
PARLAMENTARII NOȘTRI
Sintem în măsură să v ă informăm că. intrat în noul Parlament, înainte de re-

dcocamdată, din județul Hunedoara, nu di stabiliri, următorii:

în Camera Dsputațiior
Mihai Bucur—COR (PNȚCD), loan T.miș - FSN 
Cheorghe Ana — FDSN și Aure! Sîrbu — FDSN

Conform legii, B.E.C., mai are de re- taților și toate cele trei mandate în Senat,
partizat patru mandate în Camera Depu- zz/zz/,'Z'zzzz/.'Zz/zz/zr/zzz/r//z//r////,z/47///zz/zzzzz///zzzzz/zz/rzz/zzz/z/z/z//zz/z/zz/z/z//z/zzz//z///z/z/z//zzzzz/zzzzzzz/z/zzzzz#z/

| Tot tulburi
I
| Va mai tr<.ce niscaiva timp pină 
Icînd viața, în toate comparti

mentele, segmentele și etajele 
ei, va intra în matca democrației 

Icare presupune ordine. Degeaba 
declarăm, în cele mai variate îm-

I prejurărl, că vom respecta legile 
J țării, dacă noi înșine ne înnoim 
9 greu și avem unii față de alții 
| atitudini, gesturi, chiar compor- 
A tamente de desconsiderare.
• Și ca să nu pară a fi un motiv 
ode speculație, mă gîndesc la un 
| fapt mărunt, însj cu sensuri mai 
J adinei și largi, de natură socia

lă. Intr-o zonă circulată și ală- 
$ turi de un imobil a cărui con- 
Z strucție stîrnea, acum cîțiva ani. 
* admirație, un locatar, din comn- 
gditate, a zvîrlit pe fereastră 
| gunoiul menajer. E .si acum a- 
{ colo, trecătorii întoreînd capul, 

dezgustați, cînd-ajung pe acolo.
S Este vorba despre blocul 8 dc ; 3 
| strada Avram lancu din Petro

șani. Des! acolo trăiesc zeci de 
| familii onorabile, iată că este «u- 
£ ficicnt. ca în cunoscuta zicere 
4 că este de-ajuns un par la un 

car cu oale, să fie un singur ins 
î care să aibă un alt stil de viată 
j Așa cum spunea cindva. acum 
j mai bine de două sute de ani, 
' Buffon. precum că „stilul este 
jomul". Și uite-așa ne tot minu

năm că trăim.în mizerie, cit se 

I. . . . . . . . . . . . . . . . .

poate dc evidentă vinerea dup. 
amiaza in piața din Petro->..ni 
atunci cînd se sparge tirgul.

Toți cei care au ajun^ in fel.i 
rite vizite prin țările d n v< ,1 
și nordul Europei, in Germ, n ■ 
îndeosebi, se înapoiază entuzi 
mâți de ce-au văzut acolo, fund 
izbiți de spiritul ordonat .iui 
toată viața socială.

La urma urmei trebuie »ă spu 
ncm cinstit, cu mina pe inimă 
că la un asemenea standard d. 
viață socială putem trăi si n- 
Cu sineura deosebire că acru 
se sancționează, prompt, politic 
și usturător, orice abateri- d- 1., 
regulile sociale. Dar la noi. m 
s-a creat încă un cadr-i legal c 
re să fie ca un ochi permanen- 
deschis către viața social 
primul rînd deoarece ai-’i 
concentrează tot ce »vr-m r ■ 
bun sau mai rău, în n >i in in

Abia atunci cînd ioni ini 1 ,e 
să ne facem, corect i cinstit da
toria acolo tinde sîntom <; -g.
și relațiile dintre noi vor avea 
altă configurație d-eo m > < r s- 
pectindu-ne pe noi. ,v..n ,)n
derați.a și pentru ce! le mi. 
chiar în aceste vremuri cînd a- 
pele sînt încă departe le a se fî 
limpezit. .

Tiberiu SI*. VI t !il

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI
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Pe stadioane
SlMBATA, 10 OCTOMBRIE. Ora 10 Rilgby.

ȘTIINȚA PETROȘANI — CFR CONSTANȚA. Stud nții intr. 
d n nou in „campionat". după două etape d<- Cupă, cu gin-dul l i 
o victorie care să-i scoată din „placajelzbaterii interne. Meciii' 
acesta poate oferi publicului incă o confirmare a mar lui polen 
țial fizic și psihic al Științei.
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GLUMĂ DE MESTECAT în pag. 2-:3 I

săraci din co
de mai multă 
în posesia inui 
dc la limita to

Refuzul Camerei Reprezentan
ți.or a SUA de a acorda Româ
niei clauza națiunii celei mai fa
vorizate ne-a mlhnit pe toți. Cum 
românii fac haz de necaz și in 
situații foarte grele, chestia cu 
acordarea clauzei mi-a rearmmit 
două bancuri asemănătoare si
tuației politice create. lată_le.

I
Locuitorii mai 

muna Y, doreau, 
vreme, să intre 
petec de pamint
calității cu locuitorii din comuna 
X

Metoda de „negociere" o con
stituia mutarea indicatorului ru
tier cu 2—3 metri în interiorul 
celuilalt. Astfel, intr-o noapte, 
cel din localitatea Y mutau n- 
dicatorul de la locul lui. cu 2—3 
metri înspre cei din locali atea 
X; in noaptea următoare, cei 
X puneau indicatorul La loc. 
tot așa...

Constatînd că .negocierile’ 
cestea rămin fără rezultat, 
din localitatea X. au scris mare 
pe indicator: „PUPAȚI-NE IN 
C..

Vazînd această blasfemie, cei 
din localitatea Y au răspuns la 
rindul lor: „ȘI NOI PE VOI I".

II
Apropo de informarea Songre- 

sului american făcută dp „româ-

din

a
ce*

Oamenii,
Problema apei potabile 

a d'-veni o obsesie, lată că după 
„criza 1 de săptămîna trecută, și 
din Sohodoi ni se transmit sem
nale că in zona Ploștina nu 
curge de mii mul timp încoace, 
ap.i de nici un fel. Ne am inte
resat asupra situației la secția 
apa-canal din Vulcan a RAGCh 
P' ’.roș ini. unde am aflat ră vi- 
novați sînt cetățenii din această 
zona. Aceștia, probabil din ne-

CU
pare

Tom Lan tos : 
zice că, înainte 
'89. o echipa a 
o descindere la

de d°cem- 
secur lății 

locuința u-

Ex-

cai c

nou:

nul"
Se 

brie 
face
nui cetățean.

— D-ta ești Popescu do la 
terne ?

