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Miicca BL'JORESCU

CITIȚI ÎN
ZIARUL DE

M 11 N E
• Școli în stare de asediu «f 

Pe cine înjurăm cînd se ia cu
rentul ? • Intre două opoziții — 
zgomotul • Propovăduitorii fricii 
• l!n recidivist a încercat să 
plaseze o armă de vînătoare 

furată • „Avem nevoie de sta
bilitate" — interviu cu domnul 
Ion Diaconcscu, vicepreședinte al 
PNȚCI) o Televiziunea prin 
cablu la Petroșani • O boală 
— inflația o Horoscop • Progra
mul TV.

E M I N E S C U
143 de ani de
Mi inc, zi de sărbălodrc pent-u 

Cultura română. Zi binecuv întâiul 
Se împlinesc 143 de ani de cînd 
răsări „Luceafărul", spre a.ți 
începe drumul către nemurne. 

Din Ipoteștii Bucovinei s_a înălțat 
către axtre, Mihai. Bădia Mihai, 
Domnul culturii naționale, liadia 
Mihai Eciinescu!

Intru bucuria sufletului nostru, 
mline și 11 Petroșani au loc am
ple manifestări culturale.

I.A 1EAYRLL DRAMATIC 
„LD. SIRBU"

D? la ora 16, un recital de artă 
dram.', i d acRoului Corvin A- 
lexe. E>tc vorLa dc spectacolul 
.Femeia i-unteuză“. De la ora 13, 
„Iesus C iris'.us, Rcx" 'loldaviac", 
adaptare dtp. „ „Al xandru 
P ișnc mul" dc Mihai 
Teatru istorii. In fapt 
tur p «.'rn dramatic la 
punere in scenă .și-au
tribuția Dumilru Velea. care sern- 
neaxu atL.ptarca textului ți re
gia, pro' ini și întregul colect.v 
«iriisltc al aewstei instituții de 
cultui â. Linoțion.mtă întoarcere 

la obirpile neamului, „Iesus Cnris- 
Moldaviae" se cons
una dintre cele rr.d 
creații dramatice ale 
petroșancni, in ullinui

Lă- 
Emlncscu. 
un inălță- 
a cărui 
adus con-

A \

la naștere

Manifestarea

SĂ MORI ÎNCET! i
HI. Munca. Do ut des 1

un 
eu 
tl-

alți specialiști.
la Casa de cultură este organi
zata sub egida ZIARULUI „ZORI 
NC)I“, a Inspectoratului Școlar 
și a Car. i de cultură.

I A I.IBRARIA 
„ION CREANGA".

O interesantă expoziție de ca-- 
tc cu lucrări din creația emines
ciană și cu lucrări de critică li
terara consacrate Poetului nostru 
național va fi vernisată tot mîi- 
ne. 
este cu vinzare. Inițiativa apar
ține colectivului librăriei, 
dus '

la ora 10. Standul de carte

con- 
de doamna Lucia Stan.

LA ȘCOALA GENERALA NR 1

I

Această formulă din dreptul 
roman semnifică echivalența pres
tațiilor In cazul schimbului, 

iar în sens mai larg, serviciu 
contra serviciu..

Munca este uff capitol greu de 
tratat. Înainte de Rivoluț’e 
exista zicala: „Noi ne facem că 
muncim, ci se fac că ne plătesc". 
De multe ori. dacă întrebai pe 
cineva: „Ce faci?", îți răspundea 
prompt: „Fac, 
nu muncesc!*' 
faptul că aveam tripla calitate de 
proprietari, producători și bene
ficiari ai... avutului obștesc.

Tatăl meu, după c xplozia de 
la mina Uricani, din 1965, mi-a 
zis: „Mă băiete, să știi că cine 
are carte, are parte!" Și l-am 
ascultat... Mult mai tîrziu. asa 
cam prin anii 1985—86, spunin- 
du-i unui prieten care lucra ca 
miner subteran, că nu-mi ajung

banii, acesta mi-a spus rîzind: 
„Păi, vezi, cin’te-o pus să-nve’i 
otita?!" Dar asta era înainte de 
Revoluție.

Cum eMe acum? Acum e și

a a t a^aa a aaaaa a «an* a aa^^ a

IȚI DAU CA SĂ-MI DAI

orice, numai <ă 
Probabil pentru

Donație

tuș, i.-'K 
tituie ca 
valoroase 
artiștii i»r 
ani.

I.A CASA DE CULTURA.
Dr la ora 14, in s ila mică, 

ipect i'j.->l evocator, realizat 
pat. .parea corului „Armonii 
nerc". a actorului Florin I’la ;r
șl a imui grup de elevi ai Liceu
lui irdu trial. Evocări a artistică 
Va fi pi xla'.ă de siinpczionul 
Cil ’ ma „Viața ți oțM-ra lui Mihal 
Emin u“. Comunicările științi
fice vor fi susținute de cadre 
d Li' lice — profesori de limbă 
și lucratul j română — »i d?

Dc la ora 14, un concurs intrc 
clevij dc gimnaziu din Școală, 
cu tema „Viața și opera lui Mi
hai Eminescu". EUvij au fost 
pregătit i pentru acest concurs 
sub inrlruni.ire.i doamnei pi >f. 
L'-'iția .lula.

Horațiu AJ EaANDRESCU

Mineritul Văii Jiului

mni bine. Muncim numai 5 zile 
pe sâptămină... dacă muncim. 
Dacă nu, ii trintim o grevă așa 
ca să ne țină minte! Dacă nu 
facem greva, ii tragem o mine- 
riadă, și tot ciștigăm ceva, acolo... 
Să mai zică cineva că la noi 
munca nu este un „cult" după 
formula: „Muncim, luptăm pe... 
îl apărăm!" Pină și copiii „mun
cesc" — după această formulă — 
printre blocuri.

Cred că japonezii ăia sint cam 
ti.ntâlâi. Auzi! Să facă ei grevă... 
japoneză, ca să lucreze mai 
mult?! Vai de capu’lorl La noi 

nu se pun astfel de probleme. 
Stupid people, japonezii ăștia!

