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VA C A N Ț A!
Mare bucurie în școli: de ieri, după ultima oră de cursuri, a 

început vacanța de primăvară a elevilor, deși acest anotimp al 
inno.rii nicj nu se poate spune că a venit cu adevărat. Asta este 
vestea bună, știută de cei direct interesați. Cea rea este că nici 
elevii, nici studenții (cei care vor fi in vacanță abia peste o săp
tămână) nu vor mai beneficia de reducerea de 50 la sută a ta
rifelor pe calea ferată. Deocamdată.

De trei ani acestei vacanțe i se zice, ca în urmă cu o Jumă
tate de secol, vacanța de Paști.

Evenimentul acestei vacanțe îl reprezintă ultima etapă cea 
pe țară a concursului elevilor pe obiecte de învățământ și pe 
profesiuni, adică olimpiadele școlare. Vor avea loc întreaga săp
tămână viitoare și vor participa elevi eminenți din școlile gim
naziale și liceele din Valea Jru'.ui, adică acei copii .și tineri inte- 
ligenți care iși văd cu seriozitate de învățătură, potrivit unui în
țelept proverb care ne reamintește, cui vrea să-l știe, că cine are 
carte, are parte. Când vor începe cursurile trimestului al treilea 
se vor gân lj oficialitățile și eventualii sponsori’și la acești copii 
supradotați.

Pe cei mai mulți copii îi vom întâlni pe străzi și în cartierele 
ora elor, hârjonindu-se așa cum le stă bine doar copiilor care nu 
ma< au, vreme de două săptămâni, grija lecțiilor, teama că vor 
ii ascultați, etc.

ACUM. IN PRAG DE VACANȚA, LE DORIM TUTUROR 
V XCANȚA PLĂCUTĂ ȘI ODIHNITOARE! (T.S.)

CHRISTOS 
A INV1ATI

Este zi de mare sărbătoare creștină pen
tru credincioșii cultelor romano-catalic 
și protestante. Mâine, cinstind cu cugetul 
și inima curată Sfintele Paști, cei ce fac 
parte dintre enoriașii Sfintei Biserici Ro- 
mano-Catolice Și ai Sfintelor Biserici 
Protestante vor rosti intru slava Domnu
lui „CHRISTOS A ÎNVIAT!“ Se cuvine 
dară să ne bucurăm cu toții, frați creș
tini, de sărbătoarea Paștilor pentru cei ce 
aparțin acestor culte și să nădăjduim că 
biserica va sluji drept pildă, prin acțiu
ne permanentă, pentru unitatea tuturor 
creștinilor și a omenirii. Christos a în- 
viat!

I
1 SĂRBĂTORI

FLORIILE
Mâine credincioșii ritului ortodox prăz- 

nuiesc FLORIILE. Zi de reculegere su
fletească in fața icoanei Mântuitorului. 
Zi in care, înălțând semnul Sfintei Cruci, 
lăudăm pre domnul nostru, lisus Hristos. 
Se cuvine dară să cinstim această zi, în
tru slava lui Dumnezeu — Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh, Amin! Este ziua de Florii, 
ziua în care prăznuim, cei de religie or 
todc/xă, intrarea Domnului în Ierusalim. 
Fie dar, ca ziua de mâine să fie, dat fi
ind faptul că se prăznuiesc la cei de re
ligie catolică, Sfintele Paști iar la orto
docși, Floriile, o zi a înfrățirii întru Dom
nul.

Tuturor creștinilor, urăm acum

FERICITEI

SI NT» M IN P0M!

Cam puțin, la așa prețuri...
V in sărbătorile și ar trebui sa 

fim mai veseli. Sau ce! puțin, 
mai încrezători in... In cine, in 
ce? Ar trebui să ne bucuram, 
bunăoară, de primăvară, de ouăle 
roșii, de cozonacii de Paști, lata 
motive care, de căncl ne știm, 
chiar da'a ain trăit vremuri grele, 
ne-au fost motive de bucurie. 
Acum? Primăvara e destul de 
capricioasă. Oul a urcat in ulti
mele zile la 34,50 lei. Deci vom 
vopsi și vom ciocni mai puține 
oua. De cozonaci — dat fiind că 
prețul unui kilogram de faină 
se apropie și in un<-le locuri chiir 
trece de 200, dar nici nu se prea 
găsește, ce să mai vorbim? O 
să mâncăm mai putini cozonaci. 
D ir ce să mai vorbim de drobul 
d miel când kilogramul de car
ne de miel saltă și el pe mustiră 
trecerii zilelor apropierii Sfinte
lor Paști,

IMPORTANT !
• Ziarul nostru <lc marii a- 

paic in 8 pagini. Iată cc Va cu
prinde:

0 O pagină de divertisment 
pentru a vă îmbuna in... Săp
tămână Patimilor.

• Două pagini sportive,

• Relatări serioase de la în
tâlnirea cu grupul umoristic „l)i- 
verlis".

• ( ionica unui accident cu 
doi inorți.

O ComenlDrii politice și 
interne și externe.

știri

Răsplata gospodarilor
Cirte-i gospodar nu mai așteaptă imbolduri de la nimeni. 

Acționează gosjxidăreșto și se bucură de roadele muncii sale. 
Ilăspiata și bucuria locatarilor blocului 22 de pe strada fndepen- 
d 'nței din petroșani o constituie, in aceste zile înflorirea narci
selor galbene.

Muini de gospodar au îngrijit an de un straturi de flori de 
pe spațiul vei de din fața blocului. Acum se așteaptă înflorirea 
zambilelor și viorelelor care au îmbobocit. Au fost curățite șl 
tufc’c de trandafiri la care mijesc primii muguri. Se anunță prin 
muguri și înflorirea unei magnolii, care a înflorit pentru prima 
țlită. în anul trecut, după mai bine de zece ani dd îngrijiri ••• (V.s.)

Așteptam cu înfrigurare — și 
așa vremea c rece — ziua de 1 
mai care va marca diminuarea 
totală a subvențiilor lj ultimele 
produ e de larg consum, libera
lizau i prețurilor fața de care 
nu mm avem altceva de făcut 
decât sa... ne pregătim sufletește. 
Este un hop peste care trebuie să 
trecem. .Și vom trece a.șa cum am 
trecut peste multe altele. Ca ne 
„vine in ajutor" și indexarea, ce i 
prevăzută în IIG nr. 121/1993. Va 
fi de 2â(’0 lei lunar brut, va fi... 
Mai aflam că se indexează cu G 

la suta pensi.l», ca și ajutorul 
de șomaj și alocația de sprijin, 
că alocația de stal pentru copii 
se majoieaza cu 9a lei pentru 
fiecare copil, că..

E suficient, prea puțin? Ce mai 
putem zice? Vom tiâi și vom 
vedea... (l.D.)

DI IU TI K1 TE V' R x LE

„HOȚUL CINSTII”
A.șa cum atfticip.ini niti-Uii 

articol publicat cu cateva zile in 
urma, spectacolul cu piesa1 „Ho
țul cinstit" („Veșnicie provizo
rie"), semnal de Valcrip Butulcs- 
cu este un succes. Șl aceasta pen
tru ca actorii, regizorul, sceno
graful și autorul acestei comedii 
„cti gust de migdale amare", au 
ințelcs sa alcătuiască împreună 
o „trupă de teatru", nu bă joace 
Ca pcnlru salariu. Doamne ajuta, 
să_și țină „năravul"!

l’< Valeriu Bululescu „lumea 
literelor" il cunoaște ca poet, ca 
traducător, dar, mai cu scama ca 
un autor de aforisme. Este, de
altfel, publicat în vico 12 limbi 
străine și prețuit de critica lite
rară nu numai de la noi. Poate 
tocmai de aceea replicile clin 
„Hoțul cinstit" tind să fie ele 
insele, separat, aforisme. O anu
me detașare a autorului, dove
dind percThcrca critica a reali
tății deloc roze in care trăim — 
ce su-l facem, avem trandafiri 
peste tot, chiar și în piesă — îi 
dă posibilitatea de a scrie cu 
vervă, ou umor. Iar personajele 
clin „Hoțul cinstit" trec de la ti

mar la tragio și revin la umor.

2500 lei indexarea salariilor
pe martie — aprilie

S-au definitivat și semnat de primul ministru al guvernului 
clouă hotărau guvernamentale de mare importanță pentru protec
ția socială a salariaților din țara noastra. Una dintre hotărâri se 
referă la indexarea salariilor șl stabilirea salariului minim brut 
pe țara, pentru perioada martie — aprilie a.c. Pentru aceste doua 
luni, valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului 
mediu brut la nivelul economiei, precum și a creșterii prognozate 
a prețurilor de consum in aceeași perioada este de 2 500 lei Iun ir 
brut.

Modul concret de indexare se stabilește de către Consiliul de 
administrație al fiecărei societăți comerciale sau regie autonoma, 
cu consultarea sindicatelor. Salariile personalului din instituțiile 
publice se indexează ,i ele începând cu luna martie cu un coefi
cient de 6 la suta. Cu coeficientul de & la sută se indexează și 
ajutorul de șomaj ce se va stabili, in eon lițiile legii, pentru per
soanele carora li se deschide acest drept intr-un interval de 15 
zile de la data aprobării acestei hotărâri. Hotărârea mai prevede 
ca începând cu luna m.utie 1993 salariul de bază minim brut pe 
țarii se stabilește la 17 600 Ici pentru un program complet de 
170 ore in medie pi lună, respectiv, 103.5., lei'ora. (ROMPRES)

Ri alitale.i este perceputa in toa- 
ta duritatea ei, dar cu inima des
chișii, cu onestitate. Pentru ca 
personajele lui Valeriu Butulrs- 
cu sunt oneste cu ele insele și 
cu »ei din jur. Au taria dc a ii 
oneste. Simbolurile se succed in 
cascade, printre flori dc spirit 
idei grave, prea grave, pcntru a- 
cest zbuciumat slai.șit de secol 
și mileniu. Sunt enunțate lapidar, 
aforisme. Predilecția autorului 
pentru genul scurt face ca „Ho
țul cinstit" s;î fie un text incisiv, 
să mcarj i direct la țintă. Drama 
pc carc o trăiesc „Bătrânul" și 
„Bătrână" este drama lumii a- 
puse. Jar participarea sălii la tot 
ceea ce se întâmplă pc scenă 
este arguSnentul caic confirmă 
valoarea literară și morală a 
piesei. Pentru că „Hoțul Cinstit" 
este o înfierare a mascaradei co
muniste c<> a mutilat conștiința 
zeci de ani.

Debutul lui Valeriu Bululescu 
ca dramaturg a prilejuit un al 
doilea debut, cel al regizoarei

(Conllouara la pag. • »_•)

Uorațiu AI.E.XA NDRF.SCU

Ziua abso velitului
Astăzi, la Palroșani, cei sai Ira- 

toriți sunt absolvenții liceelor. 
Poate că nu întâmplător această 
săi butoai e este programată in 
pir ijina sărbătorilor creștine de 
l'lorii și Paști. Pentru ca -ei, 
absolsenții, — ne place să le 
spunem așa — sunt florile noas
tre, ale < lor maturi — părinți, pri
eteni ai copiilor, cadre did ictice. 
Sunt floi i <ar<_- n fac viața mai 
frilinoasiî și ne duc cu gândul la 
propria noastră tinerețe. Să ne 
bucurăm și noi de tinerețe, cum 
o fac chiar ei, tușiși.

La Casa de cultura „Balul ab
solvenților" va constitui momen
tul culminant al zilei. Muzica, 
dansul, exuberanța vor fi ca aca
să. Tot azi a „ieșit" de sub ti
par primul număr al revistei „Ti- 
neriad.T* scrisă chiar de absol
venții promoției 1993. O revistă 
a tinerilor pcnlru tineri, sponsi- 
rizala de Liga sindicatelor mi
niere. Sa sperăm că vor urma 
și altele (Al.H.) ,
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Cravata roși® a domnului Rațiu
Ședința dc joi dimineața a 

Parlamentului, consacrată dez
baterii proiectului Legii bufetu
lui a avut o „uvertură" zgomotoa
să generată dc un subiect in a- 
fara ordinii de zi: declarația se
natorului Șl rL>an. Săndulcscu 
(l’NȚCD), prin care a cerut des
tituirea ministrului sănătății, 
prof. Iulian VLncu, c r •, printr_o 
acțiune antidemocratică, discre
ționară, a dispus înființarea Or
dinului Medicii -r din România 
— organizație profesională ne- 
guvernanuaiala.

