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T*recszărf pr’vind 
recdicii’area pt nsn&or 

sup limeniare
Rek-r.tar la recalcularea perui’lu/ »apj::nentars. de la Oficiu] 

de Alunea ș: 1 i c lecția Sociala ni s-au :ActM urm .loarele precizări:
„Potrivit noilor reglementări L-gale pei soare!? care au con

tribuit la fondul penti j pensia suplimentară pină la data de 30 
iunie H>36, în procentele din salariu atunci in vigome, precum și 
o pciioadă mai mică di 5 ani dup’i ac astă dată, ir cota de 3 la 
sută, prevăzută de Decretul nr. 1132/1936, li se adaugă la pensia 
sup. meritară stabilită, in procentele de calculul in Vigoare pînă 
Li I iulie 1986, o diferență proporțională cu timpul cotizat de 3 la 
sulă.

Intrucît, 1- Oficiul de Munca și Protecție Socială au fost de- 
P'-*i‘ peste 10 000 cereri, soluționarea acesto-a se afiu in curs, re
calcularea efect indu-se pe calculator și urmează ca, incepind din 
luna octombrie și pin i la sfir.șilul acestui an, să beneficieze de 
drepturile cuvenite pe baza recalculării pensiei suplimentare toți 
cei care au solicitat aceasta recalculare. Sp cific.im ca diferența 
la pensia suplimentară se acorda de la dUa stabilirii inițiale a 
pensiei. (I.D.)
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Măsuri speciale
/

In vederea asigurării și in zilele de sîmbă'â și duminică a 
populației cu piine proaspătă, REALCOM Petroșani și Fabrica de 
pune din localitate au convenit pentru o colaborare fructuoasă, 
ambele fii ine conlinuindu-și activitatea.

Sîmbătă, 5 septembrie, magazinele l.n colonie vor fi deschise 
pină la ora 16, iar celelalte — autoservirile — pina la ora 19.

Duminică, 6 septembrie, toate magazinele de piine vor func
ționa cu orar special: 7—11.

Așadar, comerțul iese în întîmpinare cu orare speciale, Iar 
fabrica de piine, va onora, credem, cum se cuvine promisiunea 
făcută cu o piine calda, proaspătă și rumenă. (D.N.)

Bursele după indexare RITM SLAB IN ABATAJE
Cuantumul burselor de școlari

zare Și de merit pentru elevi și 
sludenți a crescut după recenta 
indexare. Așa că bursele var a. 
vea următorul „relief":

—- Invățămîntul prcuniversi- 
tar: burse de școlarizare — 6365 
Iei; bursa de merit — 1910 lei; 
bursa pentru elevii din Republi
ca Moldova — 8 400 lei.

— Invățămîntul universitar:

Școală postliceală
Pina in 8 septembrie a.c. se 

fac înscrieri pentru Școala post- 
licealâ, cu specializarea contabi
litate pentru comerț, de la Li
ceul economic dm Petroșani, un
de se vor organiza două cla'-e. 

“»»•»»“ »• • •• • » » “ ♦ »» • •

Lv.szlo TijKes in greva foamei!
Consecvent, sie însuși, chiar în materie de inconsecvență, pas

torul reformat aj democrației române, după ce a scăpat din toate 
capcanele Revoluției s-a hotarit să aducă Jertfa cerului, propriul 
său chip, pentru ispășirea păcatelor tuturor enoriașilor bisericilor 
de toate confesiunile. El a intrat, astfel, de miercuri, 2 septembrie, 
in biserica credinței sale unice, punindu-sc în genunchi în fața 
istoriei, pentru a i se „sărută" patrafirul in numele adevărului și 
al n .‘dreptăților făcute.

Nu știm dacă se va și ruga să ni se Ierte și nonă puc.it'-le 
noastre precum și ale greșiților noștri sau iși va ridica glasul 
numai pentru pedepsiiea (așa cum susține) in chip sat mic a celor 
vînovați de „vinovăția" tuturor relelor acestui pămint și a'cst ii 
popor. Nu vrem să-i abatem nici privirea de la lumina ce va să 
vie, nu vrem să înțelegem nimic politic dintr-o atitudine civici, 
Ja care fiecare (preot) are dreptul să purceadă, în numele Atotpu
ternicului și nici nu vrem să descalificăm cugetul in fața unei 
clipe trecătoare. Dacă am ști că lumea aceasta s-ar puiilie.i pr.n- 
tr-o simplă grevă a foamei, ni am pune toți în genun -hi și rm-nn 
ruga pentru înălțarea conștiinței pină li cernii și pină |a inimii 
de curățenie sufletească pe care o pretindem fiecare, in piiiiil 
rind, altora.

Greva foamei continuă.
N. ( < •RAȚII

bursa de studii categoria I — 
9130 lei; bursa de studij categoria 
a Il-a — 8155 lei; bursa de studii 
categoria a III-8 — 6880 lei; bur
sa de merit — 2345 lei; bursa 
pentru studenții din Republica 
Moldova — 10 190 lei.

Mediile pentru acordarea bur„ 
selor sint cele cunoscute. (T.S.)

(69 locuri). Examenul de admi
tere (matematică și geografie) 
va avea loc in 9 și 11 septem
brie ac. .și la invățămîntul seral 
se pot înscrie cei cate au absolvit 
profilul comerț. (T.S.)
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• nnga și sa-și uepașea 
| producției programate 
| exploatări: Paroșeni, 
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din al 
zero —

Au trecut două luni și 
doilea semestru. Creșterea 
promisă la începutul anului pen
tru activitatea productivă se do
vedește ca pe întreaga industrie, 
și în mineritul Văii Jiului, o 

diimeră. Iată două argumente: 
Dacă la sfirșitul primei jumătăți 
'a anului restanța la extracția de 
cărbune pe Vale a fost de 218000 

j tone, acum aceasta a ajuns la 
[377880 tone. Așadar, în două luni 
— iulie — august — o restanță 
mai mare dccît jumătatea minu
sului pe primul semestru.

Pe august au reușit să-și a- 
tingă și să-șl depășească nivelul 

; doar trei 
i, Valea de 

Brazi, Petrila-Sud. Celelalte au 
acumulat, sau, in majoritate, au 
continuat să acumuleze restanțe. 
In august, cele mai scăzute ni
vele de extracție au înregistrat 
minele Aninoasa 56,5 la sută din 
extracția programată; Vulcan — 
63,6 la sută; iLivezeni — 74,1 la 
sută! Pctrlla — 75,0 la suta; Eu- 
peni, Bărbăteni — 78,4 la sută, 
Uricani — 82,9 la sută; Lonea — 
86,1 la sută.

Explicația ritmului scăzut e 
simplă: Absențele nemotivale

s-au ridicat la 450 om/zi, Iar for
ma mascata (in bună parte) a 
acestora, foile de boală, la 2000 

Alai multe, ca în lunile 
de iarnă! Eh, canicula și-a ară
tat efectele și în abataje. Tot
odată, efectele au fost „dijmuite"

I LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
I DOI MORȚI AGRESIUNE

S Viteza, iata, a făcut noi victi
me. In dimineața zilei de 3 sep
tembrie, la ora 5,40. Mircea Su- 
cin, avind permis de circulație 

|din 11 august 1936, conducind cu 
I viteza foarte mare, propriul au- 
Itoturism Dai ia 1300 pe str. Tu- 
»dor Vladimirescu din Ltipcni, in 
ff condiții de întuneric, a părăsit 
Bbanda fie mers, a inti.it pe con

trasem și s-a izbit frontal de 
Iautobascul iuta 31 IIU 89UI apar-

ținind SUUT l.upeni. Impactul a 
ț fost filai p-uliu șold. In drum

.spi c spital a (li.'ceu il și .Șlel in 
iTurlca c.ne se albi ui autoturism 
M Autopsia va ulicla d.i a șoleril 
f .1 con-, un it sau n i il.-'niil fl.i i.i

t —- —■ —- 
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de concediile legale, mult mai 
multe decît cele programate. 
Față de 12—13 la sută progra
mate, efectivele aflata în con
cediu s-au ridicat la peste 15 la 
sută. Diluarea efectivelor, ceea 
ce face Imposibila plasare op
timă, deci, constituirea formați
ilor tip la locurile de muncă și,

CĂRBUNE ’92

în general, dezordinea și lipsa 
dorinței de muncă, se reflectă tn 
mod grăitor în nivelul scăzut al 
productivității muncii. Luna tre
cută productivitatea a continuat 
să scadă, ajungînd, pe bazin, 
la 0,815 tone/post față de 0,833 
tone/post ,în iunie șl 0,917 în 
martie a.c. Deci, muncim cu 
dragi Merită semnalat că doar 
patru unități realizează produc
tivități peste 1 tonă/post; Paro
șeni — 1,279 tone/post, Cimpu 
lui Neag — 1,221; Petrila-Sud — 
•1,132 și Lonea — 1,103 tone/post. 
Gele mai slabe nivele de produc
tivitate se înregistrează la mi
nele Aninoasa — 0,374 tone/post, 
Vulcan — 0,593; Eivezeni — 
0,653; Dilja și Uricani — 0,622 
tone/post. Valea de Brazi, cu

In scara zilei de joi, 3 sep
tembrie, un individ încă neiden- 
lificat a comis o agresiune asu
pra patronului chioșcului de zia
re situat pe strada Nicolae Bal- 
ccscu din Petroșani. Agresorul 
— in prezent catil.it ele Poliție 
i spai l cu un obiect contondent 
uiui| din geamurile chioșcului 
I a lovit pe pation Actul de van
dalism, condamnabil din toate 
punctele de vedcie a avut ca m >■ 
’ivațic „Ce cauți, tu, ba. să vinzi
• i.u e aii" ?! ('iun. . O| >1 i ,i 
l.\. II)

0,983, și Lupeni cu 0,31 tone/post, 
ca și altele, se află undeva la 
mijloc. In orice caz, față da 
„tona și căciula”, cuceriră da 
„răsunet” a anilor '60, deci 1 
tonă pe post, la nivelul Văii Jiu
lui, involuția privind intensitatea 
și efectul muncii este evidentă.

Ce va fi in septembrie?
— Să sperăm că va fi mai bine, 

ne spune dl. ing. Emilian Nea- 
goe, șeful serviciului producție 
al RĂII. In octombrie o să lle 
mai puțini oameni în concediu, 
iar în ceea ce privește linia de 
front, cu excepția Lupeniulul — 
confruntată cu o dereglare la 

complexul nr. 2, datorită lucră
rilor de curățire a apofizei din 
stratu; 3/IV; precum și întîrzierii 
punerii în funcțiune a panoului 
II (felia 5) din stratul 3/II1A — 
celelalte unități dispun de con
diții pentru a-și realiza produc
ția programată.

In cursul lunii septembrie a- 
ceste capacități de la mina Lu
peni trebuie să intre in funcție. 
La Valea de Brazi este progra
mată, de asemenea, deschiderea 
unui abataj mecanizat de mare 
capacitate — panoul 3-Sud in 
stratul 17—18,IX, ceea ce creează 
premise certe pentru creșterea 
în general, pe întregul bazin, a 
nivelului extracției. Să dea Dom
nul!

loan DLBEK

r

t artele 
și la Vulcan
Pentru reglementarea proble

mei plinii și in orașul Vulcan, o- 
raș cu peste 35 000 locuitori, 
• rind-nevrind, Primăria a Dotă
rii și aici introducerea liclicleior 
de piine, iar distribuirea lor s-a 
(acut in cadiul asociațiilor d : 
locatari, a căminelor de ivf.uni- 
lișli și prin magazinele de distri
buire a produselor raționa..z.ite 
penii ii săteni.

Aș id.jr, începind de luni, 7 ,ep_ 
icmbi piine,'i Se v.i cumpără și
I. i Viib an tot cu in o< ilor idn ă 
tu li -iul, i .ne i.it:i prinde dm n >li 
\ .il i (lupa o |.i ..elicii nu prea 
indcp.irt.ii.i D i‘ic eficiența lor 
și (I.'.pi i 1 ist'lll |>1 • >.: i s.i. u. ui 
,.1‘ai l.'iu. ni " : a e poate ‘-a dea 
'i d tul s6te <o,id i, pe c<ne, in
să, in..'ii’a r -spcctiiu vrea si o 
l'ia- dința o -.ini'iw i l.o im i, do...
II. lini /IȘ V 1

inti.it
catil.it
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Raportul Comisiei parlamentare privind
avariile (evenimente) deosebite soldate cu 

accidente la minele din Valea Jiului ( V)
I* „Din păcate, în întreaga țară s-a răspîndit zvonul că 
în Valea Jiului se trăiește grozav de bine. Realitatea este 
alta. Piinea, locuințele, buteliile, încălzirea, apa potabilă, 
apa caldă. Pensionarii, șomajul — iată o multitudine de 
probleme care fac ca nivelul de trai al populației din zonă 
să fie mult sub media pe țară. Am adus acest lucru la cu
noștința Președintelui României, a primului ministru. II 
rcamijitim și Parlamentului. Nu putem vorbi despre o 
schimbare adevărată în România dacă nu facem ceva și 
pentru oamenii din Valea Jiului**.

