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Cine salvează Spitalul municipal? cu Sili
Informam, în ziarul nostru de 

ieri, populația Văii Jiului, că si
tuația economico-financiară a 

Spitaiului municipal, mai mult 
decât dezastruoasă, datorită lip
sei de bani, creează o situație 
limită, conducând la neonorarca 
rețetelor gratuite de către far
macii.

Cum situația este fără prece
dent. iar electul asupra populației 
este deosebit de îngrijorător, am 
solicitat amănunte de la condu
cerea spitalului municipal, pen
tru a informa corect despre ceea ce 
se întâmplă. Iată ce am aflat de 
la domnul director al spitalului, 
dr. George David: „La o ședință 
la Direcția sanitară a județului, 
unde am fost chemați în această 
săptămână, ni s-a comunicat fap
tul că ministerul nu ne mai poate 
da nici un ban, în perioada ur
mătoare, fapt ce practic ne pune 
în imposibilitatea să ne putem 
asigura funcționalitatea".

Dar pe lângă faptul că nu se 
mai dau bani situația Spitalului

municipal este și mai gravă da
torită datoriilor pe care le are 
și pe care, din lipsă de bani nu 
le poate onora. Situația ne este 
prezentată de domnul contabil 
șef, Iacob Grădinaru: „Am primit, 
în acest an de la buget 128 de 
milioane lei, din care am asigurat 
o parte din cheltuielile materiale 
(hrana bolnavilor, medicamente, 
materiale sanitare, încălzire, ilu
minat, apă, telefoane, materiale 
de întreținere, servicii, obiecte 

de inventar, reparații curente 
și altele). Ca să facem față tu
turor acestor cheltuieli, ne-ar fi 
fost necesare 178 milioane lei, 
deci cu mult peste ceea ce ni 
s-a dat. Astfel, în momentul de 
față, spitalul are o datorie de 
52 milioane lei, fără a >se între
vedea vreo posibilitate de achi
tare. Iată și instituțiile față dc 
care avem datorii: REMEDIA 
Deva (Oficiul farmaceutic 24,1 
milioane; RAGCL Petroșani 17,8 
milioane; Elifarm (farmacie par-
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Atenție, pericol!

titulară) 1 milion lei; Farmacia 
din Aninoasa, 5 milioane; Far
macia Parângul, 3 milioane; Far
macia din Carpați 1.5 milioane; 
alte farmacii încă 4 milioane lei. 
Tocmai din cauza acestor datorii 
rețetele gratuite nu vor mai 
putea fi onorate."

Mai mult decât atât, pe lângă 
faptul că spitalul are asemenea 
datorii este pus în imposibilita
te să-și procure materialele ne
cesare asigurării unei bune func
ționări a rețelei sanitare. Prac
tic, cu ceea ce există abia dacă 
se asigură hrana bolnavilor și 
unele materiale sanitare de stric
tă necesitate, ca și o parte din 
medicamente pentru cei spitali
zați.

Situația este de-a dreptul dra
matică și poale n-ar fi lipsit de 
importanță dacă unele societăți 
comerciale, cu posibilități ar a- 
corda spitalului ajutoare, nu 
neapărat în bani, ci și în unele 
materiale de care are nevoie. 
Spitalul trebuie salvat din această 
situație tragică.

Glieorghe CI1IRVASA

Construită in 1905, clădirea în 
care a funcționat fostul spital 
municipal a început să se cla
tine, încă din 1988. Atunci, au 
fost evacuate toate bunurile, iai 
in interior nu a mai funcționat 
nfCi o activitate.

Lovită de cutremurele din 1977 
și din 1988, in 12 aprilie a cedat 
total. Trei plafoane, de la eta
jele I—II—III s-au prăbușit, lă
sând un gol de jos până sus, 
mișcând pereții exteriori, făcând 
o gaură in partea dinspre intrare 
a personalului, care mai deser

vește celelalte secții.
Conducerea spitalului a luat 

deja măsuri pentru împrejmuirea 
clădirii, în scopul evitării unor 
accidente. Ea este în marc peri
col de a se prăbuși in orice zi 
și îngrijorarea celor care o au 
in administrare este tot mai 
mare. Apelul către toate persoa
nele care frecventează secția 
psihiatrie este de a respecta cu 
strictețe intrarea în incintă, nu
mai prin locurile special amena
jate.

Doici N'EAMȚU
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Citirea contoarelor
De la Centrul dc distribuție a 

energiei electrice suntem infor
mați că în perioada 1—20 mai 
1993, se vor citi contoarele în toa
tă Valea Jiului, în vederea apli
cării noilor tarife la crwrgia e- 
lectrica.