Despre privatizați, adică o*i 
care și-au constituit societăți co
merciale, că le merge rău sau 
bine, am auzit deseoi i spunîn- 
du-se: „Care, bă, hoții ăia, spe
culanții ăia?" Or fi și d-ăia, dar 
marea lor majoritate sint oameni 
onești care muncesc pe brinel. 
Ei nu vin acasă după 6 sau 8 ore 
de lucru, să mănînce linișt.L să 
bea o bere, să privească la tele
vizor, să se odihneaccă. Aceștia

Adrian PERARU 
jurist, EM Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Societatea Comercială
Zilele trecute, la secția de dis

trofici din cadrul Spitalului Mu
nicipal Petro-.mi au fost aduse, 
sub formă de donație două ma
șini de spălat cu încălzitor, o 
mașina ele spălat cu centrifugă 
și un aspirator. Donația se în
scrie in ciclul de activități uma
nitare pentru România a Crucii 
Roșii din Germania și se ridi A 
la valoarea de 109516 lei. (T.V.)
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MAXIMA ZILEI

Răul fundamental, in lu
me, sp dahircște faptului <â 
Dumnezeu a creat prea pu

II. MEINE

HCerbul de Aur” S.R.L.
cu sediul în I’etiila, strada Republicii, nr. 27

E3 vinde cu gros
— fran/.ele turcești
SB primește comenzi
— de la restaurante pentru chifle
— de la persoane particulare pentru parastase
H angajează
— contabil
— electronist
— șofer

•— brutari, cu cel puțin 2 ani vechime in meserie. (207)

1993

CU SPERANȚA

a inr> gi tr it 
su'â lnță de 
explontfir dor 
dc as».mi nc 1,

— D .mnub diri-ctor gene-
i 'i, X d> ' Jiului n încheiat un 
an mai li.i.,îit decit cei pre-

lenți. Astf. I. dac i pe ec i- 
ii'i me obiectivul creștei ij „ze
ro" ,i i mas o poveste, mine-
ii il '.Hi. Jiului a încheiat un 
bil mț mai bun p<ș 1P92. Dum- 
niavojvtrâ cum apreciați r.’-

►, z ilia.eie anului pre edint?
— in 1992, ț tr.icția de CL.rbu- 

f> p? VcPa Jiului 
o < ■ i ț t e de 8,7 la 
I' <1. M.tjoi it.cb .i 
FnniCic au obținllt, 
șpwruri dc extracție. Creșteri u 
Inr g,strat minele Paroșeni, L->- 
f i. Petrila, Pc'.i ila Sud, Dilja. 
O Creștere substanțiala a avut 
TTiini Livc/cni i.tr Valea Jk> 
îb izi a de|gr.it și nivelul pro
ci ției clin 1 1.9. In schimb, al'e 
cqiloatări an avut rezultate sli- 
b . b'inăoatu Ariins.isa și, in mod 
d< >^-blt, Lupeniiil rare a scâz. it 
cu extracția și fațrt dr l'i'îl.

( <-<»h ce aș sublinia cn f'>ar>e 
l'>' . irt.int — am onorat și dș- 
p< it rhi.tr contrariile cu indus- 
tri i energetică Pi incipabilni nos
tru bem ficior — Tcrmof ' nlr.d.i 
Mintia — am livrat ciica 800 mii 
tone peste prevederile contr >c- 
tubd.

In ce, i ce priv ște indicatorii 
economici, om r. lus in '92 chel
tuielile la ÎUUO Lli producție mar
fa cu 20—22 la suta. Aceasta cu 
tonte cu salariile au crescut cu 
30 1 i suta. Avi m sporuri și la 
productivitatea muncii; a Iod 
realizai pro ramul lucrărilor de 
pregătire. Cu toate că nu au f..-,l 
asigurate de la Btig, t fondurile 
necesare nici cel puțin la nive
lul promisiunilor, investițiile au 
fost miont.ilc cu prioritate spic 
executarea lucrai dor miniere sub
terane, rcilizindii-.se programul 
de deschideri și pregătiri cerut 
de menținerea capacităților de 
producție. Aș sublinia că am reu
șit să re disam lucrai ile de in
vestiții strict necesare, cu toate 
ca v doare.> fonduiilor alocate 11 
a'X'.t capitol au reprezentat 
bia 10 Ja sută fața de cele 
c rre am bincfici.Tt In I9W. 
port mt 
zcrvelc 
t v itații 
1 ate.

e~te <ă pentru 19f3 
ncrns.ire continuării 
d ■ extracție sint

cl • 
de

1 in- 
re - 
ae- 

asig j-

— Care ar fi nerc.dizăi ile 
anului recent încheiat ?

— Nn am rcirlt să achizițio
năm integral utilajele prevăzute 
In programul de rrtehnologiz.iro 
a minelor. Șl In amil trecut, și 
In acest fin resimțim efcctcla

IN1R-UN
blocajului financiar. Nu s-a reu
șit inca1 irea integral, a valoru 
prcliieției realizate și livrate 
l>< m I ici.n dor in 1’* i)2. Neîncasa- 
i ile „Ia zi“ sint de 5.5 
de lei. ceva ce i produs greutăți 
deii'.i bite in asigurarea 
ti-linn o m it i mie strict 
di Ju Lirârii in bune condiții

miliarde

’ 1 axei 
necesare 

a

Intel x iu cu domnul 
ing. BENONE ( OM IN VȘ, 
directorii] general ul RĂII

rind d 
neon >-

vi zea?i 
extras.
Se m..- 

in 
Mii reler înde >- 
Anino.isa, I’,un

și altele. I>c ase- 
exploatAri care 

cheltuielii'" 
sitnindii se, I.!

Hm bateai 
exista

activ Păți pioductive. La 
c i, și I i gla urc obligații 
i.uc fiiț i de p.u ti neri.

Un alt aspect negativ 
călit..tea cm bunclui brut 
’ xislu unități In care nu 
ml sta o pi oc iparc! n ccsara 
acest domeniu, 
silii la minei 
seni, 
meni i, 
și im d. pășit mult 
prevăzute, unele 

iu i -,t c apitol, peste ml clin Hcgi.'i 
<u pină la 25 la sulă.

— Cum întrevedeți evolu
ții oliv itcițil RĂII pe acest 
nu ?

A AI
— Peri'.ru 19'13 

gram detaliat <le 
investițiile costa. 
Or, nu cunoaștem im a londiirde 
caic ne vor li alocate j>e acest 
un fio la Buget, intrucil, deși es’e 
paradoxal, Bugetul pe 1993, im î 

fie discut i 
ca Și 

lu
do 
ca- 
lu 

j»r<-'- 
cc

avem lin pro- 
jnvestiții. Inși 

Și inca mult.

a ajuns sa 
caz, va fj necesar 
su insistăm .isupia 
miniere prim ilare 
pentru menținerea 

de producție. Din 
început Sii 
baroni, ceea

nici nu 
In orice 
in 1!M3 
crai ilor 
subteran 
pac Hoților 
na ianuarie a 
duca și mina 
pentru nmieriliil Van Jiului esie 
un fapt pozitiv...

— Cil silii mai mult cil cit 
supraviețuirea mineritului ri
dica iii general, multe necu
noscute...