VALFRIU Bl’TULESCU 
Societarul Comisiei

PI1NEA. Calitatea plinii din 
«>n.le miniere la data docum«n- 
tăru pe teren nu poale fi d i ni- 
tâ printr-un singur califi, jtiv: 
un ri era excepțion dă, alteori 
era aproape n consumabilă. A- 

ce i-tu var iție de isebită a cali
tății linii se explica pr.n:

— variația calității făinii, pro- 
vemn I l.n tran-e diferite In 
anul 19 I făina din multe regiuni 
a tos. considerata ca aproape ne- 
p<m Imobilă.

— aprovizionarea disritmică u 
faină aceasta ducind in multe 

locuri la situația ca timpul de 
rr, '.urare a fainii (de minim 2 
săptammi) să nu poată fi respec
tai. taina intrind direct în pro 
ci • il de panificație. De exemplu, 
in Valea Jiului stocul de faină 
e<i t.nt nu i ra mai mare de IDO 
—1’0 tone, ceea ce nu putea asi-

:-r.i juri o Hui.

ru» i n ccsarul decit pentru o
zi ( Unele prol'l 'me legate Je
e.il. «âell proi'or.iti in uncie

e, d capacitatea
• , •.; i < i t.nt a fie măcini>. De

< ' 1 mp! :i, in V ,'e i .J ului, cap t-
Cit iite.i /il ni' â era de cca. J29
t«in i iii, ! i nn randam nt de
f » II. i ii de c a. 1(10 tone
ti r in.ir trebuiau as iur.itc

I.' )C! 1", 1 t ’ ,E. li tont ■ )»;. 
f ninier.-' 'e r.-sim le foarte

.. ■ Jipx.. . locuințe (...) E'.1 .n- 
, un ru -iții iți i din ’.’n 1' a 

a i In 1‘r'fJ s-au construit in 
I' : .ini. 821 apartament j! în 
I1 i| a i fi t planificate 348, din 

C m primeT 9 1 .ni au fost 
f< le doar 109; p< nli u 1992 
*-ci j ■ 'îs <onstrui''ea in P.-lro- 

i.irtam nte, fcnd'.irile 
. liind insa mult mai mici 

de i n anul precedent (...)
în a I.. i timp, numărul V '..1 

a) i,' rt.imcntel.pr dogi id.-.te .și 
pai.citi iia ex.iluit la 821) in in ■ 
t ga a Jiului ( ..) Cin ir
acolo und locuinței'.; • ini a ar i- 
ral locat rii din zonele minii re 
se confrunta cu alte pro) I-me. 
Modul neglijent in care multe
d.ntre apartam. n'.e au fost con- 
stiuile. precum și intri lin ir.'i

necorespunzaloai'e din partea în
treprinderilor de gospodărie co
mun,ilă a făcut < a un mire nu
măr de a; artamente sa fie afec
tate, pc de o parte de către in- 
fnlr.ițiih de pe terase, pc de altă, 
parte rle igrasie, iar in frecvente 
(a/ >ii rlin ca .za subsolurilor i- 
riun'latc. In neral, municip ili- 
t>țil< sint depășit,. din punct de 
vedi re financiar de aceste pr.»- 
bleme. Un calcul minim il a ară- 

i-tat ca in Valea Jiului existau in 
tornbric 1'191 nu mai puțin le

$9 i de terasa d' t< riorate și 318 
subsoluri inun late.

P.l iELIII.E Penii u a compf nsi 
lip a racordai ii la gaze natura);, 
ne fol'ieesc In general buteliile. 
Acestea sint însă in majoritatea 
jo- uriior insuficiente:

_  pc rle O parte prin num.irul 
nesitisf; ator de recipiente;

— pe rle alta parte prin nu
mai ui n indistăla or de încăr
cai! care poate fi asigurat.

. ■ < >.i,i 

necesarul este de 28 000 încărcări 
butelii lunar, din care se reali
zau in octombrie 1991, cea. 17 000, 
reprezentind aproximativ 60 70 
din necesar (...)

ÎNCĂLZIREA In general în 
zonele miniere, lneaTzirea este 

proiectata a se realiza prin insta
lații de incalzire centrală. In ma
joritatea cazurilor însă, centralele 
termice, indiferent de combusti
bilul folosit, nu funcționează la 
capacitatea optimă din cauza u- 
zurii și a insuficienței combusti
bilului. De exemplu, in munici
piul Petroșani, necesarul este de 
210 Gcal/oră, din care se pot 
asigura doar 110 Gcal/oru de Ia 
Termocentrala Paroșeni și 20—30 
G al/oia din surse secundare.

APA POTABILA. Nu reprezintă 
o prob.cmă in multe bazine mi
niere In Valea Jiului aprovizio
narea cu apă potabilă a fost in- 
tot l-.auna d licitam. Captările e- 
xbtenle nu pot da debitul nece
sar p.ntru consum, de aceea apa 
nu poale li asigurata tot timpul 
iar întreruperile nu respeclS un 
progr 'm stabilit. De exemplu, în 
Valea .Jiului, apa rece a fost a- 
sigura'.a ni me e doar « ore pe 
zi. Necesarul de apă potabila 
pentru Valea Jiului era de 2 112 
1/s, din care în octombrie J'Jfl 
s-, realizau doar 1 139 1/s.

In linele locuri (ex. la \ uk.in) 
un 1> blocuri ele locuințe au fost 
gri ,.it amplasate, astfel incit 'a 
început nu au avut apa deloc.

La o niaie parii dintre blocuri, 
pi ■ siune» apei este in suficienta 
pentiu a ajunge iu ultimele 
Laie. Multe d ntre in ’.alații su
lei ă o uzuia ji.insita, numai 
pentru anul 1992 iun 1 necesare 
ia nivelul m mu ipiului Petro
șani, 150,6 milioane lei.

APA CALDA Aceasta repre
zintă in toate bazinele miniere 
o mm: problema, in condițiile 
in care y.i e le absolut neiesară 
unor oameni care prestează o 
munca in subteran In majorita
tea zonelor minii re, programul 

de apă c ildă era doar de cîteva 
ore pe saptamină (ex. 8 ore în 
Valea Jiului), dar și acest pro
gram minimal rareori putea fi 
respci tal (...)

PENSIONARII Datorită grupei 
<le muniă in care Inert aza si 
v li stei la cai e încep activitatea, 
minei ii se pensionează la o virsla 
medie fonte scăzută, 'lot din 
<i'> lt-.iși motive, și speranța me- 
d. ■ de viata pentru mineri este 
mai scăzută declt cea a restului 
populației.

După ce au constituit, atita timp 
cit erau in activitate, un seg- 
m< nt apreciat și cu o poziții deo
sebita intre celelalte grupe pro
fesionale. frustrările specifice pe
rioadei de pensie sint resimțite 
mai intens de către pensionarii 
din minerit (...) In timp ce în 
Urină cu cca. 10 ani minerii a- 
v< au o pcns.e medie care repre
zenta cca. 80% din salariul me
diu din minerit, acum această 
pensie reprezintă doar cca. 25— 
30% din salariul mediu.

ȘOMAJUL în 1991. prin roo- 
■ uml ou ci rrv ti u nî z:n h > nniir 

activități precum și prin necom- 
pensarea cu noi angajări, s-au 
redus cca. 24 000 locuri de mun
că, dintr-un total de 234 000 în 
industria minieră. O parte dintre 
minerii afectați nu s-au putut 
încadra în alte activități, rămî-, 
nind in condiția de șomeri. Fe-

„Stopul Raportului nu a constat în simpla inventări- 
zare a gravelor probleme cu care se confruntă zonele mi
niere, in special Valea Jiului. Comisia a elaborat în final 
concluzii și propuneri care, după ce vor fi dezbătute în 
Parlament vor fi înaintate Guvernului, uimind să fie puse 
neintiiziat în practică. Credem că soluțiile avansate de 
Comisie vor fi în măsură să rezolve multiplele necazuri 
cu care se confruntă o zonă atit de frăinîntată cum este 
\ alea Jiului. Credem in viabilitatea acestor Propuneri, cre
dem că înfăptuirea lor va aduce Văii Jiului stabilitate, li
niște și prosperitate —- lucruri de caie oamenii de aici 
au atita nevoie**.

CONCLUZII GENERALE ȘI PROPl NERI
H Minei itul prezintă particu

larități care reclama cu necesi
tate o acordare deosebită de alte 
sectoare de activitate. Principa
lele specificități sint : proprie
tatea exclusiva a statului asu
pra zăcămintelor, importanța — 
in general strategică — a produ
selor miniere, caracterul epuiza
bil al rezervelor, condițiile spe
ciale ale muncii, izolarea centre
lor miniere și caracterul prepon
derent monofaclorial al activită
ții din acestea, costurile deosebit 
de ridicate ale conservării capa
cităților de producție etc. :

Q| In toate țările mineritul es
te subvenționat de stat, ceea ce 
face necesară o politică a mine
ritului gîndită la nivelul intere
selor intregii economii naționale.

Asigurarea cheltuielilor de ca
pital (investiții) este imperativă 
nercalizarea lucrărilor necesare 
menținerii și dezvoltării capaci
tăților de producție, diminuează 
drastic dinamica producției în 
anii următori. Din acest punct 
de vedere volumul de investiții 
ce a putut fi acord it de la bu
getul rle stat in 1991 și 1992 
insuficient.

.Subvenționarea proju, ției 
în continuare necesaia dar 
giilc autonome din minerit 
buie să și reducă mult costurile 
și sa diminueze pc aceasta bază 
solicita, ile de subvenționare; tre
buie evitata subvenționarea unor 
unități și/sjii produse ce apelea
ză ia subvenții pentru a compen
sa depășirea de 3—6 ori a veni
turilor ce le pol realiza, ca și 
consumarea majorității subven
țiilor pentru salarii și sporuri.

este

este
re-

tre-

■ Condițiile de muncă sînt 
în general fo.ule grele dar și di
verse prin condițiile de zacămînt 
și microclimat specifice. Comple
xitatea factorilor implicați în 
activitate și gradul de incerti
tudine inerent acesteia mențin 
constant prezent riscul de acci
dente și îmbolnăviri. Minimiza
rea acestor riscuri cere un su
port financiar mai puternic pe 
linia cheltuielilor implicate fie 
securitatea și proiecția muncii, 
simultan cu asigurarea disciplinei 
tehnologice și a muncii.

Totodată condițiilor foarte gre
le de muncă — mai ales in Va
lea Jiului, Șfei, Toroioaga, Baia 
Sprie, Ix?șul Ursului, Balan, Gura 
Barza, Roșia Poieni etc. — tre
buie sâ li se răspundă cu conili- 
P' ile viață îmbunătățite.

■ In Bazinul minier Valea 
Jiului, gradul de asigurare cil 
rezerve pentru aprox. 150 de ani 
reclamă și justifică investițiile ne- 
cesare retchnologizării și moder
nizării procesului de extracție a 
tuiiIci pentru consum energetic și 
mpl lureîn. 

nomenul șomajului atinge însă 
în centrele miniere proporții im
portante mai ales in rîndul fe
meilor. Astfel, în Valea Jiuluî, 
la 30 septembrie 1991, eriu în 
evidența oficiilor specializate un 
număr de 1 713 șomeri, dintre 
care 1 670 (97%), femei.

H Condițiile de zăcămînt spe- 
cilice Bazinului minier Valea Jiu
lui, care generează riscuri ma
jore de accidente impun cu preg
nanță majorarea cheltuielilor fie 

capital privind îmbunătățirea con
dițiilor de securitate a muncii, 
pentru apropierea lor de standar
dele europene în materie.

Problemele asistenței me- 
dico-sanitare în minerit se pot re
zolva atit prin îmbunătățirea a- 
cesteia la nivelul întregii țări 
cit și prin unele măsuri specifi
ce zonelor miniere.

Astfel, se impune punerea ac
centului pe optimizarea modului 
de acordare a asistenței medica
le de urgență, atit în ceea ce 
privește dotarea și aprovizionarea 
materialii specificii, cit și nivelul 
calitativ al actului medical.

O mare parte din problemele 
legate de asistența medicală in 
zonele miniere ar putea fi re
zolvate prin preluarea dispensa
relor de întreprindere de către 
regiile miniere din punct de ve
dere administrativ și financiar și 
reglementarea la nivel de act 
normativ a posibilității acordării 
unor stimulente materiale medi
cilor specialiști care lucrează în 
aceste zone.

Fste fie asemenea necesară a- 
locarea fondurilor pentru moder
nizarea și rcamenajarca unități
lor sanitare fleja existente flar 
mai ales pentru terminarea in
vestițiilor începute.

■ S-a constatat că în centrele 
muncitorești miniere condițiile de 
locuit se situează sub media con
fortului urban pe țară, ca o 
consecință a practicii din trecut 
de a satisface doar cantitativ ce
rerea de locuințe, ncglijîndu-se 
dotările pentru aducțiuni de apă, 
canalizare, asigurarea încălziri) 
și a apei i alde.