Biiauiul tragic al accidentului 
diii Bulgaria

2. moi p 18 r.miți s-.iu înre- 
gis.rat in u>a . ,:d ut: ii ru
tier survenit nu-- • uri in raza 
orașului Di.;! i, dm nordul Bul
gar._i — informează Al P și 
li’.AK-TASc, oare- itca:ă ofi
cialități b'-Jr.ce. .\: lentul s-a 
i - in ul . ih i. l.i mi; o- 
vul podului de pe rîul lantra, 
C ni ;.:n cam: > . marfa ir.’rat 
in depășire a ic- t un autocar 
cu z. i de tur?,ti. In urma im_ 
p t ilui, acesta ■; i prăbușit de 
la o inul ime de 29 de nutri, 
in riul Ia., a Ca ui .idinciAîe 
ci.i de ;.prnsi! -.ativ 1 m.

Explozia de la Tomsk
EXPLOZIA survenita marți la 

o uzină de pr/*:> rar., a plutoiiiu- 
lui d n orașul Tom k, a afectat 
radioactiv o ■ tipral.ita ac apro
ximativ 200 kmp, iar uprinde 
zona indu.t ia!,5 a combinatului, 
o in- mnatâ porțiune de pădure 
și un tiun-mn de .șosea.

Nu au 1 t semnalate crc.tcri 
peste nn ia obișnuita zonei a 
nivelului di i.i-ratu, adică 4.00

întrevedere ;T președintelui RF Iugoslavia
cu trimisul special

LA BELGRAD a avut F>c, 
mi< uri .n .i, h ir eved, re a 
pr« 7cdintclui KT Iu oslavia, Do- 
htița Ciosici, cu tr.imsui speri,il 
al pn-șcdinlclui Jllțin, Vit.ih Ci n- 
•m, adjunct al mnitrului 
rn de externe, car' -j—n început 
o nu i.i misiune dc m< dicre in 
rontlictul bosniac. Intilnirea s-.i 
drsf,.șurat „cil u.șiic Închiși", du
pă cum rilcvă agenția Taniug.

In replică, deputatul Dan Mar
țian (1 DSN) a afirmat că „se 
folosesc acțiuni diverse pentru a- 
tacarca .și discreditarea guver
nului" și a cerut să nu mai fie 
aduse la tribuna Parlamentului 
conflictele dintre diferite grupări 
din breasla medicilor. De aseme
nea, senatorul Ionel Blaga (FSN) 
a menționat ca ii apără pe prof.
I. Mincu deoarece acuzațiile ca
re i se aduc pe tema „alimenta
ției rafipnaJe" sînt nedrepte. De
putatul I-'ranc isc B irany (UDMR) 
a avertizat că „dl. Mincu nu are

Autobuzul, aparțini' 1 firmei 
turcești „AIi-B;iba“, se îndrepta 
d<- la București spre Ist.inbul, a- 
vinii la bord 40 turiști români, 
3 cetățeni* din CSI .și 3 cetățeni 
turci — țofeiu și conducătorii 
grupului.

In același loc. tot miercuri, dar 
cîteva ore mai tirziu, a avut loc 
un alt accident: un autocamion 
turce c de marfa a intrat cu vi
teză mare pe pod și s-a ciocnit 
de macaraua ce efectua lucrări
le de salvare a celor accident iți. 
Au fo-t rămți șoferul și incă o 
persoană, menționează sursele.

micro i vntgbi-ni pe oră cu ex
cepția satului Ghcorghicvka, si
tuat 3 22 km dc întreprindere, 
unde intensitatea radiațiilor < ste 
de 30 micro-jroentghenj pe ora, 
comparativ cu fondul normal de 
12 unități de măsura. Dar preci
zează arenția 1 i’AR-TA.SS, chiar 
și in aceste condiții, viața celor 
20 locuitori ai satului nu este 
perir-litata.

al președintelui Eljfin
Anterior, V. Ciurkin confe

rit tu președintele Ser’ j, i, Slo
bod. tn Miloși viei, și cu liderul 
similar dm B->,n;.i, Radovun Ka- 
r.idjici.

Surse aprojiiate președin iei 
iugoslave ar fi declarat, pot iv.t 
averiții i citate, că trimisul spe
cial rus este purtător al unor 
„propuneri corurile" in direcția 
r> glemcnturii crizei bosniace. 

ce c iuta în organizarea Ordinu
lui Medicilor, iar senatorul ioan 
Paul Popescu (PN’l'CU) nu a mai 
apucat să vorbească.

La insiste nțcle prelungite ale 
președintelui dc ședința — dl. 
deputat Ion Rațiu, care a ame
nințat că suspendă lucrările. S-a 
reluat dezbaterea bugetului. Dom
nia sa a destins atmosfera, folo
sind replica : „Vreau să conduc 
.ședința democratic. De aceea am 
avut Îndrăzneala să arborez azi 
o cravata roșiei".

PE SCURT a PE SCURT
MINIȘTRII ADJUNCȚ1 DE FI

NANȚE ai țarilor mtmbre ale 
Grupului celor 7 reprezentind 
cele mai puternic industrializate 
state ale lumii (G-7) s_au reunit 
la Washington pentru a pune la 
punct ultimele detalii ale planu
lui de ajutorare a Rusiei, ap de
clarat surse europene și ameri
cane, citate de France ITcsse.

Acest program de asistență 
urmează să fie decis dc miniștrii 
de finanțe și ai afacerilor exter
ne ai țărilor care fac parte dm 
G-7 in cursul reuniunii lor pre- 
■ izută să aibă Ioc la Tokio, in 
zilele dc 14 și 15 mai a.c.

O ECHIPA CANADIANA va 
pleca în Nepal pentru a partici
pi la depoluarea muntelui Evc_ 
rest cu ajutorul elicopterului. Ex
pediția va recupera re-.turile 
al. mdonate dc numeroșii alpi- 
niști ce s-au lansat in cucerirea 
celui mai înalt pisc al lumii. Va 
fi folosit in acest scop un aparat 
special, capabil să zboare la 
mare altitudine. Dcșcurilc recu
perate vor fi tran'-p ;..i.c piuă 
la tabăra de briză (5 300 metri 
altitudine), unde vor fi reciclate 
sau incinerate.

Operațiunea ar putea dura în
tre .șase și opt s.,ptămînj și va 
costa aproape 100 000 dolari, 
»*• Iatcaza agenția France Pressc.

INDICELE intcranu.il dc evo
luție a prețurilor din Germania 
a crescut cu 1,2 la sută în lima 
martie fața dc acei ași lunii a 
au.ilni trecut, informează Biroul 
F< ierni de Statistiiâ. Față de

Referendumul din Rusia
„ia referendum trebuie să ne 

supunem voinței poporului, altă 
cale nu există" — a declarat, la 
o întrevedere Cu o delegație de 
congresmeni americani, președin
tele Curții Constituționale a Fe
derației Ruse, Valeri Zorkin.

Actuala Lege Fundamentală a 
țării, a opinat el în continuare, 
adoptată in 1977, cuprinde „toa
te șcele principii de bază, ca
racteristice Constituției oricărui 
stat civilizat, dar mai sînt și 
unele elemente rudimentare, ca
re amintesc de originea ei“, re
latează ITAR-TASS.

februarie, prețurile au crescut 
cu 0,3 la sută, în fruntea listei 
dc creșteri aflîndu-se chiriile și 
reparațiile de automobile, In 
timp ce prețul alimentelor a 

scăzut cu circa 10 la sută.

POPULAȚIA EUROPEI CEN
TRALE și dc Est este din ce în 
cc mai nemulțumită de situația 
politică și economică actuală și 
evocă cu nostalgie crcscîndă fos
tul regim comunist, declarîn- 
du-se, totuși, cu majoritate co- 
vîr.șitoare .optimist în ce priveș
te situația peste cinci ani — 
transmite AFP, citind datele u- 
nui sondaj publicate la Viena. 
Societatea austriacă de cercetări 
sociale „Paul Lazarsfuld** a rea
lizat, în perioada noiembrie 1992
— martie 1993, un „barometru- 
al noilor democrații" în 10 țări
— BeJarus, Bulgaria, Croația, 
Ungaria, Polonia, Republica Ce
hă, România, Slovacia, Slovenia 
și Ucraina. Au fost intervievate 
10 518 persoane și s a făcut un 
studiu comparativ cu un sondaj 
asemănător realizat in toamna 
anului 1991.

Astfel, procentul celor ce se 
declară nemulțumiți a sporit de 
la 28 la sută în 1991,. la 31 la 
sută în 1992, iar cei care sc de
clară mulțumiți sînt în scădere 
de la 60 la 51 la sută, procentul 
„nostalgicilor** a crescut de la 
35 Ia 44 la sută, in schimb 72 la 
sută se declară optimiști.

„Hoțul 
c i n s t i t“

(Urmare din pag. I)

Rodica Buițan. Și acesta, Un suc
ces. Vizionând spectacolul ntț 
poți să nu remarci că nu se joa
că oricum, ci există o mână dO 
regizor. Tinerețea regizoarei nU 
este, în cazul montăm piesei 
„Hoțul cinstit" un defect, ci O 
calitate. Idei noi, interesante au 
prins viață, Rodica Băiț n, valo
rificând cu atenție experiență 
acloiilor cu care a colaborat la 
Petroșani — ne referim la Florin 
Plaur, Mihai Clita, Mirela Gloa
bă, Rozmarin Delica, Alexandrei 
Codri nu, Francisca Chorobeă', 
sau el. .nul tinereții lui Radu Jurj, 
Și astfel „examenul" de regio 
pe care l-a constituit pentru Ro
dica Bâițan montarea piesei „Ho
țul cinstit" poate primi, fură 
umbră de îndoială sau exagerare, 
calificativul „magna cum laude", 
Aceasta a fost posibil și pcntrtl 
că scenografia realizată de Ele
na Buzdugan, sugestivă, funcțio
nală, devine ca însăși „un perso
naj", complelînd prin imagină, 
ideile sugerate de text și Inter
pret i.

Și pentru cii am amirttît dej.! 
distribuția, să ne fie iertat dacă 
nu vom face prea multe referiri 
la interpreți. Aceasta și pentru 
a vă lăsa dumneavoastră plă
cerea de a-i vedea jucând in 
această comedie amară1. Șî o pu
teți face chiar astăzi, pentru că 
este programată o nouă repre
zentație. Totuși, nu pufem să nil 
remarcăm bucuria cu cai*e sală 
întreagă a primit-o pe Mirela 
Cioabă, revenită pe scena unde 
a cunoscut consacrarea. $1 mă
iestria Mirelel a dat „o lumină 
calda" piesei, în pofida faptului 
că textul său nu este prea lung. 
După cum nu putem să nu re
marcăm izbutitele compoziții ao- 
toriccști ale lui Florin plau^ 
(„Bătrânul") și Francî.scăi Gho- 
robca („Bătrâna"), profesionalis
mul lui Mihai Clita (Hoțul), U- 
mortil Iui Rozmarin Denca (rol 
dublu, „Dulapul" și Sergentul), 
prestanța „inspectorului** Ale
xandru Codreanu și acr>J șugu
băț al „controlorului" Radu Jurj. 
După cum suntem convinși că 
și tânăra Rodica Ccrnescu, dtf- 
blură pentru rolul „VeVna" pen
tru Mirela Cioabă, va’ fi1 o pre
zența agreabilă, Ia următoarei® 
reprezentații. In ansamblu, nn 
spectacol bun, care merită a fi 
văzut. Un succes pentru1 teatrul 
din Petroșani.
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LUNI. 1? APRILIE

14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzica.
jii.OO Preunivcrsi:. ria.
II /> Telcșcoaiă.
iii *0 Civiliiația monl.iiiâ.
IO, 16 Gala primăverii.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba m.igbiaiă
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Do»- imentar TV,
19,30 Desene wniim.lc.
20,o0 Actualii..ți
20.35 Sport.
20,43 C- la premiilor AI’TR.
22,15- Azi in p-rlm plan.
23,00 ActnaliUiți.
23,13 Repriza a tr< ia.
24,00 închiderea pro»,iam lui.