— I)a. Se .știe ia in toată Eu
ropa mim ritul st? alia in recesiu
ne. Au lost închise mine In ma
joritatea țărilor din vestul Eu
ropei. Motivul este, in prim ip.il, 
de ordin ccunmnic — clieient î. 
Deci, pinlrit a supraviețui, tre
buie să avem In eoni inu.ire în 
ccnbiil atenției, îmbunătății > i 
ai fixității economice a l!egi..’i. 
eoneenti arca clorturilor, la ton o 
unitățile, in vederea reducerii 
cheltuielilor, a consumurilor ma
teriale, folosiri u cu randament

I 
sporit a tehnicii din dotare tn 
vederea cnșteiii continue a pro-, 
ductilității muncii. Este necesi-; 
ră, totodată, mai multă exigență, 
in aplicarea normelor ,și norma-’ 
tivclor de personal, ceia ce poa-. 
le și trebuie sa determine creș-l 
teii reale ale productivității 
muncii. ,ii 

De as men a, trebuie avut In' 
videre cft 1> neliciarii sint multi 
mai csig nți m ceea ce privește 
calitatea produselor livrate, res
pectiv, eonliniiiul de ccnu-șă șl 
puteri-.i caloricii a cărbunelui' 
Îmbunătății ea indicatorilor calU 
tatii i, prin reducerea conținutiM 
Iul de cenușa și creșterea pu‘t-3 
iii caloric^ a produselor livrita 
i'amine in continuare o priorita-' 
te pentru care se cer conjuga** 
el'oiiurile minorilor și ale colea-’ 
tivelor uzin lor de preparare. , 

— Smteți de acmd, domnu
le d .rector g< neral, să ne fui>( 
ni ați cileva elemente privind 
politica de personal fn uni
tățile H< glei.’

înțes iu realizat de
In.in DltlIK

(Continuare în pag. a 2-:i)
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Aiedicina tradițional.- o alternativa
ț 'Astfel e cunoscut domnul Va- 
Iile Onofraș in orașul Vulcan. 
Jumele s-a transformat în re

nume, datorită artei de a lecui 
bolnavii cu ajutorul medicinci 
tradiționale. Vizitindu-1 acasă 
am fost impresionat de numărul 
mare de tratate de specialitate 
pe care le-am văzut in biblio
tecă. Domnul V. Onofraș nu lu
crează după ureche. Tot ceea ce 

...........  ........ —*i pe 
scoarță-n

știe a aflat din aceste cărți 
care lc-a studiat din 
scoarță, cu o pasiune și o dorință 
de cunoaștere pe care_ ___ ■ -- ----- » nu prea
le-am înt'îlnit ia mulți oameni.

Intr-un loc mai ferit, pe raf
turi, stau aliniate zeci de bor
cane și borcănașc cu etichete pe 
care sint scrise denumirile lati
nești ale pulberilor de olante me
dicinale pe carc acestea le con
țin. Intr-un alt loc. păstrate cu 
grijă, vad pungile de hîrtie in 
care sc păstrează plantele uscate. 
Desfac citeva și nu pot să nu mă 
mir de calitatea și culoarea a- 
c< stora, păstrată ncalterată după 
atitea luni de 1- 
urmă de culoarea 
plantelor recoltate și 
de Plafar Orăștie!

„Dr. Buruiană" îmi 
o niindrie justific ită,

la recoltare. Nici 
pămîntie a 

ambalate

SĂ MORI ÎNCET!
(I rniare din pag. 1)

sint intr-u continuă mișcare, n-au 
u, n-au noapte, n-au timp nici 
pi ntru , i. Și știți de ce? Pentru 
ca sint privatizați, adică, și-au 
investit niște bani (capital) și 
lucrează pe banii lor; ci trebuii' 
să obțină un profit, altfel, 
faliment și pierd totul. Tirne 
monc.v.

Personalul care lu- rază 
astfel d: societăți ar. 
De regula, aceștia 
pentru va putini 
mul <1.
cietatca eonii
•le
nu 
se 
du 
dai.

La i egiih autonome s in 
so-ictal.il'.' corn ale cu capital 
de stat, situat ia este diferită. Aici 
lucrează un număr marc de sa 
lariați. Daci ei nev a trage chiulul 
sau lucrează in darul lei i, nu se 
observ i. In schimb, Ii .societățile 
ii>mr rviale iu < a 
asigur ia aiesl 
|H.'sibil.

In alia o: dini 
nn talent clc i*:e 
r m.nte pentru 
m inca: nu avem cutări» 
avem cutare mater ale s iu nu avem 
cutare... și stăm. .Stăm pentru că, 
n î-i a a? întreprinderea este. . 
de stat. Oricum. Guvernul nu are 
cum să subvenționeze și cheful 
d< numi a Dar mai știi? Poate 
• a primul c’o\v-boy ca găsi, totuși 
niști soluții salvatoare. Vom trai 
și vom sedc.i. nani i: sa icjim din 
iui nu.

• viață grea, 
sint puțini 

rezistă la rit- 
muncă la carc însăși so- 

rciala este obligată 
activității sale: dacă 

■ r,j nu produc, atunci nu 
Socoteala e simpl i: 

Hi dau ia sa-mi

natura
la<
câștigă.
ut des a I vă

□ n u

cumuie-M. . 
Mi-a mă' - 
să scrie o 

de medicină tradițională în 
să împărtășească tutu.- >r 
interesați experiența lui.

ceste produse care 
munca de luni de zile, 
turisit că și-a propus 
carte 
care 
celor
După cum îl cunosc eu, sint si
gur că o va face și încă cu brio!

„DOCTOR 
BURUIANA”

„Pentru harnica-i activitate în 
domeniul plantelor medicinale", 
prof. dr. Em. Grigorescu, expert 
ONU, ii transmite „Doctorului 

Buruiană" „considerații respec
tuoase", Domnului V. Onofraș 
i s-a eliberat, incă din 11 mai 
1992, autorizația cu nr. 6898, pen
tru deschiderea unui magazin tip 
„Plafar". Dacă pină astăzi nu a 
putut deschide magazinul, asta 
se datorează numai faptului că 
nu a găsit resursele financiare 
pentru a cumpăra (închiria) un 
spațiu comercial.

După Revoluție — au trecut 
trei ani de atunci — dl. V. Onofriș 
a propus fostului director

«citalului din Vulcan, înființarea.
a. cadrul Policlinicii, a unui ca-
b. n fitoterapeutic. In acel ca
binet, sub coordonarea unui me
dic, cunoscător 
diționale, urma să se acorde un 
tratament care 
paralel cu cel 
se pare demnă de luat in seamă 
și credem că ea anticipează o 
tendință care există peste tot în 
lume: aceea de a înlocui, pe cit 
posibil, produsele sintetice cu 
cele de proveniență naturală, mult 
mai ușor tolerate de organism.

Intr-adevăr: la început a fost 
ideea. Dar, în acest caz, a rămas 
numai idee, dl. Onofraș negăsind 
înțelegere. Poate că, într-o zi, un 
sponsor inimos va înțelege im
portanța unei 
prinderi, carc e pusă în slujba 
sănătății oamenilor, și-i va acor
da sprijinul necesar. Ar putea 
fi o premieră pe plan național 
și nu vedem de ce ea nu s-ar 
produce la noi în Valea Jiului, 
mai ales ca aici condițiile natu
rale sint excelente. Munții carc 
înconjoară Valea au o floră me
dicinală din cele mai bogate, 
speciile de aici avînd un conți
nut ridicat în principii active.