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

Eveniment
A avut loc rei nt la Dova, deschiderea oficiala 

eb < (orale a Frontului Șalvarii Naționale in județul 
hi cadrul unei ședințe directorul de campanie, prof. 
a pre'cntat auditoriului format din membri și simpatizanți ai a-, 
ccstei formațiuni politice lista fMididaților „Trandafirului" pentru 
Camera deputaților și pentru Senat, precum și cele mai Importanta 
date biogi alice ale acestora. Componența listelor va fi data public 
ci'tații din timp. După ședință a urmat o conferință rle presă la 
care au luat parte reprezentanți ai Radioului București, TV Deva, 
ziare centrale și lixiale. S-au făcut declarații ponderate, prudența 
caractei izind atmosfera conferinței. Iată una dintre ele: „Credem 
cu toate partidele vor binele țării. Diferă numai soluțiile preconJs 
zale.. Să respectam opțiunile tuturor și să cintârim bine. Ne pro- 
punem o campanie decentă, tară „lovituri sub centurS". Cei car® 
vor convinge electoralul, vor învinge. în mod sigur așa va W. 
Ramine :a vedem cine va convinge electoratul. €ă de vorbe |l

Dromi.siimi..., ALEXANDKESCU. j

Considerăm oportună a,ucurea 
sumelor necesare, atit de ia bu
getele locale cit și de la cel cen
tralizat, de stat, pentru reparai 
rea și repunerea in circuitul lo
cativ a apartamentelor devastate 
și părăsite și asigurarea unui ni
vel decent de confort locativ.

■ Acolo unde conductele ma
gistrale de gaze trec prin apro-, 
pierea localităților miniere ne
racordate la rețea, trebuie asigu
rată racordarea acestora prin e- 
miterea de repartiții pentru con
sumul casnic.

Finanțarea racordării localită
ții va fi suportată de către stat 
iar a fiecărui consumator de că
tre acesta.

f’ină la rezolvarea acestei si
tuații, se cere îmbunătățită apro
vizionarea cu butelii pentru popu
lație.

Q Ca ramură start a economiei, 
mineritul suportă cu prioritate 
rigorile blocajului financiar.

De aceea, măsurile de de bloca
re financiară (accelerarea refor
mei sistemului financiar-bancap, 
compensările parțiale sau globa^ 
le in interiorul ministerului sau 
intre ministere, legea falimentu
lui) sint necesare pentru norma
lizarea activității și in minerit.

■ Considerente ilc ordin teh
nic, economic și social ne deter
mină să apreciem că in perspec
tivă imediată se ccr continuate 
eforturile de subvenționare care 
să îngăduie menținerea in activi
tate a majorității capacităților, 
in condițiile unui efort consistent 
de reducere a cheltuielilor de pro. 
dncție.

.Situația trebuie evaluată selec
tiv iar intre timp atenția trebuie 
îivlrepmtă spre crearea fie locuri 
de munca alternative și spre re
calificare.

lîg Importanța și sjrecifiritatca 
problematicii în industria mi
nieră impun reprezentarea aces
teia la nivelul guvernamental al 
deciziei.

3 Situația rle ansamblu a mi
neritului depinde do reglementă
rile legislative in domeniul pro
priu și in domeniile conexe.

I.a  capitolul legislației pecifî- 
ce este necesară promovarea legii 
ri surselor minerale.

Reglementările in domeniile co
nexe privesc exproprierea terenu
rilor pentru utilitate publică, asi
gurările de sănătate, falimentul șl 
ihspecția de stal a exploatării și 
valorificării resurselor.

Corective legislative se impun 
la Legea bugetului de stat, I^cgea 
șomajului. Legea sanitară și aceea 
a asigurărilor sociale rle stat.

De asemenea, situația reclamă 
respectarea legislației în sigoare 
de către toți factorii implicați la 
toate nivelele de activitate din 
minerit.

a campaniei
1 luni doara, 

Ovirliu Jurca
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Arn incepu-t cu 40 de mii 
de Lei. Tot capitalul. Nu pot să 
spun că a fost ușor. Comerțul 
presupune competență. Nu orice 
nechemat poate să-l facă. Să cu
noști economia de piață, să stă- 
pinești pîrghiile de acțiune eco
nomică astfel Incit fără ca firma 
să „meargă" în pierdere, să ciș- 
tige, in primul rînd, cumpărăto
rul Adică omul anonim pentru 
care noi, indiferent de sectorul 
în care ne desfășurăm activitatea, 
muncim. In prezent Societatea 
comercială GAMV 
IMPEX S.RL. are o si
tuație înfloritoare. Sintem 10 sa- 
lariați. cu patron cu tot. Si spun 
a'ta pentru că patronul este și 
el. la rîndu-i, propriul luj sala
riat Maeazinul nostru. situat 
la parterul blocului 84 de pe bu
levardul Republicii. in Petroșani 
— este totdeauna la dispo/j’ia 
cumpărătorului Ofer'ă bogată 
de produs" industriale, în majo
ritate de fabricație românească. 
Aceasta. în condițiile în care prac
ticăm an a.laos comercial mai 
mult deci» sitmulativ pentru cum- 
pa-ător; în’re 5 si 30 ]a sută. Ar
ticolele care sint oferte Ia vîn- 
7are cil adaos comercial maxim 
pot fj numărate rt" florete. înțele
gem să fac- m uz de adaos com-’r- 
cial eh mai mc pentru că sîn- 
tem conștienti că puterea de cum
părare a cetățeanului român. în 
Ioc să crească, a scăzut Si a- 
tunci, lărgind cit mai mult gama 
de produse, facem în așa fel, u- 
zind de cunoașterea ofertei și 
a cererii, incit să aducem produse 
de calitate și la prețuri accesibi
le Personal, apreciez că acesta 
este secretul succesului in afa
ceri. (Gngore Tanăsescu)

; G A M A -1M P E
Doriți să fiți îmbrăcați la ultima modă ?

Adresați-vă firmei BĂMA-IMPEX S. R. L.
Numai Ia „Gama-Impex“ S.R.L. Petroșani veți 

putea cumpăra:
— zlrticole de îmbrăcăminte pentru orice se

zon, pentru orice virstă. de calitate excepționa
lă!

— Articole de încălțăminte pentru bărbați și 
femei.

— Lenjerie de corp pentru bărbați, femei și 
copii.

— Lenjerie de pat
— Articole pentru dccorațiuni interioare.

— Articole de îmbrăcăminte pentru adoles
cenți!

— Articole de marochinărie.

OFERTĂ SPECIALA, ARTICOLE PENTRU 
TURISM:

— hanorace pentru toate vîrstele
— pantofi de .sport
— tricouri
— treninguri

Toate aceste produse le puteți procura de la 
magazinul tip „A.B.C." al Societății comerciale 
GAMA — IMPEX SRL PETROȘANI, situat pe 
Bulevardul Republicii, la parterul blocului 84. 
Telefonul la care puteți cere amănunte: 
93 514891.

Rețineți! Și dumneavoastră puteți deveni clien
tul casei „Gama — Impex SRL".

OFERTĂ SPECIALĂ!
Sintem in prag de toamnă, In- 

cepind de astăzi, 5 septembrie, 
GAMA—IMPEX SRL vă oferă 
un bogat sortiment de legume 
pentru a vă putea garnisi că
mara pentru iarnă:

— roșii
— ardei
— gogosari
— cartofi
— castraveți
— fructe de sezon

Și cum adevăratul gospodar 
își strînge încă de acum cele 
necesare, puteți cumpăra la pre
țuri avantajoase, de la Magazi
nul Societății comerciale „Gama 

— Impex SRL“ făină albă, za
hăr, alte produse pe care, la 
iarnă le veți căuta.

Si aceste articole vă sint necesure»

— Țigări

— Cafea „Ness", fabricație Bra
zilia

— Produse cosmetice

— Articole electronice

— Ceasuri

Totul ia dispoziția dumnea
voastră, stimați cumpărători.

S1NTEȚI AȘTEPTAȚI LA MA

GAZINUL „ABC" A) SOCIETĂ

ȚII COMERCIALE „GAMA — 

IMPEX SRL". VENIȚI Șl NU 

VEȚI REGRITV

NOU!
Unitatea 13/A C. P. C. T.

prin

Bulevardul Republicii nr. .31, l’etrila
TeUUax 93/550391

organizează

Cursuri de inițiere în programare pe 
calculatoare compatibile 1. b. M.

Cursul il( vor avea durata de 5 saplamiiii. E .te rk-ci, vrnl.j de 
La absolvirea cursului, se eh l>er«<iza

CERTIFICATE DE A USf >LVII!£

cui suri intensive.

Cur lunlg vor avea loc la se- 
di il firmei, folosindu-se ap.ir.il’t- 
la d '-I m.ii Înalt nivel tehnic.

Calcul ilorul este n-.tâ/i o m?ce,

C O M I

silite în torte domeniile. Cursu
rile de prut» un ire p, calcula
toare omijitibile IBM otg.iniza- 

I ri Unit.ifi t 13/ V (.l’LT prin 

LX — M A (. A

Coinlcx Magazin din l’etrila vă 
primit șt dumne ivoaslra sa fo
losiți U tiu Cil de vii |.

Informații suplimentare, la se. 
diul fu mi i.

Z I N !

P î 1 N E,
CA LA MAMA ACASĂ
Singurul magazin unde puteți găsi șt cumpăra pline 

proaspătă ca la mama acasă, este magazinul „ABC" al 
Societății comerciale GAMA-IMPEX SRL. Pline proaspătă, . 
fabricată atit pe rețeta clasică, a fabricilor din toată țara ' 
cit și piine ..de brutărie". Poftă bună !

„i'miii-nimii” i'imiiiw
I N SIMPLU TELEFON SI PUTE II I I POSESORUL 

UNUI TELEVIZOR IN CULORI! TOIUL ESTE CA, 1.\- 
S1NIJ DEOPART E PREJUDECĂȚILE, SA DEVENI I I 
PARTENERUL DE AFACERI AL SOCIETĂȚII COMER
CIALE „PRESTO TORENTE" SRL DIN PETROȘANI.

NUM ARIE MIR \CULOS : 9.3 512018
„PRESTO—TOREN TI SRL" vă 

oferă, la cele mai avantajoase 
prețuri-:

— I LI.» \ 1ZOARE alb -negru 
„T11AKR Al

Preț: 28 000 lei
Diagonala aparatului, 35 ini.
IMAGINE 1MPEC IBIL V!
■Si. \SK.t R \ u IRAN | IA A- 

I’ \R l ltl.ll PEN TKU 12 LUNI 
IM. I \ DA 1 V ( l Ml’AR VRII.

„PRESTO-TOREN I I, SRI." I V 
(I INSIRDRI PENTRU FEI.E- 
VIZOVRE (Ol.OR „TOS1IIILV. 
Caracteristici:

— Diagonala ecranului 51 cm

PRE| l Itl DEOSEBIT DE ' 
daosi ri Comerciale min 
Dl MNE WOASTR A!

— Telecomandă
— ( ompaulni celor mai inalîc 

exigențe de recepție.
PEN TKU POSESORI J E1C1- 

< I fi VI VCt.SI l I TIP DE TE
II,V IZOR CI IHI’Adll PK1N 

I IRM V „PREȘTO-TOREN I E“, 
SI. \A1GI li \ G IRAN I I \ \P \- 
K ITt Li 1 l’EN TRt 12 l.l NI. 
„lUSillll V*. LA Dl MNEAVtt kS
IR A IN AP\RT.\MEN I, PRIN 

,,1’RH.S IO TOREN I I." SRL
LIV RARE \ APAR-» TULUl SE 

I VI E IN IUiME.N DE 7 Zii.» 
Dl. I V l)A I A ÎNSCRIERII.

AN FA.IOASE. PR.Af T1C/VM A- 
HE! TOTUL, IN AV,\NTA.IUL

Societatea comercială „Presto-'Torenle" SRL să oferă, de ase
menea, zahăr din import, delergciițl de calitate „I D", la prețul 
de 130 cutia și „Univcrflor" la prețul de 135 de lei cutia.

I’RES TO-TORI- \ TE, firmă cu un prestigiu bine meritat pune 
la dispoziția dumneavoastră articole de îmbrăcăminte, încălță
minte, produși cosmetice și .o largă gamă de articole necesare in 
fiecare locuință in casa fiecărui,i dintre noi.

