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GREVA ÎN ȘCOLI iurluri t'e mașini
»

In de-actun răsunătorul caz „Farkaș Francisc“

De ieri dimineață a început 
greva generală din învățământ 
hotărâtă de cele două federații 
sindicale — FSLI și FSIPR. Con
flictul colectiv de muncă, anun
țat din 22 februarie și precedat 
de mitinguri de protest și greve 
ae avertisment (de două ore în 
4 martie a.c.), a fost declanșat 
ca urmare a nerezolvării celor 
șapte motive înaintate Guvernu
lui.

In Învățământul preuniversi-

tar și universitar din Valea Jiu
lui se pare că la grevă nu par
ticipă cu toții, umăr la umăr. 
Elevii au fost la școală, fiind 
supravegheați *îî!'sclase, dar fără 
o desfășurare de bre active.

In funcție de Rezultatul nego
cierilor sindicate -^--gUvern, gre
va, prevăzută ntflf'ai pentru 11 și 
12 martie, poate continua până 
la stingerea conflictului.

T. SPATARU

De la începutul anului 
în 1992 — 413: in 1991 —

101;
441.

Este „dinamica" furturilor de ma
șini înregistrate kr~x Inspectora
tul județean de Poziție Hune
doara. După cum.^Siriu ziarele, 
cele mai multe furtur) s-au ca-
mis de. persoane făRa ocupație. 
Explicația ar consta în 
că în Valea Jiului afluxul >ophZ 
lației ar fi in continuă creștere.

i atuul)
A./
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INCENDIU DE PROPORȚII
■ Cercetările an 

vegheată
Marți, 9 martie, în Jurul orei 

13, un mistuitor incendiu a cu
prins peste 20 de cotețe de ani
male situate în micro-cartierul 313 
(Dallas, cum este mai bine cu
noscut) din Vulcan. începutul de 
incendiu a fost observat cu ma
rc întârziere, ceea ce explică și

evidențiat că el s-a declanșat de

amploarea sa. Neputându-1 lo
caliza cu forțe proprii, cetățenii 
din zonă au anunțat pompierii ci
vili .și, mult mai târziu, la ora 
16,50, pe cei militari din Petro
șani. Intervenția acestora a fost 
îngreunată de densitatea cons
trucțiilor respective. Cu toate

la o afiiniătoarc ncsupra-

căminul cimp\

PRIMĂVARA

accslpa ci au izbutit să localize
ze și să lichideze focarul. La sfâr
șit s-au văzut și consecințele: pes
te douăzeci de cotețe cu porci și 
găini au fost-distruse. Pentru câi
ni din cartier carnea porcilor arși 
a constituit uț/ festin la care ci 
nu visau. /

Primele r^—-?tTîri au stabilit cu 
incendiul s-a declanșat de la 
o afumătoarc lăsată ncsuprave- 
glieată. După cum mi-a relatat 
o persoană cu funcție, cazul nu 
este înclfis.

Gheorghe OLTEANU

PROCURATURA SI PCLiTLl
EXTIND CEKCEiARILE

03 Pentru elucidarea cauzelor deceselor, se dezgroapă 
morții

In dimineața zilei de miercuri, 10 martie. Procuratura a dis
pus deschiderea mormintelor în care au fost îngropate două per
soane bănuite că moartea le-a fost grăbită și ca urmare a contac
tării bolii numită trichinoză, în urma consumului de carne in
festată achiziționată de la Farkaș Francisc. La câteva ore de la 
efectuarea acestei operațiuni din cimitirul Vulcan, dl. procuror 
Ioviță Băcian, de la Procuratura Județeană Hunedoara — Deva, 
a declarat, în exclusivitate, pentru ziarul nostru: „Am procedat 
la doua exhumări întrucât, din cercetările efectuate de organele 
de poliție, a rezultat că și numiții Fodor Andreiu și Strausz Ka
talin au consumat din carnea infestată cu Tricliinella Spiralis. Ex
pertizele medico-legale se vor efectua la două Laboratoare de me
dicină legală — din Deva și Timișoara. Ceea/’ ce știm sigur este 
că Vass Eugenia, cu ultimul domiciliu în Vifl^an. a decedat da
torită infestării cu Trichinella, fapt confirmat tle Spitalul Vulcan

Ka-

Eveniment deosebit la Căminul cultural clin Cimpa. 
•Sâmbătă, 13 martie, de la ora 19 in sala căminului va avea loc 
C ncursul de frumusețe, intitulat: „MLs Primăvara".

După cum am fost informați, la acest concurs, organizat în 
premieră absolută la Cimpa pot să se înscrie fetj^din toată Valea 
Jiului. Cele care se vor clasa pe primele trei locuri vor obține 
următoarele premii in bani: locul 1 — 10 000 lei; locul II — 5 000 
lei: locul III — 3000 lei. ~N

In program, pe lângă rog nul de frumusețe: /muzica, i..uis, 
moment ■ vesele. /

Soonsor unic SC. „Voievodul" Cimpa, patron Petre Poprscu.

0 victorie 
a sindicatelor

torită infestării cu Trichinella, fapt confirmat 
și de Clinica de Boli Infecțioase a Spitalului din Timișoara. In 
discuție rămân cei doi exhumați și încă doi decedați — Bălan Ion 
și Varga Gheorghe, la care, de asemenea, se vor efectua expertize 
medico-legale pentru a se stabili cauzele morții — o eventuală 
infestare cu această Trichinella. Concomitent, am extins cercetă 
rile pentru a stabili, cu exactitate, numărul persoanelor infestate 
Până acum a rezultat că, dintre cei în viața, sunt infestați și au 
fost internați 12".

In după amiaza zilei de miercuri, au fost audiate și s-au luat 
declarații de la ma; mulți cetățeni care au legătura cu cazul cL- 
acum cunoscut. Până la sosirea rezultatelor de expertiză medico- 
legală, amintim că — așa cum scrie pe actele de deces — moartea 
lui Fodor Andreiu a survenit urmare a cauzelor: comă metaboli
ca; cord pulmonar cronic decompensai; bronhopneumopatie obs- 
tructivă cronică; diabet zaharatic II. In ce o privește pe Strausz 
Katalin, cauza decesului, la data când s-a produs, s-a datorat ur
mătorilor factori: insuficiență cardio-respiratorie acută; accidcn’ 
vascular cerebral; hipertensiune arterială.

