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Conform deciziei Prefecturii, cu nr. 265/1991, privind stator 
nicirea unor reguli, responsabilități și sancțiuni contravenționale 
în activitatea de bună gospodărire, de întreținere a fondului lo
cativ și înfrumusețare a domeniilor publice și particulare, ale or
dinii și disciplinei sociale, Primăria Petrila anunță :

a) Constituie contravenție de la normele privind întreținerea 
și folosirea fondului locativ și se sancționează cu amenzi consis
tente următoarele fapte săvîrșite de persoane fizice sau juridice:

1. — neîntreținerea curățeniei în suprafețele locative de fo
losință comună din clădirile de locuit și apartamente;

2. — neîndeplinirea obligației de curățire și măturare zilnică 
a trotuarelor, rigolelor și șanțurilor din fala imobilelor și spa
țiilor comerciale, de stropire cu apă a porțiunii de măturat ;

3. — depozitarea gnnoaii lor pe trotuar, zone verzi, în stra
dă sau depunerea lor în rețeaua de canalizare ;

4. — perturbarea programului de liniște a locatarilor din imo
bilele cil folosință comună (blocuri) noaptea între orele 23—05.

De acum încolo, lucrătorii primăriei Petrila își rezervă drep
tul de a acționa cu legea într-o mînă și cu chitanțierul în cealaltă.

CONSILIUL PRIMĂRIEI 
ORAȘULUIPETRILA

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚIE AL VĂII JIULUI

ALO... NE
Aflînd despre greva japoneză a 

personalului din telefoane, la 
care a aderat inclusiv sindicatul 
din cadrul Oficiului municipal 
de poștă, mai mulți cetățeni ne 
roagă să adresăm, prin interme
diul ziarului, cîteva întrebări

AUZIȚI ?
celor de la telefoane. Le satis
facem dorința, cu speranța că 
factorii vizați vor găsi de cuvi
ință să le și răspundă bieților 
oameni, care nu de florile mă
rului adre.sează aceste întrebări 
conducerii poștei din Petroșani.

Majorarea cotei de
Luni, 23 martie 1992, la sediul Guvernului au 

avut loc lucrările Comisiei Naționale pentru 
Indexare. •

Cu acest prilej, au fost examinate unele pro
puneri cu privire Ia corectarea coeficientului 
de indexare a salariilor, pensiilor și altor veni
turi ale populației pentru perioada martic-apri- 
lie 1992.

Țininrl scama de evoluția prețurilor de consum 
în lunile ianuarie și februarie a c., s-a convenit 
sa fie supusa aprobării Guvernului propunerea

indexare a salariilor
de corectare a coeficientului de indexare a fon
dului de salarii de referință la societățile co
merciale cu capital majoritar de stat și la re
giile autonome la care salariile sc negociază, de 
la 26 la sută la 40,5 la sută — propunere care 
să se aplice de la 1 martie 1992. în ce privește 
pensiile de asigurări sociale, militare șt IOVR, 
celelalte ajutoare, precum și alocațiile de stat 
pentru copii șl ajutorul de șomaj S-a făcut pro
punerea ca tot de la 1 martie 1992 acestea să 
fie indexate cu 12,64 la sută.

1. — Dacă în Valea Jiului s-a perceput taxare cu tarif redus 
la convorbirile telefonice efectuate între orele 20 și 6, cît și în 
zilele de ?7:rbători legale :

2. — Dacă în prezent taxarea cu tarif redus se face de la 
ora 18 la 6 la abonați :

3. — Să se comunice noile tarife la convorbiri pe zone, res
pectiv impulsuri — tarife pe minut ;

4. — întrebăm conducerea telefoanelor de ce pe talonul de 
plată nu se mai trec citirile contuarului, respectiv, de la cît s-a 
plecat și cît s-a efectuat într-o lună, așa cum s-a făcut în trecut 
pînă la creșterea tarifelor.

Considerăm că este absolut normal să știm ceea ce plătim, a- 
ceasta pentru că la tarifele existente majoritatea abonaților vor
besc cu tarif redus, de fapt este și logic. Sau se calculează altfel ?

De asemenea, considerăm că cele menționate mai sus nu con
stituie un secret privind tarifele, ele fiind comunicate la radio, 
dar nu toți am avut posibilitatea de a le auzi.

Semnează — UN GRUP DE ABONAȚI

E.M. ISCRONI
0 MINA CARE A MURIT

ÎNAINTE DE A SE NAȘTE!
Dacă ptospectările geologice 

din anii ’8d n-ar fi fost clare, cu 
siguranță nu s-ar fi ajuns aici. 
Specialiștii prognozasera pe a- 
tunci o mare rezervă de cărbune 
in cimpul minier Iscroni, care 
urma să fie pus în valoare prin- 
tr o mare investiție pe termen 
lung. Nu știm cine a avut sau 
cine n-a avut dreptate atunci, 
ta fel cum nu știm, nici cine are 
dreptate acum. Dacă prospectă
rile și evalua. ?, precum și ce
lelalte documentații ar fi fost 
> icute de Ccaușescu personal, lu
crurile erau foarte clare. Nu se 
pricepea și i s-a pus pata pe 
cimpoi Iscroni, „troznind" din

senin o nouă mină. Așa, să com
pleteze „salba" minieră a Văii. 
Dar „totul*' a fost făcut de spe
cialiști de-ai noștri. Unii mai 
sint și astăzi în activitate. Zău 
că-ți vine să te întrebi cum, a- 
tunci, chiar nimeni n-a avut cu
rajul să „denunțe" inutilitatea 
începerii acestei investiții ?