— Da, eu sînt.
— Cautați I
Și „băieții" caută, după 

raportează :
— Nimic, șefule I
Nervos, șeful întreabă din
— D-ta ești Popescu de la Ex

terne. care, acum o sâptnmină. al 
fost la Ambasada americana. în
de ai dansat cu o ziaristă strună?

— Da. domnule, eu sîntl
— Cautați l
Și „Lăieții” caută din nou ră

vășesc biblioteca, desfac mobila, 
demontează parchetul,

— Nimic, șefule I
Foarte nervos, șeful 

rect la subiect :
— D ta ești Popescu

trecc di-

Fx-de la 
terne, care, acum o săptâmînă. ai 
fost Ia Ambasada americană. i:n 
de ai dansat cu o ziaristă stră nă 
și i-al șoptit la ureche, că ai 
două DIAMANTE ca două testi
cule ?

— Nu. domnule, eu i am șop
tit că am două TESTICUL B ca 
două diamante 1

Feraru ADRIAN

mina lor...
știință sau din lipsă de ocupa
ție, n-au găsit altceva de făcut 
dccit să taie fusul la 4 vane, o- 
prinrl practic alimentarea cu apă 
a întregii zone .

Remedierea 
sc hi in barca 
rilor, lucru 
muncă. Ne 
băni: cine 

noua instalație, odaia montată, 
nu va avea aceeași soarta? (T.V.)

lucrării implică 
vanelor și a (usu

ce cosffl b Ini 
permitem sa între 
are ceri it mlinca că 

instalație,

șl

Căldura—o problemă 
care nu ne lasă 

reci I

I
I
I

MINERUL LUPENI
„Ficni", Minerul va baie cun nou ia porțile victoriei. A tost 
dem", timp de analiză pentru înfringere. dar și pentru pregătire 
victoriei. Avem încredere în cei 11 plus cei peste 2000 de „foti 
liști" din tribună.

. . După
Minerul va bate din nou la porțile victoriei. A fost

Fotbal, divizia C. MINERUL VULCAN — MUREȘUL DEV.t 
Duelul este inegal, nu numai prin valoarea echipelor, dar si pru 
diferența din clasamentul „adevărului". Victoria gazdelor nu p->.at 
fi pusă la îndoială. MINERUL BARBA TENI — MINERUL T' 
LIUC. O partidă de 1 X 2. după rezultatele obținut în ultim ■ 
doua partide. Totuși, publicul vrea acel 1—0, care înseamn-ț v>< 
toric.

Adevărata fală a Italiei (.1)
Dnce-m-aș și m-aș tot duce...

Așadar, într-o dimineață de 
duminică am plecat de la Petro
șani, ca un intrus in familia bel_ 
ltinezilor din Valea Jiului și din 
împrejurimi. Datorită respectu
lui pe care îl port acestor oa
meni minunați — respect care 
mă va însoți pină la sfirșit îl z.- 
lclor mele — iala numele aces
tora: Passudetti, Martinis, Fanta
sia. Olivcr, Ixnlza, Olivier. Lasso, 
De Lasaro, Coradini. Di Gaspero, 
Foniutti, Dc Valerio, De Biazi.

Mi se învălmășeau 
făcindu.mi probleme, 
granița cu ungurii. Cu mina 
inimă, declar că vameșii 
tlații unguri au avut cca mai fru
moasă comportare în comparat'» 
cu toți ceilalți omologi din Crea
ția, Slovenia, ba chiar .șî din ita
lia. Ne.ii fost ușor să trecem gra
nița. datorită vizelor obținu c di 
doamna Blendea și, mai "des. la- 
toritft maghiarei impecabile pe 
care o vorbea gorjeanul D in 
Blendea. care a făcut scurta la 
miini, explicînfjti-le ungurilor 
că noi nu votăm cu Funar. Ion 
diat după graniță, In noapte, c.n ■ 
pe cer carul mare era același în 
Ungaria ca și în Gorț, ne am o_ 
prit la o circiumă particulară, 
permițîndii ne să ne dăm o b re 
cu 35 dc formți halba. A lică

gind irile, 
p--nlru 

pa 
■-1 sol- ■«am

La granița cu croații, 
toc umflat și cu grade 
nu le merita ne.a admoa 
sintem romani ?i ne-a 
traseul cu citeva zeci ie 
tri. Spre Slovenia. Fim I 
lipsită de nenoroc.rile-
lui, Slovenia ne-a perini- 
nuarca periplului no-tra 
ncsc. Fără vama Fără 
bagaje, 
pentru 
sintem

Cînd
la Trieste. era ca și cina 
ce, de la Pol it iste, gran ia 
tre Hunedoara ,și Gorț. 
tați. Amabilități, chiar

Undeva, in stingă a i: > a 
nostru „IVECO'

• HZ
C
Jl

■o-itr

li 4 IM-
IC 

sl’jt 
d-i ,it 

s 1. 111- -
z. nă

■ i-
r.
i ,e- 

>> lr>
Fără să ne c< rte nin ni 

că. in nevinovăția no,.st,ă, 
români.
am intrat in It ii a

<1
pe 
re- 

i:n-

175 lei Altă viațfil Era gata gata 
să cintăm și noi cu chefliii din 
circiumă o melodie de of și de 
inimă .albastră, cu msle săi.'ni 
unguri întirziați la local, pe cînd 
se crăpa de ziua.

■riToll- 
caritate... 

.lui 
de la O.l I IJ va, 

ne suridea un soare Iov.- uto da 
zori noi.

INTRAM IN ALTA I, ’A;K : 
I T A I 1 A..

La prima stație de benzina nu 
știam să folosim toal .'tel i- 'ja 
ne simțeam mici și nn ,v ml -ca 
cu nimic faptul că-l citi-, n pe 
Giuscppe Ungaretti

Familia „.lin Piavi'“ ^im-.'se 
acasa. Ziaristul — intr o ' .'■a a 
făgăduinței.

Mirica IJIJORE.SCU



2 ZORI NOI VNERf, 9

*
1
’l
’l

•l•i

Termoficarea - speranța căldurii noastre Mareșalul Antonescu a zis :
Este mai mult ca sigur că iarna care se apro

pie ne va crea, în acest an, suficiente problema. 
Premisele unei asemenea concluzii de ansamblu 
sint date de numeroase argumente a căror de
monstrație este dată de realitatea cotidiană po 
care o traversăm fiecare dintre noi.