In timp ce se scălda intr-o baltă

Un copil s-a înecat
■ Pentru găsirea cadavrului a 

venția pompierilor
1. ini scara, pe la ora 19, 

copii s-au prezentat la 
din Aninoasa. Au relatat 
după amiaza acelei zile, s-au dus 
să facă baie in lacul de acumu
lare, o baltă de altfel, situată în 
spatele platformei EM Iscroni. 
Au intrat în apă, dar unul 
ti el, Iascu Adj Costcl, de 
ani, n a mai ieșit 
înecat.

La fața 
imediat, o 
venit și o 
militari din Petroșani, 
început să scoată apa din baltă. 
A ista avea adâncimea în jur

locului, 
echipă 
mașină

câțiva 
Poliția 
că, in

afară.

din-
13

S-a

s-a deplasat, 
operativă. A 
a pompierilor 

care a

metri. Deoarece operațiu-dc 5 
nea decurgea greu, a fost solici
tat și sprijinul pompierilor civili 
a; EM Aninoasa. Aceștia au sosit 
cu utilajul din dotaie. La o ju
mătate de oră după miezul nopții, 
a fost găsit cadavrul copilului.

Este un caz dureros din care, 
insă, se pot trage învățăminte. 
Chiar dacă afară este cald,’ tre
buie ținut seama de faptul că 
apa e încă rece. La un contact 
brusc cu aceasta, corpul ome
nesc poate avea șocuri. Uneori 
chiar fatale.

Glicprglic OLTEANU

IMPO11TANT !
t

Aflam de la dl. Ioan Stoica, secretarul filialei Petroșani a 
Asociației Vânătorilor și Pescarilor, că perioadele prohibitive la 
pe«cuit sunt următoarele: între 20 aprilie și 19 iunie este interzis 
pescuitul în apele de șes și colinare. După l maj se deschide se
zonul la păstrăvul indigen. Lipanul șl păstrăvul curcubeu vor 
putea fi momiți, în condiții legale, după i iunie, până la datele 
menționate pescarii, amatori sau profesioniști, Ișl pot pregăti un
dițele. (P.N.)

—"l

i

!

i )

I

nul V, nr 8C8
SAMBATA

1 MAI 199;»

8 pagini — 30 iei

Program ac 

audiențe : 9 —13

Ca un făcut, pe măsura apro
pierii zilei de 1 mai, ina obse
dează tot mai mult discuția pri
lejuita de reîntâlnirea recentă 
cu un prieten din tinerețe, ajuns 
demnitar într-un minister a că
rei rază de activitate este in di
rectă legătură cu viața noastră 
de fiecare zi. După rememorarea 
anilor când ne făceam ucenicia 
și ne întâlneam cu regularitate 
pe galeriile minei Lupeni, fiind 
elevj ai aceleiași școli tehnice, 

am ajuns, nu se putea altfel, la 
subiectul ce neliniștește pe toți 
oamenii de rând ai acestei țări 
— ce va fi după acest 1 mai?

După ce și-a înșirat temerile 
și îngrijorările in legătură cu e- 
fcctele eliminării subvențiilor și 
ale promisiunilor privind preco
nizatele măsuri de protecție so
cială, monologând și invocând 
argumente ca un cunoscător în 
domeniu, a rămas dintr-o dată, 
îngândurat. Dar, observând că 

tăcerea se lasă* apăsătoare peste 
toți cei care participasem la dis
cuții, dovadă că argumentele 
sale au oferit fiecăruia temă de 
reflecție și, maj ales, pentru a 
mai descreți frunțile și a reveni 
la atmosfera degajată a discuției 
amicale, a schimbat „tonul" și, 
mai mult râzând, zise într-o 
doară: „Ei, și ce va fi?! Ce să 
fie?! N-am ieșit noi. altădată, 
în luna mai, la defilare, la de
monstrații?! Vom ieși și acuml 
Dacă nu neapărat de întâi mal, 
atunci, după..."

Intr-adevăr, în alți ani, pe vre
mea aceasta ieșeam la defilare. 
Cu steaguri și lozinci. Defilam 
în fața tribunelor roșii, după care 
ieșeam la bazele de agrement, 
la iarbă verde, la bere, mici și 
grătare. Apoi, n-a mai fost ne
voie să defilăm; n-a trecut mult 
și a venit „indicația" ca ziua in
ternațională a oamenilor muncii

să fie sărbătorită prin muncă. 
Așa ne-a trebuit! Mai ales ca 
aveam restanțe fața de olanul 
de producție. In ultimii ani, de 
marea sărbătoare a întâiului de 
mai ne puneam la cozi. La ali- 
menfaie și măcelatii. Șj eram 
fericiți daca nimeieam 1—2 kg 
de carne sau niște mezeluri — 
băgate in prăvălii, ca un „cadou" 
și ca un făcut, daca nu în aiunul, 
atunci chiar in ziua „mani săr
bători". Dacă...