Nu vrem să dezgropăm nici 
un mort și nu vrem să răscolim 
nici „cimitirul" amintirilor cui
va, dintre cei care au pus umă
rul la demararea acestei inves
tiții: IM Iscroni, ce s-a dovedit, 
in zilele cc au trecut un adevă
rat „cal troian" al mineritului 
din Valea Jiului. Ne amintim

insa cu toții cu cită pompă, ca
racteristică vremurilor acelora, 
s-au început lucrările la aceas
tă mină. A fost nevoie să se des
ființeze un cămin cultural — cel 
din Iscroni — pentru a se crea 
o incintă. A fost nevoie să se 
taluzeze un întreg deal pentru 
amenajarea platoului pentru in
cinta propriu-zisă. A fost nevoie 
să se excaveze sute de mii de 
metri cubi de pămînt, pentru a 
se construi drumul, pentru a se 
construi calea ferată. A fost ne-

Corncl CAI.IOPOL
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Trebuie să înțelegem că viitorul aparține întreprinzătorilor
O idee interesantă, să recunoaștem, a avut 

domnul Lucian lftimie din Petroșani. A soli
citat Primăriei inia din 1991 atribuirea in în
chiriere a terenului de sport neterminat, situat 
in spatele cinematografului „Bârlogul". Terenul 
devenise un maidan plin cu gunoaie. Omul și 
asociații săi s-au apucat, după ce le-a fost în
chiriat terenul, di treabă. Ce se preconizează ? 
Terenul se dorește a deveni o bază sportivă 
pentru copii și tineri, cu terenuri de tenis, volei, 
bidminlon și patinaj pe rotile. In incinta te
renului, o cofetărie, numai pentru desfacerea 
băuturilor răcoritoare (nici măcar cafea ml se 
va pune in vînzarc). Intrarea — gratuită, Mai 
mult, la intrare copiii vor primi cartele, tipă
rit'- in două culori. Copiii care vin însoțiți de 
părinți vor primi cartele de culoare roșie’, ceea 
ce semnifică faptul că nu pot pleca din incinta 
terenului dccit mimai preluați de părinți. Cei 
car<- vin singuri, vor primi cartele de culoare 
verrle și vor putea pleca do la teren neînsoțiți 
de persoane mature. Se asigură astfel pe dr 
plin siguranța copiilor. Suprafața bazei est® de 
circa 4 200 mp. Vizitînd șantierul, am fo.l 
în oțili de reprezentanți ai serviciului de ur
bani m si sistematizare al Primăriei munici

piului. De altfel primăria este forul care poate 
aproba o destinație sau alta terenului aflat in 
proprietatea sa. Revenim la baza sportivă, teren 
căiuia nu i sc sthimbu destinația prin această 
investiție. Instalația de nocturnă poate fi ter
minată. S-a împrejmuit terenul, s-a făcut o 
curățenie exemplară. Terenul va fi bituminat. 
Chiria pentru -teren a fost plătită anticipat de 
întreprinzător.

Ideea domnului lftimie nu ne surprinde. 
Dumnealui a mai avut și cu alic prilejuri ini
țiative frumoase. O imitate de alimentație pu
blica ce ii aparține asigură pentru donatorii de 
singe din Pi troșani, mesele gratuite care li se 
cuvin. Asta înseamnă 60—70 mii de lei lunar 
cheltuiți de Lucian lftimie pentru a sprijini 
donarea smgi’lui. Nt> reamintim și de pai liotele 
oferite eu diverse prilejuri bat rin i lor din câini 
mJl de la l.onca, cei peste 311000 de lei donați 
invățamintiiliii pcntiii orgmizaic.i o'impiadei f 
școlare dc informaticii, lalomiile, iu doare de . 
|>eslc Iii 000' dc lei oferite cișt i văl oi'' or con 
cursurilor organizate pe ntru copii. I., in iiii'urn- 
rea pariului, anul trecui si alici. lila că i lei 
sînt. Trebuie sprijinim Qb.ti-a nil are d.'ill .le 
cișligat. (loan ȘTEFAN). • I

’scurtTssimet
Niște oameni fără pîine 

și o gestionară beată
La Jieț — sat de oameni așe

zați — piinca se vinde la un 
chioșc apari inimi Societății co
merciale „Spicul" SA. Cînd-cum.. 
Pînă aici, nimic rău. Luni, 23 
martie mașina cu pîine s-a dus 
la Jieț. Oamenii își așteptau pita. 
Numai că — aici c buba — vin 
zătoarca era, citiți și vă minu

nați, BEATA. Unui bărbat H 
mai stă cum îi mai stă. Dar u- I 
nei femei...

Niște oameni au rămas fără 
pîine, datorită unei gestionare 
căzută în patimă beției. Am fi 
curioși cum a rămas cu vînză- 
toarea... (M.B.)

Vagon restaurant ?
Pe Malcea, mai sus de biserică, intr-un fel dc vagon, un bă- % 

iat-isteț și-a amenajat o... circiuma. Exact pe marginea drumului. 
Că n-arc grup sanitar, asta c treaba sanepidului. Dar că — după 
cc-au consumat cc-au consumat în „localul dc lux** — clienții 
(sclccți, bănuim) ies direct pe carosabil, asta e deja crimă.

In zonă circulația e intensă. Păi, cind ies băieții afumați din 
„Vagonul-rcstaurant** nu nimeresc sub roțile vreunei Rabe și bagă 
oameni nevinovați .in pușcărie ? Fiindcă pe șoferi nu-i cheamă 
chiar pe toți Cozma... (M.B.).

APEL UMANITAR
Conduceica Ligii pensionari

lor minieri din Valea Jiului in
vita toate pensionarele, mem
bre ale ligii, înscrise pin<< la 
data de 31 decembrie 1991, la 
sala mică a Casei dc cultura din 
Petroșani, zilnic între orele 10— 
1?, in vederea atribuirii unor

mici cadouri, oferite de liga res
pectiva. C' in gestul pensionari
lor mini**H este deosebit de ge
neros, speram că apelul pre.șe 
dintelui ligii, domnul Carol De 
neș, va fi aurit și urmat » de 
toate doamnele intcixsute. (G.C )

Legalizarea fundatei IMPRO
Vineri. 27 marți»- a.c., ora II. la Stați.i iimtralii d- salvau- 

minimii ilm Pi troșani este programata adun,ir. i generala a l un
ii țioi „lirui'ii.i si medicina în protecția omului" (IMPIlOl A- 
Vllul loc l*i".i li “a'i'ar. a l 'i md.’il iei, .ulim.ire.i generală va f i c 'n 
s.irr.ii i J.’l i n < i viu ii organelor de con Im ore cmitorm slatutmui 
a m i,|i|”i și a iil-i ’i 1 v •or s i '< do iicliv it.it.'.