Nu ne-am propus să realizăm un demers 
exhaustiv asupra principalelor aspecte ce ne 
fac să apreciem că iarna va fi grea, ci ne limi
tăm să luăm doar un singur segment compo
nent al vieții noastre, a celor din Valea Jiului,

asigurarea agentului termic pentru încălzirea 
apartamentelor noastre și a apei calde menajere, 
ca un minim necesar de confort. Asta, deocam
dată, căci în zilele ce urmează vom investiga 
și alte segmente ale vieții noastre sociale, în 
special cele legate de aprovizionarea populației, 
care în fiecare an ne-a creat probleme și anume 
de asigurarea cu energie electrică, combustibil 
solid și altele.

Concluziile echipei noastre speciale de re
porteri, care s-a deplasat în localitățile Văii 
Jiului, în cele ce urmează.

I

Guvernul Stoiojan a parodiat :

U. E. Paroșeni

PETRILA
de 
a- 

esle

(Jiujui PMri.a, m materie 
termoficare, are un specit o 
parte, prin faptul că nu 
racordat la magistrala de termo- 
licăre a Uzinei din Paroșeni. Ga 
și pînă acum, asigurarea termo- 
ficării și a apei, menajere, pen
tru blocurile de locuințe se face 
tot prin intermediul centralelor 
termice de tip trad ționai, sp; 
fice Văii Jiului, ce foloseso 
.ursă de energie cărbunele.

Sigur, din punct de vedere 
efieienței, acest lucru poate

A

Intre dorință și
realitate

i
i
1

eci-
ca

de Gospodărie comunală și loca- 
alte 5 au trecut în su- 
secției Prestări de scr_ 
CT 3 este de mai mult 
administrarea domnului 
și a echipei sale, pentru

al 
fj 

un ci-știg sau poate fi un dezavan
taj, dar din punct de vedere al 
menținerii echilibrului ecologie 
pe timp de iarnă in oraș, cu si
guranță este un dezavantaj, căci 
este știut că aceste ccntrde răs- 
pindcsc in atmosferă mari canti
tăți de fum și funingine, al căror 
efect se resimte pe tot cuprinsul 

este
e- 
in

otașului. Dar acest aspect 
mai puțin important, deși el 
xistă, atunci cînd oamenii au 
apartamente căldura și apa caldă 
de care au nevoie.

In orașul Petrila, funcționează 
in momentul de față 11 centrale 
termice, pe bază de cărbune, toa
te aflate sub jurisdicția RAGCL 
Petrila, care răspunde aut de 
exploatarea lor d.n punct de ve
dere tehnic, cit și de eficiența 
căldurii asigurate. Deci principa
lele concluzii ce sc desprind la 
nivelul orașului poartă girul con
ducerii RAGCL și al specialiști
lor ce se ocupă dc aceste cen
trale pentru ca ele să funcțione
ze in condiții corespunzătoare pe 
iot parcursul iernii.

Dl. ing. Adrian Soare, directo
rul RAGCL Petrila, ne spune câ, 
in general, in iarna car? se a- 
propie, la nivelul orașul ai I’c- 
trila, sc pare că nu vor fi pro
bleme deosebite. In vara acestui 
an, toate centralele au suporta1 
reparații și îmbunătățiri, iar la 
nivelul regiei au fost luate unele 
măsuri de mai bană organizare 
a funcționării și urmăririi as
pectelor legate de centrare. Ast
fel, din cele 11 CT existente, 5 
au rămas in subo>dinea secției

tivă, iar 
bordinea 
vicii, iar 
timp în 
Someșan 
a fi reparată și repusă în func
țiune.

Cei doi șefi de secție care gi
rează funcționarea acestor cen
trale sint domnii Nicolac Giur
giu și Vasile Costachp, cara răs
pund în mod direct de tot ceea 
ce se întîmplă cu și la aceste 
centrale termice. Dar iată, pc 
scurt, in ce au constat reparați
ile din această vară la unele din 
centralele termice ale orașului 
Petrila. La CT 7: s-a montat un 
nou grup de pompe hidrofor i noi 
pompe de apă caldă menajeră ; 
s-au curățat schimbătoarele de 
căldură ; a fost montată pompa 
nr. 2 pentru sporirea căldurii; 
a fost schimbată în totalitate Ins
talația electrică.

La CT 11, reparațiile au cons
tat în: verificarea amănunțită a 
celor 16 cazane, separarea coloa
nelor de apă menajeră (col. 
bl. 54 și două scări din bl. 
Au fost montate noi pompe hi
drofor; s-au înlocuit pompele de 
căldură; s-au montat trai 
vase pentru hidrofor și a 
deviat canalul termic pe 
țiune de 60 ml. Reparații și mo
dificări consistente a suportat 
șl CT8, la care s-au separat blo
curile de căldură, s-au separat 
coloanele de apă caldă, a fost 
schimbată instalația electrică 
pentru a fi adaptată la cerințele 
de asigurare a unei puteri mal 
mari generate de sporirea capa
cității centralei. Nici CT2 nu a 
fost neglijată. Prin acțiuni susți
nute a fost înlocuită colo-.na ter
mică de la CT pînă la farmacie, 
crcîndu-se astfel posibilitatea 
limentării cu energie termică 
a Complexului comercial din 
Martie, aflat de ani de zilo 
mare suferință de căldură, ca

1.
55).

noi 
fost 

o por-

a-
Ș1
8 

în 
să

cal- 
Lonea 
unele 

schim- 
la blo- 
porțiu-

nu mai vorbim despre apa 
dă. Centrala termică din 
(CT 6) a suportat și ea 
îmbunătățiri, constînd in: 
barea coloanei termice de 
curile B9, B12, B14, pe o . .
ne dublă de 280 ml, în schimba
rea coloanei de apă menajeră și 
alte modificări la sistemul de 
pompe. La CT 5 au fost efectua
te lucrări de echilibrare a pre
siunii de apă, prin îmbunătățirea 
sistemului de pompare, la CT9, 
au fost înlocuite sistemele de dis
tribuție a apei și separare a căl
durii, iar la celelalte centrale, 
10, 1 și 4 s-au efectuat numeroa
se modificări și îmbunătățiri 
prin care se speră că s? va asi
gura necesarul de agent termio 
pentru încălzirea blocurilor ra
cordate la aceste centrale.