Vali LOCOTA

al medicinci tra-

putea fi luat în 
clasic. Ideea ni

asemenea între-
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^Cabinetul particular
Aparent, o chestie care ține de snobism. In fapt, — aici •re

marc em meritul domnului dr. Traian Bacilă, medic primar pe
diatru — un lucru cit se poate de firesc. Domnia sa a deschis In 
Petroșani un cabinet medical particular. Unde? Intr-o zonă eu 
populație pregnant muncitorească, nu în zona high-life-ului. In 
„Aeroport". Se asigură asistența medicală „de urgență" pentru 
tcți copiii. Se asigură asistența medicală curentă in scop profilatic 
curativ. Condițiile? Mai bune decit cele din mult „iubitul" nostru 
spital. Deși nu dorim să ajungeți cu copiii dumneavoastră in si
tuația de a verifica cele spuse și crise de noi, puteți verifica. In 
ce fel? La nevoie adrcsîndu-vă Societății comerciale „Băcilă Me- 
dimpex" S.R.L. Aceste rînduri par a fi un articol publicitar. Nimic 
m.i| fpls. Nu facem acum publicitate. Scriem despre un fapt real. 
Un caz concret, un „caz" care se numește apariția in Petroșani 
a medicinei practicate în regim „privat". Domnul doctor Traian 
Băcilă, medic primar pediatru, a avut curajul de a deschide un 
cabinet medical particular. Nu a fost ușor. Legile noastre pos'.- 
decembriste (nu le pot spune „revoluționare") sint atît de largi 
îneît leagă de mină pe țoi care fac un lucru util și dau mină li
beră negroteilor autohtoni, și nu numai lor. Știți dumneavoastră... 
Sa lăsăm insă polemicile post-dccembriste. Deci domnul Traian 
Băcilă, medic primar pediatru, avînd și specializarea de cardio
log a înființat cabinetul medical și societatea comercială „Băcilă 
Me.limpex" S.R.L. „Cabinetul este autorizat de Ministerul sănă
tății. Se bucură deja de notorietate. Organizații umanitare din toa
tă lumea „i-au întins mina". De ce? Recunoașterea calității și a 
competenței. Intre cele care au dat o mină de ajutor se numără 
chiar și o organizație care reprezintă „Ordinul cavalerilor de 
Malta". Valoarea ajutorului? Din punct de vedere umanitar, ines
timabilă, Nu se pune, în -nici un caz, problema unei concurențe 
făcute statului. Nici intr-un caz. Este vorba de lărgirea posibili
tăților de asistență sanitară pentru copii. Un serviciu medical 
bine organizat, cum este cel al Societății comerciale „Băcilă Med- 
impex" nu poate fi decît benefic pentru asistenta medicală tn 
Valea Jiului. Nu concurența nu este vorba de asta, ci corobora
rea a două sisteme. Aceasta pentru că, atunci cînd este vorba de 
om, nu poate fi vorba de comerț. Că la 1000 de lei taxă plătită 
de pacient (nu băgată „în plic“„ pe căi...) statul ia ca impozit 
750 de lei, doctorului rămînîndu-i 250 din care trebuie să plăteas
că lefurile personalului do întreținere, curentul electric și alte 
hangarale, asta-i altă poveste. Nu prea benefică. De ce? Păi dacă 
ar fi legiferat șl organizat un sistem de creditare a fiecăruia pen
tru asistența socială, alta ar fi situația. Dar în „ape tulburi" pro
fită cine nu merită. Mai concret. Chestia cu ciubucul. In loc să 
puneți în plic suma de... la un cabinet particular se plătește su
ma înscrisă PE CHITANȚA. Nu bani negri, ci bani oficial impo- 
zați și controlați de organele financiare. Să fie cabinetele par
ticulare soluția ieșirii Văii Jiului din criza de asistență sanitară 
în care ne aflăm? Posibil. Pînă una-alta, așa cum toate țările 
civilizate din occident o cunosc, practicarea medicinii în regim 
privat și de stat trebuie să se împletească. Aceasta pentru sănă
tatea noastră. Pasul domnului doctor “ ' -
noî, salutar. In perfectă armonie cu 
domniei sale din Spitalul municipal 
talicești și de ocrotire socială.

j

I

Traian Băcilă c$te, credem 
munca depusă de colegii 
și din celelalte unități spl-

Ilorațiu ALEXANDRESCU
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speranța într-un an mai bun
(I rrn.irr din p;igin.i I)

IV

i'.<l că. 
orașul \ 
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Cu
— Exploatările miniere din V i 

b'.i Jiului dispun de efectivele 
necesare. Țin să precizez că în 
cadru) unităților Regiei nu au 
fost operate reduceri dc efective 
disponibilizări dc personal *?ă- 

să nu i se asigure loc de 
Deci, fenomenul de șo 

apărut in urma re'î- 
Sigur, nu putem 

„barcă" cu cei care, 
imputabile exclusiv 
și nu reușesc să se 
disciplina muncii —- 

nu muncesc, nu respec'ă 
normele dc conduită a muncii 
in subteran. diminuînd, prin 
comportară lor, realizările co
lectivelor din care fac parte. 
Continuă să ne facă greutăți șl

1111.1 
muncă, 
m.-ij nu 
tructurărilor. 
fi in aceeași 
din motive 
lor, nu vor 
integreze in 
adică

a

fluctuația ce se menține la cote 
ridicate. Și anul trecut au fost 
încadrate in unitățile minier® 
7914 persoane, iar 8267 au părăsit 
minele, din carc 3282 salariați 
prin desfacerea contractului de 
muncă, iar 2981 la cerere. In ceea 
ce privește climatul de mun:â, 
am realizat unele progrese pe 
calea întăriri; ordinii și discipli
nei, a reducerii absențelor nema- 
tivatc. Totuși, clc se mențin în 
continuare, cu efectele negative 
binecunoscute asupra produc
ției. Ceea ce ne îngreunează și 
mai mult activitatea este numă
rul nejustificat de mare al foi
lor de boală.

Sintein preocupați de îmbună
tățirea continuă a stării discipli
nare. Avem soluții concrete în 
acest scop, iar in ceea ce pr- 
vește completarea efectivelor Ia

unitățile unde e 
angaja, asigurind 
doar persoanelor 
subteran care îndeplinesc condi
țiile prevăzute in contractul co
lectiv 
laț iei 
lui.