Sini in-, o iți toți membrii asoci.iți ai Fim lap i, pe baza de 
a li zi mie. (| D ).
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POMII
In pofida- semnalelor critice 

apărute an de an în ziarul nos
tru, „întreprizători" cu idei pă
guboase nu găsesc nimic mai 
bun de făcut primăvara decit să 
ciuntească pomii ornamentali 
plantați de-a lungul străzilor 
„Venus", „Independenței" și „A- 
viatorilor" din cartierul „Aero
port". Bogatele coroane de ar
borilor devin lemne de foc. Gu 
toții știm că în acest anotimD

copacilor li se face o „toaletă''. 
Crengile uscate, numai cele us
cate se taie. Dar nu crâcile sau 
ramurile deja înmugurite. Ceea 
ce s-a întimplat și în acest an 
in „Aeroport" este o nouă crimă 
împotriva naturii. Vinovate 
de această dată, asociațiile 
locatari. Că s-a făcut și se 
curățenie, e bine. Dar nu

sînt, 
de 

face 
cu
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VIAȚA DE STUDENT

între

(Irnurc din pag. lj

barda. Nu așa. (Ioan ȘTEFAN)
Intre vis și realitate, între speranța și 

deziluzii, viața unui student căminist din 
ziua de azi reprezintă suma trăirilor dc- I terminate de cîteva medii distincte: cămin, 
cantină, sala de cursuri, oferta pentru 

| timp liber. La care sc adună — sau care se 
* împarte cu — notele de plată ale clieltuie- 

■ Iilor de cazare, masă, transport și facto- 
, rul de probabilitate în obținerea unui posl, 
| după absolvire. Importanța celui clin urmă

Mai mult sau mai
lu-

crește direct proporțional cit anul do stu
dii. Rezultatul 'acestor calcule — cu ter
meni mai mult sau mai puțin cunoscnți — 
reprezintă starea de spirit a respe. tivei 
categorii sociale.

Incursiunea de față nu este dccîl sec
țiunea unei „felii11 din acest „organism11. 
O radiografie ar fi prea mult spus, cu a- 
tît mai mult cu cît .,felia11 se numești' Uni
versitatea T< hnică Petroșani.

puțin ,,studenți"

voie să sc ridice din temelii 
clădire mai mult decit impună
toare, pe platoul în jurul căruia 
„megieșesc" obișnuitele case ță
rănești. Și, in sfirșil, a fost ne 
voie de oameni pricepuți, de 
muncă, de multa muncă și mulți 
foarte mulți bani, adunați, de 
unde altundeva, decit rle pe 
spinarea încovoiată de dureri 
a noastră a celor mulți și har
nici pe acea vreme.

Era în mai 1087, cînd au în
ceput lucrările la IM Iscroni. 
Punerea în valoare a rezervelor 
acestui nou cîmp minier, estima
te la sute de mii de tone de 
cărbune, nu însemna doar creș
terea potențialului productiv a) 
bazinului Văii Jiului. însemna 
mult mai mult, însemna. îm
preună cu punere;» în valoare și 
a cimpurilor miniere Valea de 
Brazi, Petrila Sud, I-.onea Pilier 
ți Cîrnpu lui Ncag, garanția con 
tinuității mineritului în Valea 
Jiului.

Nu știm cum se calculase sau 
•e estimase derularea investiției 
dar se vorbea, In mod cert, de 
scoaterea primelor tone de căr
bune în acest an. Sau ceva mai 
d< vreme. Totul a rămas doar o 
iluzie. Alît a celor care au „plă
nuit". cît și a celor ce. efectiv 
ți afectiv, și-au legat existența 
de existența minei Iscroni.

Zvonurile au început sa cir
cule încă din 1 f H10^ Adică, ime
diat după „loviturile palat" 
din decembrie. Ba că investiția 
se va întinde, ba că nu vor mai 
fi bani, ba că se va abandona 
tofhl. Ou toate astea. uriașul, 
care plnă la urmă a murit Inain 
te de a se naște, a continuat să 
înghită milioanele și miliardele, 
fără ca guvernanții sau specia
liști sa se întrebe, la modul cel 
mal serios cu putință, dacă va 
mal putea cineva potoli „foamea 
de bani a țării".

Cum implacabilul vine întot
deauna, a venit deznodământul 
ți pentru mina Iscroni. Tncepînd 
•u data de 1 martie a.r., de măr-

nuna Iscroni a ince- 
existe, din
al finanțării, 
există, in 
ajuns lucra

ta 
cen-

lat practic 
punct de 
Căci fizic 
stadiul în 
rile. Adică, aproximativ 70 
suta din clădire 1 incintei, 
trala termica, statua de compre- 
soare, drumul de acces, terasa 
mentele pentru cal a ferată, plat 
forma de descărcare. depozite
le de exploziv, doua puțuri, li
nul de 4H0 m realizați (din 600 
in total), altul de 
(din 600). precum 
te alte lucruri, a 
însumează uriașe 
Bani, bani mulți 
ciți practic pe cec 
acum din mina 
leocamda* i, nu

Cei peste 100 
stituiți in doua 
redistribuiți la 
EM Aninoasa. 
nimeni fără 
culmea...

Au rămas 
în care s-an

să mai 
vedere 

ea încă 
care au

300 m realizați 
și multe, mul 
căror realizare 
sume de bani 
și grei, arun- 

i ce se vede 
Iscroni. Care, 

mai exista.
do oameni, con- 
brigăzi, au fost 
KM Livezcni 

•Sigur, n-a 
serviciu Ar

Și 
ramai» 
fi fost

insă aceste
investit miliarde de 

lei și care probabil, intr-un an, 
doi, vor dispărea, dacă nu va 
exista grijă, așa cum dispare o- 
rice construcție abandonată, 
tr-o vizuini optimistă, dl. 
Torsan, 
sindicatelor miniere 
că, în cel mult doi 
Jiului se va pune 
și poate vor < sista

lucrări

începem cu cazarea. Taxa 
nara este de 450 lei. Căminul 
nr. 3 a fost anul trecut, in pc- 
i ioada august—decembrie, in re
novare. S-au executat reparații 
la instalațiile sanitare, electrice, 
lucrări de timplărie, s-au zugră
vit holurile și uncie camere. 
Cum se prezintă căminul acum, 
după doar cîteva luni ? Destul 
de rău. Uși, geamuri, oglinzi 
sparte. întrerupătoarele smulse', 
tocuri de uși lipsa. Becuri nu 
găsești in locurile de folosință 
comuna, nici căutate' cu lumina
rea. Instalațiile sanitare au in
trat din nou in reparație.