Un loc aparte in preocupările 
RAGCL l-a constituit și îl con
stituie încă, repunerea în func
țiune a Centralei Termice nr. 3, 
cea aflată în administrai ea echi
pei condusă de dl. .Someșan și a 
echipei sale, centrală care a 
creat mari probleme și nemulțu
miri cetățenilor orașuiui, caro 
au avut neșansa să beneficieze de 
serviciile acesteia. După cum ne 
spunea directorul regiei, în a- 
ccastă toamnă GT3 este gata pen
tru a intra în funcțiune, elimi- 
nînd astfel calvarul trăit de oa
menii blocurilor racordare. După 
lucrările efectuate în această va
ră, CT3 se află în probe tehnolo
gice, existînd încă de lucru 
izolarea conductelor de po 
țeaua termică aferentă. Deși, așa 
cum aminteam, CT3 se află îq 
administrare directă la echipa a- 
mintită, conducerea Regiei a 
luat măsura de a acorila o mină 
de ajutor acestei echipe, lucrînd 
în contrafront la izolarea conduc
telor. După cum se prezintă si
tuația în momentul do față, este 
cert că, în această iarnă, oamenii 
vor beneficia de mult '’orila căl
dură în apartamente.

la 
re»

Centralele și stocurile

Dar
SC 
t>Q

Funcționind numai pj bază de 
cărbune, este limpede ca pentru 
toate centralele termice din ora
șul Petrila, problema numărul 
1 o constituie asigurarea stocuri
lor fio cărbune necesara p ntru 
realizarea agentului tqjmic. 
din acest punct de vedere 
parc că suferințele cela- ca
ocupă de centrale nu vor fi așa 
ușoare cum ar puica, eu toate că 
principalul furnizor de onrlr|rie 
este prepar.iția din Petrila. Prac
tic, lată de necesarul d? cărbune, 
normat la un consuni normal, iu 
regim de iarnă, stocurile existen
te sint aproape zero, dacă avem 
in vedere cu o singura centrala 
consumă, în 21 do orc, cam toț 
Hiitca tone de cărbune. Adică ora 
și’ tona, iar stocurile din Perioa
da a'-tu dă sint minimale in ccm 
par iție cu necesarul.

•Sigur, se naște, cu si.'iirunță, 
n diurn circa de ce nu se asiguiu 
«■t'aiiri i o peiio.ida mii înde-

acum 
cu ar

lungată, practica de pînă 
punind in evidență faptul 
fi necesar ca la fiecare centrală 
să existe un stoc minimal caro 
să asigure funcționarea acesteia 
pe cel puțin o săptămînă sau 
zece zile. Insă lucrurile na tînt 
deloo simple, Pentru »a aceste 
centrale să aibă asigurat un s'.oe 
minimal de cărbuno pentru po- 
rioadele amintite, dar mai alea 
pe timp de iarnă, este nevoie do 
bani. Numai o singură tonă do 
cărbune costă 17 800 iei, po curo 
ItAGCL trebuie să-l plătească 
Preparai ici. Insă lipsa banilor, 
generată și de inlîrzierca plății 
de către Asociațiile do locatari 
(pină in prezent RAGUIs Petrila 
arc dc încasat de la Asociațiile 
de locatari, peste J milioano lei), 
împiedică Regia să cumpere cai> 
‘itățilo de cărbuno necesare,

Pe Ungă toate acești piedici, 
mai mult sau mal puțin Justifica
te, se mai ridică încă » problemă

anume
11- 

cclo

de marc importanță șl 
calitatea slabă a eărbunelui 
vrat centralelor tcrnaice. Dc 
mai multe ori, cărbunclo cslc a- 
mcstccat cu piatră și sa știe că 
piatra nu ardo niciodată, ba mal 
mult, fiind introdusă în vetrele 
dc foc alo centralelor creează și 
alte nccazurL

Cu toate acestea însă, conduce
rea RAGCIs Petrila, ea și cea a 
primăriei orășenești stnî încre
dințate că în iarna oare bato Ia 
ușă nu vor fi probleme deosebite 
legato de asigurarea oaldurii și 
apei calde menajere în orașul 
Petrila. Cel puțin stadiul In caro 
se prezintă în momentul do față 
centralele termice, ca și repara
țiile șl îmbunătățirile efectuata 
în această vară sînt toi atite-a ar
gumente invocate de e.’i co răs
pund de funcționarea centralelor 
pentru a susține eîrtitudinca 
trecerii ft.ru probleme pi în Iarna. 
Sa sperăm că așa va fi, t **

Sezonul rece se apropie cu fie
care zi care trece. Îngrijorărilor 
noastre cotidiene, generate de ex- 

fi plozia necontrolată și apăsătoare 
‘ a prețurilor, li se mai adaugă 
I una. Vom avea căldură și apă 

caldă în apartamente, odată cu 
h apariția frigului ?
| Am adresat această întrebare, 

în numele cititorilor noștri, d-lui 
E ing. Alexandru Flaidăr, directo- 
Brut Elcctroccntralei Paioșcni. Și, 
® spre plăcuta noastră surprinde- 
»re, am primit răspunsuri 
| care nu lipseso optimismul
I certitudinile, privind asigurarea 

agentului termic pnmar. Gel pu- 
5 țin în ceea ce-i priveșto pe con-
_ sumatorii care beneficiază de ra- 
• cordul la magistralele de tcrrr.o- 
a ficare Vulcan — Petroșani — 
E Lupeni.
I — Domnule director, îri ce sta- 
- diu se află realizarea programu

lui de revizii și reparații la E- 
leclrocentrala Paroșeni, acum, 
cînd, de la o zi la alta, tempera
tura din apartamente poate 
tinge valori negativa ?

— Putem afirma ca încălzirea 
și apa caldă a apartamentelor din 
Valea Jiului, racordate la magis
tralele termoficării care porneso 
din clectroccntrala Paroșeni, va 
fi asigurată. încă din lunile iulie 
șl august au fost finalizate o se
rie dc lucrări de revizii și repa
rații, făcîndu-se și probele afe
rente. Livrarea agentului termio 
primar se poate face pe măsura 
necesităților, incepînd cu prima 
decadă a lunii octombrie. Gele 
trei cazane de cîtc 50 Megawați 
și boilerele de vîrf sînt pregătite 
să livreze agent termic, eu cîteva 
mici excepții. Este vorba de re
parația capitală de la cazanul 
nr, 2, care va fi finalizată pînă 
la 15 octombrie a.c. și 
aferent turbinci nr, 
livrare a întîrziat de 
f— SA „Beta" Buzău.
misiuni că boilerul ne va fi livrat 
și, în cîteva zile, cel tîrziu la 20 
octombrie, va fi pus în funcțiune.

— Oamenii ar vrea să știe în 
cc condiții de temperatură va 
începe încălzirea apartamentelor.