Vom reveni cu noi relatări odată ce acestea vor începe să 
apai ă. Gheorghe OLTEANU

Conferință de presă
Miercuri mi; .«-amiază, in eie- 

fnn.a sa, i a Stației cie salvare 
miniera *lin Petroșani a avut loc 
o conicrinț.i de prcîS organizat.i 
ci” Sul u i,:i Petroșani a Socie- 
t ’i: de Cruce ftașie. Conferința 
a ivut c i ■ op ini ’rmar' a deta
liata a opiniei publice cu pli
vire la |” o:r« . de dezvoltare 
a i -.az -i material» a Cruc ii J! > ii 
ii uiumiip .1 n i-.tru. AL1 !■ -.t

prezenți in sală domnul Haitw’ig 
Meicr, reprezentantul C'ru.ii 
Roșii germane in România, or
ganizație care sa implicat in 
finanțare a proiectelor clin țara 
noastră, repre ferit-, mți ai Pre

fecturii, Primarrc/Sfbn Petroșani, 
directori ai un >r flbcictăți co
merciale și rc cii/autonome din 
Val a Jiului. (AL II.)

a

Miercuri, 10 martie Consiliul 
Național al sindicatelor libere 
din R «mânia a obținut o victo
rie. După îndelungi tratative cu 
reprezentanții patronatului și ai 
guvernului a fost semnat con
tractul colectivfrrniional de mun
că. Contractul coirctiv garan
tează o seric <lc drepturi pentru 
salari,iți, dar cnfp,'itTsh și unele 
obligații. • 1

A fost dezamorsat ajlErl un po
tențial conflict sociaj/major, care 
ar fi putut avea' fonsecințc im
previzibile. li i nane do văzut in 
ce măsura vă infim nța acest con
tract colectiv de mumă îndelung 
așt”ptat, o stopare a d.-dinului 
și reiau- ri a economiei prevazu 
t - in noul program de guverna
re. (V.S.)

COMUNICAI
.SINDICATUL ȘOFERILOR SC STAR-TRANS SA PETROȘANI 

informează c:i in urma unor diversiuni, provocate și regizate din 
umbră, cu scopul vădit de a denigra și dizolva Comitetul sindical 
de la SC STAR-TRANS SA PETROȘANI, ales în mod democra
tic la 08,02. 1993, membrii de sindicat, v r fi din nou „TERORI
ZAȚI" cu câteva „runde" de alegeri sinduale, până când se va 
ajunge la o formula de echipa sindicală, cere să fie pe placul 
celui ce nu demult, declara in ziarul local, cu la sindicatul șote- 
rilor s-au liniștit apele, iar mai in toamnă, se plângea, tot in 
„ZORI NOI" că este victima unui „Puci -indicai".

lată, așadar, cum Liderul Filialei, „Propovădrxi,'ștc“ democra
ția în rândul maselor, prol'ând chiar o nouă zicala: ,tCe ție nu-ți 
place... poți su faci altora". \

R amilii im pe acea d cale, membrilor de sindicat ce vor fi 
invitați să voteze, ca ‘unt liberj s.i opteze int'O, a vota, sau nffc.

COMIIEI’UL SINDICAL: ARABEI PETRU. VARDARHÎ
GHEORGHE.

il d' 1. ubn și literatura româna de l.i Liceul Indus- 
■: < a . Jmt o ori-mala și in ert--aida manii”-.tare or- 

< < ir i de limba română < 1 elevi clin ci . ele a X i
î B 1. ■ voi ba de pra 'sul literar cyjpă romanul

Au ini Bu- jra.
' '. p I ari do limba rom nj dia ;u 4 In-

i in. i a • i un l'i.tru.-ani, piol ">ri de lcrșboij petri-
■ ■ 1 ■ ,-i elevi din școala oi ",iniz-toarc. )

I - u:. a ■ ii mp: a ideii , "’ti ml..........
i or ; . rozătorilor și a a-: t< nțci, prin profesorii 

arm i l'arit-lim in Coin'di.i. .S-au analizat probleme 
r.liritojr: ia pi I irea limba și lila atu.ii romane.

I i

D t r ?nov Inie și reparațiile 
ret»' i. >, unitatea nr. 28 — C 1-
soi mearic, iparținând Coopcr i- 
tivei „Unirea" Petroșani, a nud 
ciino ut — datorită inițiativei, 
adrnini itr.ilo-irei unității, doamna 
Ana llid.n — o metamorfoză 
bermfică pentru populație: și-a 
lărgit profilul. In afară de re
parațiile de ceasuri mecanice și 
electronice, în regim de garan
ție, unitatea oferă spre vânzare 
o gami bogată ele ceasuri de

nia ., de mâna orologii < te., în 
majoi itato din import. Mai pix- 
SU-. do toate, jmpn siom az.a prin 
ineditul ?i al racjjv'ltat i <!■ sig- 
nului ceasui ilc*j i iii. vanei 
în regim de gaiXntie.

Cele mai frumoase ceasuri le 
găsiți, așadar, la- unitatea de 
profil a coopeiativei „Unirea" 

—- ceasuri care, în afară de mă
surarea timpului, conferă orică
rui cămin un plus de frumusețe. 
(I- U )

Dtip.i cinci zile, a 1 <• t 
d pisiat in 'itecaș; e

In II f. l.’ruai a a.c., agenții d< 
circulație a eleclual un liltru 
) raza or.i,ului Vul an ( i și 
alt;î <1 i1 i. a| țuini i „‘.-a I.: al" eu 
pomi'.” șu‘.pcndale și 'e.til. ale 
d ■ înmatriculare r țmu'.e. 1 vi-

I nt pi ntru abatei i <1 l.i r< ■ 
Iile de circulație prevăzute da 
le e. Prin! i ■ cei ga|iți la volan 
sub jnllu nț i Idn.ilin dor alcooli
ce s-i aliat și l’redoi Vlirel Mi- 
tieâ. Consecința: penii ii ti ei luni 
permit il ...iu urma să fie găz
duit de către Ilnoiil circulație 
clin cadrul Poliției ju I ț< n< . Dacă 
era doar atât! Dar, in 19 fi.biua- 
rie, dec i după cinci zile, acei iși 
agenți de circulație opresc Dacia 
cu nr. 1 HI) 4737. La volan se 
afla cel caruia i se reținuse

permisul. In plus, la analize a 
rcie.at ca avea m sânge o im- 
bibație d- alcool de l.t □ la mic 
Reacția polițiștilor a fost promp
ta: întocmii a de dosar penal.