Căminiștii susțin că vinovați 
pentru aceasta stare de lucruri 
ar fi „externii", adică persoane 
din afară. Dificil de demonstrat, 
atit afirmația lor, cît și contra
riul. Camerele de lectură d< la 
fiecare etaj se afla în stad i di
ferite de (re)amenajarc. începu
tul operațiunilor datează de mult 

| și nici nu se întrevăd șanse de 
viitor apropi it. 
Cludura — rc-

intre timp 
caldă, dar

de... anotimp 
și cea rece.

zolvată
— apa
Camerele sînt oglinda firii celor 
ce le locuiesc. Am văzut camere 
curate, zugrăvite proaspăt, cu 
mochete pe jos și camere unde 
paturile erau adunate 
colț, cu saltele, pătui i,

1
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I
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finalizare înlr-un 
Alte probleme ?

Două
Domnul SoiiA 

ne-a deschis 
noastră actele și chiar 
cantitatea de carne ce 

pentru masa de seară. 
Domnul Mihail a zis 
de genul 
de <l< s.

intr-un 
cearșa

furi claie peste grămadă, prăfu
ite ca 
fi o categorie, 
de riigbyști, confortabile,, 
levizor color si chiar video, 
dintre locatarii unei astfel 
camere ne-a îndrumat, nu 
modestii', să discutăm cu 
studenți, mai 
decit dinșii.

La căminul nr. 2, de fete, „ti
tan ice", adică altă viață. Cură
țenie, .ordine, geamuri, uși, toate 
la locul lor. Dar, cum nimeni 
și nimic nu e perfect, trebuia să 
existe și aici ceva... Subsolul clă
dii ,i e inundat de ani buni, poate 
chiar cinci, după cum afirma ad
ministratorul căminului, doamna 
AI ii ia Budoi. Specialiștii spun că 
pentru remedierea defecțiunilor

vai de lume. Și ar mai 
Camerele locuite 

cu tc-
Umil 

de 
fără 
alți 

„reprezentativi"

ar fi nevoie de săpături adinei și 
largi prin preajmă, fapt re ar 
necesita și cheltuieli pe măsură. 
Altă „micuță" problemă ar fi 
apa caldă, de care — conform 
programării — ar trebui să be
neficieze de două ori pe săptă- 
mînâ. Nu prea e așa. In cursul 
zilei, apa caldă, e, uneori, mai 
degrabă rece, așa că fetele spa
lă noaptea. Atunci curge, intr- 
adevăr, ap. caldă (!)

Căminul nr. 6 funcționează in 
regim de garsoniere pentru fa
miliști. Aici, chiria este de 1300 
lei pe lună, fapt care nu-i scu
tește pe chiriași de .problemele 
universal valabile, am
spune, ale încălzirii și apei 
de menajere. „Furnizor" în 
cest domeniu este PT 12. De 
se motivează că parametrii 
gcntului termic se situează
normele prevăzute. In cileva li
nii, am 
•Sa vedem 
dcnții.

putea 
cal- 

a- 
aici 

a- 
sub

schițat situația cazării, 
și cum mănincă stu-

sau trei sarmale ?
Mihail, administratorul canti- 
ușile magaziilor, ii pus la dis- 

a cintai it d< lata 
urma sfl fie pre- 
Transpaiența, ce 
că c obișnuit cu 

acesta, intrucit sint controlați, 
de poliții) economică, Sanepid.

nei, 
poziția 
cu noi 
gătita 
mai I 
chestii 
destul
Problemele cu c.ue se confruntă sini legate de 
prețurile mari la alimentele de aprovizionare 
și lipsa oricărei subvenții din partea statului, 
rccte Ministerul Lnvațăminlului și Șitiinței 
și alocația zilnica pentru 
im ul cifrei de numai I 15 
jun, 60 lei prin/ul și 35 
un minim de 3 400 calorii.
un număr de aproximativ 400 de studenți, pe 
bază de abonament. întrebind de prețul, can
titate. i și calitatea mincării, iată cîteva răspun
suri — concludente, credem 
sala de mosc. Doua studente 
place, nimic di' zis, dar nu e

D<- 
masa se situează in 
lei (20 lei micul de 
lei cina), se asigură 
I.a cantină iau masa

noi — culese in 
: „Mîncarea ne
suficient de con-

sistcntu. Considerăm că 
student : „Bună, 
„Cartela e scumpă, 2 100 Ici numai pentru prinz. 
Pentru toate cele trei mese costă dublu. La 
banii moi, e mult. Și nu face". în reșt, cură
țenie, condiții igienice bune. Un singur lucru 
aruncă, totu?i, o limb ă — in ceia ce ne pri
vește — asupra activității de la cantina. In 
ziua documentării, la masa de prfnz, se servea 
la felul doi, sarmale întrebind așa, mai muit 
într-o doară, domnul Mihail ne-a spus <ă porția 
e formată din trei sarmale. In farfurii apăreau 
numai două. Poate că e vorba doar de o ncin-’ 
țelegere, nu

nu merită banii". lTn 
dar cam puțină". Alt student ;

vrem sâ insinuam
f iindcă și transportul 

studențești, importantă 
te. trebuie să amintim 
au dovedit receptivitate
praclicind o reducere cu 50 la sută a tarifelor.

Acestea fiind spuse, 
asupra ofertei

nimic.
e o componentă a xieții 
prin prețurile practica
ră Guvernul, C.F.R.-ul, 
și înțelegere față de ei.

să aruncăm o privire și 
pentru timpul liber.

In- • 
11 ie 

1 igi< 
spunea 

Valea 
picioare 

posibilități 
mai bun" pentru investiții.