MARȚI, 1 I APRILIE
TVM. TeJ^nvat nai.

40,00 TVR Iași.
ll/X) TVR Cluj.
L',00 Film serial. ) 6 iANZA.
43,00 Lumea copi lor.
14,00 Actualități. Mcfco.
44,15 Ora de muzică.
45,ou Preuniversilaria.
45,30 Teleșcoală.
46,00 Conviețuiri — magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinaț juridic.
17.35 Salut, prietenii (I) 
II),3b Dte Ia lume ădunatr
IO,#) D6eumen*ar TV. J,umin4 

ți spirit.
49.35 Desene andbatn.
20,06 Actualități.
20.35 Roituri, rOstiri.
20,40 Sporit.
20,50 Film aei'ial. POVRATIRl trtft

23,05 Actualități.
23,20 .Salut, prii-lcni! (TI)

1IOLLYWOOD: Puni fu] de 
aur.

2 1,50 Az.i în prim pl an.
22,35 Aiito Mori'ii a și lora

Purim Fourlh World in
concci t la Galeh C .ini'J
• lazz / live .Summit.

Programul TV. săptămânal
mii rci ri, ii Aprtrr.iE

7,00 TVM. Tel-malinal.
40’,00 TVR lași.
11, (X) TVR Chij.
12, > J ilin s<Ti,il. MAGI Y.
L>,00 Lume?» copiilor.
•4,00 Actualități,
11,15 Ora de muzică.
45,00 Preuniversitaria.
•5^>O Tragerea 1 ronoexprev- 

00 Oameni tio lângă noi.
#6,30 Panoramic muzica).
17,00 Act înlități.
#7,05 Mcmdo feminn.
*/,30 Mes.-Je prin milenii.
:#fl,00 Arhive folclorice.
W.30 Azr în prim plan,
#0,15 Desene animate.
fo.40 Știri.
#!i,50 FOTBAL: România — C|. 

prii.
21 50 Actu.ditățl.
22,25 Feh*cnmmmi ea .SPAiM-A in 

TOIUL NOPȚII. (.SUA, 1946)
Z),J5 Sim^ozien.

JOI, 15 APRILIE

7,00 TVM. TelcmalinaJ. 
>u,00 ’l'V R Iași.
11,00 TVR Chij.
12,00 Film -erial. NOII AM AI 

CERULUI ALBASTRU.
13,00 Lumea copiiloi*.
14,00 Aetualit.Ți.

1 1,15 Ora de muzică
4 ',()0 Preuniversitaria.
15.30 Telcșcoaiă.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
47,00 Actualități.
47.05 Magazin irt limba germană. 
16.05 Povestea vorbei.

Tclc-discul inuzicii popiiHre 
19',00 Spectacolul Jumii. 
ii!)*,30 Desene animate.
20 00 Actualități
20,.rt Roituri, rostiri.
20,46 Azi în prim plan.
21.30 Reflecții rutiofc.
21,4ț*> Oaspeți f.l festivalului In- 

fOrnațion.i] „Cerbul de aui*’*’, 
Brașov — România 191)2

22,Oo Baschet masculin: finala
Cupei campionilor euro

peni (repriza a frai
22,45 Film sciia). DAT.LaS.

0,4® Aclualitați.
Vineri, irt Ai rtU iB

Telvnuiliniii1.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Omj.
12,el) Descoperirea planetei.
12,30 Desene animate.
13,00 .Lumea copiilor.
14,00 Actuali tați.
14,15 Ora de muzică.
45,00 Preuniversitaria.
15,25 Tcleșcoală.

15,50 Tragerea Loto.
16,09 Cheia slieee.suIul.
16,30 Arte vi*znnle.
#7,00 Actualități,
17,05 Gongl 
>17,35 l’ro Pi,ti‘ia.
16 35 Bijuterii muzicale din crea

ția lui Antonio Vivaldi, 
J*9,00 CuHui'a In lume.
.1'9.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film scrr.il. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD.
21.45 „Pro tine InvWâm".
2'2,15 Az.i in prim plan.
32.45 Actuiditățj.
23,00 Magazin* cinematografic.
24,00 Campionriple mondiale de 

gininastieâ.
SaMUAt A, i7 A prii,re

fi,0® HuWâ1 d'nnîncațn..i dc la* 
fiaeăivf

•rițOQ Actluttli<*ățll'.

10,10 Lumea copiilor.
4 J,00 Filni serial pentru copiL 

AVENTURILE LCT’ ELACJ4 
BEA UT Y.

11’,30 Tradiții.
12j00 Alfa și Omega. k
13.00 Ora de muzicii.
14,00 ORA 25 TRA'ltfZfiL’DV.

Fotbal: Rapid1 — DlnamO, 
Film artistic. CA'frACATL4 A, 
(ora 21,UO).

2300 Film serial. MDNrGntf 
CALLER. Episodul*' 10.

23,50 Transmisiune directă q 
Sfintei slujbe a’ Învierii 
Domnului n6<i'u fisuj 

Hrislos de la Catedrala Pa
triarhală.

l'.OO ,,'lrislos a înviat^' 
l',30 Varietăți interiSh^lonale.

IHăMINTCA, 18 ĂrRlI.IE

6,00 Bună diminccțal
0,00 Actiuilit,<ți.
9,10 Abracadabra.

40,00 Film serial pentru1 copil 
AVENTURILE 1UI BI.ACH 
BEAUTY.

M,3o Vi^ița satului.
41.30 Lumină din lumină1.
1'3,45 Publici Uite.
1'4,00 Actualitățr.
44',10 vrDEO-MAGAZis*
1'0,00 Fum Serîrl, DAi!.r.A'.S.
20,00 Actualități.
20.4(1 Film artistic. A' ROSUI 

CDAV UN
i'ijjf) Duelul vedfet'eJlrt« ^dîfl’a ® 

fra}.
tjt) Duminica xpowăăl
#30 Aeiualitâți.

intcranu.il
scrr.il
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CRUCEA ROȘIEI 
NE SALVEAZĂ

Valea Jiului a fost gazda primitoare, din decembrie 'B9 până 
mal spre zilele noastre, pentru numeroși reprezentanți ai diverse
lor organisme și organizații internaționale, care, in mare parte, 
au venit, au văzut, au promis, au plecat. Alții însă au dublat 
promisiunile și gândul întoarcerii cu fapta. Domnul HARTWIG 
L1EIER, reprezentant al Crucii Roșii germane in România și pre
ședinte de onoare al Subfilialei de Cruce Ro.șie Valea Jiului, se 
nnm.’.'ă printre c<-i din a doua categorie. Promisiunile pe care 
le-a făcut au fost onorate, cel puțin până acum, cu prisosință.

I leea unei Case a Crucii Roșii la Petroșani, care să includă 
cabinele medicale, farmacie, sală multifuncțională, sală pentru 
grupa de tineret, depozit și garaje pentru echipamentul brigăzii 
de intervenție în caz de catastrofă, prinde deja contur concret. O 
parte din dotări (40 pături, 10 lărgi, 20 rucsacuri, căști de pro- 
t ■■ i ie. perfuzoare, piese de schimb pentru cabinetul stomatologic 
șa) au fost aduse de convoiul care a străbătut, luni, Valea Jiu
lui,le la un capăt la altul, distribuind ajutoare.

I> imnul Hartwig AI -ier a condus cu pricepere o echipă omo- 
g. i: (d. i fumată din două grupe — una din Munchen, cealaltă 
<1 ’ljucn), anii săi de experiență in domeniu spunându-și cu- 
v -itul (intre altele, a condus un convoi în Croația, aproape dc 
linia f untului). Fiecare a avut meritul său in reușita acestei ac
țiuni umanitare, fapt pentru care vă facem cunoscute numele lor 
In rândurile urmat.suc. DIN MUNCHEN: Fotei Klappel. Torc 
Fobr; , Peter Ncs'.m.inn, Helmut F.iltermalcr și V.’alter Mungel, 
P no Wolfrum din Weischlitz, iar din PL.A.UEN — Emil 
11 - ’i (translator) și Dietcr Klause. Domnul Hartwig Mci'er 
i : ■ U • asemenea din Pl.șuen, conducător al organizației locale 
■ I e Ro^u*. d ,r dijmnj.i sa a însoțit convoiul wumai pe teri- 
t . României, dc c se afla aici, de mal multa vreme, in 
fnl.iuiir.

4 1
i

-A

<11 
cu

<1-

•■a

Pe to( traseul, un echipaj 
Poliției a escortat convoiul 
ajutoare, lucru bine gândit,
vându-se în vcdeie întâmplări 
dinți un trecut nu prea îndepăr
tat, dc.pie care preferăm s.ă nu 
amintim acum. Amintim doar

dmeșn n-aw auzit de minerii.
Cla-
m.i-

1‘ctroșani, domnul 
a ținut sii-și cx- 

in legătură 
fa

V

Calul de dar prins

d.-rs h -n", 
oa păți să 
cu câte-o 
descurcă
te la cl ncasul

W 4

Di 
nrlit 
K'.iiii iila 
lui. 
n 
<IJU' 
c 
verbal, 
d armii 
Sui,li:, a 
Jiului, iar 
zion-ri j 
C.'«:iiin> de ajutor 
ș.inl, C uninul de 
11) i m i 11' i v), f ă.. 
I o-a>a, Spil.ilul 
rjn șl C'j„i de 
f ’i o In -ele n au 

< vtr-iordinar d ■ 
cure le-au primii <iu știut să a

i cum am amintit Intr-un 
pi nt, f.'rm a 11 >sie

a trimis in V .b a .li# 
pe lungă maici lalele desli-

i i j Crucii Ro ii, și alte 
ire, in Special alimente. A- 

i au fost predate, cu proc> > 
srmn.it dc piîdare de 

i Sdvia Nyla.ș, sccrat.un 
i 'ei d<- Ci ui o Roșie Val> -a 

de primire de m.ig.i- 
în fitulidor b. ueficiare:

Petro- 
nr. 3 
b.ilrânl 

c Vnl- 
Uri mi. 
canlilăi i 

d ir cei
’ a-

'-n- ;i<|] 
c--pii 

linul (I' ’
or.' i
copii 

fost in 
mari,

I 
I
I
I
I

pii' iezc, in pi imul rând, gustul. 
J ilâ o Ji’lă aproximativ lompl la 
a sui timenlelor: zali ar, pâine, 
carne de vila, poi tocftle, incie, 
uni, p I • fai-ioa gulaș, cri n- 
vurști,. mai gai ma, salam, \seta, 
l.u ân'iuri, pa’ i,i d< dinți, cioco
iul.!, menlosanc, bomboane. di
vei ■ alic duh iuri

Domnul peter Ki 
li’-r la Munchen, 
ci a la dată, 
clim- lil.iie", 
cuții cu cei 
h" mi o li lă 
următorii) 
puni i i inii re ante do col iliorarc 
au lansat alâl vhoprimanii mu 
ni< ipinlui Petro -ini, domnul 
C 11 .li-. ii, cât, și primarij din 
Vulcan și Uri' ani.