La voluntil i'.nui atitotnr'e.m 
ncinnialricnlal și fina...

pei mis

S” ;.tie ce im.eamn.1 s.i con
duci un aut nchiciil faia a po
seda prunii, de con 1 iccre. >Și 
ce în amn.'j ca aulovr.hiculul in 
c iz i ■ ă fie pe deasiipi ,i, și 
ni inin.itriciil.il. Treaba este ca 
Hopmiii Pavcl Cornel, din Pe

troșani a tiecut perii1 a*.l- a când 
n ic,al la plimbări cu „AlîDl“-u[ 
sau. In jurul orei 16 a zilej de 
4 martie, un agent de circulație 
i-a făcut semnul rcgul înv ntar de 
a „trage" pe dreapta A u a-

com-taiat ihfi icțiiim i i i s-a 
ir.iocmit dosar p. n il.

Din feri'-
doar la:’iij::)ii.iiu.-u.irs

( iro . ibillll a< perii C'i za- 
p id i ,.i po -i înm mina ).■■_ uci- 
e.u\. șolei sa lie pi saiil. Sa a- 
p lin accelerați.i Și. când e 
căzut',- sa apeleze li liana de 
motor. I nii semeni <1. ai no?tri 
allați la volan au trocul cam 
u;or pete aceite îndemnuri. Re
zultatul: iiv.iu'Tri autoturismelor 
datorită lamponmilor. In inter
valul 1—8 martie a.c., la Biroul 
circulație al Poliției municipiului 
Petroșani au fost înregistrate 22 
de asemenea evenimente rutiere.
Din fericire, nici un caz care să 
se fi soldat cu pierderi de vieți 
omenești.

o 7 
/

inin.itriciil.il


I’ H L I G I

— Domnuli <J irc1 lor, ■ â pro
punem <-,i d. '-Uția ncastru sa 
,nc apa a anul 19;'2. Cum a 
I . t ace a an .111.1 u mina 
L ri'-ahi?

— Nu p l spune a a f!,*t lin 
an i<" ’sebit de rodnic pentru 
nui. Am realizat la producția 
Liuta un plus de ... oape 7u90 
te de cărbune, cd a ce repre- 
■L . o dcp.rire de 2,3 la sulă. 
Ne raportam in-a la producția 
n
t . n mc.. .-.ii in calitate 
cu a 18 000 ton-. Așadar, am 
încheiat anul cu n r. ruiz ui a pro
bi imului la producția netă. Vreau 
bu proci • ia .'. 1 am in1 istat 
mult pe ii miri a lucr. ilor 
de cuc este 1 at iitor 1 mi
rul. Pentru BJ?3 sunt' m siguri 
de rezervele p ■ ■ ■ te, av-m și 
un avans p'.u'.iU unii uri atoii 
Aaf, asigurarea viito.uiui depinde 
ți dc retur i linancwro, de 
gj; . , legică a celor care
aj u mi pi smuZu mi-
po.tanța minerit ilui.

— In ce mă'-ură viitorul de
pinde și de munca prc.s.ațu 
in prezent?

— Este cert ca și la Uricani, 
ca p_ ansamblul l<I idei, minerii 
au mc put sa-:i indri p.e aii nția 
spre munca. .*•: mt înne de re
dresare din ‘st punct de ve
dere c.ea ce e promițător pen
ii u viitorul mineritului. Ac est 
viitor depinde și de rr,ursele ce 
vor fi alocate dar și de nivelul 
profesional .și de răspundere al 
colectivelor. Oamenii un inc put 
sa ințî iea-';i că nu puTcm primi 
bani decât pentru ceea ce r ■- 
ioiain: m-trul liniar la inse.'iții, 
tona dc cărbune la producție.

— Cc evoluție a înregistrat 
indicatorul hărniciei, respec
tiv. productivitatea muncii?

i — La productivitate, pc an
samblul exploatării, în 1992 am 
Înregistrat o creșteie •'•mnifica- 
tivă față de 1991, de la 0,7 tone 
pe post la 0,9 tone pe post. Stră
daniile noastre sunt diminua e 

insa de tundițiile tehnice prec lire. 
Se știe că avem unul din cele 
rr-i dificile zăcăminte de căr
bune din partea var.tic ă a bazi
nului. Ca să îmbunătățim pro
ductivitatea și implicit calitatea 
car mnelui, insistăm prin orga
nizarea cât mai atentă a locuri
lor de muncă. Reușita depinde 
de noi, avem nevoie de o capa
citate profesională corespunză

toare sau, după cum se spune, 
de o minte clară, dublată de 
capacitate practica.

— Are mina Uricani aceas
tă dublă capacitate? -

— Ciad că [iot răspunde afir
mativ. in general răspundem o- 
ricăror ' pretenții la nivelul sec
toarelor și compartimentelor 
tchnic-opcrativ'G. Avem insă o 
verigă mai slabă, mă refer la 
maiștri minieri, conducătorii for
mațiilor de lucru. La timpul po
trivit s-au făcut multe greșeli 
în selecționarea muncitorilor 
pentru școala de maiștri. In ge
neral, unii muncitori deși aveau 
aptitudini dc conducere au re
fuzat propunerile pentru școlari
zare, preferând statutul de șefi 
de brigadă sau de schimb. Alții 
au fost propuși după criterii 
vtră i<‘ ceea ce ne trebuie as
tăzi. Criteriile din trecut acum

Convorbire ni <H. ing. 
1ACOB STOICA, 

directorul minei Uricani

se răzbună, iar repararea greșeli
lor nu se face tocm ii Ușor.

— In ce măsură neîncadra- 
rea în indicatorul de calitate 
a influențat câștigurile?

— In mo<l proporțional a fost 
dimin'i it fi ndul de salarii pen
tru nercalizarca care ne aparțini’.

— Subvenția acordată pen
tru mina a compensat ceva 
din nei calizarea calității?

— Subvenția nu arc cum să 
cor, panseze nercalizârile. In ge- 
nerjl acest lucru c cunoscut. Cât 
privește neincadrarea în calitate, 
adevx.rul e că nu toți înțeleg in 
mod responsabil consecințele u- 
nor abateri tehnologice. Neres- 
pectarea no melor, a procesului 
tehnologic .ilecteazi în mod ine
vitabil câștigurile, lic că este 
vorba despre nealegi rea steri
lului, fie despre surpări. Abate
rile tehnologice, sunt, mai de- 

vr; mc sau mai târziu, plătite.
— A.ml 1993 adu e un plus 

dc exig' nța in privința cali
tății?

— Nu avem încotro,, acesta e 
cursul virili, exigențele cresc, 
iar subvenți i ce ni se acorda 
este lot mai sever măsurata.