Pină atunci insă, la mina 
croni sc „distruge" tot coca 
poate fi distrus, iar meseriașii 
minei plin dr adevăratelca, cind 
sudura taie oțelul neclintit al 
puțurilor

Dacă mineriadelc, domnule 
Cozma, ar fi salvat mina Iscroni. 
probabil că întreg municipiul 
v ar fi urmat și pe tărîmul dia- 
diavolului de v-ați fi dus. Dar 
așa, la ce bun totul... Guvernul 
n-are bani, România n-are 
niște. Și, încet-inect, nici 
cei de-aici nu mai avem 
Gu mina Iscroni s-a stins 
din șansele viitorului...

viceprcședintclc
se 

ani, 
pe

Is
ce

li- 
noi 

viitor, 
unu

I
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O n e y, m o n e y
Casa studenților din Petroșani 

găzduiește o scrie de cluburi, 
ansambluri .și cercuri din care 
amintim: clubul de turism alpin 
„Alpo", cerc va participa luna 
viitoare la festivalul național 
de alpinism din munții Retezat, 
Ansamblul folcloric „Mindra”. 
invitat 
nai de 
D’AIA, 
Avalul 
mai fi 
arte marțiale, cincclubul, cercul 
de dansuri (moderne și clasico). 
Toate acestea sint insa strict spe
cializate. Discoteca — funcțio- 
nind de joi pina duminică în 
corpuL nou al UTP, cu um bar 
aferent, privatizat — J vizionă
rile de filme — in colaborare cu 
cinematograful Paring, ce se

loleloric „
la festivalul internațio 

la lași (I—3 iulie) Trupa 
care va participa la fes- 
rock 
clubul „Spco", cel

de Ia Timișoara. Ar
de

desfășoară in
— sc adresează „i
tare" a studenților. Pentru fran
cofili, in curînd se va inaugura, 
la etajul Casei, o bibliotecă, be
neficiind de sprijinul societății 
franceze „Concordia". Idei pentru 
petrecerea timpului liber ar mai 
fi, dar handicapul cel mare il 
reprezintă lipsa spațiului „vital". 
Extinderea clădirii Casei stu
denților trenează de mult timp, 
„lacul artificial" din spatele clă
dirii, despre care s-a mai scris, 
stă mărturie. Sc spune că pro
iectul ar fi aprobat. Lipsesc, in
sa. banii. Un „refren" ce știi pe 
buzele tuturor.

Revenind la preambulul aces
tui articol, concluzia, pe care nu 
am tras-o numai noi, este că 
studenții se afla, cel puțin mo

aula Universității 
.aripii majori-

li,entan, intr o „pasa gri", ca
racterizată printr-o stare de oa
recare apatie. Cauzele se regă
sesc și in rezultatul calcului ai 
cărui termeni i-am prezenta* la 
Început. Din pacate studenții nu 
se opt retrage in aulele facultă
ții ca intr un turn de fildeș, re- 
nunțind la orice alta preocupare 
în afara studiului — un model 
ideal, în care unii totuși, cred 
— viața de zi cii zi, nivelul de 
trai și toate celelalte componen
te sociale reperculindu-se, con
sistent ți asupra lor. Motive de 
optimism nu prea există nici 
in privința obținerii unei repar
tiții după absolvire. Economia 
de piață măi mult sau mai puțin 
orir.in.dă, funcționează.

Fetru MXOI.AFSCU
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Sînt nereguli, dar e și bravadă
Eru firesc, era salutar ca, o- 

datâ cu redresarea extracției, să 
se înregistreze progrese și în ceea 
ce privește indicatorii de protec
ție a muncii. Or, comparațiile 
statistice pe perioada trecută dc 
Ia începutul anului, respectiv, pe 
primele două luni, indică prea 
puține progrese. Avem in total 
226 accidente față de 188 în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. «ase accidente mortale 
față de patru, un accident cu 
invaliditate, la fel ca acum un 
an ; și 219 accidente cu incapa
citate temporaia, față de 183 in 
ianuarie-februaric 1991. A cres
cut numărul accidentelor, mai 
ales la unele unități — la Valea 
de Brazi sînt 24 față de 18 ; la 
I.upeni — 40 față de 25; Dilja 
— 18 față de 10 ; Petrila — 31 
față de 25 ; Barbăteni — 16 față 
'le 8. Pe cauze, cele mai mul
te' provin dc la transportul de 
materialo, circulația pe galerii. 

• ârleri de roci, căderea ai-cid n- 
tatului etc.

O situație necorcspunzatoflre 
se menține și in domeniul acu
mulărilor de metan. Cele nun 
multe acumulări s-au înregistrat 
la Barbăteni — 47 : Uricani — 
19 ; Aninoasa — 12 ; Live/»ni — t 
1 f, Petrila Sud — 9. Referi
tor la cauzele numărului ridicat 
al acumulărilor peste limita ad- 
mi»ă, ni se d.î ca exemplu mina 
Barbăteni. De ce este numărul 
acumulărilor deosebit de ridicat ? 
Din lipsa preocupărilor pentru 
întreținerea traseelor principale 
rlc aerai, punerea în funcție a 
stațiilor centralii și locale dc de- 
gazare — asigurarea aerajului 
conform prevederilor XPM.

Odată cu datele ce le am ob
ținut de Ia direcția dc resort a 
RĂII privind dinamica acciden- . 
Iilor și starea dc securitate a l 
m nclor, ni s-au indicat și caii- I 
zele care determină menținerea • 
stărilor preaccidentale Este vor- I

ba, mai ales, de neajunurile in 
întreținerea lucrărilor miniere, a 
căilor de acces, de indisciplină 
și de neglijarea normelor dc pro
tecție a muncii.

I.a Inspectoratul teritorial de 
protecție a muncii, domnul ing. 
Ioan Ciăciuncscu, inspector șef 
pentru Valea Jiului, ne-a asigurat 
Că, in raport cu volumul extrac
ției, situația în domeniul protec
ției muncii este comparabilă cu 
cea din perioada corespunzătoare 
a anului trecut. In cadrul Inspec
toratului se lucrează chiar la 
stabilirea unor indicatori speci
fici caic să reflecte real dina
mica producerii accidentelor. Re
feritor la cauzele ce favorizează 
producerea accidentelor, ni s-au 
indicat tot starea necorespunză
toare a lucrărilor miniere ori
zontale și înclinate — starea ar
măturilor, podurilor, canalelor, a 
căilor ferate, dezordinea pe ga
lerii. abaterile de la tehnologiile 
de lucru și, nu în ultimul rînrl, 
subestimarea pericolelor existen 
te in subteran.

— Cum poți lucra cu dezordinea asia iii spalelc tău
— Eu lucrez la... mainlare nu inii interesează spatele.

1. I.ICIU

I 
I 
I 
I 
I 
I

Nici tragic, dar 
nici comic

Printre evenimentele deose
bite din perioada scursă de la 
începutul anului în domeniul 
prcttecfiei muncii .se înscrie 
B un accident colectiv.