Ipl'er, I ou-i 
a vi nil, dt i 

intr-o vizită „do do- 
penlril a pluta' dis- 
interi ,,,fi ;,i a in
ele pi i'irilăți, |u litru 

convoi uni ind ir. Pro-

ZOIH NOI

Doinnul IIARTWIG 
MI.lER, președinte tic o- 
noarc, și doamna SJ.LVIA 
NYI.AȘ, secretara Subfi
lialei dc Cruce Roșie Va
lea Jiului, la întâlnirea cil 
viccprimarul municipiului 
Petroșani, domnul Gubriel 
CTistescu și f.tl alte oficia
lități locale.

roloreporlaj realizat dc Șefan CIMPOI

La i mâini rea cu domnul 
bi iei Cristcscu, viccprirnai ul 
nicipiului 

liorlvvig Fluier 
prime m dumerirea
Cu ceea ce i s-a intân.jilat 
intrarea in Rom,-.mia, ori de câte 
ori a in-oțit un convoi cu ajutoa
re. 't impul a.ștepia, ii in vamă 
s-a prelungit mereu cu <âtc o oră. 
Ultimul convoi — cel care a a- 
jun. luni la Petroșani — a f st 
ținut in punctul de trecere a 
frontierei Varsand 6 ore. „Aș în
țelege, d.nci'i nc-ar ține cehii sau 
ungurii, a declarat domnia sa. 
dar să no pună licțc-n ro.ilc ro
mânii când noj aducem alimen
te PENTRU ROMANI, avizate dc

în schimb, Poliția a fost în frunte

e de ne n» 
Sinicru au mai pier- 
uliu ca vani. ,ul... n-u

Mmislerul Smi.il iții, 
jele ■ Li
dut o zi, i 
fost de ga- t,

O latei ajunși in Val. a Jiului, 
insă, n-au mai avut a se plânge 
decât, poale, d.- prea multă... os- 
pîl. dit.i fiecar:- dorind, pesta 
tot p_- un'l '-.iu t ut, să-i ome» 
n <i -.1. dopa datină, ajungându* 
se in final, la o decalare a pro 
gramului cu câteva or". Credem 
in».î că 
a trecut, 
dur suflete 
cnlui. S-n promis, 
sprijinul, p-nlni 
astfel dc situații 

4
i

supărarea, dacă a fost» 
cnmpcn- :iă pi n căi- 

■ă a oamenilor lo* 
binc-.înț Ies, tot 
ca, pe viitor, 
să fie evitata.

numele celor care-au fost „de 
jurnu" și au făcut „pârtie", de 
la Petro-, i.p la Lunea și-apcd la 
Vulcan: plt. Circu Ioan. plt. Bî* 
gu C'ons mtin și pil Naula Oc* 
lucian. 1 ți de la Poliță, muni
cipiului l’etroșini. Do la Vulcan, 
un all o Inpaj. aparținând Po
liției t.n > ni, a preluat si a dus 
la btin -inșii misiunea. Tuturor, 
mulțumii i n nlrii modul cum au 
arăt it i ,i 'iu să-și facă datoria.

î
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Aut Iiftetterseheii"
O ma,mă străină nu mni cons

titui' o im il.i'.c in Romama oa 
a i i/i Convoiul Crucii Roșii ger
man' a ut, is insă, ]a fiecare o 
prire, un mare număr de curioși, 
imn al s copii. La Vulcan, din* 
ti-im ia ip s-a desprins unul mai 
ciiajos; „Nenea, ați venit din 
Poloni i? \ ziiaile? Vorbiți fran
ce. •.i?" Vizând cu nu-j iese ..pa* 
sența", s-a retras, descumpănit 

După o vreme, grupu] n revenit, 
mult mai \ - s 1 .și. cu „Auf Vir

au re ii it săi fură l'o 
zâmbească și s-au «ies 
ciocoi.tlă. Românul -e 

-.i în Gerifinnin, darmi-

I

srmn.it


MINA
PAROȘENI

Cu încredere

RELANS
SE MUNCEȘTE MULT, 

SE CÂȘTIGĂ BINE
Cu un bilanț semnificativ a 

încheiat mina Paroșeni anul 1992. 
Semnificativ prin rezultate (103,7 
la sută, la producția netă) dar 
și prin modul în care s-a ajuns 
la obținerea lor. O explicație 
plă am obținut 
RADU TOMESCU, directorul 
nic al exploatării 
tea că la mina Paroșeni se 
tigă bine, ne-a spus interlocuto
rul, se vorbește mult despre a- 
ceste câștiguri, dar „se tace" des
pre munca pe care o depune co
lectivul". Mult adevăr, in cu
vinte puține. Cu o depășire de 
peste 22 mii tone a programului 
anual, la extracția cărbunelui, 

ți cu 1,5 km de lucrări de pre
gătire în avans, bilanțul este 
mai mult decât satisfăcător pen
tru o mină care nu e scutită de 
niciuna din greutățile clasice cu 
care se confruntă în prezent mi
neritul Văii Jiului și al țării. Se 
câștigă bine? Da, dar cu câtă 
muncă? Nu este vorba despre o 
muncă fizică peste ceea ce e 
firesc într.o mină cu grad mare 
de mecanizare, în schimb, e vor
ba despre o organizare temeini
că a întregului flux dc produc
ție, inclusiv a activit.iliilor auxi
liare, de transport. întreținere, 
„service", din subteran sau de 
la suprafață. E a levărat că se 
câștigă, dar „bine" nu echiva
lează cu „mult" — și dacă tot a 
v< nit vorba despri câștig este 
cazul să amintim o apreciere re
centă peste care nu putem trece, 
mai ales că mina Paroșeni 
regăsește in contextul ei, 
plin. „Sectorul minier a fost 
gura ramură industrială 
în 1992
producție, ceea ce s-a resimțit în 
iarna pe cari am tr.ix crsat-o 
asigurarea energici electrice 
tru populație ți economie" 
precierea aparține primului 
nistru Nicolae Văcăroiu .și 
într-un fel, o primă reparație 
raia a nedreptății făcute 
«ând a fost lansată ideea despre 
„efectul Valea Jiului", fără a 

cântări cu obiectivitate munca 
ți rezultatele minerilor.

Mina Paroșeni se numără prin
tre cele care încă din primii ani 
al tranziției și-a găsit ritmul. A 
încheiat 1992 cu depășiri semni
ficative la principalii indicatori

de la dl.

„S-a dus

sim- 
ing. 
teh_ 
ves- 
câș-

se 
din 

sin- 
carc 

a înregistrat creșteri in

prin 
pen- 

A- 
mi- 
este 
mo. 

atunci

NU UITAȚII
Pentru izolarea unui fo,- de 

r>iinu d unui pilier dc cur-
bun<' abandonat, se vor aplica 
procedeele de ramblcere sau în- 
Aămolire eu cenușă dc termo
centrală, sau combinarea ambe
lor procedee.

Concretizarea modului de In
tervenție se va face prin progra
mul de lucru eare se va adopta 
In funcție de elementele geome
trice ale stratului din zonă (gro
sime, înclinare, extindere etc.) eu 
precizarea construcțiilor de Izo- 
••arp, reținere șl filtrare.

•antitafea <!'■ rambleu sau ce- 
oușă introdusă în fiecare lu
crare in parte, v* n consemnată 
MTJuk în registrele de evidență 
• le ser-loi ului.

netă, cheltuieli to- 
preț

(producția 
tale și cheltuieli materiale, 
de cost, productivitatea muncii) 
și, atenție: a înregistrat o eco
nomie la subvenția acordatii de 
220 lei pe tona extrasă! Se mun
cește mult, se câștigă bine 
dacă premierul guvernului 
menține aprecierile, în curând 
se va vorbi despre un altfel de 
„efect al Văii Jiului" în sensul 
pozitiv, ca stimulent al relan
sării economice. Dar, fie vorba 
între noi, pozitiv a fost intr-un 
fel și „efectul Văii Jiului" în 
septembrie 1991...

ți 
își

In atenție, condițiile de muncă
Numărul accidentelor la mina 

paroșeni a scăzut de la un an 
la altul. Evid<;*ițele statistice pun 
în evidență dfre semnificative. 
Despre acestea și despre alte 
aspecte privind preocuparea pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în adâncul minei, ne-a 
dat amănunte dl. VASILE 7 AR- 
VULESCU, inginerul șef cu pro
bleme de protecția muncii.

— Domnule Pârvulescu, în anul 
trecut mina Paroșeni a înregis
trat un bilanț bun, nu numai în 
producție, ci și în ceea ce pri
vește frecvența accidentelor. Con-

Un bilanț satisfăcător.' crește producția, 
scad accidentele

celor ușoare, soldate cu incapa
citate temporară de muncă. Ne 
bucurăm să constatăm că în pri
mele trei lunț ale acestui an, 
numărul accidentelor a scăzut, 
în cifre absolute, comparativ cu 
aceeași perioadă din anul trecut. 
Dar, ceea ce e mai important, 
nu s-a mai întâmplat nici un 
accident mortal și nici cu Inva
liditate. Datorită creșterii acti
vităților de manoperă, din anu
mite cauze tehnice, de organi
zare și menținere a liniei active 
de front de lucru în cărbune, a 
crescut ușor ponderea accidente
lor la transport. în cele trei luni, 
patru din cele 17 accidente u- 
șoare s-au produs în timpul trans
portului, iar trei ca urmare a 
căderilor de roci.

Revenim la mina Paroșeni. 
Gazdă bună, directorul tehnic 
are toată transparența în rela
țiile cu presa și ne oferă, in 
absența d-lui director Marchiș, 
câteva detalii și despre 1993: 
• — Am început bine trimestrul 
I din acest an, chiar mai bine 
comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut. Dar suntem 

conșlienți de faptul că 1993 va 
fi pentru noi un an mult mai 
greu. Dificultăți în plus ne vor 
fi create de intrarea și ieșirea 
din funcțiune a unor capacități 
echipate cu susțineri mecani

zate, in piofile mari. Sectoarele 
au insă capacitatea să rezolve 
problemele tehnice complexe dc 
acest gen. Avem de asemenea, 
colective bune care asigură 
exactitate și calitate la lucrările 
d<* întreținere. în general, se 
muncește cu multa răspundere 

in toate 
montele

M:na 
căutată" 
și credem că nu 
că I s-a dus vestea câștigurilor. 
Mulți tineri aflați la răscruce de 
drumuri, nu au ezitat să intre 
în colectiv când li s a oferit pri
lejul, fiind atrași tocmai de ca
pacitatea cu caic sunt stăpânite 
problemele „de vârf" ale meca
nizării în minerit. De două ori 
ei „câștigă bine", fiind vorba mai 
ales despre viitorul lor.

Ion MUSTAȚA

sectoarele și comparti- 
minei.
Paroșeni
deși nu

este o „mină 
face angajări 
numai pentru

creț, cu cât 
accidentelor?

a scăzut numărul

trecut au avut loc, 
de accidente. Cu 

anul 
au fost 
accidente

— în anul 
în total 72, 
mult mai puține decât în 
1991. Din nenorocire 
înregistrate și două
morțile, ceea ce a înrăutățit coe
ficientul de gravitate. în schimb 
avem și o constatare pozitivă. A 
scăzut frecvența 
durata medie a 
temporare de 
prezintă 
țirc. Nici un accident nu s-a sol
dat cu invaliditate permanentă. 
Toate acestea ne îndreptățesc să 
apreciem că accidentele nu sunt 
o fatalitate. Ele pot fi evitate. 
Dar cu condiția unei discipline 
firme în respectarea normelor 
de protecția muncii.

accidentelor. Iar 
incapacităților 
muncă 

o îmbunătă

— Pi cauze, care este ponde
rea accidentelor?

— Cele mai multe accidente se 
produc la activitățile de bază, 
în exploatarea zăcământului, la 
lucrurile de deschideri și în trans
portul pe .galerii. Din cele 72 de 
accidente 22 au fost din cauza 
căderilor de roci, Iar 7 s-au pro
dus în timpul transportului de 
materiale.

— Care este situația pe primul 
trimestru al acestui an?

— Au fost înregistrate în total
17 accidente. Toate din categoria

— Au fost înregistrate focuri 
endogene?

— La începutul anului trecut 
a existat un focar de autoaprin- 
dere. Dar a fost lichidat. Din a- 
ccastă lună reluăm activitatea de 
înnămolire a spațiilor exploatate, 
în mod expres, în blocul nr. 3.

— în alți ani au existat rro_ 
bleme cu echipamentul de protec
ție și de lucru. Cum se asigură 
acum echipamentul?

— Nu mai avem probleme. Se 
asigură la nivelul cerințelor, așa 
cum prevede contractul 
de muncă.

colectiv

impor- 
mincrii 

pentru evitarea

— Ge considerați că c 
tant de reținut pentru 
dc la Paroșeni, 
accidentelor?

— în primul rând respectarea 
disciplinei. într-un abataj în care 
se face la timp copturirea și se 
supraveghează activitatea în con
formitate cu normativele mono
grafici de armare și cu cele de 
protecție a muncii, accidentele 

pot fi evitate. în al doilea rând 
mai multă atenție și suprave
ghere în timpul lucrului la 
transportul pe galerii. Să nu se 
uite nici lin moment că de ani 
dc zile ponderea accidentelor se 
menține în aceste locuri 
muncă!