Aș 
feriri 
activității miniere: protecția mun
cii. Și în 1992 s-au produs un nu
măr ridicat de accidente, inclusiv 
22 mortale, cauzate, în bună par
te, de indisciplină .și ncrcspecta- 
rca NI’M. Există neajunsur in 
întreținerea lucrărilor miniere, cu 
implicații negative în activitatea 
generală a minelor. Au sporit 
focurile de mină, cele mai mul
te înrcgistrîndu-se la mina La
poni, avînd ca efect scăderea

,1»

necesar, v >m 
loc de muncă 
apte pentru

și numai din rîndul pop ?- 
locale, deci, din Valea Jiu

dori să maj fac cîtcva re
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testați cu Trichinella spiralis), 1250 s-aa 
constatat doar aici, in Vale. Mcrgînd mai 
doparle, din aceeași statistică reiese că 
zona Văii Jiului în care au fost constatate 
cele mai multe astfel de cazuri este cea 
cuprinzând orașele Vulcan, Lupeni, Url- 
c.m Aici, din 9480 analize efectuate, 1158

„Cum a apărut îmbolnăvirea?" „Vedeți, 
marca majoritate a cazurilor de îmbolnă
viri ține de faptul că omului ii vine greu 
să accepte că porcul său, pentru care a 
muncit o vară întreagă, este bolnav. La 
porc, boala nu se manifestă clinic. El mă- 
nîncă, se tăvălește ..“ „...Deci, se comportă

Să fie TRICIIINOZA un fel de
Si DA la porci ?

I
le boala la unii care au con* 
i <lcsj cunoșteau că pnrc.il 
cu trichinc lo.'u. „li.iți mi un
* „De exemplu, cel înscris 

poziția 1.111 din a decembrie.
1 I a adus probă prelevată

l i un porc de lai) lv Rezultatul mia 
li -■ i ( l Infest.ițit m.isisă. Ei bine, o- 
m il, di i i s i spus cu nu poate consum i 
i.iim i pnii iibii iisp ctis, n a ținut scama 
I ,i< castă r < um.iud.ire Mai mult, a citrtl-

<•(

capacităților de producție. Ceea 
ce ne preocupă în privința stă
rii de securitate a minelor este 
îmbunătățirea dotării cu ech pa- 
mente de protecție și a întreți
nerii lucrărilor miniere. Avem 
în acest scop programe speciale, 
pe care sperăm să le și realizăm.

— De ce, de cine depinde 
realizarea acestor programe, 
îmbunătățirea activității mi
niere în general?

— Multe depind de conducăto
rii producției, de personalul mi
nelor. Dar, în mod hotăritor, to
tul depinde dacă vom obține sau 
nu subvențiile pentru ‘nvcstiț'l 
și echipamentele necesare. Be
neficiind de subvențiile cerute, 
vom reuși să realizăm în ’93 o 
creștere substanțială a produc
ției, a indicatorilor calitativi.

parat carne de la măcelărie, pe care • 
amestecat-o cu cea provenită de la porcul 
infestat. Credea că, în acest fel, diminu
ează, dispersează trichinoza. Asta mi-a re
latat soția sa. Rezultatul a fost, însă, eu 
totul altul. Trei membri ai familiei sint 
internați cu forme de boală avansată, iar 
alții doi au forme mai ușoare". „Dle doa- 
tor, revin cu o întrebare pe care v-am 
pus-o și altădată: Cum se face că, de e- 
xcmplu, la un centru de analiză apare 
ca rezultat infestațic masivă, iar la altul 
infestație slabă?" „In urma observațiilor 
practice, am constatat că o concentrație 
marc, cea mai marc, dc larve sau chiști 
sc află jn mușchii diafragmei (100 la su
tă), în cei intcrcostali (35 la sută), în muș
chii de pe ciolane (75 la suta), în cot] d, 
antricot, pulpe (40—50 la suta). De aici, 
variațiile la diagnosticele diferite cc apar 
la centrele de analiză. Deci, funcție de 
regiunea corporală. In partea anterioară 
a coastelor, procentul de larve este cu un 
sfert mai redus decit în porțiunea termi
nala". „Dle doctor, exista speranța eradi
cării acestei boli carc, zic cu, este ca un 
fel <1.- SIDA la porci?" „Cred că da".

Gliemghc Ol.TEANU

pnrc.il
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Echipa de reporteri a cotidianului nostru vă propune, 
începind din această săptămînă, o incursiune în orașele 
Văii Jiului, pentru a Ie lua „pulsul*4 acum la începutul 
noului an. Astăzi:

ORAȘUL
VĂZUT CU... ȘASE CCH1

Primărie 1
In ciuda aparențelor

căldura
PARAMETRII

încălzirea apartamentelor es’e 
unul din punctele principale spre 
care se orientează atenția Pri
măriei oralului Lupeni. Dar, pre
cum se vede și, mai ales, precum 
se simte, situația nu este tocmai 
„pe roze1*. De ce? In pr.mul rind 
datorită faptului că agentul ter
mic livrat de UE Paro.șeni (filia
lă a RENEL) nu se ridică la 
parametrj normali. Dacă UEP ir 
asigura agentului tcrm.c un de
bit de 570—580 Gcal/h la o 
temperatură de 90—95 grade, in 
ciuda pierderilor survenite pe 
magistrală, s-ar putea asigura 

incălzirea apartamentelor la un 
nivel cel puțin decent. Insă în

prezent, agentul termic ajunge la 
Lupeni cu un debit de numai 
510—520 Gcal/h, deși conducerea 
UEP susține că aceasta pleacă de 
la uzină cu un debit de bOU—610 
Gcal/h la o temperatură de 100 
—110 grade. Și atunci, care este 
motivul pentru care nu ajunge 
la destinație nici măcar la pa
rametri medii? Dl. primar Abă- 
lași susține că există doar două 
motive. Fie pierderile survenite 
prin alimentarea agenților eco
nomici de pe magistrala 
Paroșeni — Lupeni, fie
furnizarea de informații false cu 
privire la acești parametri, de 
către cei de la uzină.

Cins a furat agentul term'c ?
G problemă deosebit de importantă legată de termoficare, es

te furtul — căci acesta este termenul — agentului termic din 
instalații. Sustragerea apei calde din calorifere duce la golirea 
instalațiilor din punctele termice, care, umplindu-sc cu apă rece, 
produc inevitabil scăderea temperaturii agentului termic, tempe
ratură și așa modestă, incă de la livrare. Iată de ce se impune 
înțelegerea de către locatari a faptului că „furtul“ de agent ter
mic a r. instalații conduce la ceea ce numim „efectul bumerang" 
in.potriva populației.

SUBSOLURILE
Cu toate că, încă d,n luna iu

nie, Primăria a angajat îs de 
pensionari pentru curițarea sib- 
solurilor blocurilor, acestei au 
ajuns acum în situația de a fi 
d.n nou pline. Motivul? Proasta 
proiectare a rețelei de canaliza

re a orașului, precum și alte cau
ze. Consecința? Țevile de termo
ficare zac din nou in apa din 
beciuri, schimbul de căldură 
realizindu-se aici, in loc să s" 
facă in apartamentele blocurilor.