— Cum apreciați programul 
anului 1993 pentru pregătiri,

față de 1992?
•— Este in mod vizibil mai 

mare. Fot spune că acest pro
gram reflectă într-un fel auste
ritatea noastră, ne afectează câș
tigurile dar sacrificiul pe care-1 
facem va asigura o situație mai 
bună în anii viitori. Dacă ne si
tuăm mereu pe o linie mediocră, 
nu vom ieși niciodată la liman.

— Apreciați anul 1993 ca un 
an hotărâtor?

— Da, pentru cunoașterea ză
cământului .și conturarea per
spectivei. Din păcate, nu putein 
vorbi decât despre o perspectiva 
de 4- 5 ani. Rețineți că problema 
minelor, și nu numai a minei 
Uricani, trebuie glndită într-o 
Perspectivă de 10—15 și chiar 20 
de ani. Lucrările mari, cum 
sunt puțurile, orizonturile, cir
cuitele de transport din subteran 
nu se fac decât pentru o activi
tate care să și dovedească efi
ciența intr-o perspectiv;! ■ înde

lungată, pentru un viitor gândit 
dincolo de anul 2000.

— La cât apreciați întârzie
rea minei Uricani și in cât 
timp poate fi recuperată?

— La dinamica actuală, este 
vorba de 3—1 ani, dar ea nu 
poate fi recuperată. In minerit, 
pierderile de at st gen rămân 

ceea ce sunt, adica pierderi de
finitive.

— Ce ne spuneți despre 
starea disciplinară?

— Lucru i mai puțin bune 
Avem încă multe absențe, aba
teri, cazuri de indisciplina. Peste 
toate, semnalam și noi faptul că 
foile de boală se acordă cu o 
ușurința rle neînțeles. Este inad
misibil, de pilda, ca un .șef de 
schimb care seara abuzează de 
băutură, sâ lase schimbul des
coperit .și ulterior să vină cu 
certificat medical. Trebuie ne

apărat să se facă ceva. Se eli
berează certificate retroactive 

care anulează orice măsură dis
ciplinara pe care o adoptam. Nu 
e binel

— Cum apreciați colabora
rea și conlucrarea cu sindi
calul în Tczolvarca proble
melor salnriaților?

— Avem o colaborare lmnă 
iar problemele Ie rezolvăm îm
preună, cu înțelegere și cu ome
nie, d ir nimic dincolo de lege.

A consemnat, 
Ion Ml STATA

Rănile unui cartier ratat
Două opinii am consemnat In 

sindicatul minei Uricani in cadrul 
unei discuții „deschise", expri
mate pe un ton dc nestăpânită 
revoltă. Iată ce nc-au relatat in
terlocutorii: IOAN MOGOȘ, li
derul sindicatului minier: „Pu
tem spune că în 1992 ne-um rea
lizai in general ceea ce nc-am 
propus. Mă refer la problemele 
care depind do noi privind con
dițiile de muncă, relațiile sindi- 
cat-administrație și parțial pri
vind disciplina. Ne-au rămas incă 
multe nelmpliniri pe care le tra
gem după noi de la un an la 
altul. Concret, mă refer Ia con
dițiile sub orice standarde de 
confort pe care le au salariații 
•noștri la cartierul Bucura. Anu
mite greutăți au început să se 
prelungească la sefârșit, până la 
atrofierea totală a răspunderii 
celor caic ar trebui să le rezol
ve. Este vorba despre alimentarea 
cu apă a blocurilor, dc încălzi
rea apartamentelor și multe al
toie. Cred că în niciun oraș d n 
Județ nu poate fi întâlnită starea 
atât de critică a blocurilor. In 
nopțile mai geroase, caloriferele 
au înghețat. Toate demersurile 
noastre, ale sindicatului și con
ducerii minei au rămas fără nici 
un rezultat și nu avem nici în 
prezent vreun semn de recepti
vitate de la județ. Altădată, parcă 
nc mai încălzeam cel puțin cu 
câte o promisiune din care în
țelegeam că nu suntem definitiv 
uitați. Constatam insă cu orașul 
U..cani este tratat clin acest 
punct de vedere cu o indiferen
ță greu dc ințeies.

In timpul iernii am avut un 
moment mai dificil când abia am 
stăpânit oamenii, cuprinzi dc dis
perare, porniți „să-l dea Jos pe 
primar", deși acesta nu are nici 
o vină pentru situația în care se 
află blocurile din „Bucura". Pri
mai ia nu dispune de fonduri și 
nu este ajutată de cei care ar 
trebui să vindece durerile aces
tui cartier căruia ar fi cazul să-l 
schimbăm denumirea".

CONSTANTIN TODEA. se
cretar al sindicatului : „Cartierul 
Bucura are nevoie de lucrări 
complexe. Practic, este un cartier 
neterminat unde, după recepțio- 
narea fictivă a lucrărilor Cons
tructorul a mai făcut multe im
provizații. E:<istă racorduri false, 
canalizarea și instalațiile de a- 
limentare sunt întrerupte în mai 
multe locuri pe traseu, instalați
ile de încălzire sunt greșit di
mensionale și prost montate".

Am consemnat, nu pentru pri
ma dată aceîte nemulțumiri pe 
tema unui cartier ratat de cons
tructori. Primăria orașului trece 
prin momente penibile in fața 
oamenilor și rezistă valului de 
proteste care ar trebui să fie 
îndreptate spre o altă adresă. 
De Ia-județ, semncle dc bună
voință au devenit tot mai rare 
până când au încetat complet. 
Arii trec, multe orașe își vindecă 
rănile din trecut, doar Uricaniul 
rămâne așa cum e văzul de la 
o distanță județeană: la margi
ne dc lume și dc viață...

Va aduce, oare, anul 1993 o 
speranța pentru accas.fi așezare 
năpăstuită?

Prin eforturi proprii
I O armătură metalică a ajuns 
la prețul de 80 300 lei. Alte ma
teriale, cum sunt echipamentul 

electromecanic, lemnul de mină, 
plasa metalică și ala’ea altele 

•unt gieu de procurat in canti
tățile necesare consumului din 
producție, datorită prețurilor muri 
la care au ajuns. £■ te din cc în 
ce mal dificil în aceste condiții, 
să realizezi indicatorii de < fi- 

ci< nțâ, care sunt corelați iu sub
vențiile acordate mineritului. 
.Si'i'-iii.i .'.oluț e ette d« a utiliza 
c it mai 1 .ne >cxu> * I pro, r ii. 
Arm it irilc met ilic* pot fi recu
perate, reparate și reinliodiise 

în abataje. Exis'ă câteva prese 
« are sunt r mpli.r.at'j în subteran 
pentru recondițicnarca armătu
rilor metalice. Dar Consiliul de 
administrație ți-a propus 'ă trea
că șl la fabricarea armăturilor 
șl a pla-.ci metalice în Atelierele 
AaVl Uricani. Unele profila spe

ciale se confecționează deja in 
atelierele ptoprii. Sunt asigurate 
permanent echipe dc muncitori 
și mim ri bine calificați, care 
lucrează la răpirea armaturilor. 
A crescut considerabil în ulti
mele luni număr >1 reperelor de 
piese dc schimb confecționate In 
ateliere, lapt care contribuie la 
întreținerea operativă a utilaje
lor și instalațiilor din subteran.