Interviu realizat de 
Viorel STRAUT

de

Mecanici de la mașinile de extracție
La intraieu în serviciu, mocan icul mașinii dc extracție osie obligai sâ verifice ur

mătoarele:

funcționarea corecta u întregului sistem de frânare, etanșeitatea tuturor or
ganelor și conductelor, pentru fluidul de frână. Se va observa poziția corectă a ro
binetului sau a altor orcane de dislFibuție sau comandă.

otice manevra, cu excepția opririi mașinii de extracție se exccutH numai du* 
pa primirea unui semnal clar, prevăzut în codul de semnalizare, dat dc semnal ist ui 
de Ia rampa principală.

La transportul de persoane, mecanicul va porni mașina de extracție numai după 
un interval de cel puțin 5 secunde de ]a primirea semnalului.

Minerii cer, 
primarul nu 
poate rezolva

Dintr.o discuție colectivă cu 
mai mulți mineri care la mina 
Paro.șenj găsesc oricând deschisă 
ușa sindicatului, am reținut două 
probleme: „Sunt cele mai supă
rătoare și pentru noi, cei de la 
sindicat, Ca să nu mai vorbim 
despre oameni, ne-au relatat la 
uhison liderul și viccliderul sin
dicatului, Nicolae Sârb și Con
stantin Maftei. Cu greu i-ant 
oprit de câteva ori pe unii mi
neri care au vrut să facă ordine. 
Nu suntem de acord cu aceste 
metode de rezolvare în afara 
legii, și nici nu avem meniij 
să rezolvăm noi organizarea m. 
bună a unor activități sociale, dar 
cineva trebuie să o facă în mod 
urgent". „Despre ce probleme e 
vorba?" „Despre aprovizionarea 
populației cu butelii de aragaz 

prin subdcpozitul orașului, și 
despre prestările sub orice criti
că ale RAGCL". „De la cine aș
teptați rezolvarea?" „De la pri
mărie, bineînțeles!"

La primăria din Vulcan i-am 
expus problemele d-lui primar 
Ovidiu Avramescu. Spre surprin
derea noastră, am aflat însă că 
niciuna nu o poate rezolva (deo
camdată!) deși a făcut interven
țiile necesare pentru amândouă. 
Iată situația:

BUTELIILE

încă clin anul trecut, primarul 
orașului a receptat nemulțumi
rile populației și s-a adresat în 
scris Prefecturii județene sesi
zând starea de nelegalitate ș' 

organizarea necorespunzătoare 
activității subdepozitului dc bu
telii. în principal: șeful subde- 
pozitului nu are calitatea de 
gestionar și nicj pe cca de an
gajat al PECO prin care să 1 
se stabilească răspunderi gestio
nare și salariale; nu are instruc
tajul necesar pentru manevrarea 
buteliilor de aragaz. De atunci 
a mai apărut un motiv de ne
mulțumire la car<> primarul nu 
s-a referit dar îl dezaprobă: șeful 
subdepozituluj are maniere nead- 
mise în comportarea cu oamenii. 
Deci, primarul s-a ocupat, sesi
zând Prefectura. în plus, a făcut 
și alte demersuri pentru înfiin
țarea unui nou subdcpo2lt am
plasat într-unul din cartierele 
noi ale orașului. Poate, în 1994...

PRESTĂRILE RAGCft

Nu este vorba numai despre 
lipsa apei calde, a apei reci sau 
agentului termic. Oamenii so 
plâng în general de faptul că 
deși plătesc în mod regulat ta
xele, serviciile de salubrizare, de 
întreținere a spațiilor comune, A 
lifturilor nu sunt executate. Șl 
această nemulțumire a fost re
ceptată de primarul orașului, dar 
din păcate, conducerea RAGCb 
încă nu a intrat în atribuțiile 
administrației publice locale.

* Primăria a făcut demersurile 
necesare.

Deci, oamenii cer, primăria 
are bunăvoință dar nu poate 
rezolva. Iată un gen de „demo
crație" administrativă la care nu 
ne-am așteptat. încrezători ca de 
obicei, așteptăm împreună eu 
oamenii, îmbunătățiri.
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Un pericol permanent
Zăcământul exploatabil de la 

mina Paroșcni are puternice e- 
manații de metan. Pentru ex
ploatarea blocurilor de cărbune 
conturate prin lucrări miniere se 
depun ample eforturi financiare, 
Care cu greu ar putea fi făcute 
în lipsa subvențiilor. In prezent, 
stația de degazare centrală func
ționează continuu, la parametrii 
normali. Prin preliminarul anual 
s-a stabilit un important volum 
de lucrări de degazare. Se pre
vede extinderea activității de 
degazare in blocurile nr. 1, 5 și 
zero, spre hotarul câmpului mi
nier cu mina Vulcan.

Cele trei centrale telegrizume- 
trice moderne sunt legate la 60 
de capete de detecție a metanu
lui, acoperind întreaga rețea sub
terană de lucrări miniere. Aera- 
jul este asigurat în mod perma
nent la parametrii prevăzuți în 
normat.vele de protecție a muncii. 
Dar cu toate acestea au fost în
registrate unele acumulări de 
metan. In anul trecut s-au Înre
gistrat nu mai puțin do 76 fie 
acumulări de metan. Niciuna n-a 
fost atât de gravă încât să în
trerupă activitatea pe timp în

Pentru forarea găurilor 
de degazare!

Lucrările fie forare a găurilor de degazare -.<• voi 
desfășură in ba'a unui program dc lucru 'întocmit dc < <m 
ducătorul compartimentului de degyzare și aprobat de in
ginerul șef cu securitatea minieră.

I’l.i arca g.mrilor de degazare, precum și direcțiile și 
iri' iin.it il< acestora se vor verifica de către o persoană mc 
a il i -le < <>ndiu .dorul sectorului do securitate minieră.

In <azu| in care parametrii menționați concorda cu 
cei prevăzuți iii schița de lucru, acesta va putea permite 
fncej>ere;i forării

Găurile vor fi lobat* și cimentate pi* <» lungime de 
miniirmin •> m *1 iifilale < u ventile si racorduri de control.

delungat. Toate au fost eviden
țiate cu promptitudine și lichi
date în cel mult 15—30 de mi
nute.

Cauzele acumulărilor de metan 
în concentrații periculoase, care 
au impus întreruperea temporară 
a lucrului, au fost decuplările 
accidentale din rețeaua de ali-

METANUL

montare c(] energie electrică. Dar 
s-au înregistrat destul de frec
vent întreruperi in funcționarea 
ventilatoarelor și din alte cauze. 
Electroventilele prezintă un grad 
mic de fiabilitate. Nu sunt de 
cea mai bună calitate. Fapt care 
determină căderi de ventilație în 
aerajul parțial.

Un motiv de îngrijorare îl 
constituie și lipsa cablurilor de 
semnalizare pentru instalațiile de 
telcgrizumetrie. Acestea nu sunt 
In cantftăti îndestulătoare.

Metanul reprezintă un pericol 
permanent. Fapt care necesită 
supravegherea necontenită. Sta

țiile de ventilatoare, instalațiile 
telegrizumetrice și celelalte do
tări tehnice asigură în cea mal 
mare parte controlarea acumulă
rilor de metan. Dar factorul de
cisiv rămâne omul, cel de care 
depinde supravegherea și contro
lul minei.

La Paroșeni există un climat 
bun de muncă și efective de 
oameni bine pregătiți din punct 

de vedere profesional. Se asi
gură o bună plasare, a locurilor 
de muncă, pe schimburi, cu oa
meni bine calificați. Un impor
tant efectiv se menține în acti
vitatea de control și suprave
ghere a măsurătorilor de gaze. 
Maiștrii, șefii de brigadă și de 
schimb dispun de metanometre.

Important și decisiv în lupta 
permanentă cu pericolul acumu
lărilor de metan este ca dotările 
existente să fie utilizate cu răs
pundere, pe toate schimburile, în 
conformitate cu prevederile în
scrise în normele de protecție a 
muncii.

MINERI!
Când metanul este în pro

porție de unu la suta până la 
doi la sută în profil sau in 
pânză, minerul șef de schimb 
trebuie să ia măsuri de acti
vare a aerajului și să-] anun
țe pe maistrul minier.

Dacă acumularea de metan 
depășește doi la sută se va 
retrage personalul din front 
in curentul de fier proaspăt, 
ptinându se cruce și luându- 
se măsurile do evacuare a a- 
cumulării

Pagini realizate de

' iorel STKAî'Ț 

Ion MUSTATA

O noutate
PROTECȚIA LOCULUI

DE MUNCA
La sindicatul minei, gazde la 

fel de primitoare ca la conduce
rea tehnică. Primul interlocutor, 
dl. N1COLAE SÂRB, liderul sin
dicatului.

— Ne pregătim de negocieri 
și între timp rezolvăm cum pu
tem problemele curente, adică 
fie prin soluțiile noastre, fie cu 
sprijinul administrației sau al 
Ligii. Ca ordine de importanță 
avem în vedere: îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în subte
ran (nu avem „cazuri" ieșită din 
comun, dar nici nu ne îndepăr
tăm de această preocupare); îm
bunătățirea condițiilor sociale, 
sens în care insistăm pentru 
realizarea unor lucrări de mai 
mulți ani neexecutate. Mă refer 
mai ales la băi și vestiare care 
au nevoie de modernizări. Mai 
amintesc preocuparea pentru o 
protecție reală a locurilor de 
muncă.

— Cc înțelegeți prin această 
protecție?

— In primul rând, să menți
nem capacitățile de producție 
și toate celelalte locuri de mun
că din activitățile de transport, 
întreținere, ateliere, depozite, ser
vicii și compartimente adminis
trative. Să asigurăm primirea și 
încadrarea tinerilor aflați la ar
mată și încadrarea fiilor de mi
neri, dacă doresc să continue tra
diția familiei și dovedesc apti
tudini profesionale. In concep

ția noastră, fiii de mineri sunt 
cei dintâi îndreptățiți, in spiritul 
unor norme morale nescrise, să 
beneficieze de un loc de muncă, 
iar protecția noastră are in ve
dere și- acest aspect, poate ne
sesizat de alții.

— Ce ne spuneți în privința 
disciplinei l

— Putem spune lucruri bune, 
in sensul că tot mai mulți sala- 
riați respecta in mod riguros 
programul de lucru, normele și 
instrucțiunile pentru subteran și 
suprafață. A scăzut numărul ab
sențelor, colectivul este mai omo
gen ca altădată. Dacă totuși se 
ivesc abateri, ele sunt discutate 
în comun de către conducerea 

minei și sindicat. împreună, ur
mărim ca măsura ce o luăm să 
răspundă atât exigențelor legii 
cât și unor cerințe ale omeniei, 
dacă cel vinovat merită aceasta 
înțelegere și dacă prezintă ga
ranția că nu va repeta abaterea 
săvârșită.

— între două negocieri se tvcso- 
cazuri pentru soluționarea cărora 
contractul colectiv nu prevede 
măsuri?

— Nu am avut cazuri, dar în 
condițiile unei colaborări bune 
dintre administrație și sindicat, 
orice litigiu poate fi soluționat, 
în limitele legii, desigur.

— Alte preocupări?
— Am reluat într-o formă mal 

practică și mai deschisă preocu
pările pentru odihna și refacerea 
capacității de muncă. Pentru a- 
cest an putem oferi, pe bază de 
cerere fermă, bilete pentru petre
cere;: concediulu; de odihnă în 
orice stațiune din țară. Dar re
pet, numai pe baza unei comenzi 
ferme, pentru salariat sau fami
lia sa. Și pe plan local, vom or
ganiza la sfârșit de săptămână 
excursii pentru grupuri oricât de 
mari, din dorința de a menține 
omogenitatea colectivului.