I’IIES’TO-TOREN TI , prietenul dumneavoastră, itprlenerld 
ditmni-avoas Ir A-

Magazinul firmei se află in Petroșani, in imediata apropiere 
a Școlii geneialc nr. I și a Ilarului „I aliment", in zona „llermes".

lillINHI: 1'IHIiIIMOfflIl!
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Societatea Comercială 
„CIOSIA” Import-hport

S.R.I. topeai

^mneavoastră
*. I puțini sin1 -vei;i tiu cg-a fost, cu

vi ■ d> i ii ir: ura.’i. in > j '1 „C“ dl H.ih i agii ali- 
pi.-nt lin Bar!;-:-:--n: I u; ■ ni. O mizerie (ie ne-
de A . n‘-v(- d<> curajul a patru intrC-
I>iii'.'.:i- i p ’tiC.ilari pentru r-.i acest spațiu să 
.11 itr, i .m cu totul a'nfi-1. Astăzi. aici func
ționează - ietatva comercială „G1.ORIA" Im
port-Export SRL. eh spre care tot mai nuilți, 
locuitm i ai Lup-niului și i lii ir din alte locali
tăți ah Văii Jiului vorbesc num ii de bine. 
Aceasta dei, la in.s-put. in prima faza, au fost 
.și p rsoane care, din inxidi , nu-i prevesteau 
o viața prea lunga .

Produse „Comtim" proaspete 
si de calitate•

Cel mai solicitat și, :<>tod ita, cel mai .itră- 
giitor raion al societății < -s'.e cel aliment ir. 
N-ați xăzut cum arata o aliment ară in Occident? 
Oaoi "aspunsiil este negativ -i ați lori să va 
f.iicți o părere despre asta, nu trebuie să ape
lați la „Di.m.i lb>l iila x - sau „M u‘a Tours“! Este 
m ii simplu si m ii ieftin să -lăți’ o fuga piuă 
Li I.Uj”. ni, la SC GLORIA1 Import Export SRL! 
( hi.ir d- am x ți păși pragul magazinului ali- 
m-n'ir. vă v. ți conving <a nu exagerăm com- 
p.irîndu-1 u unu din Vet: o v’tr na fr gorifica 
n -1 rn,i <nu goală, ci im rr ,tă cil dc toab ), 
ciuta: e el-. troni< e fără „bătaie", imparțiale — 
<a'C nu vă xor < rea. ni> i un murm nt. suspiciui.i 
in piixin'- s imi-i pe <<ir>- o plutiți —. cas-,e 

tr .ni de mai cat și — ce i mai mportant
— m u fa pm ispaui. xari.it.> a'lusa de la renu
mitul „COMTIM": I .uri‘e sortimente de salam. 
In "pind ’■ 1 „VEI'ONA" la prețul de >13 hi/kg 
și termimn'l cu salamul (adevarat!) dc Sibiu, 
,„i costă 1885 b i kilogramul. Porni inCnt. sint 
oferit# < ieiților nome zece sortimente de uilam, 
dopa poft i i-.. punga Iier muia. Tot din dulapul 
fi . > ,ii. „i'NIBLOK ZAMOTTl" al magazinu
lui sint s< o ise, pentru a intra in sa o7ele Ocn- 
siim.atorilor. specialități ca: ficat, creier, carne 
Șocată, limbă dc pine. Absolut toata marfa este 
garanrată. neexistind dubii in privința. c alității. 
FEȚINEIT: in nici unul din controalele efec
tuate de către poliția .ranUar-veterinară n-a;j 
fost depistate alimente Avind termenii! de ga
ranție expirat sau lata certificat de garanție! 
Aprox i/ion.i1 > a s., fa ■ de două ori pe saptă- 
mină direct d>- la renumitul abator timișorean. 
Ce mai puteți procura d>- aici? Carne de porc. 
•I cărei preț este cnpiins intre 545 și 585 lei 
kilogramul, cor>si rvc, brinzeturb zaliar, orez. 
HEȚ1NEȚI <JN AMĂNUNT: pentru cantități 
tii.iri, ftici-ți, cu l inei zile înainte o comandă și 
veți ’i onorat cu p>omptitu-liri'l Informații su

plimentare vi se oferă la telefoanele 560318 
(prevăzut cu robot, care preia mesajul dumnea
voastră), 560752 și 565318. NU UITAȚI ȘI, MAI 
ALES, NU EZITAȚI! Patronatul firmei vă aș
teaptă în orice mom?nt, fiin 1 gata să vă ser- 
v’ească așa cum doar o societate particulară o 
poate face! Magazinul alimentai- este deschis 
zilnic, între orele 6—22. Nu peste mult timp, 
urmează să fie organizat și un schimb de noap
te, astfel că unitatea va funcționa non-stop. 
Doriți să cumpărați mult cu b ini puțini? Mer
geți la alimentara SC „GLORIA" Imnort-Export! 
Veți avea surpriza să constatați că acolo sînt 
cele mai mici prețuri din Lupeni!

La industriale, marfa 
nu „îmbătrînește”

La raionul dc produse industriale, deschis 
in urmă cu o săptămină și ceva, s-au găsit, la 
vinzare și aragaz?. Ei, bine, în citeva ore n-a 
mai fo-t nici unul. De fapt nici celelalte măr
furi — încălțăminte, îmbrăcăminte, tricotaje, 
d-odoiante, cosmetice, tricotaje, aparatură dc 
uz casnic — nu „îmbriitrîncsc" în magazin.

Secretul este unul singur: nu cine știe ce 
miraculos „Gerovital". ci prețurile accesibile 
practicate. Intr-un viitor nu prea îndepărtat, 
cei interesați i.și vor put< i procura de aici tot 
felii] de scule electronice: TV-uri alb-negru și 
color, vidcorccordcro, casctofoane ctc.

UN AMĂNUNT: în acest magazin se recep
ționează și mărfuri în regim de < ondgnațic cu 
un comision de 12 la uta!

O cafea a la „Gaggia“
tx'u. nu i '.<• nicidecum numele vreuneia din

ții- lucrătoarele de la bar! „GAGGIA" este ox- 
pre.sorul dc cafea, electronic, dotat cu senzori, 
care prepara ca nimeni altcineva „drogul nostru 
cel dc toate zilele". Doriți să va convingeți?' 
faceți o >î vă garantăm că veți deveni un client 
fidel al barului în care se află ca, „GAGGIA"', 
mașina miraculoasă de preparat cafea! Celor 
car<- nu se consideră sclavi ai cafelei, banii le 
oferii o gamă largă Jc băuturi, încopînd <»I 
eclc mai ieftine și terminînd cu dintre acelea 
savurate la rouniuni-le interguvernamcntalc. Pe 
căldură ce poate fi mai valabil ca ® bere rece? 
Nici o problemă: frigiderul instalat în bar, vă 
ponte satisface și această pretenție. Celor care 
?tiu că mai an de pilotat autoturismul, le sta 
la dispoziție răcit-orul de sueuil. Așa că nimerii 
nu xa ulcea. nem .lțumit!

MBk 4

• Societatea comercială „GLORIA” Imporl-Erport SRL din 
Lupeni închiriază celor interesați, la prețuri accesibile, mijloacele 
dc transport de care dispune >— o izotermă de opt tone și un 
microbuz „M1TSUBISIII” — pentru efectuarea de transporturi în 
țară și străinătate. • Vizitind magazinele societății, veți avea plă- 
cuta surpriză să constatați că aici se practică prețurile cele mai 
mici din oraș. • în curînd, două magazine alimentare, vor func
ționa .și în alte zone ale Lupeniului — în cartierele „Braia" șl 
„Viitorului”.

■ Notați-vă trei numere dc telefon: 5G0318, 560752 
565318! întotdeauna, dc la celălalt capăt al firului veți « 

fi ascultat cu atenție, iar comenzile dumneavoatră vor fi 
reținute și prompt onorate! Nu ezitați! La noi este vala- 
bilă, într adevăr, det iza „Clientul nostru, stăpinul nostru". ’

xari.it
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Anul 2000 a fost considerat 
multă vreme ca limită de supra
viețuire a acestei lumi. Acum, 
cind pină la cumpăna dintre mi
lenii mai e atit de puțin — in 
comparație cu ritmul infernal in 
care lumea „se trece" — putem 
considera că trăim ultimele zile. 
Multe organizații, grupări și secte 
religioase susțin chiar că semnele 
celei de a doua veniri a lui Isus 
H stos au apărut deja.

Pe acest fond de neliniște 
îi „-ijorare, preocupările de 
tura spirituală imbracă noi forme 
(sau forme care ni se par nouă 
noi), în încercarea disperată de 
a găsi răspunsuri la marile pro
bleme existențiale. Din comodi
tate intelectuală, unii se opresc 
însă la mijlocul drumului, înghi
țind hapurile prefabricate de „a- 
devăr" 
sebită 
țătoi i, 
slujind 
priului

Omenirea e însetată de 
dar prea grăbită ca să stea să-l 
asculte. Pilat a ratat șansa unică 
de a lăsa posterității un răspuns 
autorizat la întrebarea: „Ce este 
adevărul?" (Ioan 18:38) și, astfel, 
de 2000 de ani, bijbîim în întu
neric...

Exista un singur Dumnezeu, o 
singură credință, o singură bise
rică adevărată, dar care este a- 
ceastă biserică? „Religiile încearcă 
să consoleze omul îndurerat, in 
loc să-l facă să priceapă cauzele

puneri biblice la care organiza
torii au refuzat dialogu] cu cei 
din sală, doritori să afle amă
nunte cu privire la „mîntuirea" 
lor prin credință. Refuzul a fost 
aproape brutal. Cărui Dumneze i

Oamenii, 
multe, dar 
chizîndu-le 
le oferim 
tîrziu, că 
mine

tinerii mai
vor să știe
ușa în nas,
Aceea d ‘ a 

singura calc bună 
pe care

?

ales, știu 
totul. In- 
ce șansă 

afla, pr a 
ră- 

ales-o ?

servit în grabă, cu deo- 
amabilitate, de falși învă- 
care au umplut 
„nu lui Dumnezeu 
pîntec".

lumea, 
ci pre

cultele neoprotestante. in o >e. 
„insecte", forindu-se de orice 
atingere cu acestea), m-au deter
minat să încerc să pun față in 
față răspunsuri date de repiezen- 
tanți ai unor culte diferite, la a- 
celeași întrebări. Celor care s-au 
esctiivat le reamintesc doar cu
vintele lui lorga: „Adevărul e ca 
apa rece, 
boln ivi".

de care dor doar dinții 
lată întrebările :

adevăr, nenorocirii luî. Omul, negăsind 
fericirea nicăieri, rătăcește din- 
tr-o cușcă în alta, neîncctînd să 
sufere".

Ideea acestei pagini s-a crista
lizat în urma audierii unor cx- 

““HM —— •

slujesc acești oameni care au uitat 
de îngăduința creștinească? Isus 
a spus: 
să vă 
v-am 
și voi 
34).

„Vă dau o poruncă nouă: 
iubiți unul pe altul! Gum 
iubit Eu, așa să vă iubiți 
unul pe altul!u (Ioan 13:

„Soarele nu-și ascunde petele cu 
minciuni, ci cu un prisos de lu- 
mină...u. Necunoașterea ADEVĂ
RULUI, confuzia care domnește 
în mintea multora • ce privește 
adevărata față a fenomenului re
ligios al Văii Jiului (unii numesc

Biserica Adventistă
ae ztua a șaptea

1. Daca prin „sfîrșitul lumii" înțelegem evenimentul cel mal 
glorios din istorici lumii, adică revenirea lui Ilristos, eveniment 
vizibil pentru „orice ochi" (Apocalips 1, 7) însoțit de cataclisme 
gcn.rale (2 PI tru 3, 10), moment in care morlii care au iubit pe 
Dumnezeu sint înviați și ridicați la cer împreună cu cei vii care-E 
așt iptă (T'-saloniceni 4, 16JT)... despre aceasta Biblia nu prezintă 
nici o dată exactă (zi, lună, an) (Matei 24, 36). Totuși, Biblia des
coperă situații și even mente care sînt anterioare revenirii 
Ilristos: semnele revenirii sale (Matei 24). Am convingerea 
evenimentul acesta e foarte apropiat; îl aștept, așa cum 
cind se string norii, așteptăm ploaia.

2. Mintuirea e darul oferit nouă de către Dumnezeu (Efcscni 
2,' 8) pentru care nu putem „plăti", nici cu ceea ce credem, nici 
cu ceea ce facem. Darurile nu se „plătesc" și nici n-am avea cu cc! 
■Putem primi sau refuza! Atit! „A crede" și „a face" c un cuplu 
inseparabil in profunzimea lui, ce va avea ca rezultat final, accep
tarea sau refuzul mîntuirii.

3. Pavel se adresează bisericii creștine, sectei creștine, din 
. ecoiul I. Scrisorile sale sint trimise grupurilor de creștini din 
diferite localități ale Imperiului Romei; Roma, Efes, Corinls..

4. Dacă prin „viața de apoi", înțelegem :
a) o existență spirituală „post mortem" sub forma unei 

tați conștiente, rațională, dotată cu sentimente și memorie, denu
mită: spirit, suflet, duh, stafie... sau îmbrăcând forma unor expe
riențe „paranormale"; sau dacă înțelegem o răsplătire imediată 
după moarte, mergînd în iad, rai sau purgatoriu, atunci „viața do 
apoi" (cu sensurile amintite mai sus) nu există I Ofer 10 000 
recompensă, celui cc va găsi în Biblie, o singură afirmație, 
privire la lumea de dincolo, făcută de vreunui din cei înviați de 
Isus sau apostoli (Lazăr, fiica lui Iair, Tablta...).