Consecințe și concluzii
C'.j o consecința directă a lipsei de căldură se produc căderi 

la rețelele electrice. Căderi datorate suprasolicitării instalațiilor, 
prin utilizarea de re.șouri și radiatoare improvizate. Este tot atit 
de adevărat faptul că nu i se poate cce cetățeanului să nu uti
lizeze aceste mijloace de încălzire, insa acestea ar trebui utilizate 
pe cit posibil economic și mai ales ar fi indicat să se utilizeze t- 
parate provenite din rețeaua comercială de stat, care sînt, tehnic, 
mult mai bune. Pentru că, in caz contrar, suprasolicitarea insta
lațiilor electrice va conduce la defectarea transformatoarelor și 
implicit la întreruperi de curent. Lucru deosebit de grav, dara 
avem în vedere ca la Lupeni există doar o secție mică a IRE- 
ului, reparațiile mai mari efcctuin lu-se doar de echipele specia
lizate de la Petroșani.

Avind in vedere toate acestea, coroborate cu scăderea prizei 
de apă din acumulările de la tJrăița și Valea de Pești, Primăria 
orașului Lupeni a dispus oprirea furnizării de apă caldă către 
populație. Măsura va rămîne în vigoare pînă cînd condițiile it- 
mosfcrice vor pcrmite reluarea furnizării apei calde, concomitent 
cu □ •ag uran a căldurii in apartamente.

E VENI
Primarul or,oului Lup'ni ne a 

fOrni/at o informație d datoare 
de speranțe vis-a-vis de Legea 
18, cea privitoare la Fondul Fun
ciar. Fina la sfîrșitul lunii în 
< urs se vor inniina primele 51 
titluri de proprietate celor în 
drept, respectiv momirlanilor din 
zonă. Acest eveniment se va 
produce într-un cadru deosebit 
— ocazie cu care vom fi și noi 
prezinți — avind în vedere ca

MENI
r icterul de prcmieiă pentru Va
lea Jiului. Acordarea titlurilor 
de proprietate este prunul fapt 
palpabil pe drumul restabilirii 
drepturilor sacre ale țăranului 
român. Sperăm că acest pas va 
fi u'niat îndeaproape șl de alții, 
ca, de exemplu, o politică de 
credite bancare avantajoase, pre- 
< um și alte măsuri capabile a 
repune pe picioare agricultura

Femeile din Germania 
avortează in România !

La Policlinica de copii din orașul Lupeni, dl. 
dr. V. Moraru ne-a pus la dispoziție date 
interesante privind creșterea demografică în 
această localitate, în anul 1992. Astfel, aflăm 
că, in anul care' tocmai s-a încheiat, s-au în
registrat 750 de nașteri și peste 2000 de avor
turi. Asta înseamnă că, dintr-o sută de sarcini, 
numai 33 au fost duse pină la capăt.

Situația e îngrijorătoare — ne spune dl. doc
tor pentru că după Revoluție, în politica de
mografică s-a sărit dintr-o extremă în alta. A 
cum se impune o reglementare a acestei politici, 
altminteri natalitatea va continua să rămînă la 
cote îngrijorător de scăzute. Din cauza costului 
derizoriu al întreruperii de sarcină, există sa- 
zuri în care femei din Germania au venit ’n 
România pentru a-și face chiuretaj! Asta pentru 
că la noi le costă numai o marcă, pe cînd în 
Germania, aceeași operație costă 2000 DM, adi
că de 2000 de ori mai scump!

Multe sînt necazurile care fac viață grea me
dicilor și pacienților din Policlinica Lupeni, însă 
„nu problemele medicale ne zdrobesc, ci cele 
administrative" — spune dl. dr. V. Moraru. As
tăzi, singura sursă de medicamente străine sînt 
donațiile, care sosesc în cantități reduse, mult 
sub necesar. Aceste ajutoare nu sint decît o 
rezolvare de moment, singura soluție fiind ca 
aceste medicamente să fie asimilate de fabricile 
noastre de profil.

O altă problemă a Policlinicii o constituie in
ventarul de pături și cearceafuri, care „moare".

De atîtea spălaturi, cearceafurile au devenit 
nușii și par, in permanență, murdare. Instalația 
de încălzire centrală este atît de veche, incit 
menținerea ei în stare de funcționare este un 
adevărat miracol. Caloi iferele se sparg și. in 
lipsa altora noi, ele sint înlocuite cu altele, la 
fel de vechi, aduse din subsol. E un mod de 
rezolvare pompieristic, dar e singura soluție, 
deocamdată. Ne întrebăm ce se va întîmpla a- 
tunci cînd, în subsol, nu vor mai exista calori
fere disponibile.

Problemele Spitalului s-ar putea rezolva dacă 
ar exista fonduri bănești. Dar ce ne facem căci, 
se pare, anul acesta bugetul va fi și mai mie 
decît cel din anul trecut? Dotarea spitalelor 
noastre nu se poate face numai pe seama a- 
jutoarelor venite din străinătate, orlcît de ge
neroase ar fi ele, așa cum a fost cazul dele
gației din Marea Britanie, care a adus spitalu
lui din Lupeni un EKG și un defibrilator. îna
inte de a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm 
singuri!

O singură rază de lumină: anul acesta va în
cepe construcția noului spital, cu cel puțin 150 
de paturi. Nu știm cit de repede va fi pus în 
funcțiune, însă atunci cînd el va fl gata, locui
torii Lupeniului vor beneficia de cele mal mo
derne dotări.

Pină atunci, ne consolăm cu gîndul că unii 
occidentali apelează la serviciile pricepuților 
medici români, chiar în condițiile tehnice pre
care din spitalele noastre.

Planning familial ș
De la 1 ianuarie a.c. în ca

drul Maternității din Lupeni 
funcționează un cabinet de 
Pianning familial. In traducere, ț 
planificare familială. Iată cu ce •’ 
se ocupă personalul acestuia: <•- >- 
feră consultații de sexologie, con- țj 
tracepție medicamentoasă .și ins- $ 
trumentală, educație medicală. 
Pare-se, este singurul cabinet din § 
Valea Jiului axat pe această pro- Ș 
blcmatică. Tinerele familij găsesc 5 
aici cele mai competente răs- J; 
punsuri la multe din întrebările Ș 
pe care le naște începutul convie- 
țuirii în doi.

Programul de lucru cu publi- Ș 
cui este alternativ, o zi diminca- i 
ța, cealaltă, după amiaza. g

ȘTIAȚI CÂ...
• In blocul D5, dat în folosință cu fațada netencuită, costul 

unui apartament a fost de 200 000 lei? Astăzi, la noile prețuri li
beralizate, tcncuirca blocului costă... 600 000 de lei de fiecare fa
milie. Deci do trei ori prețul apartamentului!

• Cu toate că dotarea Clubului Sindicatelor e una dintre cele 
mai moderne, singura activitate care se desfășoară acolo e cea 
de la... bibliotecă?

• In urma apelurilor făcute de Primărie pentru a ajuta Can- I 
tina Săracilor, a răspuns o singură Biserică (ortodoxă) ? Celelalte 
culte sînt mai apropiate de Divinitate decit de oameni... Pax 
vobif cum!