Al doilea interlocutor, viceli- 
dcrul sindicatului, dl. CONSTAN
TIN MAI-TEL „

— Ne-au fost create cu spriji
nul Jjigii și al conducerii minei 
posibilități de obținere a medi
camentelor pentru majoritatea 
cazurilor d<> îmbolnăviri, și avem 
o colaborare foarte’ bună cu 
Spitalul din Petroșani. Pe baza 
unui program constant, doi me
dici foarte b,ne pregătiți acordă 
asistență medicală de speciali

tate pentru salariați. Cei doi me
dici, respectiv dr. Radu V. Radu 
și dr. .Sabin acordă consultații 
și, pentru cazuri cronice sau 

acute, asigură condițiile de tra
tament la secțiile pe care le 
conduc, la Petroșani. Până în 
prezent suntem foarte mulțumiți 
dc această colaborare.

— La sindicat se aduna foarte 
multe nemulțumiri privind con
dițiile dc locuit. întrevedeți o 
soluție pentru îmbunătățirea lor?

— Ne preocupă mult ‘aceste 
probleme și cred că nu pot fj 
rezolvate decât dacă mina Lși 
va organiza un sector propriu 
pentru probleme locative. Cu ani 
in urmă această practică a dat 
rezultate bune când mintie, sau 
Combinatul dispuneau dc posi
bilități proprii pentru gospodări
rea fondului locativ. Cred că nu 
ar fi lipsit de interes ca expe
riența bună din trecut să nu fie 
dată uitării. Pe de altă parte, 
așt<-ptăm ca primăria de la care 
toți solicită' ajutor, să fie Ia 
rândul cî ajutată cu un buget 
corespunzător.

Rețineți, la executarea lucrărilor de sudare !
Personalul dc supraveghere și execuție a lucrărilor de sudare și tăiere a meta* 

lolor, electric sau autogen, vulcanizare, lipire cu cositor și turnare dc masă izo- 
Janla, pe lunga calificarea profesională, va fi autorizat special pentru executarea 
acestor htvrari de către conducerea unității în baza verificării cunoștințelor asupra 
modului de lucru și masurile de tehnica securit iții prevăzute in instrucțiuni.

Persoana care supraveghează aceste lucrări va fi dotată cu un detector de me
tan și instruit de către șeful d<> sector asupra modului de exercitare a controlului 
gazelor, având în plus și următoarele obligații :

’.i asigme supraveghere.! locului d<- mttnc.-i pe ini timpii] desfesnr-u'li Iu* ta
rilor;

s.i spravcglM'/c locui de mimc.i m pitiș <> ora după terminarea lucrărilor; 
•<a controleze prezența met.inului mâini,. <1,. începerea lucrărilor și apoi cel 

puțin din ora in or.i la locul rv>|)cctiv >i |w o distanță di .*() m, m jurul acesluiA 
- -tm i ud re 11II.«1<i| m - ir-ict ! tnli iilii.il

iilii.il
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INA T O IN
NICHITA STĂNESCU TIN — TEN TOP

ii
1 Sterilul ad&Leierut

I C U P I D O N

j

De ziua Lui am plâns... Cred că am plâns cu adevărat pentru 
' prima oară! i

Tocmai recitisem .Cuvintele și nccuvintele". Șl m-ă cuprins 
din nou acea stare pe care nici acum nu mi-o pot explica. Era 
In seara zilei de 31 martie. Citeam fragmentul „Spunem dor * și 
atât" : „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată" este un cuvânt 
sublim (...). In viitorul îndepărtat al limbii, el se va prescurta atât 
de mult încât va ajunge la fel de scurt și ’a îndemâna rostirii 
firești cum este bunăoară cuvântul „dor“...“t

Ecoul cuvintelor îmi pătrundea liniștit în suflet. Până când, 
deodată, am receptat o undă. Era radioul. „Azi, ar fi împlinit 60 
de anl...“. Brusc, mi-am dat seama că era să uit. Azi era ziua Lui. 
Ziua lui Nichita. Doamne, ce mult mi-aș fi dorit să-1 pot spune 
„La mulți ani I". Am încercat să mi-I imaginez cum ar fi arătat 
acum, la 60 de ani. Dar in minte îmi revenea aceeași Imagine a. 
dolescentlnă a poetului, la 20 de ani. Apoi mi-am dat seama 
oricât m-aș strădui nu mi-1 voi putea imagina bătrân. 
eă „Puterea de a gândi șl în cântec a omului il face să 
fi un etern adolescent". Iată de ce nu ml-1 voi putea 
niciodată un biet bătrân încovoiat de povara anilor, pe cel de la 
care am învățat cuvântul „dor". Iată de ce, etern adolescent, lț' 
spun azi „La mulți ani r.

BERBEC — DRAGON
Mărunte aventuri lipsite de 

•pectaculozitate și, implicit, de 
satisfacții.

TAUR — ȘARPE
Locuri comune. Nu se între

vede nimic nou la orizont.

GEMENI — CAL

Un simplu camarad de călă
torie poate deveni... mult mai 
mult decât atât

HOROSCOP
sentimental

RAC — OAIE
Lovitură de teatru. Inșelat(ă), 

nu numai in așteptări.

LEU — M X1MUȚA

Combinații lncitante dar... pe
riculoase. Atenție!

FECIOARA — COCOȘUL

Să dorești ceva (pe cineva) 
nu e suficient. O redută se cu
cerește prin luptă.

BALANȚA — CÂINELE
Dovediți multă putere de a- 

tracție. Succesele nu se vor lăsa 
tșlfiiptate.

SCORPION — MISTREȚ
încă un „fluturaș" In „Insec

tar-.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
îndoieli, gânduri, presupuneri 

Incertitudini...
P

CA TRICORN — BOU
I

I.flerurile se precipită spre un 
final... „dramatic".

■ VĂRSĂTOR — TIGRU
r Gheltuițl prea mult timp ț| 
fen^rgle cu problemele senti

mentale. Toate astea se adună...

PEȘTI — IEPURE
Corabia se scufundă. Deci, tre

buie părăsită. La timp.

i ca 
Pentru 

poată 
Imagina

Ilajnal NAGY

I Vom fi prezenți
I
I Pentru voi, 
j tinerii

Unde e frumusețe, e tinerețe. 
I Și unde e tinerețe, suntem și 
. noi. Astfel că astăzi vom fi pre-
• zenți în mijlocul vostru atât la 
| Vulcan cât și la Petroșani.

I Pentru că la Petroșani, pe 
. scena Casei de cultură începând
• cu ora 15 va avea loc „Balul 
| absolventului*',

I La Vulcan, tot pe scena Ca- 
| sei de cultură, are loc concursul 

I„Miss Primăvara", organizat de
Cercul militar și Clubul sindi- 

| calului EM .Vulcan, în colabo- 
Irare cu Primăria.

in numărul următor cj „Pa- 
| ginii Tinerilor" vă vom relata 
Ipe larg aspecte de la aceste doua 

manilestări. . .........   ...___

I Pagină coordonată dc

! I’aul NICULESCU,

' Vali LOCOTA,
I
' Tibcrîu VINȚAN

I 
! 
i 
I 
i 
i 
i 
i■
II 
I I

Aproape totul despre

I
I

In rapidul tur dc orizont pe care îl dain pro
bii melor practice ale vieții sexuale, trecem azi 
la aspectele patologice și accidentele vieții se
xuale. Am socotit preferabil să le trecem în 
pagina In ordinea importanței. In expunerea de 
fața ne vom referi la datele practice, elemen
tare, referitoare la sifilis (lues).

Sifilisul este cea mai gravă boala venerică. El 
este in realitate o Infecție generală a întregului 
organism, datorată invazie) unui microb spiralat, 
cu anumite caracteristici particulare, denumit 
„•Splrocbcta palllda" sau „Trepon. ina paliidum". 
foarte puțin reziști ntă in mediul exterior, pu
tând fi ușor distrusă de antiseptice slabe și 
chiar de apă cu săpun, „spiroctu ta pallida" ești 
in schimb extrem de „p< nctrabilă" și de rezis 
t* ntâ în Interiorul organismului. Tocmai aceasta 
penetrabilitate este un:i din earacteristlrlle sale 
atât de periculoase, ea putând trece chiar ți 
prin barieia placentară și infecta lutul. Astfel

Vă prezentăm astăzi, în cadrul rubricii rezervate topului mu
zical, TOP TEN-ul discotecii de la Gasa studențeasca:

1. AII That She Wants — AGE OF BASE
2. Informer — SNOW,
3. No Limit — 2 UNLIMITED
4. Hope Of Deliverance — PAUL MG CARTNEY
5. Only Wilh You — GAPTAIN II. PBOJECT
6. I Feel You — DEPECIIE MODE
7. Open Your Mind — UȘURA
8. Die Dai?! — DIE FANTASTICHEN VI
9. Mr. Wendal — ARRESTED DEVELOP. ’ f 4T
10. Give It To Me — MICIIAEL JAGKSOR

A V D I O-V IDE
TOP AUDIO. Cele mal solicitate casete ale săptămânii sunt 

cu hituri de discotecă („Top Of Tlie Pop" voi. 1 și 2), cele cu 2 
Unlimited, Metallica, Ace Of Baset („llappy Nation"), Whitney 
Houston („Bodyguard" și „Greatest llits"), Erio Clapton, Deep 
Purple („24 Karate Purple"). Recomandări: „Disco llits" ’93 (voi. 
5), Paul Mc. Cartncy („OU Tlie Ground"), AC/DG („Live In USA").

TOP VIDEO. Cele mai cerute filme în ultii i perioadă sunt 
„Unforgiven" („Necruțătorul", western, cu Clint E.istwoocl și Gene 
Hackman), „Analiza finală" (acțiune, suspans, dragoste cu Rich, 
Gere, Kim Basinger, film cu 4 Oscaruri), „Galul alb" (indian, 
dramă cu Amrita Singh). De văzut neapărat: „Să nu poți fugi ni
căieri" (superacțiune cu Jean Claude Van Damme). „Frăția tranda
firului" (superacțiune cu Robcrt Mitchum), - „Mai bine moartea 
decât dezonoare" (superacțiune cu Roy Scheider, Joanna Pacula).

Toate aceste titluri vă’ stau la dispoziție la studioul GET 
AUDIO VIDEO (Librăria nr. 33), Petroșani.

r////ZZWZZZZ/Z/Z/ZZ////Z/////////Z/////////Z///////ZZ/Z////ZZ/Z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

PUZZLE DISCO-ROCK
ȘTIRI, INFORMAȚII. • Tho- 

mas Schlogl (25 ani) de Ia Edel- 
weis (vezi locul 7 in topul țjos- 
tru), s-a sinucis în 27 februarie 
a.c. • Celebrul trio feminin Wil- 
son Phillips s-a destrămat. Două 
dintre fete, C'andy și Wendy Wil- 
son vor cânta cu tatăl lor Brian 
VVilson (fost la Boach Boys). • 
Au apărut în limba română re
vistele germane de muzică „Bra
vo" (nr. 1, cost 300 lei) și „Pop 
Corn" (nr. 3, 600 lei), în condiții 
grafice ireproșabile. • Formația 
suedeză Ace Of Base (locul 2 în 
topul nostru) alcătuită din frații 
Johnny, Mălin și Jonas Breggrcn 
și Ulf Ekberg și-au imprimat pri
mul LP „llappy Nation" ia pro
pria casă de discuri „Cybcrsound" 
din Goteborg. • Pentru luna 
iunie sau iulie, New Kids On 
Tlie Block și-au anunțat un nou 
diso LP intitulat „Comcback". • 
Cine sunt Inner Circlc? Cinci 
jamaicanl (ltogcr Lewis — chi
tară, Jan Lewis — voce, „Touter" 
Marvey — claviaturi, Cal ton Cof- 
fie — voce, Lancclot Hali — to
be), care locuiesc la Miaml. Jan 
Lewis este compozitorul marelui 
hit actual „Swcat A La La Long", 
• Vancssa Paradis (22 ani) se 
află in turneu în Franța, va ur
ma o vacanță, după care în sep
tembrie va concerta în Germania.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
Vasile Curăulean, Lupcni: Sting 
(ex-Police) are 42 de ani, cinci 
copii și locuiește cu familia în 
sudul Angliei, deși mai are lo
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cuințe la Los Angeles, New York 
și Londra. Ultimul album a a- 
părut în acest an și se numește 
„Ten Summcner’s Talcs". Cris- 
tina, Lilly, Gsoby, Lenuța, Ml- 
rela, Petroșani: Depcche Mode 
n-au de gând să se despartă, fiți 
liniștite. Cei patru, Martin Gere 
(32 ani), Dave Grahan (31 ani), 
Alan Wilder (34 ani) și Andy 
Flechter (31 ani, după lansarea 
single-ului „I Feel You" și a 
LP-ului „Songs Of Faith And 
Dcvotion", Dcpeche Mode se pre
gătesc, începând Cu luna mal, 
pentru un turneu de 18 luni. Im- 
re Kcller, Petroșani: Succesul 
grupului East 17 se numește 
„Ilouse Of Love". Cei patru en
glezi sunt Terry Coklwell, Antho- 
ny Mortimcr, John Ilcndy ți 
Brian Ilarvey. Despre Metallica, 
mai pe larg ’într-un număr vi
itor. Sper că într-un zipr de 8 
pagini, cum va fi „Zori noi" în 
curând, va li loc mai mult și 
pentru muzică I Tanla Gușatu, 
Vulcan: Date despre llarry Bcla- 
fonle: s-a născut la 1 martie 1927 
la New York, din tată martini- 
can și mamă jamaicană. In anii 
'50 se lansează pe Broadway, lu
mea fiind cucerită repede de vo
cea dulce, caldă, frumos timbra
tă, bine reliefată în piesele sale 
cu ritmurj exotice. Dintre succe
se: „Bally Mena", „Trinidad", 
„Banana", „Gloria", „Try To Re- 
member" etc.