I’rin dezvoltarea acestei acti- 
viluii a fost suplimentat numă
rul d? posturi. Dar cu rezultate 
bune pe planul aprovizionării cu 
materi ile i al reducerii chcltu- 
klilcr i\ merale de producție, pe ; 
ansamblul minei. Important este I 
însă că a crescut și spiritul de [ 
răspund, re al ■ .dai iuților, caretI 

încep a înț' lcgc adevărul simplu ; 
că fiecare șurub își are Impor- I 
fcința lui, ca inti o gospodărie J 

pț-oprle. !

(
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Mineri, șefi ț

Nu uitați ; răspundeți de securitatea locului dc I

Cercetați in permanență, in’timpul lucrului, starea ' 
de muncă ! Iț
Respectați ordinele primite direct de la superiori ! | 
Evacuați muncitorii dc la locurile dc mur. ă ori de t 
i se constată pericole ce nu pot fi înlăturate prin i 

z» /Ir» r»f»»*r* /I ît rk11
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locului
EJ

câte oi i t 
mijloacele de rare dispuneți I

Dacă lucrați♦ 
într-o galerie

• Mențineți distanța Idcr 
r. armata sta. dilă in monogra
fie între ultima ai matura .și 
front.

• Cân i nu puteți monta ar
mătura dcf.nltivfi, nu lucrați 
în front până nu armați provi
zoriu frontul ți după ce ați 
căptușit în prealabil.

o fixați bine armăturile la 
tavan ,i p_rctc și cu sUangători 
lu'.re cadre; Li armaturile TU 
strângeți corect cu cheia șur u
burile in Ideii

o Bandajați îngrijit lucrarea. 
F xațl bine bandajele în spa
tele armăturii. Când folosiți 
plasa legați Intre ele diferitele 
porți mii

• Cdnd susțineți galeria cu 
bolțari, montați-i corect; aten
ție la închiderea iael.mdl

accas.fi


ctivit
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Acumulări periculoase FOCURILE^'
1 Acuma;. rile de nuton în con
centrări p- .i< ;l . sunt destul 
dc frecvente la mina Uricani. In 
anul trecut au fost înregistrate 
162 de cazuri de acumulări peste
2 la su.a metan, care au condus 
la intreruper a lucrului. Frec

vența acumulărilor periculoase 
este de 13 pe lună. I\rnindu-se 
de la conceptul că nimic nu e 
mai de preț decât viața oame
nilor, se fa? eforturi deosebite 
pent 1 <■ mb.iîerea metanului. 
Locurile care prezintă pericol de 
acumu’ ri de metan sunt bine 
sup-'vegheate. Pe fiecare schimb 
există câte 2—4 măsurători de 
gaze-, c">re controlează zonele de 
pcricoL In prezent din cele 40 
de capete de de'ecțle cu care 
este dotată stația de ttlegrizumc- 
trie, 25 se aflu în funcțiune, a- 
coperind te punctele de lu
cru di.i subteran. I ir restul con
stituie o rezervă c e oricând 
n ‘c deveni activă.

Aerajul general al minei este 
a( ■ jurat, la nivelul debitelor pre
văzute în normativei» de protec
ție a muncii. Cum se explică, în 
aceste condiții tehnice, frecvența 
destul de mare a acumulărilor

cele mai multe ori, încălcarea 
normativelor de lucru în lucră
rile aflate în fund de sac,, cum 
sunt cele de pregătiri și din a- 
batajele cameră. Deși este cu
noscut faptul că emanațiile de

METANUL
ww nMtnrmmnKmfmmrfVfwmmfaataturmmMnmwfmmmmn»
de metan? In primul rând, în 
ierarhia cauzelor se află factorul 
om. Din cele 25 de capete de de- 
tecție aflate în funcțiune, 20 sunt 
1 .gate la decuplări automate de 
la rețeaua de alimcn.are cu c- 
nergie electrică, având valori pre- 
reglale. Acest tip de cazuri de 
evidențieri ale acumulărilor de 
metan este cel mai frecvent în- 
legistrat. La origine se află, de

motan sunt mai mari pe supra
fețele mai largi de front, tocmai 
în aceste locuri de muncă s-au 
înregistrat cazuri de superticia- 
litate, de ignorare a normelor 

de protecție a muncii. Un exem

plu concludent este că au fost 
șefi de schimb care au oprit 
ventilatorul „ca să câștige pre

siune la pikhamer", în timpul

lucrului în abataj.
Au fost și cazuri, mai rare, 

când acumulările de metan s-su 
produs ca urmare a opririi ac
cidentale a ventilatoarelor. Din 
păcate, în astfel de cazuri, re
punerea în funcțiune a ventila
toarelor necesită timp. Lipsesc 

eloctroventilele și alte piese de 
schimb pentru ventilatoarele 

electropneumatice. Conducerea 
tehnică a minei a hotărât să 
achiziționeze un stoc de rezervă 
de ventilatoare. Este desigur, o 
măsură tehnică bine justificată. 
Acumulările periculoase de me
tan pot și trebuie să fie lichidate 
in cel mai scurt timp. Dar cu 
mult mai ușor este să fie pre
venite din timp. Iar aici o Răs
pundere directă revine șefilor de 
schimb și de brigadă, care tre
buie să respecte cu toată rigu
rozitatea, fără pic de abatere, 
normele tehnice de protecție a 
muncii.