Ce sens mai are învierea, sau revenirea lui I<-us, sau judecata, 
dacă omul e deja răsplătit la moarte 7!

b) existența unei răsplătiri cu consecințe veșnice, în urma 
alegerii făcute în timpul vieții noastre, acum, „viața de apoi" 
.xistă! Altfel, devenim vi toții „L ipi" mîngiindu-nc cu zicala: 
e raiul, aici e Iadul I

5. Medicii spun — Nu! Rațiunea și bunul simț — Nu! Ai 
tea Dumnezeu spune: Da ?

6. Pentru „mai 
unitate de măsură 
avute d<- cineva.

7. „Fiindcă atit 
iede să nu piară...'

„Oricine' 
„Păi tul de 
■ in ;me. ci o 
mul .ajun

8. (.'• u< ea — in sens material, ..a obiect in sine, deși respec
tata. nn constitui ■ obi'-rt de adorare ; in s ns spiritual — simbo
lul inlinit' i iubiri a lui D'imiv 'iii, fanî di c ire sinlem irevocabil 
pierdui i.

lui 
că 

atunoi

cnti-

leî 
cu

C- 
aici

pu-

fa
și posibilitățile

bun în fața-pi Dumnezeu" nu sînt lu,ați 
oamenii, ci: Biblia, conștiința

oricine.le mult a iubit Dumn zeu... pentru ca 
.“ (Ioan 3, 16).

înseamnă, totodată, ca orice păcat poate fi 
neiertat" de care vorbește' Biblia, nu este un 
atitudine de constanț i respingere a lui Dumnezeu, ci

frici „împietrit".
in sens material, . a obiect 

constitui obi'Ct de adorare ; in

iertat, 
păcat

Evanghelistei

1. Cind
2. Ce e 

mintuire:
3.

care

va fi sfîrșitul lumii? 
mai important pentru 

ce crezi, sau ce faci ? 
este biserica despreCare

vorbește apostolul Pavel? 
Există viață „de apoi" 
Putem mînca și bea 

oricît. oricînd ?
6. Dacă o viață 

făcut numai rău 
la bătrînețe, sînt 
fața lui Dumnezeu, dccît cel care 
a făcut numai binele, dar nu 
botezat ?

7. Există păcat de neiertat
8. Ce loc rezervați Crucii

Isus în credința dumneavoastră? 
întreaga responsabilitate asu-i 

pra opiniiloi' cuprinse în răspun
suri revine celor chestionați. (Va 
urma)

? 
orice,

amîntreaga
și mă pocăieso 
mai bun, în

s-a

Iui

Ștefan CIMPOI

1

l in
I

. >r
I

sfînt
-I

(G ii r>,H).
. i

I
LI*

d.
iI Isi
• ni

I
I

CULTUL
1. Cind va fi sfîrșitul lumii, du

pă Biblie, nu știe nici Fiul, nici 
îngerii, ci numai Tatăl. Oricum, 
după toate evenimentele, curînd.

2. A crede în jertfa Domnului 
Isus Cristos. Tot ce facem nu are 
nici o valoare (are, totuși, ceea 
cc facem în numele lui Isus).

3. Biserica este totalitatea cre
dincioșilor nou-tcstamentali (nu 
clădirea în sine).

4. Da, există viață de apoi.

CREȘTIN BAPTIST
5. Putem mînca tot ce vine din 

încredințare. Biblia interzice bău
turile alcoolice (băutura este des
trăbălare).

6. Pilda cu 
clar, șl cei de 
cei de la ora 
plată, dar lui 
tinerețea, și-apoi, cine crede și se 
botează, acela va fi mîntuit.

7. Păcatul de neiertat este hula 
împotriva Duhului Sfînt.

lucrătorii în vie. E 
la ora dimineții, și 
11 au avut aceeași 
Dumnezeu îi place

8. Pentru noi, baptiștii, crucea 
este - - - -
Isus 
tare 
prin această suferință a Mîntuito- 
rului, care a venit pe pămîntu] 
nostru spre a lua păcatele asupra 
întregii lumi, nc-a împăcat eu 
Tatăl (Dumnezeu).

suferința Domnului nostru 
Ilristos și nu lemnul ca a- 
și ea este pe primul loc, căci

Crisîca BENlAMlN, 
Petroșani

! Biserica iui Dumnezeu Apostolică
1. Nu știe nimeni cind va fi slirșitul lumii. 

Biblia nu arc o dată limita pentru aceasta. În
suși Mîntuitorul Isus a spus; „Despre ziua aceea 
și despre ceasul acela nu Știe nimeni; nici în
gerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl (Ev. 
Matei cap. 24.V.36) sau „Nu este treaba voastră 
să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Ta
tăl le-a păstrat sub stăpînirca Sa" (Faptele A-

>. 1 v. 7; I. Tesaloniceni cap. 5.v.l). 
Totuși Mîntuitorul a vorbit despre semnele sfir- 
șitului, iar acestea sînt evidente în vremurile 
noastre. (Matei cap. 24) și altele.

2. Cel mai important este ce crezi, deoarece 
în funcție de aceasta îți vei subordona toate 
celelalte probleme ale vieții, dar este foarte im
portant și cc faci. Noi sîntem mîntuiți prin cre
dință (Ev. Marcu cap. 16. v. 16; Faptele 
tolilor cap. iG.v.31; Efcscni cap. 2,vj) și 
faptele noastre trebuie să dovedească 
Altfel „Credința dacă nu arc fapte este 
în ca însăși" (Iacov cap. 2.V.17).

3. Sf. Pavel nu a vorbit niciodată 
clădiri de cult, despre confesiuni sau concepții. 
El a vorbit despre „Biserica Domnului zidită 
pe temelia Apostolilor și a prorocilor", (Efcscni 
cap. 2.V.20) din pietre vii (1. Petru 2:5). A vor
bit despre Biserică, ca fiind Trupul tainic a lui 
Ilristos, iar capul ei este însuși El. (Efcscni 5:23).

Exista, dec i, o singură Biserică a Domnului, 
aceasta este formată din totalitatea crcdinvio- 

■ „NASCUȚ1 DIN NOU" care au trăit, care 
trăiesc, sau care vor trai, sreodată pe pamint.

4. Daca nu există „viață de apoi", atunci nu
exista nici IJiimni :eii, b.i, mai mult, „noi sin- 
tem dcscoperiți ca martori mincinoși ai lui Dom
ni zeu, ndea am mărturisit de'pre Dumneze i 
<a El a invi.it pe Ilristos". „Dacă mimai pentru 
viața aceasta n am pus nădejdea in Ilristos. 
atiin.-i sinlcm _'i mai nenorociți dini tBrfi <>a- 
iin nii" (I. Conul'ni cap. I.i.v l'i). Pir „dtip.i 
cum lol.i mor in Adun, tot aș , toți vor in.'ici 
in Mii'.tos" (| < or.c ip I >.v. '■’> ’3).

I 
I

postolilor cap,
Totuși Mîntui

I 
I
I
I 
I
I
I
Iși ac 

șilor 
f i i i e

1
I

Apos- 
9) da» 
aceasta, 
moartă

dcspre

I

este categorică „Nu puteți bea paharul Domnu
lui (împărtășania) și paharul dracilor". De aceea 
noi sîntem anti-alcoolici total.

6. Pocăința este o poruncă a Domnului (Ev. 
Matei C.4.V.17, Ev. Mc.1.14—15), iar Sfîntul Ap. 
Pavel spune: „Dumnezeu... poruncește acum 
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocă- 
iască" (Faptele Ap. cap. 17.V.30).

Deci pocăința nu e „importată" din America, 
nu c inventată de către „sectanții" săraci cu du
hul, ea este o poruncă. Dacă tc-ai pocăit cu a- 
devărat, atunci urmează să te botezi, pe baza 
mărturisirii cu gura ta, a credinței și a dovezii 
faptelor de pocăit. Altfel nu 
tez.ul, deoarece „el nu este o 
ciunile trupești, ci mărturia 
înaintea lui Dumnezeu, prin 
IIRISTOS" (1. Petru 3:21).

7. Biblia spune că da. Hula împotriva Duhului 
Sfînt este păcat dc neiertat. (Ev. Luca cap, 
(2.v.10b) etc.

Mai pot fi .și altele, .și anume toate păcatele 
dc comitere, sau omitere, pe care le săvârșim, 
și pentru care nu ne cerem iertare Domnului, 
adică nu ne pocăim dc ele. Trăim în păcat, nu
mai in păcat. Iar plata păcatului este chinul 
vornic.

H. In credința noastră, 
z.ervhm locul caic il merită și anume:

ajută la nimic bo- 
curățire de întind- 
unui cuget curai 

învierea lui ISUS

Crucii lui Isus îi re-
........... . ....... ........... _ . „Noi 
propovaduiin pe Ilristos cel răstignit" decî pro- 

................ • ■ : — fru_ 
fie 

Fiindcă propovăduirca crucii... 
lui Dumn. zeu" (1. Cor. cap. l.V.

povăduim și crucea, și no trudim sa trăim 
nins, „ca nu cumva Crucea lui Ilristos sa 
făcută zadarnica".
i ste puterea
17—18).

Nu facem
'iisținem ea 
n'Z 'ii ne .i împăcat cu sine".

r cbuii să recunoaștem însă cu mare durere, 
ia mulți din cei caro nil făcut din ctuce obiect 
de cult, dc ador.irii și inahina-rc se poartă c.a 
.vr.ijn.i.i ii crucii lui Ilristos". (Filip. in . .ip ■>. 
\ Ui).

1 m li i : ian’, ‘i •! biblie:
mi ath . m in* il lui Dumnezeu.

H i i. ■■, i m.ii mn’ii, ci vorbim eu inimă cu- 
i i,n . ■ i | ii i) mm- ii, in iinl '.i lui Dmn- 

,i. o II i i

din cruce un obiect de cult, dar 
„prin singcle crinii Jm Isus, Dum-

I ' UH-. 51 I

invi.it
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PROGRAMUL TV.
SÂPTĂM1NAL

; LUNI, 7 SEPTEMBRIE
ZI

#4.00 Actualități.
• M4.10 Agenda electorală.
, k4,20 Calendarul zilei. 
ijț-l.30 WORLDNET USIA. 
’Ba.lO Avanpremieră TV. 
y1E>,30 Tinere talente.

Jf>,50 Culoare și ritm la Rio de 
Janeiro.

ib .00 Forum.
jtf.,20 Actualități.
16.25 Emisiune in limba maghiară. 
<7.45 Pro Patria.
jt8 .30 Tezaur.
18.55 Studioul electoral.
^19.30 Desene animate.
C0.no Actualități.
'£0,35 Teatru TV. O noapte furtu

noasă de IL. Caragiale.
22.00 Studioul economic.
22.25 Studioul electoral.
22.55 Actualități.
23.20 Sport.

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Transmisiunea directă a 

slujbei religioase „Nașterea 
Maicii Domnului".

12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți. 
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții... marinărești.
14,50 Avanpremiera TV.
14.55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Miniaturi muzicale roma

nești.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
17.25 Cultura in lume.
17.55 Salut, prieteni!
13.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
2<>.00 Actualități.
20,35 Teatru TV. O noapte furtu

noasă. (Ultima parte).
21.40 Canțonete celebre la malul 

marii.
22.o.) Studioul electoral.
23.00 Actualități.
23.20 Sport.

MIERCURI, !• SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol- 
di iv.i.

10.00 Act i dități.
10.20 A) nda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.10 Film serial. MARC și SO

FII IE. Episodul 9.
11,33  Super Cliannel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vir ta a treia.
13.30 Voi, moților, munțilorl
1 1.00 Actualități.
14.20 M.'.i’. in agricol.
11.50 Avanpremiera TV.
1 1,55 Tel-vacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 lin ri interpreți cidVmuzica 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16.30 Tra.g rea Pronot xprts.
17,00 Actualități.
17,05 Forum.
17.25 15, 16, 17, 18.
17.55 Studijul economic.
48.25 Studioul cb rtoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. HE.MINGWAY.
21.35 Universul cunoașterii.
22.10 Vedete in recital.
22.25 Studioul electoral.
22.55 Actualități.
23.20 Sport.

JOI, 10 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii N 1- 
ționah- din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electo dă.
10.30 Calendarul zilm, 
<0,40 Super Cliannel. 

.12,10 Ora de muzică.
43,00 Oameni de lingă noi.
<3,30 Jazz-magazin.
.#4,00 Actualități.

**Î4.2O Conviețuiri.
*.44,50 Preuniversitari..

• □5,30 Cursuri de limbi străine. 
Țjjb.OO Agenda muzicală.

1C#2O Reportaj anchetă. Nu vă

jucați cu focul I
16.50 Actualități.
16.55 Forum.
17.15 Tele-discul muzicii populare.
17.35 Simpozion.
18.20 Studioul economic.
18.55 Studioul, electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22.00 Studioul electoral.
23.00 Actualități.
23.20 Sport.