— Conform noilor reglemen
tări alo RENEL agentul termio 
va începe să fie livrat în cazul 

■ în care temperatura acrului va 
| coborî, timp de trei zile consecu

tiv, sub plus 10 grade 'Helsiua,
— Există probleme caro con

diționează continuitatea și buna 
funcționale în ccca ce priveșto 
livrarea agentului termic primar?.

i— Gca mai gravă problemă 
esto cea a pierderilor de pc rețea 
Nu constituie un secret pentru

I 
I

I
I
I

I 
I
I
I
I 
I
I

clin
Și

a-

de boilerul 
3 i a cărui 
la furnizor 
Avem pro-

nimeni că Pe lingă 
fură apă caldă din 
a vă face o imagine asupra 
cestei probleme precizăm că, pen
tru o bună funcționare, pierde
rile de agent termic n-ar trebui 
să depășească 80 tone pe oră 
Dar tind funcționarea .nstalați- 
ilor este in regim de furnizare a 
apei calde menajere pierderile a- 
jung la 160 tone pe oră. In cursul 
iernii trecute am avut situații că 
s-au înregistrat pierderi de 250 
tone de agent termic pe oră.

— Aceasta în condițiile în care 
întreaga populație a Văii Jiului 
resimte de ani dc zile lipsa apei 
potabile...

—- Da. Acesta e un factor agra
vant. Mai ales iarna, cînd n:ve- 
lul acumulărilor de apa scade 
considerabil. Dar mai avem și 
alte motive de îngrijorare. Se 
fură învelișul de tablă al izola
ției. S-au cheltuit sume mari pen
tru refacerea izolațiilor. Furturi
le n-au fost stîrpite, deși poliția 
a identificat mai multe cazuri, 
care au fost soluționate prin In
stanța de judecată, unde ne-am 
constituit în parte civilă. Au fost 
recuperate cîtcva din pagube, 
Prea puțin însă. In aceste condi
ții, trebuie să precizăm că avem 
condiții să livrăm agent termic, 
dacă temperatura aerului nu va 
depăși minus 15 grade.

— Ge se poate întîmplă, 
cazul, ușor previzibil, aă 
va fi mai aspră? Este știut 
la noi au fost și temperaturi 
foarte scăzute.

— Dacă ne vom confrunta eu 
temperaturi scăzute, sub minus 
15 grade, ne vom vedea obligați, 
în colaborare cu primăriile ora
șelor Lupeni, Vulcan și Petro
șani, să reducem, mergînd dacă 
e nevoie, pînă la cazul extrem de 
ÎNCHIDERE A CONSUMATO
RILOR INDUSTRIALI. Nu ss va 
neglija în nici un caz interesul 
cetățenilor.

— Nu sînt motive de îngrijora
re în ccca ce privește aprovizio
narea cu combustibil a clectro- 
centralei în perioada de iarnă ?

— In ceea ce privește cărbune
le, sîntem asigurați de pe acum. 
Avem în depozit 90 000 tone de 
cărbune, Surprizele pol apărea la 
livrarea gazului metan, știut 
fiind că turbinele funcționează 
cu gaz metan, în amestec cu praf 
do cărbune. Uneori, cum a fost 
și in iarna trecută, debitele d 

au scăzut.gaz

pierderi se 
rețea. Pentru 

a-

în 
iarna t 
că pe

s a
1

s.

c

*

t
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

be pare că articolul nostul despre încălzirea școlii generale
1 din Petroșani, sediul vechi, a găsit ecou. La Inițiativanr.

imediată a domnului viceprimar Ionel Pușcaș, dl. Ladislau Iluszar, 
directorul RAGGb, împreună cu o comisie de specialiști au luat 
primele măsuri, Să vedem dacă va ii cald în școală, (Al. II.)

<
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OMÂNI, VĂ ORDON SĂ TRECEȚI PRUTUL! 
ONiÂNI, VĂ ORDON SĂ TRECEȚI... IARNA!

Unul cu 
trei cu

Cartier „Aeroport", luni di
mineață, Ia ora 10. Peste tot vezi 
șanțuri și conducte neizolate, li
nele au fost fisurate și au trebuit 
să fie înlocuite. Așadar, după 
săparea „tranșeelor" s-a trecut ia 
înlocuirea țevilor uzate. Sudorii 
și-au intrat in drepturi. In dife
rite puncte am întîlnit echipe 
formate din cite doi-trei și cniar 
patru muncitori. Mai exact, In 
trei locuri. Și la fiecare loc unul 
muncea și doi se uitau. Ba chiar 
trei, cum era cazul la punctul 
de lucru din apropierea PT i. 
„Șerpărie, șerpărie,/ In iarna ea- 
rc-o să vie/ Cind troienele-or să 
suie/ In casă vor face cuie/ Și 
copiii și părinții./Le vor clănțăni 
toți dinții/ Și vor „zice" de toți 
„sfinții". Iată un text, se para 
numai bun, pentru reagcceli.ști. In 
ritmul în care lucrează, vor tor-

sudura, 
u i lătura
mina peste circa trei-patru ierni, 
la alegerile viitoare. Țevile sint 
neizolate. Șanțurile ne fac să 
medităm la „apărarea națională" 
pentru că seamănă cu tranșeele 
de la Mărășești, din 1917. Cit on- 
vește conducta cu agentul termic 
primar, in multe locuri indivizi 
iresponsabili au dezgolit-o de ta
bla zincată, de cartonul asfaltat 
ca și de vata de sticlă. Doriți să 
știți la ce le-au trebuit toate a- 
cestea? La acoperit și izolat ter
mic cotețele pentru porci și ga
raje. Să nu cumva să le răcească 
„țurțuricile" 1310 și suratele lor 
la motor. Pentru a vă convinge 
de adevăr, domnilor gospodari, 
vizitați zonele „Aviatorilor", U- 
nirii (între blocurile 17 șl 15), 
Independenței (Bl. 23), Saturn 
(Bl. 10), și multe altele. Aceeași 
invitație o adresăm și Primăriei.

Punctul termic 
Șl idCăiUi

La ușa punctului termic situat 
în capătul cartierului „Aeroport" 
un lacăt cît toate zilele. (Ora 
10,30 cind am fost noi în raid). 
Numărăm, în schimb, geamur'lo 
sparte ale acestui punct: 23 de 
bucăți. „Beirut nr. 2". Pe toate 
laturile. Să ne mai mirăm că 
vor crăpa țevile la iarnă? Punc
tul termic in acest fel tinde «ă

PETROȘANI
devină punct „untitermic". O fi 
vreo metodă nouă, mai știi? Si
nergie eoliană pe vreme de vis- 
colniță. Una peste alta, este In
credibil cum arată acum, la ju
mătatea lui octombrie, „Aeropor
tul" din Petroșani, cartier al pă
timirii multor oameni. Propunem 
ca în acest „paradis" să se mute 
și membrii consiliului' de admi
nistrație al RAGCL Petroșani. 
Poate atunci... Oricum, cc-or fi 

făcut gospodarii în vara ce ’oc- 
mai s-a terminat, pentru ce or 
fi luat lefurile? Greu de spus. 
Măcar acum, în ceasul al 13-l;a, 
de s-ar trezi și ei, și edilii.

