)

VIND covor persan turcesc 3 X 2 m, 22 500 lei. Telefon 41237. 
(1039)

VIND Dacia 1410, preț convenabil, Mihuț Ion, sat Dealul Ba- 
bîl, Telefon 70740, după ora 17. (1027) I

VIND IMS cu remorcă, diesel, cu motor de rezervă diesel. 
Aninoasa, Uzinei, 18/1. (1020)

VIND Dacia 1310, 1988. Telefon S0963, după ora 16. (1052)

DIVERSE

SE CAUTA dactilografă cu experiență. Adresați telefon 45044, 
sau 42602 zilnic, după ora 17. (1044)

TINAR cadru militar, caut gazdă Petroșani. Telefon 43442, în
tre orele 9—15. (1049)

CAUT executant serios pentru amenajare apartament (lucrări 
de zidărie, zugrăvit, vopsit, închis balcon, etc). Relații — telefon 
41572 între orele 16—20. (1050)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

Societatea comercială
„MM ROYAL“ SRL Arad România 

— Filiala Petroșani —
ORGANIZEAZĂ

EXCURSII EXTERNE în fiecare:
— Duminică: Polonia — Varșovia, la preț de 10500 

lei și 20 DM cu cazare o noapte ;
— Luni : Turcia, la preț de 10 000 lei plus 30 DM cu 

o cazare la Istanbul și mic dejun.
Informații — str. Vasile Roaită, bloc 5 A, sc. 2, ap 16. 
Telefon 42316, Petroșani. (1037).

Societatea comercială
„VICTAC0M" SRL

Str. Mihai Emincscu, nr. 2, Petroșani

VINDE
en gros sau en detaille gresie, faianță, pat clici, BCA, in
stalații sanitare. Execută și transportul.

J ' execută transporturi mărfuri în țară și străinătate. 
; Informații, telefon 45951. (1032).

SCHIMB garsonieră str. Ilie Pintilie cu apartament 2—3 ca
mere zonă centrală. Ofer 70 000 recompensă. Telefon 4514X (1065)

SCHIMB garsonieră confort I Petrila, str. Al. Sahia, bloc E15, 
ap. 25, ct. I, cu apartament 2 camere Petrila, sau casă colonie Lo- 
nea. (1036)

SCHIMB apartament 2 camere str. Independenței, bloc 19, ap. 
20, cu garsonieră exclus „Șerpărie". Zilnic — între orele 15—18. 
Pătra Tudor. (1038)

SCHIMB locuință 2 camere Petroșani, cartier Aeroport, str. 
nirii, bloc 2/2/6 cu similar Caracal. Telefon 42739. (1047) |

SCHIMB apartament 2 camere Petrila, str. 7 Noiembrie, bloc I 
10, ap. 13 (lingă club) cu garsonieră Petroșani (exclus Aeroport). I 
Relații — Petroșani, str. 1 Decembrie, bloc 84/32, familia Doșa. 1 
(1051) |

PIERDERI I

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tovlssî Ianoș, I 

eliberată dc E. M. Dilja. O declar nulă. (1008). 1
PIERDUT diplomă lăcătuș CFR pe numele Dunăre Ioan, eli- I 

berată de Grupul școlar CFR Oradea, 1976. O declar nulă, (1018). ■
PIERDUT legitimație veteran război pe numele Oprcan Pe- | 

tru, nr. 181748, eliberată de Asociația veteranilor de război Deva. . 
O declar nulă. (1025). |

■PIERDUT talon reducere energic electrică pe numele Bișoc 
Eugen, eliberat dc Encrgoconstrucția S.A. Chlsoda. 11 declar nul. ] 
(1023). *

PIERDUT contract închiriere pe numele Nicola Filip, elibe- I 
ral de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (1043)

COMEMORARE

FIICA, fiul, ginerele, nepoții și cuscrii anunță cu durere în 
suflet împlinirea‘a 6 luni de cînrl i-a părăsit scumpul lor tată, 
socru ți bunic

STROIA ȘTEFAN

Dumnezeu să-l odihnească I (1017)

Programul TV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia Po- 

lanlecki. Episodul 4.
11,15 Canal France Internațional
12.20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13.40 Divertisment internațional. 
14,00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14.50 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
18,00 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector.
18.30 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economio.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Doamnele de 

la malul mării. (Franța, 
1979).

21.35 In fața națiunii.
21.55 Pro musica.
22,25 Universul cunoașterii.
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Patrimoniu.

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Contactul cu o persoană debu-< 

solată influențează puternic de
ciziile dv.

liURBL'C
(21 marin — 20 aprilie)

Veste bună, prin curier necu
noscut. Cheltuieli nesăbuite.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Altercație stridentă cu un rival 
ambițios.

GEMENI
(21 mai — 21 iunio)

Intr-o dispută asupra întîie* 
ții în meserie, âștlgați noi prk 
teni, cedînd ia momentul opor
tun,

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Nu vă îngrijorați dc ceea ce 
Veți zice — totul a fost stabilit 
înainte...

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Stăpîniica dc sine în fața situ
ațiilor extreme lasă loo comen
tariilor tendențioase privind sen
sibilitatea dv.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Interprctînd greșit sensul unui 
zîmbet, vă îndreptați în pas săl
tat, spre ridicol...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Irascibilitate pronunțată și, ca 
efect, slăbirea puterii de concen
trare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Multe treburi rămîn netermi
nate din cauza disipării forțelor,

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Farmecul dv. personal, pus în 
valoare printr-un joo al umbre
lor, stă la originea unei aventuri 
care nu vă angajează cu nimio,

GAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ncholărîrca e singurul obstacol 
în calea răzvrătirii pentru un 
drept legitim.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Starea dv. sufletească pare să 
fie in corelație directă cu distan
ța dintre vorbă și faptă.
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