Acum, acest intâi de mai e 
așteptat cu înfrigurare. De cei 
mai mulți. Cu gândul la creș
terile de prețuri, ca urmare a 
abandonării subvențiilor. Ne>tiind 
cât și cum vor echilibra com
pensările și indexările promise 
de dl. Văcăroiu, escalada prețu
rilor, lumea ar mai fi făcut 
cumpărături în aceste zile ră
mase până la 1 mai. Să mai 
„prindă" ceva, cu prețurile vechi. 
Dar nu prea au avut ce. Nici 
cel puțin butelii. Vor nimeri pro
babil, după 1 mai, când vor intra 
în vigoare noile prețuri „îmbu
nătățite..."

Dar, vom trăi și vom vedea. 
Ultima ședință de guvern ne dă 
speranțe. Și ce putem face? Spe
răm. Adevărul e, insă, că prea 
mari sp< ranțe nu putem avea, 
întrucât corupția, saracia, haosul 
și bunul plac îs lac de cap peste 
măsură. La televizor explicațiile 
și demonstrațiile ce ni se lac, 
jovial și cu mult aplomb, rămân 
calcule, cifre pe hârtie... Traiul 
nostru de după 1 mai va con
firma valabilitatea calculelor, a 
cifrelor, valoarea asigurărilor li
niștitoare, inclusiv oportunitatea 
sau inoportunitatea grevei gene
rale anunț.i'â de ■•indicate. Adic.i, 
dacă vom ieși sau ri'i la... I li- 
larc.

Ioan Dl I1EK

l'n flagel al zilelor noastre:

Aron, micul cerșetor maron
llostaș Aron, un mic cerșetor 

de 5 ani, a fost descoperit in 
(ața Muzeului mineritului din Pe
troșani în timp ce sora Iui, flos- 
taș Carmen, 13 ani, ii lega pi
ciorul stung cu o cordelină asl- 
fel incat membrul să parîl am
putat.

Aron face parte dintr-o fami
lie numeroasă, de 10 copii, dintre 
care G sunt minori. Tatăl este 
llostaș Șahilor, are 51 le ani, 
flotant în Petroșani, in prezent, 
el lucrează la drumuri .și poduri. 
1 iț Marla este concubina lui 
llostaș Șandor și mama vitrega 
a celor 10 copii. Ea este cea care 
îl duce la cerșit pe micul Aron 
și cea care păzește zona pentru 
ca prichindelul să nu fie atacat 
de alți cerșetori mai mari.

llostaș Carmen, sora Iui Aron, 
incaseaza din Jumătate in jumă

tate de ora banii de la copil 
pentru ca acesta să nu aibe ni
ciodată o sumă prea mare asupra 
lui. Micul cerșetor nu cunoaște 
banii, însă părinți; le cunosc 
foarte bine valoarea. Ambii, din 
sumele provenite din cerșit, con
sumă viguros la „Rock Bar" și 
la „Prietenia". După o cantitate 
mai însemnata de alcool, ei de
vin agresivi.

Fapta lor se încadrează in pre
vederile Legii nr. 61/27 septem
brie 1992, articolul 2, litera w, 
care definește ca fiind contra
venție „neluarca dc către părinți 
sau de către persoanele cărora 
li s-a încredințat spre creștere 
și educare un minor în vârstă 
de pană la 16 ani sau care are 
sub îngrijire un alienat orj debil 
mintal a măsurilor necesare pen
tru a-1 împiedica dc la fapte

di vag.iliono.ij, ccr..etorie ■ salt 
prostituție". Amenda pi ■ ' >
pentru aceasta comraveiiiiv e 
cupi insa intre 3 900 ș> 10 000 dc 
lei.

In cazul de lata, talul mino
rului, iitand IU copii, a primit 
amenda minima de 3000 de lei. 
Adică suma pe care o câștiga 
micul Aron ccr.șimi intr-o zi de 
piața. Șandor-baci a promis insă 
ca nu va mai lace .și că la în
toarcerea acasă, va aplica o bă
taie întregii familii pentru a-și 
baga mințile-n c ip.

V aii l.O( ui V

Bilete CFK la tarif redus
SNCFR a decis să nu mai aștepte o hotărâre guvernamentală 

cu privire Ia eliberarea de bilete cu preț redus pentru pensionari. 
Altfel că, încă din luna aprilie, pensionarii pot beneficia dă 
6 călătorii simple pe CFIt, cu un tarif de ntlmai 50 la sută. Mo
dul de eliberare al biletelor este identic eu col de anul trecut. A- 
dieft cei care sunt beneficiari al acestor bilete cu tarif rvdtii 
trebuie să prezinte la casele dc bilete sau b‘ agențiile dc voiaj 
@FU, decizia dc pensionare și buletinul de identitate. (T.V.)