Fie pîinea cît de rea... 
Numai sa fie !

Cu toate că Fabrica de pline din Lupeni are o producție z.l- 
nlcă cie 40 tone de piine, jar Lupeniul are un necesar de L.'I tom-, 
punea este incă o problemă in Lupeni. Șl nu atit din punct de 
vedere cantitativ, cit mai ales din punct de vedere calitativ. Pen
tru ca, nu este nici un secret, la Lupeni, piinca este mult mji 
i roastu decît la Petroșani. Și asta datorită mai multor factori.

In speță, este vorba de făină. Pentru că, dacă la celelalte sec
ții de pline din Valea Jiului se primește cîte o cotă de făină, Lu- 
1 cniului nu i se alocă decît griu. Deoarece, se spune, aici se află 
moare.

A) ol, secția .Societăți) „Spicul" din Lupeni, asigură producția 
pentru acest oraș, dar și p'-ntru Uricani, Bârbateni, Paroșeni. 
CimpL lui Neag și o parte din Vulcan. Și întrucît cerințele sînt 
mari, iar capacitatea fabricii nu poate asigura constant cererile, 
lucru coroborat și cu calitatea făinii adusă direct de la moară .și 
introdusă in procesul tehnologic, piinca este de multe Viii necores- 
punzutoare calitativ.

Ca să nu mai amintim de faptul ca după cum ne spunea si 
dl. primar Abala.și, la secția de piine domnește legea... șoferilor. 
Pi litru efl aceștia sînt cei care hotărăsc unde se \a distribui pii
nca. Dc,i aflam <â nici magazinele nu primesc piinca proaspăta, 
pină l.i epuizarea stocurilor. Și-atunci?

Cu toat< acestea, există speranțe certe că problema plinii se 
va rezolva și aici la Lupeni, datorită faptului că se prccunizcaia 
înființarea unei no) secții de către S.C. Spicul". Dacă și proble
ma navetelor de pîine va fi rezolvată, '.intern siguri că problem i 
pimii nu se va mai pune la Lupeni, nici din punct de vi l< re can
titativ. nici calitativ", conchide dl. viceprimar Bucur.

Paul NICL’LESCU
Reportaj realizat <h . Vali LOCOIA

Tiberiu V1NȚAN

la Cabana 
„Straja'"

■Lupeniul beneficiază de un atu 
important, în ceea ce privește 
turismul. Acesta se numește tc- 
lescaunul „Straja", al cărui tra
seu arc punct final cabana cu 
același nume. In vara anului tre
cut, instalațiile de transport pe 
cablu — în care se includ și cele 
trei teleminuri — au fost revizui
te, funcționînd in această pe-, 
rioadă din plin. Progran ul este 
saptămînal, mai puțin lunea. Pîr- 
tiile din împrejurimi satisfac a- 
tit cerințele schiorilor începători 
cit și ale celor avansați. U11 fi- 
veniment îmbucurător pare a se 
produce în cursul acestui an. E- 
xistâ speranțe în finalizarea 
construcție) celeilalte cabane, lu
crare începută cu mult timp in 
urmă. Drumul de acces pentru 
mijloace auto a fost modernizat 
în pr."porție de 70—80 la sulă, 
dar.si lui in funcțiune cstimîndu- 
sc a fi tot ni cursul anului 1993. 
Profitind de noile prevederi le
gale, o seric de cetățeni șl-au ri
dicat in împrejurimi căbanuțe, 
fapt <c conferă locului aspectul 
unui sat dc vacanță. Lupeniul es
te, așa iar, gazdă pi mitoarc pen
tru iubitorii muntelu) ți pentru 
practicanții sporturilor dc iarnă.
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Regia Autonomă a Huilei
Petroșani

anunță

In perioada 18 ianuarie — 10 februarie 1993, la sediul 
Regiei Autonome a Huilei din România, în Petroșani, str. 
Timișoara nr. 2, va avea loc o

LICITAȚIE

in vederea contractării dc piese de schimb la următoarele 
utilaje;

1. In zilele de 18, 19 și 20 ianuarie 1993 3

— transportoare cu raclele, cu bandă, locomotive de 
mină, macarale de mină, mașini de extracție, trolii de mi
nă)

— mașini dc încărcat, instalații dc inonorai.

2. In 21 ianuarie 1993 :
__ ciocane de abataj, perforatoare, pompe de evacuare 

a apei.
3. In ziua de 22 ianuarie :
— macarale TELEMAC, poduri rulante, combine 

abataj, susțineri mecanizate, funiculare, ventilatoare, 
lectropneumatice și pneumatice, cuplaje hidraulice.

de
e-

4. In 25 ianuarie 1993 ;
— celule electrice, trolii planetare, instalații de îm

pins vagoneți, reductoare de turație, combine dc abataj 
de proveniență poloneză, utilaj de preparare.

5. In 26 ianuarie 1993 :
— motor DIESEL MB 830, compresoare pentru LDH, 

compresoare EC — 10, motor DIESEL D. 120, stilpi hi
draulici de mină, agregate, centrale ACH, locomotive Die
sel 1250, 1500 și 2100 CP.

6. In 27 ianuarie 1993 :
— compresoare de aer tip L—100 și 3 V — 45.

7. In 28 ianuarie 1993 :
— vagoneți de mină, tractor pe șenile S 1801, buldo

zere S. 1501, excavator S. 1602, S. 1203 și S. 1202,

8. In 29 ianuarie 1993 :
— simeringuri, rulmenți.

I

9. In 1 februarie 1993 ;
centrale telefonice, aparate telefonice, aparate 

măsură și control.
dc

t

i

i

T

1

10. In 2 februarie 1993 ;

— cuțite de combină, cofrcte miniere, motoare elec
trice, transformatoare de mină, IFRON, agregate hidrau
lice AH 78, piese de schimb pentru locomotive CFN.

11. In 3 februarie 1993 i

— truse de sudură, dispozitive de ridicat, motoficrăstrău 
RETEZAT.

12. In 4 februarie 1993 l

fierăstrău alternativ (F—32d), pompe de cvacuaro 
apelor dc tip AN și SO, piese auto.

13. In 8, 9 și 10 februarie 1993 :

— electroaparataj, contactoarc, aparalaj electric, pic- 
ufc' de schimb electrice.

l uinizoiii potențiali sînt invitați conform programă
rii dc mai sus sa participe la negocierea de la sediul Re
giei.

Relații la telefon 093/511780.

a

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egid < 
bOCIET/lȚIl COMERCIALE „ZORI NOI" S A.

Lnrcgisf raid la Registrul Comerțului sub nr 
J 20/621/1991

Cont virament: 307060201 — BCR Petroșani.
Director : MIItCEA Bl JORESCU
Director executiv: big. Alexandru BOGDAN

I

i

Pentru iubitorii de pictură
Pictor autorizat, cu atestat eliberat de Ministerul Culturii

EXECUT PICTURI

în ulei pe pinză, în diferite tehnici, cu consultarea solici
tantului.