Accidentul s-a produs la 
mina Petrila Sud, intr-un sui
tor de legătură eu planul în
clinat din stratul 3, blocul III. 
In suitor lucrau patru ortaci, 
pe un pod de susținere, exe
cutat tot de ei, adică de for
mația respectivă. / a un mo
ment dat, podul s-a rupt, iar 
orh,eh s-au dus... în aval, pe 
suitor in jos, vreo /.> m.

Toți patru au suferit 
accidente eu incapacitate 
temporară dc muncă. Deci, 
urmări cu suferințe, spitali
zare, cheltuieli. Și toate dc 
ce ? Pentru neglijența în e- 
xecuția podului, sfidarea pe
ricolului și, inclusiv, materia
lul nceorespunzător din care a 
fost eveeulat podul.

l
I
I
I
I
I I I
I
I

De ar rămîne învătămint
9I

I
I
I
I

TRANSPORTORUL E PENTRU
CĂRBUNE

Dc la inceputul anului, res
pectiv in lunile ianuarie-februa- 
ric s-au înregistrat deja 6 victi
me — accidente mortale. Despre 
primele două — datorate unui 
foc endogen, am scris la timpul 
potrivit Al treilea accident mor
tal s-a înregistrat in acest an la 
Uricani. Un accident regretabil, 
care se putea evita. Condi
ția: respectarea NPM. Or, ajuto
rul miner O.P. tocmai aceste re
guli le-a neglijat. A transportat 
pe un transportor cu raclele — 
pentru cărbune — un stilp me
talic. In timpul transportului, 
vrînd să ridice stîlptil a fost 
surprins de stîlpul agățat de 
transportor .și izbit de grinda T’II 
dc la punctul dc deversare.

MINERI!
H Jiisușiți-vă și aplicați întocmai normele de pi lecție 

a muncii pentru industria minieră. Vă asigurați astfel se
curitatea voastră și a tovarășilor voștri de muncă — evi
tați accidentele de muncă.

■ Pentru a lucra in deplină securitate, ridicați-vă in 
permanență nițelul cunoștințelor profesionale, și, >*t mod 
deosebit, însușiți-vă normele de protecția munci»?

e
NENOROCUL S *U 

NEGLIJENT/

S-au formulat con-luziife ți in 
cazul celor două acciiicnte înre
gistrate tot în ianuarie, ș» încă 
in aceeași zi, la mina Lopeni. |

A murit un tînar electrician 
de 19 ani. P. Fl„ abia după 
două luni de Ia angajare, In timp 
ce manevra o macara, ia o sti
vă de motoare. In t-mptri ma
nevrei din stivă s-au desprins 
mai multe motoare care l-au 
accidentat, pe tînăr. Cauza: ma
nevra greșitii și stivuirea neeo- 
respunzătoare. Dar, ama cau
zelor este și iresponsabilitatea 
celor care l-au pus la hicr», fă
ră să-1 instruiască.

Un alt accident din acea zi 
nefastă la Lupeni, a fost cel al 
lăcătușului Ch. M. din sectorul 
V. Accidentul s-a produs în 
timpul transportului c» instala
ția de monorai. Accidentatul a 
fost surprins, în timpul rulării 
libere pe un plan înclinat a că
ruciorului de monorai, manevrat 
manual. Accidentul a fost posi
bil pentru că instalația nu era 
prevăzută cu sistem fie protec
ție, respectiv, de frîrtare.

Un accident cu deznodămînt 
tragic a avut loc și la «nina Li- 
vezeni, intr-o galerie atac.
L’n caz fortuit. Victima, I.B., a 
fost lovită la cap de itn stWp TU 
și a decedat la spital

Mineritul Văii Jiului și situația rezervelor

Să devenim utili, piuă ce viața nu ne va face inutili
Interviu cu domnul ing. ALURI I) IIl'MEL, 

inspector general al Inspectoratului teritorial pentru 
resurse miniere din cadrul .Ministerului industriilor

— Concomitent au transfor
mările ce aii loc pe plan macro
economic, determinate de trecerea 
la economia de piață, au intrat 
in actualitate si perspectivele 
mineritului \'ăn Jiului. Discuți
ile, mai ales itvirijorări/e, înl 
leitate. îndeosebi de situația re
zervelor de cărbune ale bazinu
lui. Va considerăm, domnule in
giner Alfrcd llum-’l, in ealilatea 
ce o aveți, ca fiind cel mai com
petent in definirea situației re
zervelor dc cărbune ale Văii Jiu
lui

— Valva .fiului i-.te cil m.u 
mure bazin carbonifir din țarii, 
cu rezerve geologice cc se ci 
freazn la pest 2 nu ,.ndi tone 
Sub aspect ecou Unic, sînt ex
ploatabile 'IOD milioane tone, ele 
constituind rczi-rieh- <le bl 
lanț ale bazinului. Din acestea, 
bînt exploatate circa 10 la suta. 
Se poate aprecia că, la capacita
tea d< producție actuala tun ste 
rezerve pot dura 132 dc am. In 

ritmul actual de producții-, ele 
pot ajunge chiar pinii la 161 de 
ani. De menționat este faptul ca 
rezervele ce exista in alura eir- 
ciiitiiliii economic preconizat, a- 
rlica cele in afara de bilanț, di- 
1,1 miliarde tone, mai cuprind 
600 milioane ton.- exploatabile 
ean- la oru actuala suit canto
nate in pilii-rii dc siguranță ui 
locaiilațiloi și obiecții clor ui- 
lu.triale Putem concluziona, deci, 

că nu se poale pune problema 
epuizării re c i i clor în următoa
rele I—5 generații.

— Care este stadiul lucrărilor 
dc deschideri in vederea asigu
rării rezervelor, respectiv, a gra
dului de normalizate al acestora?