Aparenta curățenie
Există o Irge n 'sci isa (până 

acum), după care „Suma gunoa
ielor dintr-un oraș este constanta". 
Oricât de multa curățenie s-ar 
face. Totul funcționează după 
exemplul „gospodinei" care, după 
ce-și mătură casa, aruncă guno
iul sub covor.

Toi așa, în Vulcan, gospodarii 
aruncă gunoaiele in apa pârâului 
ce traversează zona blocurilo» 
„F“. I’ână când acesta se va col- 
mata, nu mai este mult timp. 
Deși este un real focar de In
fecții, nimeni nu se îmbolnăvește 
vuzându-1.
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Scenarii constituționale Ia Moscova „Căministul" clasic
r Deși rezultatele finale, comple
te, ale referendumului din 25 
aprilie nu s-au încheiat, EU*1} 
este învingător, deci se bucură 
de popularitate nu doar în viața 
Internațională, ci în propria țară. 
Atât președintele Boris Elțin, cât 
ți Ruslan llasbulatov, președin
tele parlamentului, au tempera
mente de luptător, de aceea ori
ce distincție între dcmocrați și 
conservatori, operantă oriunde 
în lume, este pripită în cazul în
tinsei Rusii, cu sute de naționa
lități capabile de mari clanuri 
sufletești, dar și de schimbări im
previzibile. * 1

Boris Elțin și-a suflecat mâne
cile și a trecut urgent la treabă, 
țin8ndu-și promisiunile. Mai în
tâi a semnat câteva decrete, u- 
nul cu privire la adunarea consti
tuantă care va analiza proiectul 
unei constituții ce prevede pre
rogativele pr idcnțialc .și 
parlament bicameral, așa
e.,tc cain peste tot in lume, chiar 
și la noi. Din acest punct de ve
dere, sun' m nu doar 
și cu experiență.

Criza politică, cu 
Tile transmise urgent 
lui Elțin, nu se va culma

curând, singura soluție, cum se 
știe, de fapt, nu e alta decât or
ganizarea alegerilor anticipate. 
Din criză politică și morală, ine
vitabilă în trecerea la o econo
mie liberă sau de piață, s-a năs
cut debandada din economie și 
degradarea catastrofală a costu
lui vieții. Rivalitatea dintre El
țîn și llasbulatov se transferă a- 
cum în promovarea a .două sce
narii paralele constituționale, pri
mul având avantajul câștigăto
rului de cursă lungă, ccl de-al 
doilea, care-și linge rana, conti
nuând să facă noi mișcări pe 
tabla politică. Cu tot sprijinul 
financiar al celor doisprezece, si
tuația conflictuală din Rusia va 
cunoaște noi și nui puncte fier
binți care vor ține trează atenția 
spre această zonă tulburată 
pasiuni și vechi ranchiune.

Tot printre primele decrete ale 
lui Boris Elțin se află și limita
rea drastică a prerogativelor vi
cepreședintelui Alexandr Ruțkoi, 
ccl care era, printre altele, și 
șeful controlului sau consiliului 
de securitate. Din acest punct de 
vedere împărtășesc decizia lui 
Dorii Elțîn dar din cu totul alte 
motive. Acest Alexandr Ruțkoi

de

un
cum

avansați, ci

este, așa cum se cuvine să nu 
uităm, cel care, încurajând ten
dințele separatiste ale transnis- 
trenilor, făcea, acum mai bine de 
un an, declarații, în timpul 
unui turneu prin zonă, care au 
contribuit la încurajarea lupte
lor de dincolo de Nistru. Toate 
aceste tulburări le-a întreținut 
premeditat pentru ca armata din 
această parte a Basarabiei să ve
gheze, părtinitor, precum bine 
se știe, la interesele rusești. Așa
dar, socotesc decizia luț - 
Elțîn înțeleaptă, deși a 
din cu totul și Cu totul alte mo
tive binecunoscute, de ordin de 
strictă politică Internă.

Cum, în ce fel și eu ce pârghii 
va învinge Boris Elțîn corupția 
și puternica mafie care s-a In
filtrat în sferele înalte ale pute
rii, reprezintă, dincolo de orice 
rivalitate politică, proba de foc 
a inteligenței lui politice.

„M a ~ »> z a u

Boris 
luat-o

Tibcriu SPATARO

N-are nume. Are atârnată de 
gât o geantă negricioasă (fostă 
piele) cu sticle (de obicei) goale. 
Are ochii tulburi sau roșii (după 
caz). Te fixează cu ei ca și cum 

nu
Ai
e- 
«i

caz). Te fixează cu ei ca și 
ar privi printr-un geam. Dacă 
ești atent, trece... prin tine, 
atunci ocazia să constați că 
mană un damf binecunoscut 
îndelung fermentat. Că are pan
tofi scâlciați șl gulerul 
ros. Toate le poartă până 
fuz.