Și la „Stadion” 
locu.oss oamani

Cartierul — abia început și a- 
bandonat — „Stadion" a ajuns o 
cenușăreasă a Petroșaniului. Oa
menii n-au avut niciodată, aici, 
apă caldă iar căldura... noroc cu 
radiatoarele. Am intrat, răspun- 
zînd solicitărilor locatarilor, în 
cîteva apartamente. Locatarii au 
mari probleme de întreținere da
torită stării proaste a instalați
ilor sanitare și a celei de încălzit. 
Anotimpul friguros bate la ușă. 
La centrala termică, nimeni. In 
momentul vizitei noast-e; ușa era 
ca și în alte părți, ivorită. Se 
putea „conversa" do cu... lacă
tul. Revizii ale instalației? In 
teorie. Cind se vor mai efectua? 
A căzut deja prima brumă. Sem
nalul de alarmă a fost tras de 
„Moș Iarnă". Nici unul dintre 

locatarii cu care am stat de v >r- 
bă — și au fott peste treizeci — 
nu a avut măcar un singur cuvint 
bun la adresa RAGCL. Elocvent! 
Ba unul a îndrăznit să invit/ pe 
domnul director al _ amint.tei 
Regii să se mute pentru o l mă 
-— să zicem ianuarie —. cu fami
lie, cu tot, in acest cartier. Ore 
cum ar gîndi după aceea?

Echipa care lucrează la degre
varea PT 18 B de blocurile de 
pe strada Constructorul din Pe
troșani Nord se apropie vizibil 
de finalizarea lucrărilor. în pre
zent, se efectuează operați jt ile 

de izolare termică a conduct'or 
de la rețeaua aferentă, urmînd 
a se acoperi, după terminare, ca
nalul termic. Probele efectuate, 
privind asigurarea apei calde me
najere pentru aceste blocuri, ce 
au fost racordate la PT 18 A, in
dică faptul că s-a soluționat pro
blema pentru care s-a recurs la 
această operațiune și concluzia 

generală este că aceste oloc”.r.i 
vor avea, în sfîrșit, apă caldă. 
Să sperăm că se va rezolva ast
fel și căldura pe timpul iernii 
care vine cu pași repezi.

VULCAN
Speranțe, da! 

Certitudini, ba!
Iată că se apropie, cu pași repezi, sezonul rece. Motiv pentru 

care trebuie să ne punem întrebarea firească: „Vom avea căldură 
la iarnă?"

Acesta a fost subiectul caic a generat investigațiile noastre 
in orașul Vulcan. Desigur, este cunoscut faptul că, la ședința din 
luna august a Consiliului local din Vulcan, a fost elaborat și apro
bat „Programul referitor la pregătirile pentru iarnă" care prevede 
executarea unor lucrări de reparații a rețelelor de termoficare 
conform unei hotărîri anterioare a Consiliului (Ilot. 32/1992). Po
trivit acestei hotăriri s-au efectuat lucrări de reparații exterioare 
ale rețelelor de termoficare la blocurile D8, FI și F6, alimentate 
prin P.T. 6 și la blocurile El, E2 și E3, alimentate la l’.'l’.l.

Totodată, de la P.T. 13, punct supraaglomerat, au fost trans
ferate 4 blocuri la P.T. 24, sperindu-se ca astfel să fie îmbunătățiți 
parametrii calitativi ai agentului termic.

Evident, trebuie subliniată înlocuirea, in cea mai marc parte 
a orașului, dar cu precădere în zona centrală, a rețelei și trece
rea acesteia pe sistem suprateran. Este adevărat, acest lucru are 

i o parte proastă, din punct de vedere estetic, dar este mult mai 
practic și mai eficient in caz de defecțiune.

In concluzie, după cum ne spunea dl. viccprimar Vasile Giur- 
giulcscu, orașul Vulcan este pregătit din punct de vedere al rețe
lei termice, să înfrunte capriciile iernii. Mai există însă o pro
blemă, După cum s-a văzut, magistrala de apă potabilă Valea de 
Pești — Petroșani, capotează cind tc-a/tcpți mai puțin. Marc ar 
trebui a fie norocul nostru pentru a scăpa de vreo „surpriză" de 
acest gen, la iarnă, cind aceasta ar fi fatală pentru sistemul do 
termoficare a orașului. Să sperăm, că previziunile sumbre nu se 
vor confirma, avînd astfel posibilitatea de a verifica, practic, jus 
tețea afirmațiilor și calitatea lucr ailor ce s-au efectuat în Vulcan 
toată vara.

j MOTIVE
Iln iarn« trecută, cetățen'i ora

șului Uricani au avut mult de 
suferit, din cauza neajunsurilor

I din domeniul termoficării. Re- 
’ țelcle de termoficare n-au fost 
Ibine puse la punct. Oamenii au 

înghețat de frig prin apartamente, 
Idcși pe coșurile canalelor termice 

ieșea fum, ca semn că se făcea 
Ifoc. Agentul termic se pierdea, 

în cele mai multe cazuri, pe re
țele, între centrale și consuma- 

Itori, datorită subsolurilor inun
date, lipsei de izolații de pe con-

I duete, pierderilor de agent ter
mic. Odată cu alegerile locale din

I februarie, oamenii și-au pus 
speranțe în noii reprezentanți 
ai primăriei. Vara a trecut. Toam-

Ina a venit. In ce măsură vor fi 
confirmate speranțele locatarilor 
| din blocuri? Iată întrebarea care 

Isc pune.
N-a lipsit mult ca problemele

I grave ale termoficării orașului să 
rămînă ncrczolvate, în același 
stadiu ca în anul trecut. Ea ni- 

j voiul primăriei, s-au purtat in- 
• delungi discuții cu reprezentanți 
Iai proicctanților și ai Regie] de 

gospodărie comunală și locativă.

IAu fost trecute în revistă tot fe
lul de soluții, în condițiile în care

I fondurile pentru investiții erau

DE SPERANȚE
și sînt mici, insuficiente în ra
port cu multitudinea problemelor 
gospodărești ale orașului. Au tre
cut și două luni din vară, timp 
în care s-au purtat mereu dis
cuții. Toate se dovedeau a fi ste
rile. In aceste condiții, primăria 
a optat pentru o soluție radicală: 
renunțarea la unele din traseele 
rețelelor termice subterane. Pen
tru a se evita repetarea situației 
grave a pierderii agentului ter
mic în rețelele subterane și în

IN LOC DE
Consid ram câ o viziune dc ansamblu asupra 
(nației existente la punctele termice, la nive

lul orașului Petroșani, ne-o poate oferi domnul 
Ștefan Cristian, șeful secției Termofcvare în 
cadrul RAGCL Petroșani, omul cel mai autori
zat pentru a ne pune în temă cu ceea ce ur
mează la iama din punct de vedere al termo
ficării.