Infrumuscțați-vă apartamentele cu un tablou intim 
și reconfortant! Petroșani, str. Horea 1/27. (226)

• 6 ••••••••••••••••••••••*•••••«•••

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

DE ZIUA ta, dragă Elena Tudoran, Corina îți dorește fericire, 
sănătate și un sincer „La mulți anii" (219)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

ViND urgent carosată 7 tone, microbuz Bedford 8 locuri, ca
meră video Sony, preț convenabil.

Angajez urgent șofer. Relații, zilnic între orele 16—20, telefon 
570853. (181)

VIND
(206)

VIND 
lorilor nr.

VIND

televizor color Royal, garanție un an. Telefon 545685.

sau închiriez garsonieră confort f, în Petroșani, Avla-
27 A. bloc G. 4/25. (208)
Recorder Goldstar nou 185 000 lei, radiocas auto japo

nez 8500 lei, Lupeni, str. Bărbăteni, C. 14/13, lingă școala nr. 5. 
(209)

VIND dormitor, Petroșani, Vișinilor, 1 B/20, după ora 15 
(lingă Stadion). (211).

VIND Dacia 1310 Combi 1989, 50 000 km. Telefon 541417 orele 
18—22. (225)

VIND Dacia papuc închisă, vizibilă în fața magazinului chi
micale Petroșani. Relații, la magazin sau la telefon 545673, între 
orele 18—22. (224)

GUMPAR (închiriez) garsonieră sau apartament, în Petroșani, 
zonă centrală. Telefon 541217, orele 17—20. (217)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, confort 1, Petroșani, cu apartament 2 
telefoncamere, exclus Șerpărie. Str. 1 Decembrie, bloc 84/33, 

513445, după ora 15. (213)

PIERDERI

Dumitru,PIERDUT contract închiriere pe numele Alupulesei 
elibtrat de RAGCb Vulcan. II declar nul. (204)

PIERDUT CEC seria B. 3, 014a01—014525, eliberat de 
troșanl. II declar nul. (218)

PIERDUT carnet student pe numele Moisă Cristian LIviu, eli
berat de UT Petroșani. II declar nul. (210)

PIERDUT carnet șomaj pe numele Marc Liliana, eliberat de 
Oficiul de Muncă și Protecție Socială. II declar nul. (213)

PIERDUT legitimație 
eliberat de SA UMIROM

PIERDUT legitimație
rată de EM Vulcan. O

BCR Pe-

serviciu pe numele Iordan Alexandru, 
Petroșani. O declar nulă. (220)

servi ciu pe numele Olaru Titel, elibe- 
declar nulă. (221)

DECESE

FAMILIILE Biacă, Mildoș și Miliai sînt alături dc familia 
Șailiș Gheorghe, la durerea pricinuită de decesul fulgerător al 
fiului

DANIEL
Sincere condoleanțe. (215)

FAMILIILE pușcaș Petru și Adomnică Daniel aduc un ul. 
lim omagiu celui care a fost un oni de omenie și un bun cola
borator

IACOB DUMITRU (212)

COMITETUL Asociației dc locatari 5 B Petroșani anunță 
trecerea in eternitate a președintelui

IACOB DUMITRU
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (223)

COMEMOKA11I

Azi SE împlinesc 6 săptămîni de la dispariția incredibilă 
celui cart a fost iubit soț, tată și bunic

lacrimi .^i durere ai lăsat in sufletul meu, a ta soție Mimi. 
C'ii voi trăi nu te voi uita.
Dumnezeu sâ-1 ierte și să odihnească in pace. (190)

CUȚUREAN MIHAI (Miști, 61 ani)

REDACȚIA Șl ADMINiSI HA 11A 2675 
Pelioșmii str. Nicolae Bălccscu nr, î 
Telefoane: 511662 (dircctor-rcdaclor șef); 
515972 (director exccutiv-ndministiutir 
difuzaie), 511663, 512464 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani 
Nicolae Bălccicu nr. 2. Telefon 5113.65.

Bir.

a

Materialele Decomandate și 
nepublicate nu se restituie. R<’S_ 
ponsabilitatea morală și juiidi a 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse in articole aparțin, in 
exclușiiitale, autorilor.
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HOROSCOP
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Vestea pe care o așteptați va 

ajunge în curînd la dv.
VAP.SATOR — TIGRU 

(20 Ianuarie — 18 februarie)
Nu încercați să faceți mal mult 

decît puteți.
PEȘTI — IEPURE 

(19 februarie — 20 martie)
încercați să vă ordonați prio

ritățile, altminteri veți avea mu?Ș 
da furcă-

BERBEC — DRAGON 
(21 marile — 20 aprilie)

Eviți ți discuțiile în co ilra.lic- 
teriu, mal ales cu sexul opus.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mal)

Astăzi, o rază de speranță cade 
în viața d-voast-ă.

GEMENI — CAL 
(21 mal — 21 Iunie)

Vă rezolvați mult mal ușor 
problemele, dacă acționați cu 
mai multă diplomație și mal pu
țină brutalitate.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Nu dațl cu piciorul ș insei î- 
vite în noua conjunctură!

LEU — MAIMUȚA 
(23 Iulie — 22 august) 

încercați jocurile dc noroc — 
astăzi totul va merge din plin!

FECIOARA — COCOȘUL ’ 
(23 august — 22 septembrie) 1 

Starea de agitație din ultimele 
zile se va încheia curînd. Lămu- 
rlți-vă situația materială. .1

BALANȚA - CIINELE ’
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Lucrurile sînt ceva mai com

plicate dccît credeți. Nu luaț’ de
cizii pripite! J

SCORPION — MISTREȚ ’ 
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Un chilipir nesperat. Dacă tre

buie, împrumutați-văl ,
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 1 

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Eveniment major în plan sen

timental. Fiți pregătit!

I

Programul TV.
JOI, 14 IANUARIE

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

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Gluj. 
12,00 Film artistic.

• NEBUNIILE LUI ROBIN 
IIOOD. (SUA, 1984).

13,35 Desene animate (reluare). 
PIF ȘI IIERCULE.

14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunlversitaria.
15.30 Tcleșcoală.

Gurs de limba engleză.
16,00 Repere moldave.
16.30 IUpere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germană. 
18,05 Povestea vorbei.
18,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii. Eterna 

Grecie. Episodul II.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Concurs pentru Eurovlsion

'93 (X).
20,40 Spoit.
20,50 Film serial.

DALLAS.
Episodul 197. ,

21,45 Reflecții rutiere. 
22,00 Un zîmbet pe portativ...
22.15 Studioul economic.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.

echipa de SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

\ iorcl STllALȚ
Corectura I 

Emilia ACHIHEI 
Viorica FIKȚULESCU