Este un tip tăcut, dar 
bea (adică zi lumină plus 
tate din noapte) vorbește, 
meni nu înțelege ce spune. Poa
te nici el. Eu l-am auzit 
rând. Dc mamă. De mama 
Dumnezeu. Ceea ce, la el, a 
„Ma... zău",

N-o să-ți 
bea. El „se 
cută, de la 
preună cu , 
gloria nu au prieteni, au slugi),

cămășii 
la re-

când 
jumâ- 

Ni-

înju- 
Jui 

ieșit

spună niciodată 
i cinstește". Luna 
plată la avans, 

„asociații" (banul-

că 
tre- 
îm- 

și

mii. 
in 

pat, mai bine beat sub pat l“.
Deși s-ar părea că urăște pă- 

tul, în pat mănâncă, bea, doarme 
și multe altele face, In afară de 
ce trebuie. Face și pe el.

Prietenii îl părăseso rând 
pe rând. Nevasta l-a părăsit 
mult. De copii îșl amintește 
trei ori pe zi și plânge. Nu 
trimite nici un ban: .,Să-i 
târfa aia ?*. Și mai dâ-i un „ge
nocid" f... _

Poate fi întâlnit în Valea Jiu 
Iul. La un cămin de nefamilî.ștf. 
Nu umblă cu femei, dar îți vor
bește despre ele ca omul cu cx* 
pcrlență. E un om umblat. Dc-a- 
tâta umblătură, pe la 40 de anh 
dacă nu se spânzură, îl apucă 
ciroza. Sau tuberculoza. Sau s$ 
pocăiește. Sau dă în altă boală șl 
ajunge în pat. Pe care nu-1 luf- 
bește, dar n-are încotro... d

Ștefan CIMPOI 1

„s-a cinstit"... de o sută dc 
Deviza lui: „Decât bolnav

de

Ie
pape

Se scumpește transportul 
în comun

PROGRAMIH

J
SAMBATA, 1 MAIÎncepând cu data de 3 mai se 

majorează prețul transportului 
în comun. In acest sens domnul 
sing. Valcriu Alccu, directorul 
Societății Comerciale „Transport 
local" ne-a oferit amănunte.

— Am fost la Departamentul 
prețuri al guvernului încercând 
să obțin menținerea, fie și par
țială, a subvențiilor. Nu am gă
sit înțelegere. Situația este pen
tru toată țara, nu numai pentru 
Valea Jiului. Eliminarea sub
vențiilor la transport va fi deo
sebit ele dură pentru populație, 
mai ales pentru navetiști. înce
pând de luni, 3 mai, va trebui 
să majorăm prețurile transpor
tului în comun, după cum ur
mează: în transportul loca], de 
la 30 lei se va majora prețul u- 
nul bilet la 50 lei. Pentru dis
tanța de până la 10 km, costul 
unui bilet ya crește de la 45 de 
lei, la 
costau 
lei, în 
lei, în 
Ici și în loo de 110 se 
180 lei. Am dat aceste 
tru că acestea sunt 
transportului în comun în Valea 
Jiului. Gât privește abonamen-

transportul în comun am luat 
in calcul la stabilirea prețurilor 
abonamentelor, costurile bilete
lor pentru 22 de zile, adică pen
tru zilele lucrătoare. Ele sunt va
labile ți pentru zilele de sâmbă
tă și duminică. Aceasta pentru 
moment. Sperăm să rezistăm. De 
asemenea, acordăm o reducere 
de 20 la sută față de costul total. 
Ca urmare, corespunzător zonelor 
kilometrice, abonamentele vor 
costa: pentru transport local, 1800 
lei, față de 2200 lei cât ar costa 
biletele în cele 22 de zile, pen
tru distanța până la 10 km, abo
namentul va costa 2600 față de 
3300 lei, similar 3500 față de 4800 
•lei, 4100 față de 5720 lei, 5300 fa
ță de 7010 Ici, 6100 față de 7920 
lei. Pentru elevi, studenți șl pen
sionari, pe baza documentelor 
doveditoare, dorim să mai facem 
o reducere de 50 la sută. De 
semenea dorim să păstrăm 
șina special pusă în cursă ] 
tru elevi, pe relația „vest", 
jorarea prețurilor • este da 
la bilete. Va fi un impact 
dar este unica noastră posibilita
te pentru a putea asigura trans
portul în comun în continuare, 
în Valea Jiului, ,

apal
informați — prin Intermediul 

aprovizionării cu apă, anunțată 
Cauza : 