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziuni! Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film artistic. INTR-O SEA

RA, UN TREN. (Franța-Bel- 
gia, 1968).

12.10 Super Channel.
12.35 Descoperirea Planetei.
12.55 Ora de muzică.
13.40 Actualități.
14.00 Mondo-muzica.
14 20 Medicina pentru toți.
14.50 Recital de operă.
15.10 Preuniversitaria.
15.45 Forum.
16.15 Limba noastră.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba* germa

nă. Știri, noutăți, inițiative.
18.00 Dosarele istoriei.
18.30 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Ep. 38.
21.35 Reporter ’92.
21.55 Top 10.
22,25 Studioul electoral.
22.55 Actualități.
23.20 Sport.

SIMBATA, 12 SEPTEMBRIE

9,00 Bună dimineața!
9.50 Șahul de la A la Z.

10.00 Actualități.
10.10 Ecran de vacanță.
11.10 Viața spirituală. 
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere
14.20 Ecran de vacanță.
11,45 Studioul șlagărelor.
15,15 Al doilea război mondial.
15.15 Divertisment internațional. 
16,05 Magazin cinematografic.
17,05 Expo Sevilla ’92.
17.20 Artă și artiști.
17.30 Români care au ales... umi

lința! Documentar.
18,00 Gong!
18.30 Mapamond.
19.00 De Joc, de dragoste, de dor...
19.15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.40 l-dm serial TWIN l’F.AKS.
21.35 Șâptămina sportivă.
21.50 Actualități.
22,05 Film serial. Eu spionez.
23,00 Festiv dul internațional de 

Rock '92. Si lecțiuni.

DUMINICA, 13 SEPTEMBRIE

8.30 Bună dimineața!
9.30 Ecran de vacanță.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din Imn: 
12.00 Viața satului.
13.30 Triptic ]ăpușan
11.00 Actualități.
1 4.10 Atlas.
14.30 Video-magazln.
17,05 Di ziua Pompierilor.
17,20 Automobilism: Marele I’i 

nnti al Italiei — foi mula l.
17 50 Agenda festivalului interna

țional Rock ’92.
18,05 Știință șl ini iginație.
111.35 Convoi bili de duminică
19.10 Film serial DAI I AS.
20,00 Actualități.
20,.l i Film artist. . ÎNVIERE 3

I !)! /.ACIIARY WIIEEI.ER 
(SUA, 1971).

22 25 Duimnu a spoi liv.i
22 I > Actualități.
2.1110 Festiv Iul iutei n. liona| tb 

Rock 92. Selcc țiuni
. J

I
I
I
I
I
I
I
I

CERBUL
Plouase toată noaptea. Norii apăruți de cu 

seară, de după crestele munților, s-au descărcat 
din plin. Abia spre zori s-au mai rărit picătu
rile. In cămăruța mică, abiș amenajată, cu pa
turi de campanie, sobița zidită în perete s-a 
încins ca un cuptor. Gazda, deși promisese seara 
că abia aprinde focul, pentru a „îndulci" doar 
aerul destul de rece după lăsarea serii, în micul 
dormitor s-a făcut ca în baie. După miezul nopții, 
am deschis ușa camerei, am ieșit sub streașină, 
amindoi urmărind mișcarea norilor întunecoși 
din vîrful crestelor și deasupra brazilor înalți.

Deșteptarea a dat-o „șeful" grupului, încă 
din zori, așa cum ne-a fost înțelegerea. Abia sa 
lumina. Ne-am îmbrăcat, am ieșit în fața caba
nei, respirînd aerul proaspăt și ozonat, iar apoi, 
pentru a ne răcori după noaptea petrecută în 
dormitorul torid, am coborit la pirîul înspumat 
de peste drum. Și, după revigorarea cu apa 
rece — îmbarcarea.

Mașina cobora încet, pe drumul spălat le 
ploaia din cursul nopții, paralel cu apele învol
burate ale Jiețului. Cîteva serpentine și am a- 
juns în chei, unde am dat de asfalt și am scă
pat de zdruncinături.

Abia am făcut cîțiva kilometri, cînd, după 
o curbă strînsă, ne-am trezit în față cu un exem
plar splendid de cerb. Tînăr, viguros, alerga in 
mijlocul benzii de asfalt. Surprins de apariția 
noastră neașteptată, a luat-o la fugă, disperat, 
spre vale. N-avea loc de refugiu. In dreapta,

Cabluri telefonice distruse
I

! Ne-a vizitat la redacție șeful 
•atelierului de întreținere. Cînd o- 
Imul sărac iși mai dă și singur 

peste mină, asta se cheamă de-a 
dreptul prostie. Este și cazul ce- 

Ilor ce se ocupă de serviciile ur
banistice. Adică RAGCL-iștii și 
cei de la telefoane, și mulți alți 
„gospodari" din ăștia. Concret. Se I sparge o țeava, vin băieții de la
RAGCL, nu cer avizul ROMTE- 
LECOM-ului, bagă excavatorul, 

Irup cabluri care costă bani grei, 
moșmondesc cite ceva la țevi, la
să gropile și pleacă. Ura și la 

Igară — zice o vorbă. Urmarea: 
cablu de plumb sau de cupru 
pentru telefoane nu se găsește, 
abonații telefonici fac reclama- 

Iții peste reclamații. ROMl’ELE- 
COM-ul este blamat, salariații I acestuia se iau cu mîinile de cap
și zic cîte ceva mai pi intre dinți, 

Drum în lucru
I 
I 
I
I 
I

La Iscroni, podul care traversează Jiul este pe jumătate în
chis. Asta pentru că pe partea dreaptă a DN 66A, in direcția Vul
can, amintitul pod este închis circulației rutiere, urmind ca aici 
să se efectueze lucrări de rebetonare și reasfaltare a șoselei. Pină 
la finalizarea acestei lucrări, care este foarte binevenită (după cum 
apreciază la unison conducătorii de autovehicule) și care se pre
conizează că se va finaliza la finele saptăminii, circulația se des
fășoară pe o singură bandă de rulaj, în această parcelă de șosea, 
lucru ce pune in dificultate traficul. In aceste condiții li se reco
mandă șoferilor scăderea vitezei de circulație pe această porțiune. 
Așadar, atenție șoferi I (T.V.)

’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ czZZZZZZJ!ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/zz#»<»». —jzZj

PUZZLE-DISCO-ROCK
P CLASAMENT. 1) Rhytlim Is A 
» D.incer — SNAP, 2) It's My Life 
. — bl! ALBAN; 3) Don t Lct The 
t Sun Go Down On Mc — ELTON 
j JOHN/GEORGE MICII \EL; 4)

Magic 1 riend-2 UNLIMITED; 5) 
ITake Chancc On Me — ERA-

SURE; fi) Hazard — RICMARD 
IMARX; 7) Over You — TIMMYi

T; 8) Rcmember Time — Ml- 
CI1AEL JACKSON; 9) Solead — 

IRICl III E POVERI; 10) The One
— ELTON JOI IN.

ȘTIRI, INFORMAȚII. • Ultima 
! „strigare" la prețul biletului de 

intrare pe stadionul Național, la 
concertul lui Michael Jackson la 

n I octombrie a c. este de 0800 lei. 
I Știrea am preluat-o din „Eveni

mentul zilei'. • I urythmics nu 
mai există. Cete doua, Lave Sie- 

ț w.irt și Annic l.enox și au ales 
B o cariera solistica Anim: lx?nnox 
’ ne d< sfat a cu un prim l.P, „Di- 
ț va". •Nu se știe e.xactțl?) cine 
(va face încălzirea I i spectacolul 

lui Mjcliacl lacle .in t’llimul nu- 
. me v Iii uhit este solista Rozalii, 
| dar par< i mai intere mți ar fi 
J fost cei doi puști, Cluis Smith 

(I'’ ani) și Chil'- Kclly (l.l ani), 
• f. ilcătuiesc un excelent duo de

tot printre dinți zic și abonații 
telefonici, treaba durează o lună, 
două pinrî se remediază, oamenii 
plătesc sau nu abonamentul te
lefonic (cîteva sute de lei liberali, 
zați) se pun in mișcare hîrtii, tot 
tacimul. Pe săpătorii Reagece- 
liști îi doare exact în „trei lite
re". Ca de exemplu în cot. So
luție: domnii care strică, să plă
tească. Să plătească din leafa pro
prie cablul, manopera necesară 
montării lui, abonamentele ce
lor care au post telefonic și nu-1 
pot folosi și restul de hangarale. 
Să vezi atunci cum ar deschide 
ochii. Dacă nu sîntem crezuți, 
sugerăm domnilor „gospodari" de 
zi cu zi să treacă pe strada „Ge
neral Dragalina" sau pe Cons
tructorului, sau pe unde mai 
știu ei că au făcut astfel de mi
nuni. (Călin HOLBAN) 

rap cunoscut sub numele de Kris 
Kross, care au mare succes cu 
discul „Jump”. Inițial, în turneul 
european, Michael a plecat cu cei 
doi puști. • Grupul bucureș- 
tean Compact are in componență 
un nou (relativ) chitarist, pe 
Emil Lechia de la Cross din Tul- 
cea, care face echipă excelent cu 
celalalt chitarist al trupei, A- 
drian Ordean. Grupul cintâ la 
restaurantul Forum din Costi- 
nești.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
PAMEI.A EWING (I), Lupeni: 
Grupul Gipsy Kings s-a impus 
în ultimii trei ani, formindu-se 
în jurul fraților Reyers: Nicolas 
(.30 ani), Andre (22 ini) și Pablo 
(41 ani). Lingă ei se mai află 
încă patru: Chico Bouchiki (35 
ani), verii Bdiardo (Paco, 24 
ani, Tonino, 28 ani Dicgo 38 ani). 
S au lansat la Saint Tropez, a- 
vind un mod origina) de a pre
lucra numeroase piese: Hotel Ca- 
lifornia, Sc.y, Volarc ele.

CLARA PI l’ROVAN, Petroșani: 
Dana Daw'-on s-a născut în 1974 
iu cartierul new-yorkez Queens.

DIN ZORI
peste parapetul drumului, albia abruptă a pîrfu- 
lui învolburat, în stingă — peretele înalt de 
stîncă. N-avea scăpare decît într-o singură di
recție — înainte. Am oprit mașina, pentru a-1 
lăsa să alerge și a nu-1 speria și mai mult, ru- 
gîndu-ne la Cel de Sus, să nu mal vină vreo 
mașină din sens invers, de jos, pentru a-1 sur
prinde din față pe puiul rătăcit in zori In de
fileul îngust.

După un timp, am demarat din nou. Dar fa- 
găritul nu ajunsese prea departe. Nu, pentru că 
s-a oprit, crezînd că a scăpat de urmăritori- 
Stătea dezorientat, în mijlocul șoselei, întoreîn- 
du-.și podoaba capilară cînd într-o parte, cînd 
în alta. Cînd ne-a văzut, a luat-o din nou la 
fugă.

N-avea încotro. L-am urmărit încet, admirîn- 
du-i semeția. alergătura ritmică. A mai privit 
de vreo două ori înapoi, rotindu-și ramurile 
deasupra capului, apoi și-a continuat alergarea. 
N-a „atacat" nici vreo cărare ivită în stingă, 
printre stînci, n-a îndrăznit să sară nici peste 
parapet, în albia adîncă, unde Jiețul înspumat 
năvălea la vale, printre bolovani și stînci. Fu
gea; tot înainte. A avut noroc, de jos nu i a 
venit în față nici o mașină. La ieșirea din chei, 
a zbughit-o spre dreapta, peste pîrîu, iar silueta 
lui a dispărut sub ramurile dese ale pădurii le 
fagi. Am răsuflat ușurați. Cred că și el... în
cepea o nouă săptămînă.

Campionii ies în „larg"
Miine, 6 septembrie, ora 11, 

campionii absoluți ai navomode- 
lismuluț românesc, Jiul Petro
șani, ies în „larg", pe luciul de 
apă al bazei sportive de lingă 
spitalul municipal, cu tot ce au 
mai bun in materie de con
cursuri, rmnimodele, copii fidele 
ale unor nave reale, reduse la sca
ra imaginației și lansate intr-un 
concurs de ținută, care se vrea o 
sărbătoare a navomodeliștilor din 
Valea Jiului.

Vor pilota micii „bolizi", marii 
campioni naționali și internațio
nali, maeștri ai sportului, lau- 
reați ai concursurilor din țară 
și din străinătate, cei care duc 
faima sportului din Valea Jiului 
pină dincolo de hotarele țării.

Lcontin Ciortan, multiplu cam
pion național, Diamand Jean, la 
fel multiplu campion, din echi
pa de seniori, Dan Enculescu, 
Cristian Hornak, Robert Dara- 
dics, copiii de cinci stele ai sec
ției nave, și ei campioni națio
nali.