„Pe parcursul acestei vei i, preocupările noas
tre în domeniul termoficării s-au axat în mod 
deosebit pe executarea unor lucrări de reparații 
curente la toate punctele termice de pe raza 
orașului Petroșani, precum și la centrala ter
mică de la Dacia, singura de acest fel, pe lingă 
cele 31 puncte termice existente. Putem aduce 
Ia cunoștința oamenilor că în general au fost 
inlocuitc rețelele termice din zonele în caro e- 
xistau pierderi, am schimbat peste 7000 ml dc 
conducte, pe dotarea punctelor termice cu clcc- 
tropompe, 12 la număr, acolo unde a fost cazul, 
precum și cu hidrofoarc, în scopul măririi ca- 
pacității de încălzire a acestor puncto termice. 
Do asemenea, Ia mai toate punctele termice, 
funcție dc situații'c reale existente an fost vc-

CONCLUZII
rificate șl schimbate elementele dc la instalați- I 
ile electrice, dintre care, la 2 puncte termice, J 
acestea au fost înlocuite in totalitate. In același i 
t mp, au fost verificate și armăturile dc la sub- ’ 
solurile blocurilor, pentru a exista condițiile 1 
unor intervenții prompte pa perioada iernii. I 

Un loc aparte a ocupat și soluționarea proble- | 
mclor dc la centrala termică Dacia, la care silit | 
racordate 4 blocuri din zonă. Dar aici avem . 
deocamdată o problemă ncsoluționată, cca a J 
apei calde, pentru că, din construcție, aceste I 
blocuri nu au fost racordate la rețeaua dc apă I 
caldă. Intenționăm însă să o rezolvăm în accas- | 
tă toamnă, căci lucrările noastre se cam apropie • 
do sfirșil, cxlstînd în momentul de față mici I 
situații nefinalizate la PT 1, 3, 4, ce vor fi ter- ’ 
minate în foarte puțin timp. Centrala arc un I 
stoc dc cărbune pe 30 dc zile și deci nu vor fi I 
probleme. I

Dc altfel, noi garantăm că dacă parametrii n- | 
zinei vor fi buni, în această iarnă nu vor 
probleme, Jnsfi oamenii nu trebuie să se 
tepte că vom avea căldurii extraordinară, 
asta c capacitatea iizim i.

se ridicau cele mai multe pro
bleme, la centrala termică nr. 1 
Bucura, s-au construit rețele ter
mice noi, la suprafața solului. 
Inestetice din punct de vedere 
al sistematizării, dar practice 

pentru locatarii din 17 blocuri 
de locuințe, care au avut de su
ferit în iarna trecută dc frig și 
de lipsă dc apă caldă în aparta
mente.

De aceeași soluție a beneficiat 
și Școala nr. 2, care este legată 
de C.T 1 Bucura. N-a mai rămas 
decît să fie branșate la centrală 
și izolate conductele și să încea
pă probele sub presiune. Șeful 

secției Uricani a Regiei de gos
podărie comunală și locativă 
Lupcni, dl. DAN MARCU, ne-a 
dat asigurări că izolația și pro
bele sub presiune vop fi fțlcutc 
în timp util, astfel îneît, odată 
cu scăderea temperaturii, cetă
țenii care locuiesc în cele 600 de 
apartamente racordate la G.T, 1 
și elevii dc la Școala nr. 2, vor 
beneficia de termoficare și nu 
vor mai suferi dc frig ca în 
iarna trecută.

A fost încheiat și programul 
dc revizii și reparații la insta
lațiile aferente centralei termice 
la care sint racordate apartamen
tele din partea veche a orașului, 
unde există condiții să fie livrat 
la timp agentul termic.

Dar o bună parte a cartierului 
Bucura continuă să fie amenin

țată să retrăiască o iarnă ase
mănătoare cu cea care a trecut. 
Extinderea centrale] termice nr 
2 Bucura — lucrare programata 
să fie terminată la 15 octomuri 
a.c. — au o mare întirziere. Pro
gramul prevedea, în sarcina con 
tractuala a SA „Termo" — Hu
nedoara, extinderea C.T. nr. 2 
(de la 24 la 32 cazane), pentru a 
face față mai bine nevoilor de 
agent termic. La ora actuala, 
după cum am constatat la fața 

locului, pompele și cazanele, cele 
două coșuri de fum și alte insta
lații aferente lucrărilor de extin
dere a C.T. 2 n-au fost montate. 
Ce mai contează acum motivele 
întîrzierilor? Important este să 
se intervină urgent pentru re
luarea lor în ritm cît mai susți
nut, astfel ca să fie finalizate cel 
tîrziu în decembrie, înainte de 
marile geruri din ianuarie.

Un motiv dc îngrijorare îl 
constituie și stocurile dc cărbune. 
In prezent, în stoc, pentru orașul 
Uricani nu există decît 500 dc 
tone, în loc de 10000 de tone de 
cărbune cît ar fi necesar pentru 
a putea asigura funcționarea cen
tralelor termice in condiții grele 
dc iarnă timp de cel mult 10 
zile. Cărbune este din belșug. 
Dar cu transportul e greu. Ea 
dispoziția centralelor termice, 
pe hîrtic, în funcție de tabelele 
cu locatari ai orașului care bene
ficiază dc cărbune și gratuități; 
întrucît lucrează la cele trei u- 
nități miniere din zonă, se află 
30000 tone de cărbune. Regia 
Autonomă pentru Huilă, pr’n re
prezentanții ci din zonă, EM 
Gînipu lui Ncag, EM Valea dc 
Brazi și EM Uricani, refuză să 
efectueze transportul cărbunelui, 
considerând că nu are această 
atribuție, care ar reveni, ca o- 
bligațic, Regiei dc gospodărie 
comunală și locativă. La rîndul 
ci, aceasta din urmă refuză să 
facă transportul, motivînd că nu 
vrea să încarce notele de plat., 
ale beneficiarilor de agent ter
mic, șl așa destul de piperate.