Pești, 
interesat, 

aflat. 
Paro-

ine
Locuitorii Văii Jiului au fost 

ziarului nostru — dc întreruperea 
ct RACUL l\tr07.ini, pentru zilele de 28 și 29 aprilie, 
reparații la conducta magistrale] ce vine de la Valea de 
Pentru o corectă și cât mai completă informare, ne-am 
pentru dumncavoal trâ, la forul de resort. Și iată ,cc am 
Conductele prezintă spărturi în două locuri. Una, în zona 
și ni, la»remedii rea căreia lucrează echipa condusă dc dl. maistru 
Vasile Șainșubt n. Cea de-a doua, în Uricani. Aici avaria este 
mai serioa. a, drept p.n'.ru care au fost deplasate două echipe: celo 
con.Iuse de maiștrii Andrei Donlsa și Ion Ulari. La ora la care 
citiți aceste rânduri — In caz că nu intervine neprevăzutul — 
av< ți deja apă „la robinet",

9,00

10,00
10,10
11,00
11,30
12,00
13,00
14,00

Ati
i4

J

copil.

ț -

Pericolul verde
„Am cumpărat de la Aeroport, 

din f ■' k magazinului alimentar 
nr. 1, de pe trotuar, cum se vând, 
două legături de pătrunjel. Așa 
credeam. Acasă Insă, când l-am 
spălat, am descoperit, in flecare 
legătură, abil mascate, niște bu
ruieni, care, e drept, nu se pu
teau deosebi dc pătrunjel prin 
nunța verdelui, dar erau altceva. 
Deci, pc lâng i faptul c-am plătit

fa-
♦

relatat 
asemenea

team sa-mi mai și otrăvesc 
milia".

Gospodina care mi-a 
Întâmplarea susține că 
cazuri au mai fost semnalate și 
la piața de la Dacia, 
confirmată și de un vecin, 
mi-a adus o mostră din „marfa1 
cumpărată de fetița sa. 
că se impune urgent un 
sever al unei 
din specialiști în materie și

echipe

situație 
care

*

Credem 
control 

alcătuite

75. Similar, biletele 
65 de lei, vor costa 
loo de 80 se va 
loc de 95 se va

care
110 

plăti 130 
plăti 160 
va plăti 
cifre pen- 

costurile

i a- 
ma- 

pen-
Ma- 
1,67 

dur,

Bună dimineața dc 
mindenll 
Actualități. 
Ba da I Ba nu 1 
Film serial pentru

Tradiții.
Alfa Și Omega. 
Ora de muzică.
TRANZIT TV — ORA gl 
DIN SUMAR : Știri. Desenț 
animate (ora 14,05)1 AlLlț 
Fotbal (ora 16,55): FG 
lena — Progresul Buc. Sar» 
tea naturii. Reportaje. 
pamond. Telecnciclopcd^ 
ora 19,15). Actualități Qsa 
20,00). Editorialul săplăuyfc 
nii de Paul Evcraq (oi"g 
20,35). Politica în top. Filrd 
artistic (ora 21,15): CA 
CATIȚA. Concursul 
siunii. Știri. Topul mutF> 

cal european al săplăi 
«ii-. ___ ..

23,10 Film serial M1DNIGH1 
CALLER. Episodul IX /, ,U11S. o,. piaiu din specialiști în materie și oa- tele, am făcut tot posibilul pen- cabbjsk. Episodul IX w

uegeaba un leit din preț, pu- meni ai legii. (Șt. G.) tru a ajuta oamenii. Pentru Horațiu ALEXANDRESCU 24,00 Concert extraordinar. !

I UNI, 3 MAI

11,00 Actualități.
44,15 Ora de muzi<ă. 
15,00 Didactica.
4b,45 O sama de
16,00 Oameni de
46,25 Drumuri Jn
16,55 Actualități.
47,00 Magazin în

l'rî«
18.30 Studioul rmnumic.
49.30
20,00
ao,35
20.40
21,10
21.40

cusmlc. 
lângă noi.
memorie.

20,45 Film serial MIDNIGI1E 
GALLER. Episodul 3. 
Universul cunoașterii. 
Muzica la castel.
Salut prietenii (II) 
Actualități.
Închiderea programului.

21.45
2.’, 30 
23,00
23.45
24,00
* «

JOI, C MAI

limba maghia-
I

MIERCURI, 5 MAI

Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Tezaur folcloric.
Reporter '93.
Teatru liric. CARMEN 
Gcorges Bizet.
Actualități.
Repriza a treia.

7,00
10,00

TVM. Telcmatinal. 
TVR Iași.

7,00
10,00
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00
12,55
13,30
14,00
14,15
15,00

TVM. Telcmatinal. 
TVR Iași.

Film serial. MAGUY. 
,55 Super Channcl.