— Unitățile miniere din Va
it a Jiului dispun de cuca 30 mi
lioane tone rezerve deschise Care 
• ■sigiliu un grad de animalitate 
de 6 t ani. Aparent, sub aspect 
statistic rezulta ea timp de 6,4 
ani ar fi a -iguratc rezei vel,- des
chise de cărbune in vederea ex

ploatam. Realitatea este urai ea, 
m ultimul deceniu, a intervenit 
un decalaj de 16 puncte procen
tuale, moștenit parțial și din 
perioada precedentă, intre rit
mul de extracție și cel al lucra 
iilor de deschidere.. Acest fapt a 
fost determinat de dirijarea lu
crărilor de deschidere Spre zone 
mai centrale și bogate, ceea ce 
a condus la denivelări uneori 
de sule de metri intre nivelu
rile de exploatau- ale blocurile 
tectonice. Este un fcnonii-ii cu 
implicații asupra exploatării ra
ționale sub mai multe aspecte: 

complicarea transportului minier, 
creșterea electivelor de deserviri-, 
ingreiinari-a aera Jlllui, sporirea 
volumului hlcrăl’ilor miniere di 
întreținere iar, in ultima instan
ța, costuri mărite ale extracției.

<> altă consecința, deloc de ne
glijat, care, pe lingă l'aptul ca 
fliminiu-aza c.ipifl itatilc de pro
ducții- și contribuie in mod în
grijorător la sporirea costurilor 
este apariția rocurilor endogene, 
mai ales in zoiieii- leiiii'elate in
tre abatajele adiaceit,t( . Astlel. 
numai in anul 1991, numărul 
rocurilor i-n logi-ne a crescut de 

Iu 33 Iu 40. l’mtlre unitățile care 
au stabilit adevărate recorduri 
la acest capitol se află minele 
I.upeni cu 10 focuri, Petrila cil 
opt, Vilii an cu șase, Lunea cu 
palru locuri etc. Datorita lucră
rilor pe care Ic reclama izolarea 
zonelor de foc, la ora actuală 
există o rezerva de cărbune i- 
mobilizată de 2,7 milioane tone.

Vreau să mai subliniez că 
menținerea acestui fenomen — 
lipsa d<- corelare intri- lucrările 
de extracție si cele dc deschide
re — poate duce, treptat, la su
primarea capacităților de produc
ții-, cu consecințe pe măsură.

— Cum vedeți ieșirea din a- 
ecastă situație critică l

Ieșirea din această -itu iție 
nu s poale face decil pi'ili creș
terea prodiK ției d,- cărbune piuă 
la niicliil care să permită o ac
tivitate economică viabilii. Aceas
ta înseamnă că producția tre
buii- să fie atil de marc incit 
să asigure fondurile necesare lu
crurilor dc deschidere și dotării 
cu utilajele necesare, fonduri 
care la ora actuală provin, în 
ival-ii itate, din subvențiile de la 
lăutei Este regretabil Că însăși 
uciivit.itea de extincție necesită 

sj fie subvenționată Intr-o pio- 
poi ție îngrijorătoare. O», I» con
dițiile crizei in care se alIS eco
nomia naționala, este M»eu de i> 
maginat — orice guvern ar veni 
la putere — că se poale conti
nua subvenționarea aflwifății do 
extracție într-o as--menea pro
porție.

O soluție imediată ‘te creștere 
a producției este reconsiderarea 
timpului do lucru n fre» schim
buri, tot cu cinci Vlc f.lptănrinal, 
și cu activitate în foc continuii 
Numai pe această al»*. S-a» 5- 
sigura o creștere dc producției 
dc peste 40 la sută. Sigur, 
dste singura cale le creștere. Maj 
este nevoie do rcoilcntarca tnf- 
lodclor de exploata ?, a tchnolO- 
giilor de lucru și, fir ultima îț- 
stanța, a concepției .onducido»^ 
lor minieri privind strategia or 
exploatare rațională. )

Vreau să închei, pimînd , - 
toate acestea sînt necesare 
dc dragul unor schimbări, Bj 
din nevoia acută dc a ere.a prg. 
mise solide supravlitilrrri mine^ 
ritului in Valea I ului.

Interviu consemnai «le
Ioan 1)1 HUI
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I1MICA PUBLICITATE □ Programul

ANIVERSARI
CU OCAZIA împlinirii frumoasei vîrste de 18 ani, dragă Cla- 

Udia Boroacă, părinții și frații iți urează multă sănătate, fericire 
și un călduros „La mulți ani !“. (1189).

VINZARI
grădină, teren, comuna Pui. Telefon 160,VlND vilă, curte, 

după ora 18. (1140).
VlND Dacia 1410 

după ora 16. (1209).
VlND Euglucon-5 

pentru Volskwagen Diesel și tv. color. Telefon 43340. (1210).
VlND frigider Fram 112, Petroșani, str. Anton Pann, nr. 12, 

Rus Ioan. Vizibil, zilnic, după ora 16. (1211).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament Vulcan, str. Aleea Crizantemelor 7/8, 
zonă centrlă, cu similar Petroșani, numai zonă centrală, ofer re-* 
compensa. După ora 16. (1197).

SCHIMB garsonieră zonă centrală, etaj I, cu apartament 2—3 
camere, aceaeși zonă. Ofer recompensă tn valută. Telefon 44987, 
după ora 19. (1216).

SCHIMB casă colonie, str. împăratul Traian, nr. 1/1, cu apar
tament 2—3 camere, zonă centrală sau zona Parîngul. Telefon 
43866, între orele 18—20. Ofer bună recompensă. (1217).

DIVERSE
INTELECTUAL, nefumător, caut cameră decomandata sau 

garsonieră, cu telefon, exclus Aeroport. Relații — 41662. (1215). 
In atenția societăților comerciale :

SOCIETATEA comercială GM Internațional Comimpex S.R.b. 
vfl oferă dulciuri import, en gros, la prețuri avantajoase. Depozi
tul este tn Lupeni, b-dul Păcii, lingă Piața Bărbăteni (fostul de
pozit CLF).

Relații, telefon 60301. (1092).
CONVOCATOR

MEMBRII Asociației pensionarilor din Petroșani și ai C.A.R. 
sînt convocați Ia conferința anuală pentru dare de seamă asupra 
activității desfășurată în 1991. Conferința are loc sîmbătă, 28 mar
tie 1992. ora 9,30, la Casa pensionarilor.

Consiliile de administrație. (1204).
ȘCOALA de conducere auto particulară BUSUIOC, str. 1 De

cembrie, bloc 57, se. L ap. 15. primește înscrieri pentru școlari
zare în practica conducerii autoturismelor.

Taxă avantajoasă, negociabilă și în rate, cuprinsă între 15—20 
mii lei.