Genii TUTU

bolile venerice (I) 
orice mamă bolnavă de lues și net ratată î.și poa
te îmbolnăvi copilul. Urmările pot fi mai multe: 
un avoit spontan, nașterea unui copil mort etc. 
Alăptarea unul copil sănătos de către o mamă 
bolnavă este și ea foarte periculoasă.

Porțilo principale de pătrundere a microbu
lui sunt mucoasele (genitale și bucale) și pielea 
(neintactă). Infectarea este aproape sigură dată 
cel bolnav are leziuni sifilitice în stadiul „flo
riei" adică de extremă conlagiozitate (concentra
ție foarte m.ue de microbi virulenți). Iată deci, 
rle ce principalul factor de propagare rămâne 
in primul rund contactul sexual și în al doilea 
rând sărutul. De asemenea, există și posibilita
te.! contaminării indirecte, prin utilizarea un >r 
obiecte intime străine (perle de dinți, pahar, 
brici etc), dac aceasta este foarte rară.

Despre efect, le, depistarea și tratarea sifilisu
lui Intrun număr viitor.

Dr. Sorin STĂNESCU

S.I. din Petroșani are 14 anf, 
ochi albaștri și 1,65 înălțime. Ea 
îl „ceartă" ușor pe Mlchael F.M. 
pentru că nu a „îndrăznit" să-și 
deconspire Identitatea. Din pă
cate, nici S. I. rru are tnal mult 
curaj decât cel criticat. Impor
tant este că dorește să corespon
deze cu el. Așa că, dragă Michael 

IF.M., îți voi expedia acasă scri
soarea domnișoarei. Cupidon șl-a 

| făcut datoria. k<£;

IGrațiela, Pctrila. Are un păr 
lung, frumos și nemângâiat. Iți 
bate căpșorul ei frumos între- 

Ibfindu-se de ce nu are noroo în 
dragoste. „Toți băieții pe care 

Ii-am cunoscut m.au dezamăgit 
fantastic", spună Grațicla. Marea 

I iubire întârzie să apară, dar, te
rog foarte frumos, nu dispera: 

Ila cei numai 15 ani ai tăi n-ai 
ratat șansa de a fi o Julietă, Du- 

Ipă maturitatea cu care scrii, 
eu sunt sigur că vei avea șl în_ 

I țelcpciunea să faci ca povestea 
' ta să aibă un happy end, 
I Daniel IT, din Vulcan vânează 

I recorduri. El vrea să aibă cât
mal multe prktene. Asta nu e 

Irău deloc, însă el Ie vrea pe 
toate în același timp. Lună tre
cută a avut trei, însă ghinic 1 

Il-a urmărit pas cu pas pe a. t 
parcului din localitate. Când se 

I plimba cu X, I_a văzut Y. Când
se plimba cu Z, l-a văzut X*. Ca 

I urmare, atât X cât și Y, Z l_au
părăsit Aș îndrăzni să spun că 
deznodărpânlul era inevitabil. 

(Astăzi Daniel este singur și tân
jește după vremurile de altădată. 

IMă roagă chiar să-i intermediez 
prieteniile. Teamă mi-e, dragă 

I Daniel, că noțiunea de prietenie
are un alt înțeles Ia tine. Or, eu 

| nu-mi consum săgețile trăgând 
Idupă recordurile talc.

IAlex. Minolta. De oamenii de 
la Minolta auzit-am și eu, dar

| de primit scrisori de la ei, încă 
I n-am primit. Omule de la Mi_ 
' nolta, te numești Alexandra sau 
| Alexandru ? Dacă tu feușești 
I să-ți rezolvi întotdeauna proble

mele sentimentale de unul sin-
| gur, asta este foarte bine. D

Iasta nu înseamnă că toți pot sa 
fie la fel dc „tari" ca tine. Nu-i

Ilua în râs, înțclcgc-i, cu atât mai 
mult cu cât, uite chiar și tu,

Iduiule, mi-ai scris. Și cu îți 
mulțumesc.

I «**•*•**«*«*«««**««««•«*•

I /■L o n c u r s
I VIZETIU CĂTĂLIN, Vulcan: 
I Materialul pe care ni l-ai trimis 
Iva intra în concurs, dar nu (mai) 

poate fi și publicat, dat fiind fap- 
Itul cu evenimentul pe care l-ai 

relatat este depășit. Dincolo de 
• alte câteva mici greșeli (atenție 
Imai mare la exprimare!) am ob

servat la tino oarece înclinații 
I reportericești. Mai scrie-ne, dar 

orientează-te ca piesele să fie 
|„la zi". Și nu uita că până în 1J 

aprilie mai poți trimite și alte 
Imateriale pentru concurs. Suc

ces I
I GEORGESCU VALENTIN, I’e- 
Itroșani: Mu bucură faptul că 1(1 

da] interesul. Totuși, gramatica

Ita lasă mult de dorit Asta nu 
înseamnă cu trebuie să renunți!

| VLAD KARINA, Petroșani : 

Ilmi pare foarte rău, dar cred că ana 
fost destul de clar: versurile nu

| intră în concursul nostru I

e Nu uitați I Termenul limită 
. pentru participarea la concursul 
I nostru — „Reporterii tinereții" — 
| este tu aprilie. Vă așteptăm în 
| continuare cu materiale publl- 
, cistiie.
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Administrația Publică Locală
Petroșani

scoate Ia

CONCURS

următoarele posturi vacante:

1. Șef cabinet — studii medii — stenodactilografie

2. Consilier juridic — studii juridice

3. Inspector de specialitate (economist) — studii e- 
conondcc superioare pentru biroul buget-contabilitate

1. Referent (economist, sau jurist — pentru compar
timentul control comercial — studii economice superioare 
sau juridice;

5. Inspector de specialitate (economist sau inginer, 
jurist) pentru compartimentul agenți economici privatizare, 
inițiativă liberă — studii superioare;

6. Arhitect — pentru serviciul amenajarea teritotiu- 
, urbanism — studii superioare de specialitate;

7. Inspector de specialitate pentru serviciul gospodă

rie comunală și locativă — studii superioare, politehnice;

8. Inspector de specialitate (inginer) pentru compar 
timentul cadastru imobiliar — studii de specialitate — 
topografice;

9. Șef serviciu administrație locală, secretariat, auto
ritate tutelară — studii superioare juridice,

înscrierile se vor face până la data de 11 mai 1993.

Concursul va avea loc în data de 18 mai 1993,

Relații suplimentare la compartimentul, personal, ca
mera 11.

Agenția Economică 
Româno * Germană 

Societate Comercială
str. General Dragalina nr. 6,' Tg. Jiu, județul Gorj, 

ANUNȚA:

In vin se afla adevărul
Cele mai bune soiuri de vinuri din renumitele podgo

rii afe țării, livrate la export de Vmcxport Arad (ARv I- 

NEX) lc puteți cumpăra in orice cantitate de la AGENȚIA 

ECONOMICA ROMANO Cl UMANA TG. JIIJ. str. Gene

ral Dragalina, nr. 6, județul Gorj, DISTRIBUI TOR UNIC.

Se livrează 8—10 ■ ortimcnfc cn gros din depozit (te

lefon 9929/15019), cn detaij Ja magazinele tip ABC din 

Tg. Jiu.

I» același timp, livrăm și un sortiment bogat de li- 

! chioruri, vodcă, și romuri de calitate superioară la cele 

mai scăzute prețuri.
Relații suplimentar^ se pot obține șl de la sediul sn 

j cietății, tcMdăWd 17611 și 11690.

Consiliul Local al orașului
LUPENI

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE PUBLICA

IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN INTRAVILANUL ORAȘULUt 
LUPENI, PENTRU REALIZAREA DE GARAJE, prevăzute în documentațiile de ur
banism aprobatc în condițiile Legii nr. 50/1991 ,art. 10— 15; astfel:

9 AMPLASAMENT NR. 1.
—- situat in cartierul Vîscoza pe str. 

Aloca Narciselor, în spatele blocului nr. 
3, de pe Aleea Narciselor, în vecinătatea 
terenului de sport al Școlii generale nr. 
3. Pe acest amplasament se vor realiza 
un număr de II garaje înșiruite. Taxa 
minimă anuală aste de 250 lci/mp.

0 AMPLASAMENT NR. 2.
— situat în cartierul Bărbăteni, în i- 

mediata vecinătate a blocului nr. 31 de 
pe strada Orhideelor și a blocului nr. 21 
de pe strada Bărbăteni. I’e acest ampla
sament se vor realiza un număr de 10 
garaje înșiruite. Taxa minimă anuală es
te dc 250 lci/mp.

—- Concesionarea terenului se face pe 
o durată dc 50 ani.

— Ofertele se depun până la data de 
26 aprilie 1993. ora 15, la sediul Consiliu
lui local a! orașului Lupeni, camera nr. 8. <

—- Documentațiile licitației se vor ri
dica contracost de la sediul Consiliului 
local al orașului Lupeni, camera nr. 8, 
începând cu data de 12 aprilie 1993.

— Garanția de participare Ia licitație 
va fi dc 5000 lei.

— Informații suplimentare și consulta
rea planșelor se poate face zilnic, între 
orele 10—12, la sediul Consiliului local 
al orașului Lupeni, începând cu data de 
12 aprilie 1993, (

—• Licitația va avea loc în ziua de 27 
aprilie 1993, ora 10, la sediul Consiliului 
local al orașului Lupeni, strada Revolu
ției nr. 2, camera nr. 1.___________________

Societatea Comercială 
„COMIN” SA Petroșani

ORGANIZEAZĂ

concurs pentru ocuparea următoarelor ponturi:
— revizor contabil
—■ tehnician auto

Condițiile dc participare la concurs sunt cele prevă
zute dc legislația in vigoare, privitoare la studii și vechi
me.

Concursul se va organiza în data dc 20 aprilie 1993,: 
ora 9, hi sediul societății din Petroșani, str. Mihai Emi- 
nescu nr. 22, unde se dau și relații suplimentare.

TARIFE
practicate de Societatea Comerciala „ZORI NOI" SA 

la prestațiile publicitare, începând cu data dc 12 aprilie
Denumirea serv iciului U.M. Tarif lei/U.M.

D.eccso cuv. 15
Comemorări 20
Cereri dc serviciu 15
Schimb dc locuință 30
Oferte de ser\ iciu 25
Aniversări 25
Pierderi 25
închirieri 30
Vânzări-c tini pă rari — 40
Diverse T 40
Matrimoniale
Marc publicitate cm. p. f50'
Marc publicitate IR'g. 100 000 negociabil

i MAJORĂRI TARIFE
Publicitate în pag. ț —. 5O7o
Publicitate în chenar — 50%
Urgență sau publicare in 
ediția de sâmbătă 50%
Literă distinctă 50%
Anunțuri dc mită publicitate 
pentru pers, juridice — 1’00%

ALTE PRESTA ȚII
— Ielctransmisii 100 lei/buc, format Al', dactilogra

fiat la 2 rânduri, lu care se adaugă plata1 impuIsAlor 
tele*onicc, conform tarifelor ROMTELECOIW.