La sectorul III după • termina
rea exploatării rezervei de căr
bune din abatajul front,.1, pa-i 
noul nr. 1, s-a semnalat un foa 
endogen. Zona este strict con-, 
trolatu de personalul tehnic șl 
de către măsurătorii de gaze, pa 
fiecare schimb. Circuitul de aei 
raj este separat față de zonai 
în care se lucrează. Este singu-i 
rul foc de mină semnalat la minai 
Uricani și se execută pregătiri 
pentru izolarea sa. Au fost tram, 
spoliate in apropiere materialela 
necesare. începând cu a douali 
jumătate a lunii martie va in-» 
cepe lucrul de înnămoliră și da 
închidere a zonei de foc, in con-, 
fermitate cu un program da 
lucru care a fost întocmit. ' i

Se poate spune, că focurila 
sunt în lichidare la mina Uri-, 
câni. Iar pentru prevenirea lor, 
se depun eforturi susținute- i

Contract cu rezultate bune
Minerit nu se pc..te face fi.rft 

a'cep’ ea unei discipline terme 
la toate mv- Iunie dc activrtm 
Acest adevăr e»ic cunoscut. Ca 
atare, în Contra- ul cul.ct.v dc 
muncă sunt caprin e prevederi 
destul de s< ere pentru a ;im ura 
climatul de dis< iplip i indispen
sabil activității d,n minerit. Trei 
atsc-nțe nemotivate ntrag după 

6ine d •facerea dliț ipima-A a 
contractului dc rr ncă. Întâi zic- 
r.le la intrusa in .șut sau ple
cările Înainte de t'rr.nn.irca pro
gramului sunt la fel de nspi u 
•ancționatc. Fără Îndoială câ 

-astfel de prevedea t din contrac
tul colectiv de muncă nu contri
buit la Întării ea climatului de 
disciplină in rondul salar,.iților. 
Se c mstatâ in ultimele luni o 
creștere a răspunderii f.-ță de
muncă. Cu efecte poziti.e în
ceea ce privește plasarea opti
mă, pe schimburi, a lacurilor de 
muncă.

Din păcate, in»A, a apărut o 
altă portiță de evaziune. Este 
vorba d fuilc dc boală. Că sb 
ma> Îmbolnăvesc oamenii e-te 
normal. Anormal ln»ă e că a

crescut in mod îngrijorător nu- 
mărul foilor de boală. Condițiile 
da lucru sunt aceleași. D ir st 
pare ca foile dc boală se elibe
rează cu mult! Îngăduință. A 
devanit un fenomen destul de 
frecvent clibciarca unor foi de 
boală .și cadrelor tehnice, mai
ștri, subingini rl, chiar ingineri 
dcare depinde direct bunul 
mers al producției. Nu sunt rare 
c tarile in care, pe schimburi, 
coordonai ea tehnica și organiza- 
t -cică au dc suferit, datorita îm
bolnăvirilor subite. Există ca- 
7'ui, însî,' de „îmbolniiviri” pur 
și simplu din cauza consumului 
e .cesiv do alcool. Aceasta e 
real ilatea.

Actualul contract de muncă a 
dus iu rezultate bune. L'.ir ț .n- 
tru a nu se afla în situația de 
a-și fura singuri căciula, susți
nând totodalu că fac o afacere 
burtă, minerii și sindicatul liber 
ar trebui să r'dlcctczj și asupra 
ușurinței cu caro se acordă și 
se solicită foi de boala. Mai sunt, 
lotuși și bolnavi închipuiți, crire 
profită din plin de unele preve
deri ale conți ac Intui colectiv de 
muncă.

Soni rolul r-
I ■

concentrației ii
.* te

• •

de metan I ■
II

• La locul de muncă apara- !! 
tul se va atârna de armataiâ !,

la un loc ferit, in apropierea ta- !Ș 
vanul ui I - i

L ■ Din timp în timp, se vor !! 
citi indicațiile concentrației de li 
metan i tensiunea; tensiunea l! 
nu trebuie să scadă sub semnul !■ 

. roșit; 2,5 v. i»
, • In timpul schimbului, șeful I!

dc echipă va măsura metanul !! 
la tavan, în profil .și eventual îj 
în cuiburi existente in tavanul •• 
abatajului! ■

• In cazul mctanomctrelor ■■
S.S.—2 cu control permanent ;; 
și semnalizare optică și acuș- ;■ 
tică, în cazul când sirena apa- ;; 
ralului intră în funcțiune și se ;; 
aprinde becul roșu dc averii- ;; 
zare, părăsiți locul dc muncă 
— concentrația de metan este ;; 
peste 2 la sută. ;;

•

«M» a a a aaa^ a a •••• a ~~~ a " • •»•
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AVERTISMENTE 
c.r.VERE

E durOros și trist că in amil 
trecut au avut loc trei nccid-'rile 
mortale. Ele constituie însă, pen
tru toți cei ce muncesc în sub
teran, tot atâtea avertismente 
severe. Mina ntii iartă pe cei 
ce sa abat do la normele de dis
ciplină. Doi din cei trei au fost 
accidentați In timp c:. încercau 
sa transporte niște materialo pe 
un transportor cure a fost pus 
în mișcare in sens invers față 
de mersul normal. O încălcare 
a normativelor de lu ru destul 

de liecicnta. iar cel dc al trcl-
1- a ft;rz s a întâmplat tot In nc- 
tivit itea de tran i| < 11. Dar de 
data aceasta cu o cliiblă, la a 
cărei descărcare n-.'iti fost res-
peciatg normativ, le de 
înainte dc efectuarea 
pilor dc de ărcare.

ancorare
operațiu-

Uondițiile de luciu sunt grele.
Dar cu atât mai mult impune
să fie respectate strict regulile

dc lucru In mină pentru evitarea 
pe cât sc poale a accidentelor.

>

SEMNAL DE ALARMĂ
In mina Uricani nu sunt pos

turi de prim ajutor.
înainte vreme astfel de posturi 

existau. Și erau dotate cu câte 
ceva. Dar acum au dispărut. Ce 
se poate întâmpla este ușor de 
prevăzut. Un banal accident, u- 
șor cum s-ar zice, poate avea 
consecințe grave în uncie cazuri, 
dacă nu se acordă în cel mai 
scurt timp primul ajutor. De ce 
nu mai sunt posturi de prim a- 
jutor, dotate cât de cât, în sub
teran, cel puțin pe fiecare sec

BILANȚ AL
Accidentările u>oarc, un ade

vărat bilanț al durerilor, au 
afectat in ultimii tici ani un 
număr din ce în cc mai mic de 
salariați la mina Uricani. In anul 
trecut s-au înregistrat 88 de ast
fel de cazuri de accidente. Ceea 
ce reprezintă aproape jumătate 
din numărul de accidente înre
gistrate in 1990. Estj de reținut 
însă un fapt semnificativ. Pon
derea accidentelor se menține 
în aceleași domenii dc activitate 
la fel dc ridicată. Cele mai multe 
accidente au avut și continuă să 
aibă loc în timpul operațiunilor 
de transport de pc galerii și în 
fronturile de lucru, ca urmare 
a căderilor de roci. In timpul 
transportului, cel mai greu tri
but il plătesc cei cc lucrează de 
puțin timp în mină ți ignoră, cu 
sau fără bună știință, normele 
de luciu. Dar este greu dc în- 
l ies dc ce sc menține o pondere

tor câte unul? E greu de precis 
zat. Import mt e te sa fie reân-, 
ființate in cel maj scurt tanp. 
Un banal pansament, o alelă 
p-ntru protejarea fracturilor, o 
aspirină sau o rolă-douâ de | 
leucoplast, cel puțin, se mal pot 
găsi p ntru dotarea și reîniîin-i I 
țarea posturilor de prim-ajutoțj 
d:n subteran. Inexistența lor poate_ 
să ducă la pierderi ii .cuperabila, , 
Iar aceasta trebuie să constituie ' 
un semnal de alarma. Fe când 
rcininnțarea acestor posturi?.