Desene animate.
Actualități, 
Ora de muzică. 
Didactica.

11,00
4 2,00
13.30
14,00
14,15
15,00
15,45
16,05
16.30
17.30
18.30 Spectacolul lumii.
19,00 Convorbiri.

TVR Cluj-Napoca. 
Film serial.
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Didactica.
O samă de cuvinte. 
Arhive folclorice. 
Lumea de mâine.
I’ro Patria.

I

de

12,25
43,00
14,00

20,00
20,35

20,40

22,25

Omega.
muzică. i
București — Chiși-

.r*1
de

&1

0.30
0,15

t

i
7,00

10,00
41,00
12,00
13,35
44,00
14,15
14.30
15,00
15,45 '
16,00 S.O.S. natura |
16,25 *
16,55
17,00
17.30
18.39
49.30
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, lostirl.
80.40 Sport.

MARȚI, 4 MAI 
TVM. Telcmatinal. 
TVR I,.«,l. 
TVR Cluj-Napoca. 
Teatru 1 V. 
Desene animate. 
Actualități. 
Armonii corale. 
Cultura In lume. 
Didactica. 
Panoramio muzical.

Arto vizuale. 
Actualități.
Medicina pentru toți. 
Salut, prieteni I 
Starea națiunii. 
Desena animate.

Programul TV. săptămânal
23,25
23,40

0,30

11,00 Handbal: Rapid — CSI, Df- 
jon.
Alfa și
Ora de
Duplex 
nău.
Actualități.
Editorialul săptămânii 
Paul Everac.
Film artistio. JULIA 
JULIA.
Festivalul iniei național 
„București ’93“, /.
Actualități.
Film serial. MIONIGIIH 
GALLER. Episodul 43. 
Caseta cu surprize.

DUMINICA, 9 MAI

TVR Cluj-Napoca. 
Video-satclit. 
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzică. 
Didactica.
O samă de cuvinte. 
Glas.i a X-a TV. 
Actualități.
Conviețuiri.
Documentar artistic.

Cronica jazz-ului, 
Repere moldave, 
Repere transilvane. 
Actualități,

11,00 
12,00
13.30 
14,00
14,15 
15,00
15,45 
16,00
16,55 
17,00 
18,00
18.30 Studioul economic.

Desene animate. 
Actualități. 
Tele-discul muzicii 
lare. 
FOTBAL: Borussla -— 
ventus Torino, 
AGuaUtățL 
Film serial. IMIDNIGH’D 
6ALT ER. Episodul 4. ,
închiderea programului.

19,30 
20,00
20,35

21,10

23.05
23,20

0,10

■ *
popu-

Ju-

15.45
16,00
16.30
16,55
17,00 Magazin în limba germană.
18,00
18,20
18,00
19.30
20,00
20,35
20,40 Sport,
20.45
21.45
23,15
21,00

0,15

De la lume adunate... 
O viață dăruită artei. 
Ancheta TV.
Desene animate. 
Actualități.
Rostiri, rosturi.

Film serial. 
Memorialul 
Simpozion. 
Actualități. 
Închiderea

DALLAS. 
durei ii.

programului.

.VINERT, 7 MAI

TVM. TelcmaUnal.
X 'UI .IA*

-
J

19.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20,35 '
20.45

1
21.45
22,15
22.30
23,00 Studioul șlagărelor.
23.30 Actualități.
23.45 Refrenele amintirilor. 
24,00 Magazin cinematografic.

SlMBATA, 8 MAI

Sport.
Fiii 1 serial. DESTINUL 
FAMILIEI 1IOWARD, 
Viața parlamentară.
Reflecții rutiere.
Gong I

8,00 Bună dimineața dc ia Târ- 
gu-Mureș I 
Ala-Bala-Portocal.i. 
Șahul do la A la Z. 
Film serial pentru copil. 
Actualități.

w

9,00
0,55

10,05
10,30
10,40 Tradiții.

8,00
9,00
9,53
9,55

10,20 Pompierii vă
10,30
10.40
11.40
13.10
13,45
14,00
14.10

lună dimineața! 
Fing-pong.
Publicitate.
Film seria) pentru copii.
~ informează.
Actualități. j
Lumină din lumină.
Viața satului.
Prețul succesului.
Poșta TV.
Actualități.
Video Paris magazin... In 
direct
Festivalul Internațional 
„București ’93“.
Film serial. DALLAS. 
Actualități.
Film artistic. GRIMA 60 
OGLINZI. 4

22.15 Invitație la... varietăți.
23.15 Actualități, 
23.25 Duminica sportivă.

0,15 Rock panorama.