—- Copii format A l —. 50 1'ei/bnG
—- Transport auto — 100—150 lei/km, negociabil și 

10 tei/mta. staționare.

Mica publicitate
ANIVERSĂRI

Doamnei ANNA >SA1DA0, 
patroana Societății Corner-» 
ciale „SAID" — Impex SRDj 
Vulcan — de ziua riașteriL 
colectivul de muncă îi âi*caz<S 
sănătate, fericire alături da 
cei dragi și prosperitate. |

„LA MULTI ANIN (24WJ1
' f!

,LA MULTI ANI !“ și toata 
florile iubitului nostru Ghiță Co
mun. Cu dragoste, soția Emilia 
și fiul Scrgiu. (2417) . ,«•/!

■ i-
TOATE florile primăverii; mul» 

tă sănătate, noroc, fericire și „II 
mulți ani !“, dragului nostril 
Florea I’ușcașu. Soția și copul, 
(2426) Ț

FELICITĂRI pentru, ibedhlUl 
dc argint la naționalbit Judo» 
domnișoarei Șanta firika: Fâmll, 
lia Pușcașu. (2426)

LUI FLORIN Teacă și’ Tul PliS» 
rinel-Răducu, „La mulți1 anR\ 
Nașii. (2424) *

PENTRU Florina Leon; u# 
gând bun și „Ea mulțj' ahb|\ 
Bianca și Marinei, (2423)*

S
DRAGULUI nostru Florin Wolț 

toate florile ?i „ta mulți1 ani ÎS 
cu ocazia zilei de naștere 
Florica și copiii. (2433)

—J
PENTRU Florica, Florentina 

și Florin Wolf: cu ocazia Floriilor* 
„T i mulți ani 1M. Cu toată clrS-* 
gostea, copiii Mlhael'a' tfi’ Nit'olctfl 
cu familiile. (2133)

FAMILTA Roșu Val'crieâ; 
urează finului Florin Woltț. mg * 
călduros „La mulți anii*. (2433J

PENTRU Peter Ioslf. la ImplLț 
nirca celor 21 dc primăveri, muli 
noroc, sănătate, ImplInjK’a tBH 
turor dorințelor, „La mulU anTl’i 
Cu dragoste, din partea prietenei 
fale, Mibacla. (2391) » *’

TOATE florile din lume,, pen
tru scumpa mea soră, Einona 
florentina Butnaru, cu Ocazia, 
sfintei sărbători a „Flofiilbr". Cu 
toată dragostea, al' tău1 flfttfie Afin 
itareș Butnaru. (2427y „ •
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Doamnelor și domnișoarelor, 
să nu leșinați! 
APARE BOBBY!

! în ultimele secvențe ale episodului de dumincă al serialului 
„Dallas** va reînvia cel pe care unele dintre dumneavoastră îl 
visați (poate) în fiecare noapte. Mai este nevoie de precizat des
pre cine-i vorba? Și țineți-vâ bine! Bobby va apare de sub... duș. 
După care veți fi, bine mersi, alături de el încă o sută și ceva 
de episoade. (Gh.O.i

•••••••••••••••••••••••••••A******

Societatea Comercială
Realcom S.A. Petroșani

strada Republicii, 90

ÎNCADREAZĂ:

■ 10 FEMEI — ZIL1ER
pentru unitatea nr. 302 Laborator citric;

■ UN TRACTORIST RUTIERIST 
prin angajare direct sau prin transfer. (2371)

SC ROTRANS Iscroni SA
cu sediul in Iscroni, str. Vâna Neagră, nr. 123, 

organizează in data de 26 aprilie 1993 

LICITAȚIE

pentru vânzarea unor mijloace auto (autobasculante, 
autobetoniere, autotren cu semiremorcă — 20 t, etc.).

Relații suplimentare la sediul societății sau telefon 
570991. (2437).

MICA
PUBLICITATE

VANZARI

VÂND microbuz Barcas 1000, video recorder cu afișaj, tele
comandă, frigider cu congelator, televizor color Grundig Pal-Sccam. 
prețuri convenabile. Telefon 545923. (2397)

VÂND medicamentele: Ketazon, Rheopyrin — tratarea reuma
tismului; Thyreotom — tratarea glandei tiroide; Histodil — tra
tarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 570510. (2384)

VÂND video playere, Aiwa, Funai, absolut noi, 130 000 — 
135 000, recorder Sharp. Aleea Trandafirilor, 13/13, Bârbăteni. 
(2421)

VÂND mobilă dormitor, canapele, fotolii, frigider și Fial 
1300, în bună funcționare. Petroșani, Gh. Barițiu, 24. (2306)

VÂND apartament 2 camere, in Petrila. Informații: Petrila, 
8 Martie, bl. 9/34. (2419)

VÂND garsonieră, stare excepțională, str. Vișinilor (Stadion). 
Informații: telefon 512883, după ora 16. (212'4)

VÂND combină muzicală INTERSOUND cu compact disc, ab
solut nouă. Preț informativ, 140 000 și aur 14 carate, 8000/gr. 
Telefon 513375. (2431)

VÂND butelie aragaz, 80 000 Ici. Petrila, N. Bâlccscu, 5/1. 
(2430)

VÂND Trabant 601, stare perfectă. Petrila, Tudor Vladimires- 
cu, 36 B/12. (2425)

VÂND autoturism Mercedes Diesel, televizor color Philips — 
100 000 lei. Telefon 545826. Petroșani, Gh. Barițiu, 22. (2422)

OFERTE DE SERVICIU
SC ROTRANS Iscroni SA, cu sediul în Iscroni, str. Vina 

Neagră, nr. 123, angajează : autom icaragii pentru automaca
rale AMT 125 și AMT 250; revizor contabil de gestiune. Relații 
suplimentare, la sediul societății și telefon 570991. (2437)

SOCIETATEA Comercială „llodica" IMPEX SRL, angajează 
urgent: barmani, ospătari, brutari. Informații, zilnic la sediul 
firmei „Cerbul de Aur“, Petrila, Republicii, nr. 27, între orele 
44—15. (2120)

PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Doroftei Marcel, 

eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (2113)

DECES!

COPLEȘIȚI de durere, colegii de liceu aduc un ultim omagiu 
celei care a fost

BANAȚAN (GORGAN) MIRELA

vesela și frumoasa noastră colegă, care nu va mai răspunde „pre
zent** la apelul catalogului, la împlinirea a 20 de ani de la absol
vire.

Transmitem familiei îndoliate întreaga noastră compasiune. 
(2439)

FAMILIILE Abraham Olto și Pop Ioan, deplâng moartea pre^ 
matură a celei care a fost

BĂNAȚAN MIRELA
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2440)

COLEGII de la ICPM — Petroșani își exprimă regretul la 
dispariția prematură a celei care a fost o minunată colegă și prie
tenă |

BANĂTAN MIRELA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2435)

SOȚIA, fiul, fiica, nora, ginerele și nepoții, anunță cu nemăr
ginită durere trecerea la cele veșnice a iubitului lor

BOROSAN ALEXEI
înmormântarea, azi ora 16,30, Cortegiul funerar pleacă de la 

Capela Unitariană, (2438)

SOȚUL și copiii anunță cu profundă durere încetarea fulgeră
toare din viață a iubitei lor soție și mamă

OMOTA MARIA

înmormântarea, duminică, ora 15. Cortegiul funerar pleacă 
de la sediul IACMM. (2436)

COLEGII din ICPM —. SA Petroșani sunt alături de familia 
Omota, la greaua pierdere a celei care a fost un suflet nobil

ing. OMOTA MARIA

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

COLECTIVUL Metalchim — SA Petroșani (fostă ICRM) de
plânge dispariția prematură a neprețuitului coleg

FALUVEGI IOSIF (57 ani)

om de aleasă noblețe sufletească, fost gestionar al Depozitului 
Fier și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! (2432)

PROGRAMUL
T V

SAMBATA, 10 APRILIE

9,00 Bună dimineața... de la 
Gluj-Napocal

10,00 Actualități.
10,10 Ala — Bala — Portocala I 

Feriți-vă de măgăruș.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY.
Episodul 18.

11,30 Avanpremiera TV.
11,40 Handbal feminin: Rapid — 

S.K. Leipzig.
12.20 Alfa și Omega.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Ora 25 — Tranzit TV.

DUMINICA, 11 APRILIE

9,00 Bună dimincațal
10,00 Actualități.
10.10 Arlechino.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY.
Episodul 19.

11.25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Poșta TV.
14.20 Video-magazin.
17.30 Patru... O tele-fantezîe.
18.30 Film serial.

DALLAS. Episodul 222.
19.25 Handbal feminin: Luțzelin- 

den — Chimistul Rm.- Vâl
cea.

20,00 Actualități.
20,35 Film artistic.

ANIVERSAREA. (Anglia, 
1968).

23,00 Toate-s vechi și nouă toate.
22,15 Convorbiri de duminică.

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de la trista despărțire de dragul nostru 
frate, cumnat și unchi

ȘUBA FRANCISO
Nu-1 vom uita niciodată. Sora, cumnatul ,și nepoții. (2412)

SE ÎMPLINEȘTE 1 an de când iubitul nostru tată, socru și 
bunic

RAD GHEORGIIE
ne-a părăsit.

Nu te vom uita niciodată. Fiica Irina, fiul Răducu, ginerele 
Radu, nepoțica Aranka.

Va rămine veșnic viu în inimile noastre. Fic-i țărâna ușoară. 
(2414)

SOȚIA Elena amintește împlinirea a 2 ani de când cel ce a fost 
prof. CARAGEA POMPILIU

a părăsit-o pentru totdeauna.
Odihneasca-se in pace I (2416)

AU TRECUT 2 ani dc la decesul scumpului nostru frate, cum
nat și unchi

prof. CARAGEA POMPILIU

Va trăi mereu în inimile noastre. (2116)

NEPOȚII, Narcis, Costincla, Ani și Marius anunță împlinirea 
a 2 ani de la decesul scumpului lor unchi

prof. CARAGEA POMPILIU
Nu-1 vom uita I (2 116)

DR. VLADIM1R Rusu și familia, aduc un pios omagiu, flori 
și gânduri de ncuitare, celei care a fost

înv. PETRONELLA RUSU
din Vulcan, ciumată întru Domnul, acum 11 ani, in dimineața 
de Florii.

Slujba de pomenire se oficiază la Mănăstirea Lainici. (2118)

„Ghiocelul”
La 23 martie a împlinit 17 ani. 

zi pășit in divizia A, cu Jiul, Ja 
vârsta lui Dobrin și Bălăci. Este 
in lotul mare a.1 Jiului, dar 
că meci de meci în echipa lui 
Dosan, republicani I. La Valcea, 
ambele goluri ale oaspeților au 
fost opera lui Frumoca. Lnul din 
acțiune, altul din 11 m. La Cra- 
iova, in partida CSS — Jiu,l, 3—2, 
a înscris oin nou Frumoca. Unul 
din 11 m, altul din acțiune 
Miercuri, la Petroșani, în etapă 
intermediară, Jiul — Elcctropu- 
tere 5—1. Ciaudiu a marcat golul 
unu, golul trei și golul patru.

Deși vrcr> urile sunt fără soaie 
și căldură din pământul rea
văn al Văii Jiului a răsărit un 
frumos „ghiocel": Ciaudiu Fru

moca. „LA MULȚI ANI!" Ciau
diu. La multe goluri, FRUMOCA!Unde mergem?

Sâmbătă, 10 aprilie:
FOTBAL, divizia A, Jiul Pe

troșani — 1CIM Brașov.
Duminică, 11 aprilie:
FOTBAL, divizia B Minerul 

Lupeni — Dacia Pitești; Minerul 
Uricani — Arsenal Reșița.

FOTBAL, divizia C. Parângul 
Lonca — Minerul Vulcan, — 
derby; Minerul Aninoasa — 
Constructorul Hunedoara.

RUGBY: Știința Petroșani — 
CSM Sibiu.
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