IN PREMIERA.
Vor avea acces să piloteze na

vele viitorului toți cei dornici de 
a-și proba îndeminarea, inteligen
ța și curajul intr-un Hools-con- 
curs, fără premii și titluri, dar 
cu largă deschidere către cei de 
pe margine, copii în special, dor
nici de a-și demonstra, poate, 
calitățile ascunse.

Dorcl NFAMȚU

I

A debutat la... 6 ani, in comedia 
muzicală zXnny. Este foarte a- 
preciată de Michael Jackson.

STELA LUNGU, Petroșani: so
lista grupului Eight Wonrtfr, Pat- 
sy Kenstt, s-a născut la 4 mar
tie 1908 la Londra. Are ochii al
baștri, par blond și 1,63 m înăl
țime. Este căsătorită cu Don Do- 
novan de la B.A.D.

MIHAELA ROTARU, Petrila: 
la secțiunea interpretare, la Ma
maia '92, a ciștigat Corina Do
garii din Galați. Are 24 de ani, 
în ultimul an colaborînd cu Te
leviziunea Novi Sad. O preocupa 
danșul și pictura, îi plac Aura 
Urz.iceanu, Dida Dr igan, Whitney 
Houston, Janis Joplin, Tina Tur
nir, Mariah Carey, Gcorge Mi
chael. Piesele interpretate la les- 
tival au fost „Am obosit sa strig” 
și „Poale va fi".

CRIST1NA LEON. Petrila: 1 Mi
chacl Jackson a împlinit pe 27 
august a.c. .3 1 de ani. 2) Disc-jockev 
la „Ring” Gostincști este în acest 
an Doru Vcrnan din Constanța.

Gemi H ȚU
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WEEK-END
Epistolă despre 

salate de fructe

ZORI NOI

ali- 
in-

castane fierbinți, pe care le-oi culege 
un ananas între banane. Mai ții tu 

minte dimineața aceea pe terasă, cu sucuri dulci și fructe bune-n 
bolui i, cu stranii pești exotici din migrații inturnați din drum, 
năuci ciupind cu buturile sticla, parcă gustînd tăi imul de neant 
al lumii-n care n-au putut ajunge ? Și nu uita: un păhărel de 
rom Havana Club, de șapte ani, cel roșu ca Băbeasca de Seini, 
oleacă poate chiar mai ars, ajută foarte-ntr-o salată de fructe care 
nu-s prea hărăzite cu parfum, cum prea adesea se intimplă cu 
cele de-Aprozar, pr^a repede culese, cind doar in pirg fiind (pre
cum adolescenta ne-mplinită și mirată de neînțelegerea ființei 
sale înseși), nu au doritele savori și amiroase. Și iarăși, după por
tocala deschisă ca un soare in felii, să pui un lujer de vanilie, nu 
întreg, ci-ntii in lung, apoi mărunt să-l spulberi, spre a ne aduce 
aminte de oceane și visătoare pinze albe de corăbii care-și curbea
ză drumul peste ape, catargele-aplecind spre Indii. Iar cind bana
nele lipsesc, și delicioasele grenade de-unanas, despică blonzi 
harbuji, și pune pere tari, și slircurl dulci de struguri, și mere-n 
spre topire, care îngroașă sucul, fâcindu-1 un plancton gălbui in 
ca. e-noată, ca vinete balene, prune grase, ori nobile renglote și 
b.strițcne feciorelnice cu puf de brumă, sau de Ie știi, modeste 
prune albe dulci ca mierea (din chipul cărora imi aburesc vederea 
imagini mișcătoare de gingașe-alambicuri și cristaline țuici). Iar 
dacă mai adaugi și citeva caise, blind dezghiocate galben, ca o 
iubire nouă in simburcle verii, sau precum scoica prima oară 
dezvelindu-și miezul neluminat dcx.it de arderea din sine, și pul 
«•caturi fragi flăcăi, amirosind a codru, și frăguțe, înrotunjindu-și 
trupul in fote verzi de frunze și aștepțind pajiști ca fetele cuminți 
f< iorii prea puțin zabavnici — deci dacă pui toate acestea, te 
gindiști ce-ar mai lipsi; un bob de busuioc și cuburi trei de ghea
ța. i ir deasupra un glob de înghețata fistic și-o lingură de frișca. 
Dai nu știu daca spusa mea e clară, ori cugetul și inima mi-s lim
pezi — cum trebuie să fie siropul limpezit pe gheață. Aș vrea iu
bita mea subțire, cu pas de păsări nalte, să-ți amintești de mine 
la orișice pahar prelung cu pai, la orice suc de fructe, la orice
oranjadă, sau cind săruți metalul linguriței cu roze înghețate 1 
sa-ți amintești țigara din foarte roș carton și sincera „carpată" a- 
funiegind decent și, ce-ar mai fi ?, paharul mărunt de ațcool (de 
vodcă sau de țuică, de rachiu, de parfumată tescovină, de coniac), 
f ndcă, precum văzitși, nici chiar salata de fructe n-are haz fără 
■n pic de alco< 1. Da. asta am u:tat sa ți spun: cind n-ai banane 

nan .s, poți folosi în loc trei picături de ciulei lichioruri extrase 
din aceleași fructe ca.aibe. Ne-om revedea la toamnă și-om vorbi 
de must de strui'iiri...

Iubita mea cu ochii de 
pe-nlumnate, sint singur ca

pentru a primi Iu înă; 4. Avion 
Ocol — Dă burate; 5 Regiune 
— Acru, folosit la mincare; 6 
Trei niponi! 7. Țețe! — Cunoscut 
de in — Alexandru Odobescu [ 

Comuna mar.unure-

ORIZONTAL: l. Magazin cu profil 
mentar; 2. Asigură energia pentru a 
cepe o călătorie; 3. Una cu 12 surori 
Brazdata 
rusesc — 
austi i ică 
Ceresc — 
cultivator
8. Animal tibetan 
șeană — S-au reunit trei străzi1 9. Supra
fața agricolă — Bir pentru lumea ailaltă; 
10. Alt magazin cu profil de hranire.

VERTICAL: 1. Una bună (adj); 2. Face 
„ochiuri"; 3. Trei virl'uri de m înți — E- 
rete — Bidivii; 4. Dornici — Rim! 5. Mij
loc de aluat; 6. Vechi soldați — De rîs — 
Nordic; 7. Fructul oprit — Rit! 8. Măsură 
— A se odihni; 9. Instituție de stat; 10. 
A duce de colo, colo.

Ilorațiu AI.EXANDRESCU
Turism, dar pe 

Găprișoara 
E — Anzl

Dezlegarea careului 
banii cui ?“. ORIZONTAL:
— Ar.el — Azil — Lingouri —
— Scaun — T — A — R — A — Mg — Od
— Șes — Taa — Restaurant — Ideali — 
Rio — Iarna — TU — R — Lac — Pești.

Vl
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Foileton

Fa!s tratat despre „cozi" Reclame I. F
ceva la care se 
confunda cu instj- 
pe aceleași prin- 
început să existe 

traver- 
continua 

noas- 
de 

.grupir”),

Cozile sînt 
stă. (A nu se 
tuțiile bazate 
cipii). Ele au
odată cu epoca recent 
sala și probabil vor 
încă mulți ani după era 
tră. Cozile sînt o înșiruire 
persoane (de obicei 

care vor’să obțină cu orice preț 
Ca înlocuitori pentru cozi 

ți 
se
o

nea de coadă se mai 
și-n alte ipostaze. De 
„A se ține coadă după 
„regimul” trecut știam 
cea acest lucru. Acum 
știm nici asta. Unele 
intrat în proverbe: „ 
ursul coadă”.

întîlne.ște 
exemplu: 
tine”. Jn 
cine fă- 
nu mai 
cozi au 

,D-aia n-are 
iă”, sau au primit nu

me de plante: „coada șoricelu
lui”, „coada calului”... Ultima 
nu are nici o legătură cu- o 
altă parte componentă a aces
tui animal cu care se aleg cel 
care mai cred și acum că statul 
la coadă e unica soluție.

Cu coada se pot face tot fe
lul de lucruri. Se poate chiar 
și privi. „L-a privit cu 
ochiului și el a crezut că 
nu-1 vede”. Dar l-a văzut. 
ea-1 privește direct 
șuieră printre dinți: 
am luat tocmai pe 
atîția. Trebuia să te 
la coadă!”.

îndeobște noțiunea 
e un element de final. Se pare 
insa că ea va continua sâ existe 
pină în pînzele albe. Sau roșii? 
Depinde de dumneavoastră. Că 
așa-i cînd își bagă dracul coada.

Mi rcea AN DII AȘ

(cronică
rimată)

O vecină, la „curent", 
a dat și ultimul cent.
Ar fi dat minus o mie 
de-ar fi avut butelie. 
(Chiar de stați fără curent 
nu uitați să fumați I<ENT!)

ceva.
se folosesc pilele, cunoștințele 
relațiile. Pentru a le obține 
întrebuințează MITA, (nici 
legătură cu firma japoneză).

Cei care stau la cozi sint niște 
oameni romantici care pot 
chega aici ni le prietenii de 
rații, ținindti-.și locul unul 
tuia cind intervin necesități 
gonte.

Cei care nu stau Ia cozi o 
din (roi 
an bani 
doar cei 
dinții.

In epoca modernă 
produse prezintă coadă. Exemplu: 
„Vecine, vezi că a băgat pîine 
la colț. Dar e cu coadă!” (Din 
păcate nu putem spune același 
lucru si despre zahăr). Noțiu-

motive: nu 
sau intră 
din urmă

D E R I S U L U M
la ședința de

— Am pus, in sfirțil, in practică ideile 
urbanism.

ești acela care 
In timpul ședin-

Dezvinovățire
partid

— Dumneata 
a ic it din sala 
V«?

— Cum să fiu eu. Doar nu ma 
credeți somnambuli

Turistică
♦Blidul: — Priviți acest lao 

minunat! Aici se afla odinioară 
o moară de vînt.

Turistul: — Și a fost demo
lată?

Invidiosul
il.a gradina
— Abia nu 

au și primit

zoologică 
sosit din 
locuință.

junglă și

«

I.a figurat

— Unchiul meu are
de țl se face părul măciucă.

o meserie

în- 
d ri
al
ii r-

fao 
nu 
GA 
cei

coada 
cu ea 
Acum 

în ochi și-i 
de ce te

ii ne? Erau 
las să stai

Sticlele noastre de lapte 
ori sînt sparte-ori nespălate. 
Tot ce nu-i subvenționat 
e ori vechi, ori „piperat". 
(De-acum pîn’ Ia revelion 
orice zi cu JELI-BON!)

fo.irle multe
de coadă Filmele dacă sînt scumpe 

nu uitați că se pot rupe!
Stați în sală, voi, mari „fani", 
singuri printre șobolani.
(Orice durere acută
doar cu KODAK se mai uită!)

ir

din 
pas-

Ma-

PE STADIOANE
(Viata cu sosirea toamnei ora de începere a meciurilor 

divizia naționala, in luna septembrie este 17. Celelalte divizii 
trează programul stabilit fără nici o modific.;;e,

FOTBAL. Divizia A, 5 septembrie, ora 11,0a: Jiul — FG
rnmureș. După ce au activat împrcunft în elita fotbalului româ
nesc, cele două echipe au trebuit să coboare ștacncta pînă la eșa
lonul secund, fiind acum, din nou, față în față pentru două puncto 
ce pol Jtîrna ca un fir de pâr in lupta pentru promovare.

RUGBY — ora 10. Premieră Națională. Minerul Lupcnl — 
Știința Petroșani. Gele doua formații se înlilnesc pentru prima 
dată într-un duel de Al și interesul per tru rezultat credem că 
este enorm. Minerul așteaptă prima victorie după trei eșecuri 
consecutive, iai Știința, vrea sa răzbune, poate, o despărțire cere
brala.

DUMINICA, 6 septembrie, Ora 11,00. FOTBAL, DIVIZIA B : 
Minerul Lupcni — Minerul Anina; Minerul Uricani Petrolul 
Ștoina. Doua meciuri al căror interes depășește de mult cota aș
teptărilor. Singurul refren „victoria".

CAMPIONATUL JUDEȚEAN: Minerul Aninoasa — Cl'R Si- 
meria; Parîngul Lonea — Minerul Vulcan.

I 1
crinii-

lurdic

azi-noapte s-a 
mera mea de 
batl

— Păi, de ce
— Am încuiat-o eu, dar 

bătui era deja

strecurat In 
culcare, un

n-ai încuiat
*

Jidelilatc
— Dacă n-ni 

mine, te rog să 
de n mă înșela

— Val, de ce nu 
mai repede!

să
mi-o spui 

cu

mai ții la 
Înainte 

altcineva, 
nii-ai spus

«
Ambiguitate

— Tn< liipuicștc ț| drană <-A

ca- 
băr-

înăuntrul

ușa? 
băr-

Pensionare
— A fost un 

nant. înainte de a mă despărți 
de colectivul de muncă, am fost 
rugat să-ml exprim o ultimă do
rință.