Informații la telefonul 45155. (1207).

sport, 60 000 km. Informații, Iscroni

pentru diabet (tablete), bujii Bosch

320,

noi

SOCIETATEA COMERCIALA GF, str. Independenței, nr. 37. 
angajează BARMAN. (1220).

doi ospă-SOCIETATEA MOBILUX TRANS S.R.L. angajează 
tari. Relații, telefon 43483, după ora 16. (1222).

AGENȚIA DE TURISM T.P.Z. VULCAN, 
organizează excursii săptămînale în Turcia cu plecare 
joi, orele 8 din Vulcan, cinematograful „Luceafărul1111. Prețul ex
cursiei — 9000 lei.

Informații suplimentare la telefon 70854, zilnio între orele 
15—22. (1219)

ADMINISTRAȚIA publică a orașului Vulcan 
organizează în data de 27 aprilie 1992, ora 8, concurs pentru 

locativâ, 
angajare

In. flecara

ocuparea postului de șef birou gospodărie comunală și 
Sînt necesare studii superioare tehnice. Condiții de 

conform Legii nr. 30/1990.
Relații suplimentare la telefon 70050. (1208)

PIERDERI

(Sarmen,PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Codriși 
eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (1199).

PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Ariton Costel, e- 
liberată de EM DîlJa- O declar nulă. (1218)

DECESE

FAMILIA Vesa Ioan anunță cu durere încetarea din viață 
a celui care a fost un bun soț și tată

VESA IOAN
Inmormintarea, vineri, 27 martie, ora 13 de Ia Capela Evan

ghelică. (1205)

SOȚIA Veta, copiii Cristi șl Mircea anunță cil adinei durere 
încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor soț și tată, om 
de aleasă noblețe sufletească

PETRA STAN (59 ani)
Inmormintarea va avea loc vineri, 27 martie din str. Indepen

denței, bloc 21.
Ii vom păstra O veșnică amintire! (1206)

FAMILIA Petra Geta, Giani și Marius, finî, este alături de 
nașa lor Vela, în marca durere pricinuită de dispariția neaștep
tată a iubitului său soț,

PETRA STAN
Sincere condoleanțe familiei și o neștearsă amintire celui dis

părut. (1206)
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10,00
10,20
10.30
12,10
13,00
13.30 Jazz-Magazin.
14,00
14.20
14,50
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17,35
18,00
18.20
19,00
19.30

Actualități. 
Calendarul zilei. 
WORLDNET USIA. 

Ora de muzică.
Oameni de lingă noi.

Actualități.
Azi în Bangladesh. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală. 
Muzica pentru toți. 
Forum.
Actualități.
Repere Moldave. 
Drumuri în memorie. 
Muzică populară. 
Vîrstele peliculei. 
Studioul economic. 
Desene animate. Alice 

Țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 1
21.40 In fața națiunii. 
22,05 Reflecții rutiere.
22,20 Vedete în recital.
22.40 Reporter ’92.
23,10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Stadion.

I
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HOROSCOP
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BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Insistați pe lîngă omul eu O- 
chii verzi !

TAUR
(21 aprilio — 20 mai)

Pierdeți 
din cauza

(21

o mare sumă de bani, 
unei .erori de tact,^

GEMENI
mai — 21 iunie)

COLEGELE de la Grupul școlar construcții de mașini Pe- 
frila sînt alături de Lîvia Marian în durerea pricinuită de pier
derea fratelui ci. Sincere condoleanțe. (1212)

FAMILIA Turbuțan, cil tristețe în suflet anunță încetarea din 
viață a scumpului lor frate, cumnat și unchi 

l’ETRA STAN
Nu-1 vom uita niciodată! (1214)

PRIN

MM ROYAL" SRL Arad România

ANGa.iCaz.A :

i

Depozitul „PECO“

MAGAZIN PETRILA, 
B-dul Republicii, nr. 31 

VA OFERĂ:
■ Calculatoare HC — 90
H Calculatoare HC — 91 — cu posibilitate de extensie 

peniiu sistemul de operare CPM
■ Calculatoare HC — 90 — cu unitate „Floppy 5.25“ 

și cu interfață imprimantă
■ Monitoare Monocbrome pentru HC—90 și HC—91

■ Creioane optice pentru IIC—90 si IIC—91
M Calculatoare de birou cu bandă și afișaj 12 digili.

cu oficiu de prestări servicii în Petroșani 
ORGANIZEAZĂ 

excursii externe în fiecare DUMINICA
■ Polonia — V arșovia, la preț de lei 10500 și 20 

asigură o noapte cazare;

■ Turcia — Istambul, la preț de lei 10 000 și 30 
— o noapte de cazare și un ‘mic dejun.

Pentru informații; Petroșani str. Vasile Itoaită 
5A, SC. 2, ap. 10. Telefon 42316 și 43610. (1175)

2 conducători auto și
3 vînzători aragaz.

Relații la Depozitul „Peco“ Vulcan, 
'ÎOGÎT.

Vulcan Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă VULCAN

scoate la licitație, iu data de 8 aprilie 1992. o parte 
din utilajele aflate în dotarea regiei.

Licitația va avea loc la sediul regiei, din str. Avram
telefon 70874 și lancu nr. 14, Vulcan.

Informații suplimentare, la telefon 7011 1.

I

I 
I

Cel ce vă tratează cu indiferen
ță nu este imun la calomnii.

RAG
(22 iunio — 22 iulie)

Dacă vă gîndiți doar Ia o a- 
venlură de o zi, nu întîrziați !

LEU
(23 iulie — 22 august)

Lupta „corp la corp* se lasă
cu... suspans. i

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Ispita irezistibilă a 
strică reputația și vă 
șiie în nas.

BALANȚA
(23 septembrie 22

bîrfcl vă 
închide u-

octombrie)

Vîntul din față c preferabil fil
mului în ochi.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

încă nu o momentul ieșirii la 
atac. Nu neglijați sarcinile de 
serviciu !

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Comparația cu alte persoane 
de același sex vă avantajează...

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Umbra arată mai bine adevă
rata față a lucrurilor.

i PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Dacă tot ați căzut în „plasă* 
profitați șl mergeți pînă la ca
păt !

Redacția |l ■aminlsfrațla > Petroșani, «tr. N. Bătcesctt. nr, 2, Telefoane — «ecrctarlat i «662, «ecțU i «663. 42464 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2. Tel. 41365.
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