DURERILOR
atât de mare dc accidente dac
tori la cadciilor de roci. în aba-ij 
taje, iu rare excepții, sunt plai 
sate ebetive de mineri cu expe-j 
r. nță profesională. Dar, din pS. ș 
cate, din diverse motive, nu ' 
simt respectate întocmai mono»| 
grafiile dc armare, Sunt, multaJ 
cazuri când se lucrează 
cunoscuta deviză: „lasă, că mergq] 
și așa". Uneori se menține disi. 
tanța liber nearmată stabilita în 
monografie. Se mai neglijează ' 
căptușiica șl armarea provizorie, | 
Nu se iac în mod corect banua- ] 
jele în spatele armăturikn-. Toata 
acestea favorizează accidcntelQ 
cauzate de Căderile de roci.

Bilanțul durerilor ar putea avea , 
cifre și mai mici dacă liccaru . 
șef de schimb, fiecare miner aț.. 
ține scama fără nici un fel do 
abatere, dc toate normativele pr4< 
vind bandajarea corectă șî rcsȚ 
pcctarea întocmai a monografiilor ’ 
de armare în front.

i» 
după!

3

MINER!, NU UITAU !
Tavanul șl pereții locurilor dc muncă trebuie să fie controlate 

și copturile la Începutul schimbului, uupă împușcare și cri fte cute 
oii apar semne că roca arc tendință de a se desprinde.

l’c timpul copturii ii este iutei zisă efectuarea altor lucrări în 
frontul de lucrul

Coplurirea se f.icc de către șeful formației dc lucru sau dc 
către un miner calilic.it sub supravegherea conducătorului forma 
ției și numai dintr un loc sigur.

Pagini realizate 'dc Ion MUSTAȚA fi Viorel STRAIJJ

a

i

calilic.it
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SCUMPEI lor Isabclla Pop, la împlinirea unui anișor, \ 
mama si tată îi dăruiesc toată dragostea lor, multe flori k 
și un călduros „LA MULȚI ANI!" (1209) (

PRAGULUI nostru Dănuț Ion Bârlan, cu ocazia majoratului, 
multa sănătate, fericire și noroc in viață. „LA MULȚI ANI!“ 
mama, tata, surorile, cumnații și nepoții. (1511).

VINZARI

v
l i
’ ARO 244 DIESEL 0 km, motor Câmpulung vând. Telefon 1
1 542257 (1568). J

VÂND casă în Baru Mare, Bărișor, nr. 25. Relații Petroșani, 
Republicii, 69/56. (1580).

VÂND video player „FUNAI“, sigilat, la prețul estimativ 
140 000 lei. Relații, la telefon 542754, după ora 16. (1588).

VÂND Opel pe motorină, 1984, înmatriculat, stare perfecti 
Vizibilă duminică, piața Petroșani. Relații: Petroșani, Al. Tran
dafirilor, bloc 2, sc. IV, ap. 47. (1581).

VÂND video player Orion, nou, Petroșani, Republicii 109/2. 
(1512).

VÂND apartament 2 camere confort I, îmbunătățiri. Petro
șani, str. Aviatorilor, bloc 54, ap. 37. Informații, zilnic, după ora 
16. (1569).

VÂND televizoare color Telefunken și Philips, Video recordev 
Fisiier. Petroșani, Gh. Barițiu, 22. Telefon 545826. (1572).

VÂND casă în Vulcan, încălzire centrală proprie, grădină, 
dependințe, garaj. Telefon 543436. (1584).

ULEI DE FLOAREA SOARELUI românesc 1/2 litri, puteți 
cumpără de la SC BROCON SRL (B1M), Petroșani — Slătinioara, 
nr. 1. (1598).

DIVERSE

FIRMA particulară efectuăm transport de mărfuri cu auto
camion Roman (8 tone), tarif 100 lei/km. Relații: telefon 570386, 
zilnic între orele 8—20. (1536).

OFERTE SERVICIU

ț SC. CONTRASIMEX SRL Uricani angajează două persoane 1
1 in vederea încadrării pe posturi de ospătar, barmani. Telefon: k 
’ Uricani 120 sau 283. (1566). |

CAUT femeie îngrijire copil un an. Vulcan, str. Prcparației, 
bloc F 7, ap. 6. (1533).

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră zonă centrală Petroșani, str. Constantin
Miile, bl. 2/17, cu apartament 2—3 camere, aceeași zonă. Telefon: 
542961, orele 16—20. (1602).

DECESB

■CUVINTELE nu pot cuprinde durerea pe care o trăim la 
cumplita pierdere a celui care ne-a fost atât de drag

TECȘA TEODOR LAI RENȚIU (DODO)
Ne despărțim de el in momentul in care ar fi împlinit 53 de 

ani. Zdrobiți de durere ne luăm rămas bun de la el, aducându.i 
prinos la. rimilc noastre fierbinți. I iul Laurențiu, fratele Tiberiu, 
Elisabcta, Marieta, C armen și Adrian.

înmormântarea va avea loc azi, ora 11. Cortegiul funerar 
pleacă de la Oficiul de I’cnsii Petroșani. (1575)

FINII Liana și Cosii IMuzuran deplâng moartea fulgerătoare 
a celui care a fost un naș neprețuit

TEC ȘA LAl RENȚIU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1599)

A PLEC \T dintre noi pentru totdeauna bunul nostru prieten 
TECȘA LAURENȚIU

Odihnească in pace. Familia I’ăunescu — Adi și Nela. (159G)

COI.EC IIV ELE S.C. „ZORj NOI" și Tipografiei Petroșani, 
pro um >i prii tenii din Redacție și Tipografic depling dispariția 
ptem ilură ,i celui (c a fost un minunat om

ing. TM ȘA I, Al RENȚIU
Dumnezeu ,5_| odilinea-.că in liniște.