Probabil se așteaptă să facă 
ordine sindicatele miniere lib. re

Pagină realizată <lc: ViorelSTR.AliTp, Glieorghc CIIIRVAS.A„ 
Horațiu ALEXANDRESC U, Dorcl NEAMȚU, Paul NICULESCU, 
Liberia \ INȚAN
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Societatea Comercială 
ROI - IND S. R. L.
cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazul, bloc 80,

oferă

en-gros următoarele produse, la prețuri deosebit de a- 
j vantajoase :

, —— băuturi alcoolice
- — băuturi răcoritoare
— cafea
— dulciuri
— țigări
Vă așteptăm! (5014)

Clubul Muncitoresc 
Lonea

■i face înscrieri piuă în 15 octombrie 1992, la următoa- 
? cursuri ]

— ospătari-barmani;
— cosmetică (coafură-manichiură)
— croitorie
— dactilografie
— depanare RTV
Informații la telefon 550570. (5011)

I

I
i

Sucursala fnergoconslructia
DIVA - MINTIA '

cu sediul in Mintia, strada Șantierului nr. 1
— Angajează pentru Filiala I’aroșeni — 

—ZIDARI și DULGHERI 
cu posibilități de plecare în străinătate. 
Relații suplimentare la telefoanele: 95/613220; 613221 

(interior 18 — Biroul P.O.N.S.). (Factura 816)

Societatea Comercială
Dacia Service - Pitești, 

Stația Petrila
ANGAJEAZĂi

— tehnician auto
■— vopsitor auto
Informații; Dacia service Petrila, str. Republicii. (5037)

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi 

angajează

direct sau prin transfer,

— ARTIFICIERI
cu legitimație și autorizație pentru împușcare în mine 

grizutoase.

ANIVERSARI
LUI ALIN'TOMA (Calu), la Împlinirea a 19 ani, un călduros 

„La mulți ani !“. Orlando și Adi. (5038)
DRAGII noștri Vasile și Stana Cucăilă, la împlinirea a 21 de 

ani de căsnicie, Monica, Daniela și Marius vă urează sănătate și 
„La mulți ani l“. (5035)

DOMNULUI Zillahi Iosif, din partea întregii familii, „La 
mulți ani !“ și multă sănătate la împlinirea vîrstei de 60 ani. (5016)

VINZARI
V1ND televizor „Sport", derulator casete, casete video. Slătl- 

nioara, 1/1. (5042)
VlND videoecorder Orion, nou, 160 000 lei. Telefon 545933, 

17—20. (5022)

DIVERSE
DISPĂRUT convertor antenă parabolică, marca Funai, ofer 

recompensă 30 000 lei pentru orice fel de informații. Vulcan. Mi
hai Viteazul, D5/68. (5010)

ÎNCHIRIERI

CAUT garsonieră de închiriat. Relații la telefon 545766. (5041)

SCIIIMO DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere, parter, zona nouă Aeroport, 
cu garsonieră confort 1 Petrila. Petrila, cartier 7 Noiembrie, bl. 2, 
ap. 12. (5043)

DECESE

FAMILIA Nicolaescu, anunță eu durere dispariția celei care 
a fost o minunată mamă, soacră, bunică și străbunică

GALINSZKY ETELKA
Nu te vom uita niciodată.
înhumarea va avea loc sîmbătă, 10 octombrie, ora 13,30. 
Cortegiul funerar pleacă de la Biserica Evanghelică. (5040)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS cinci ani de la trecerea în neființă a iubitului 
nostru soț, tată, socru și bunic

PAPP PETER
Nu-1 vom uita niciodată. Soția Iuliana, fiica Ana, ginerele 

Mihaly, nepoatele Tunde și Csilla. (5024)

COPIII Lorand șl Robert anunță cu durere că se împlinesc 
6 luni de cind ne-a părăsit

ȘUBA FRANCISO
Nu te vom uita niciodată. (5033)

SE ÎMPLINESC 6 luni de cînd ne-a părăsit scumpul nostru 
frate, cumnat și unchi

ȘUBA FRANCISG
Amintirea lui va rămîne veșnic In Inimile noastre. Familia 

Manea. (5034)

HOROSCOP
BALAMA 

(23 septembrie — 22 octombite) 
Atitudinea dv. neprotocolarâ 

are darul de a provoca o reac
ție în lanț pe scară ierarhică.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Zi de taifas, plată, aparent 

fără țel, ca o frunză pe apă... 
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Vi se aprobă, fără comentarii, 

cererea, fapt ce vă induce o 
stare de euforie.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Gîndul către meleagurile na
tale, precede, se pare, pașii care 
vor urma, în scurt timp, traseul 
binecunoscut.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Nemulțumiri care au un sub
strat fiziologic se răsfrîng ne
gativ asupra relațiilor de muncă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Dacă vi s-a promis o întreve
dere, așteptați ora...

BERBEC 
(21 martie — 20 apiilie)

Nerăbdarea compromite un 
plan bine chibzuit.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal)

Contradicții flagrante intra 
gînd și vorbă, intre vorbă și 
faptă...

GEMENI 
(21 mal — 21 iunie)

Pentru „un pumn de linte”, 
un pumn de fier.

RAO 
(22 Iunie — 22 (plie)

Demonul curiozității vă în- 
deamnă la excese dăunătoare. 

LEU 
(23 Iulie — 22 august)

Succes minor in raport cu 
planurile, în lumea afacerilor. 

FECIOARA 
(23 august — 22 septembrie) 
Dacă nu vă sfîriie călcîiele, 

în curînd o să vă usture palmele._

PROGRAMUL 
TV

Societatea Comercială 
„Straja” S.A. Vulcan

cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazul nr. 41

anunța
scoaterea la vînzarc prin LICITAȚIE a unor mijloace fixe 
(mijloace de transport și clădiri).

Licitația va avea loc în data de 27 octombrie 1992, 
ora 12, la sediul societății. Relații suplimentare se pot 
obține zilnic, la sediul societății, sau telefon 570225.

(Fact. 817/08.10)

VOX MONTIS
Astăzi și mii ne, începînd cu ora 18, Discoteca Vox 

Montis vă așteaptă! Noutăți muzicale, program deosebit, 
dans, tinerețe! VOX MONTIS, gazda dumneavoastră, pen
tru seri agreabile, la Casa de Cultură Petroșani.

VINERI, 9 OCTOMBRIE 
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telemalinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10,31) Film artistic. 

CROITOR DE DAMA.
11.55 Super Channcl.
12,a0 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzica.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Uvertura la opera „Semi- 

ramida".
15,25 Preumversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germană. 
18,00 Documentar științific
18.30 Divertisment internațional. 
19,00 In obiectiv,
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI HO- 
WARD.

21 45 Oaspeți la „Cerbul de aur-.
22 13 Gongl
23.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23 35 Intilnirea de la miezul nop

ții.
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