— Șl care a fost aceea?
— Să mu primească din nou 

la muncă!

moment cincilo-

Spre-a obține-o adeverință, 
cu multă bunăvoință 
vă aducem noi spre știință: 
trabă-o altă adeverință! 
(Chiar de toate ies pe dos, 
nu uitați, luați BASTOS!)

Orice vreți neapărat, 
ieftin și nc-ntîrziat, 
vă rugăm, nu fiți avar, 
băgați mîna-n buzunar!
(Cind nimic nu mal contează, 
MITA, totuși, vă salvează!)

Cind soția vă înșeală 
cu cine s-a nimerit, 
nu beți apă minerală 
...că zic că v-ați otrăvit! 
(Chiar de-ajungeți in instanță, 
EIES PILSEN, o speranță!)

4

>

Cind ridicați telefonul 
șl pe loc nu vine tonul, 
nu fiți .triști, nu disperați, 
că vă vine-n schimb „talon ui"! 
(Greutăți de orice fel, 
prevenițl prin ALCATEL!)

4

4?
'Ti:

Dacă nu aveți răbdare 
și-n nimic nu reușiți, 
sugerăm Ia mic, la marc: 
Vă rugăm să „vă-nvîrlițir 
Tot TV-»1 ne învață: 
TITAN-ICE... altă viață!)

}

Mircea ANDRAȘ

Pagină coordonată de \ u..„ ..... . i . v .' rvis-rfi ,
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MICA PUBLICITATE!
FELICITARE

PĂRINȚII Gaiță Rovin șl Elena și Buza George și Victoria, 
frații Daniel și Liviu urează tinerilor Daniela și George „Casă de 
piatră" și multă fericire. (4364)

ANIVERSARI
FAMILIA și prietenii adevărați îi urează „La muiți ani!" lui 

Prcduț Nicolae, Vulcan. (4330)
FIICELE, fiii, nurorile, ginerii șl nepoții, dăruim 

noastre Tăzlăoanu Roza-Steluța la împlinirea frumoasei 
de 85 ani, toate florile din lume și dragostea noastră. „La 
ani !“. (4358)

DOAMNEI Elisabeta Retegan, multă sănătate și „La muiți 
ani !“, la aniversarea zilei de naștere. Nepoata Ana-Maria, Flavla, 
Nonu și soțul. (4367)

iubite! 
vîrste 
muiți

Situația cazurilor de SIDA

DIVERSE
CLUBUL Sindicatului liber al E.M. Petrila

ANUNȚ IMPORTANT
In anul școlar 1992—1993, în cadrul Clubului muncitoresc Pe

trila, patronat de Consiliul Sindicatului liber al EM Petrila, vor 
funcționa următoarele cercuri tehnico-aplicative, cu locuri limitate:

—• Croitorie, coafură, manichiură-pedichiură, cosmetică, depa- 
, natori Radio-TV, contabilitate generală, dactilografie-secretarlat, 

ospătari, barmani-vînzătorl, limbile engleză și franceză.
Informații și înscrieri zilnic la Direcțiunea Clubului Petrila, 

între orele 8—20. (4294)
SOCIETATEA Comercială TRANS—PHOENIX SRL organi

zează excursie la Budapesta, cu plecare 9 septembrie, ora 18 din 
Lupenl. Preț Informativ: 4500 lei. Telefon 560697. (4372)

CELIBATAR, caut gazdă în Petroșani, de preferință zona Pier 
țel. Adresați la Restaurantul „Prietenia" (Mitică). (4363)

V1NZAR1
I VlND urgent carosată cu motor Savicn șl cabină dublă, stare 
T foarte bună. Lupenl, telefon: 560212. (4371)' •  ■  ■  

VlND tobe PEARL. Relații, Vulcan B-dul M. Viteazul, bloc 
D6, sc. 11, ap. 40. (4362)

VÎND garsonieră Petroșani, zona centrală șl mobilă. Informa
ții telefon 541052 sau 541022. (4359)

VlND certificat de proprietate, preț informativ 50 000 lei. 
telefon: 541447. (4357)

VÎND mobilă sufragerie. Petroșani, 1 Decembrie, bloc 122/21. 
(4360)

VÎND spațiu comercial amenajat. Relații: telefon 542761, In
tre orele 16—18. (4365)

MAGAZINUL RTV din Lupeni (cartierul Vîscoza) vinde 
vizoare color, video, combine muzicale. Termen garanție: 1 
(t376)

VÎND dubiță Barcas, 1,5 tone, an fabricație 1984, stare 
fectă dă funcționare. Uricani, strada Muncii, bloc 19/21. (1373)

VÎND Skoda S100. Petrila, 8 Martie, 14/20. (4377)
PIERDERI

PIERDUT carnet handicapat pe numele Murică Gheorghe, t- 
liberat de Asociația handicapaților Petroșani. IL declar nul. (4375)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Irod Ion, elibe
rată de UPG Petrila. O declar nulă, (4374)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Glej Mircea, eli
berată de EM Bărbătcni- O deda» nulă, (4356)

COMEMORĂRI

' VÎND
ții telefon

i telefon41447.'’(4357)

(4360) _

i
tele- 

an.
i 

per-

Vizita într-o secție unde sînt Internați bolnavii de i 
SIDA este o experiență care nu se uită, deși condițiile de 
acolo nu mal sînt nici pe departe aceleași de ceea ce ne-a 
prezentat la Televiziune la începutul anului '90. Gopii cu 
cadaverice și trupuri scheletice nu mai există decît în fotografii | 
personalul șl-a revizuit atitudinea față de micii pacienți și de la 
costumele speciale de protecție de acum doi ani s-a ajuns la con
tactul direct 
naiul secției 
primite din

O astfel . , ______________  __________
„Victor Babeș“, din'București. Aici sînt internați în medie 70 de 
copii de vîrste foarte mici și în acel moment și două tinere aflate 
într-un stadiu avansat al bolii. Deși copiii cresc în lungime și 
greutate, nedeosebindu-se în aparență cu nimic de un copil nor
mal, se înregistrează un deces, o dată Ia cinci luni.

Din cele relatate de șeful acestei secții, profesor doctor Ludo
vic Păun, autor a mal multor lucrări despre SIDA, am reținut 
că primul caz al sindromului lmuno-deficiențel în România a 
fost depistat în 1985, fiind vorba de un cetățean român de 43 de 
ani, de profesie însoțitor de vagon de dormit șl care era... homo
sexual. El a decedat la scurt timp după depistare, stadiul în care 
se afla fiind foarte avansat.

Incepînd din acel an și pînă în decembrie '89 s-a făcut un 
test tuturor studenților străini din țară, din 6000 de testări depis- 
tîndu-se 7 seropozitivi, toți din Africa, nlciunul arab, în ciuda 
supozițiilor.

Specific României este numărul extrem de mare de cazuri în' 
rîndul copiilor, mal mult de jumătate din copiii bolnavi de SIDA 
din Europa fiind români. După depistarea la Constanța a primelor 
12 astfel de cazuri, acum numărul copiilor bolnavi a ajuns, con
form raportului făcut către OMS, la mijlocul acestui an, Ia 1770 
de cazuri.

Numărul adulțllor suferind de această boală este Insă tnio 
comparativ cu alte state și anume 106 cazuri, în timp ce Austria 
are 750 de cazuri, Italia peste 12 000, Spania peste 13 000, Franța 
18 000, iar Germania aproape 8 000 de cazuri.

pe la depistarea primului seropozitlv în România șl pînă In 
prezent, au decedat peste 33 la sută din bolnavi, șansa maximă 
de supraviețuire fiind în jurul a 10 ani, în funcție de rezistență 
organismului.

Pînă la descoperirea unul vaccin împotriva acestei maladii, 
pentru care ar mal fi necesari 5—6 ani după estimarea specialiști 
tilor, singura soluție rămîne educația preventivă.

Robert HUMMEE

maladia 
yiață 

i fost 
figuri

cu copiii, muiți dintre ei fiind luați acasă de perso- 
simbăta șl duminica. Dotarea asigurată de ajutoarele 
străinătate, este mult superioară altor saloane.
de secție funcționează în Pavilionul B al Spitalului

HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Reuniune de familie, cu prea 

mult fum și prea puțin foc.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Riuri de tandrețe, căreia nu-i 

puteți opune rezistență, se re
varsă asupra dumneavoastră, 1- 
nundîndu-vă...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Visata aventură cu ochi verzi 

Vă bate în fereastră.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Neînțelegeri cauzate de inter
pretarea diferită a noțiunii de e- 
conomie.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Gestul de solidaritate cu mica 
dumneavoastră suferință vă co
pleșește.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Veți suporta mai bine singură
tatea, împărțind-o cu un Vecin 
la fel de singur.

PRONOSTICUL NOSTRU

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

i Trecere, in viteză, pe la biroul 
stării civile.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Cu puțină discreție și multă 
îngăduință creștinească, puteți e- 
vita un scandal.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Bucurii de nedescrls vă oferă 
joaca nevinovată a unor copil, ca
re s-au dezbrăcat de vîrsta lor...

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

Biserica lui Dumnezeu vă adu
nă sub același acoperiș cu cel 
pe Care l-ați crezut dușman...

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

i Rană adîncă, din vîrful p ni
ței...-

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Sinteți „arbitru", la un dialog al 
generațiilor. ,

I

7. Milan — Foggia
8. Napoll •— Brescla
9. Roma — Pescara

10. Sampdorla — LazlQ
11. Torlno — Ancona
12. Udincse — Inter
13. Reggiana — .Veronă

1. Dacia U. — „U” Graiova 1,
2. Progresul — Steaua
3. Sportul Stud. — Farul
4. Atalanta — Parma
3. Gagliarl — Juventus
6. Fiorentina — Genoa

I,

KJ

X
1
2 

N

13

i

,1

I

»

Grup Școlar Construcții 
de Mașini Petrila

Programul TVLACR’lMI, flori și dor nemărginit, pibs omagiu, recunoștință 
și prețui, e veșnică pentru sufletul dragului nostru

HAIDU ȘTEFAN (PIȘTA)
la împlinirea a 6 săptămînl de cînd ne-a părăsit.

Nemingîiata familie. (4345)
SOȚIA și fiicele amintim, celor ce I-au cunoscut, ca se împli

nesc șase ani de cind ne-a părăsit dragul nostru
GOLdOȚIU MARCEL

Nu-1 vom uita niciodată. (4339)

SOȚIA, copiii, sora, rudele și prietenii anunță cu o ncmărgi- 
nită'durere in suflet trecerea unui an de la decesul celui care a fost 

PEȚRESCU FLORIAN
cel mai minunat soț șl tată, un neprețuit prieten. Kll te Von) uita 
rfieioclață. (4369) . i i ■
^r"- ~ . rrr^u- • ■■ i i 'Ș..,. / j/ . i ,ț

, AU TRECUT șapte ani de la dureroasa despărțire de dragul 
imâu'soț,

IOAN DUMITRAȘ
. Amintirea sufletului sau generos și bun rămine vie pentru 

nȚnC. Soția. (4366)

' ȚRIST și pios omagiu ța împlinirea a șase luni de la moartea 
luȚițulul meu soț

TIiALER LUDOVIG
Șl Un neprețuit soț. Soția șl cumnațil. (I3<)R)

FIICA, soția, frații, nepoții șl finii anunță cu aceeași durere, 
, trecut .șapte ani de cînd ă trecut pragul veșniciei, iubitul 

‘lor tulii, Soț, frate și unchi i
HALASZ IRIMIE

, Intimi și florj pe tristul niormînt. (1327)_________________

FA.MJLIA Ureche anunță cu durcrC că se implincsc șase 
iț ini do la trecerea in nefimța a celui ce A fost

URECHE VALERIAN-MIRCEA
Te plîngem mereu șl nil to vom da uitării. Veșnică să ți fio 

pomenirea din neam, in rteam, (1355)
t».~ ~~~~~~~~

t 1

t

I

Organizează l

admitere Pentru Școala Postliceala : Proiectant 
Industria Construcțiilor de Mașini.

concurs de 
in

înscrieri, în perioada 1—7 septembrie 1992.

Concursul va avea loc în dala de 9 septembrie 1992.

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S.C. ZORI NOI S.A.
Relații Ia telefon

93 - 545972

9,00 Bună dimineața!
9.50 Șahul de la A la 2.

10,00 Actualități.
10.10 Ecran de vacanță,
11.10 Alfa șl Omega.
12,00 Ilinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Ecran de vacanță.
14,45 De joc, de dragoste, de 

dor... Muzică populară.
15,00 Al doilea război mondial.
15.30 Magazin cinematografic.
1G,3Q Concurs ANF: „Să ne cu

noaștem străbunli’\
10.35 Expo Sevilla '92.
16,55 FOTBAL: Electroputere — 

F0 Brașov, în cadrul etapei. 
a V-a a diviziei naționale.

18.50 Mapamond.
19,15 Teleenciclopedla.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS.
21,40 Săptămina sportivă.
22.10 „N-am noroci Ce să fac?” 

Retrospectivă Anda Gălugă- 
rcanu.

I
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