< O1.EGII din I/iri.cția Personal □ II.A.II. ariile Un ultim oma
giu • . >ui iu a fosl un excelent colaborator ți om de omenie

ing. 1I.CȘA I VI REN | IU
Ir.imm z u să.l ierte. (1605)

< (>' J)| ( i.RE \ Regiei Autonome a Huilei Petroșani iși ex_ 
Pii 'i profundul regret p n(ru dispariția prematură a celui ce a 
fost

ing. TECȘA I AUR' .ȚIU
Odihnă veșnică. (1605)

FAMILIA Negoi Ilie și Kodica regretă profund dispariția ful
gerătoare a bunului lor prieten și vecin

TECȘA TEODOR (DODO)
Amintire veșnică. (1587)

UN ultim și pios omagiu celui ce a fost bunul nostru prieten 
TECȘA LAURENȚIU

Amintire veșnică. Familiile Cucoș și Popescu. (1573)

COLECTIVUL S.C. TESMA S.A. Lupeni aduce un ultim o- 
magiu celui care a fost un bun colaborator

ing. TECȘA! LAURENȚIU
și transmite condoleanțe familiei. (1590)

COLECTIVUL E.M. Iscroni iși exprimă regretul la dispariția 
prematură a celui ce a fost un bun colaborator, om de aleasă 
omenie

TECȘA LAURENȚIU
și transmite sincere condoleanțe familiei. (1591)

COLECTIVUL clasei a X-a B, Liceul de informatică, este 
alături de dl. profesor Laurențiu Tecșa in greaua durere prici
nuită de dispariția dintre noi a tatălui său. Sincere condoleanțe. 
(1597)

ADÂNC îndurerați de dispariția neașteptată a ' "‘ini cola
borator

ing. TECȘA LAURENȚIU
Salariații SC „UMIROM" SA Petroșani sânt alături de fa

milia îndoliată. (1601)

CADRELE didactice de la Liceul de Informatică sunt alături 
de colegul lor Tecșa Laurențiu în marea durere pricinuită de 
încetarea din viață a tatălui său. (1606)

COLECTIVUL S.C. „CONPET" SA iși exprimă regretul dis
pariției fulgerătoare a celui care a fost

TECȘA LAURENȚIU
și transmit sincere condoleanțe familiei. (1607)

COLECTIVUL E.M. Dâlja este alături de dl. Velica Ioan în 
aceste clipe grele pricinuite de decesul tatălui său. Sincere condo
leanțe. (1592)

STUDENȚII Grupei MS—43 sunt alături de colegul Velica 
Ioan prin greaua încercare pricinuită de pierderea tatălui său.

Sincere condoleanțe. (1585)

FAMILIA Vălcanu este alături de Roșea Ilie la durerea pri
cinuită de decesul socrului

VELICA STERIAN
și transmite sincere condoleanțe familiei. (1595)

SOȚIA, fiica și nepoții mulțumesc tuturor acelora care au 
fost alături de ei in greaua încercare pricinuită de pierderea dra
gului lor

ȘERBAN FRANCISC (1601)

COMEMORĂRI

SOȚIA ȘI FIUL anunță cu profundă durere scurgerea a 6 
luni de când mulliubitul lor soț și tată,

FILIPOVICI CORNELIU
a trecut in neființă. Vei rămâne pe veci in sufletele noastre. (1579)

ftoeoscop
PEȘTI — IEPURE

(19 februarie — 20 martie) 
Accelerați ritmul pentru elimi

narea tuturor restanțelor.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie) 

Dispuneți de două mari atuuri: 
combativitate și dezinvoltura. 
I'olosiți-le!

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 2(1 mai) 

Găsiți-vă resursele necesare pen
tru a vă racorda la situația nou 
creată.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Nu e prima dată când socotea
la de acasă nu este la fel cu cea 
de la serviciu.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Totul decurge normal. Aveți 
însă grijă să nu vă cufundați în... 
banal!

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august) 

Lucrați în general echilibrat 
și numai pe cont propriu.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie) 

Nu așteptați să vă recunoască 
cineva calitățile. E de ajuns da
că dv. credeți în ele.

BALANȚA — CIINELB 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Tonul adecvat e decisiv în 

menținerea bunei dispoziții.

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Izbândiți în toate problemele, 

dar mai ales în cele care nece
sită și puțină... poezie.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Dacă nu vă veți amplifica e- 

forturile de redresare, in curând 
veți lucra din reflex, inerție și 
formalism.

CAPRICORN — BOU 
(21 decembiie — 49 ianuarie) 

Dacă azi e nevoie de un „om 
de bază", sigur acela sânteți dv.

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 februarie)

Numai preocupările dv. in
telectuale vă pot satisface pe 
deplin.

IN 11 martie se împlinesc 7 ani de când nc-a părăsit pentru 
totdeauna al nostru soț, tată, socru ți bunic

1LIEȘ IOAN (55 ani)
Nn te va uita niciodată familia.
Slințirea Crucii, la cimitirul din Petroșani, ora 13,30. (1571)

UNITATEA NR. 13/A C.I’.C.T.
1’iîIN

reprezentanta a fabricii de calculatoare I.C.E. Felix I 
Coinpulcrs S.A., va oferă:

— Calculatoare IIC—91 cu l uitate de disk floppy 
de 3.5”;

— Calculatoare IIC—91
•— Telefoane fără fir.
Sc oferă garanție.
Pentru informații suplimentare ne put. ți contacta ' 

la sediul firmei din I’ctrila. str. Republicii nr. 31 sau la 
Tel./Fax. 093/550391. (1.518).

CV0CC ffi Ti

PROGRAMUL 
TV

VINERI. 12 MARTIE
7.00 TVM. Ț'. Iernați na).

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. „Din vuia Dom

nului" (reluare).
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene -animate.
J 1,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuni versitaria.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17.35 Pro patria.
18.35 De patimă și de dor.
18,55 Campionatul Momi, il de 

handbal masculin: j.omâ- 
!nia — Elveția.

20,20 Aciuaiitâți.

21.00 Campionatele Mondiale de 
patinaj artistic.

î 22,20 Azi. in prim pi in.
I 23,00 Actualități.

1
23.15 Film seri il. D> Aintil fami

liei lloward. Episodul 5 a.

0,15 Rock-panoiama.

VECINII de scară aduc un ultim omagiu celui ce a fost omul 
<lc omenie,

TEC ȘA TEODOR LAURENȚIU
și transmit condoleanțe familiei. (1586)

I N ultim omagiu celui care a fost un bun prieten
TEC ȘA LAURENȚIU

Nu.l vom uila niciodată. Familia Băncilă Vasile. (1571)
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