18,00

19,00
20,00
20,35

^.Lh
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RAGCL PETROȘANI-ANINOAS A
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între putinfă și
necesifăfi,

’jii meci de box fără învinși și învingători
PI i mult decât oricare altă firmă din 

Valea Jiului, Regia Autonomă de Gospo
dărie Comunală și Locativă Petroșani— 

Aninaasa a fost „duca** tuturor „bătăii- 
ilor“ postrevoluționare. I s-a spus „masto
dont", i s-a spus „cloaca corupției*4, i s a 
spus orice, în afară de ce este: o regie la 
care lucrează oameni. Pentru oameni.

De fapt, era vorba doar despre niște 
cercuri de interese. Toată lumea s-a nă
pustit, ca la un meci de box, cu pumnii,

cu vorbele, cu rcclamațiile și cu procesele 
asupra RAGCL. După „lupte seculare*4, 
care au durat aproape trei ani, s a ajuns 
la concluzia că dracul nu c chiar atât de 
negru pe cât îl fac unii. Că acest meci de 
box este o farsă, și în urma lui nu se 
desprind nici învinși, nici învingători. Ră
mânea un singur păgubaș, cetățeanul care 
nu mai știa ce să înțeleagă. Iată de ce, 
pagina de față se vrea o lămurire a lucru
rilor.

(RE)ORGANIZAREA
„încă de la înființarea regiei, s-a început o lupta soră 

cu moartea ca aceasta să treacă sub autoritatea Consiliu
lui local Petroșani. Intenția bună, numai că Regia era 
de interes județean (presta anumite servicii pentru în
treaga Valea Jiului, rețeaua de distribuire a apei și ca
nalizarea). Intenție bună, numai că și drumul spre Iad a 
pavat cu intenții bune. Luând sub autoritate această Re
gie, se preluau și obligațiile față de ea (fonduri de in

vestiții, toate hangaralele organizatorice, austeritățile 
bugetare, etc. eto...) Ei bine, s-a făcut și asta... De aici 
încolo începe RAGCL-iada.

Consiliul local, luând sub autoritate RAGCL avea 
„cădi rea** legală să desemneze un nou Consiliu de admi
nistrație al Regiei. Ceea ce a șl făcut. Din partea firmei 
— doar 2 (doi) oameni, ristul de 7 (șapte) din afară. Ab
solut legal. Noul Consiliu de administrație și-a desemnat 
președintele în persoana d lui ing. I1USZAR LADISLAU, 
cela! alt reprezentant al firmei în consiliu fiind dl. ing. 
ALEXIANU DOREL. Deci, s-a procedat legal la constitui
rea organului colectiv de conducere al RAGCL.

Restul ideilor de (rc)organizare (împărțire în mai 
multe regii, care conducea la crearea unor nedorite su
prastructuri) sau dovedit, în accepțiunea momentană a 
Consiliului Local Petroșani „niște vise de adormit copiii 
microbiștilor**.

La dispecerat

lumea reclamă
■ De la începutul acestui 

an, la Dispeceratul apă-canal 
al RAGCL au fost primite 
342 de reclamații. Din moti
ve obiective, nu s-au rezol
vat decât 286.

■ înțelegând „mersul** e- 
conomiei de piață, s-au rezol
vat și 56 alte diverse proble
me. Cu plată !

■ Trebuie amintit că, la 
un oraș ca Petroșaniul, 
RAGCL dispune de doar 16 
instalatori. Cam unul la 1000 
(o mie) de apartamente.

■ Dispeceratul RAGCL nu 
este, în nici un caz „moașă 
comunală**. Dacă trebuie 
schimbată o simplă garnitură 
la un robinet, chemăm repe
de instalatorul ? Asta prea 
sună a „Occident**. Iar noi 
mai avem mult până depar
te...

APA - vechea poveste
POSIBILITĂȚI

La ora aceasta, în ceea ce privește apa potabilă posi
bilitățile sunt stricte: 1039 litri pe secundă. Sursele se 
știu, cele din Vestul și din Estul Vuii Jiului: Valea de 
Pești, Draia, Valea Morii, Morișoara, Taia și Jiețul. Cele
lalte sunt de mică sau de foarte mică putere. , |

NECESITAȚI

Necesitățile actuale de apă potabilă ale Văii Jiului 
sunt de 2112 litri pe secundă. Deci, există un deficit da 
1013 litri pe secundă. Nemulțumirile locuitorilor Văii 
Jiului privind restricțiile de apă sunt justificate. Dar, de 
unde nu e nici Dumnezeu nu dă!

CE SE ÎNTREPRINDE?
Nu s-a stat chiar „cu mâna-n 

sân". Sunt in derulare lucrărj la 
Valea dc Pești pentru dublarea 
capacității de aducțiune. Aceste 
îmbunătățiri vor asigura o creș
tere a capacității cu 500 litri pe 
secundă. Asta în perioadele „ou 
apă“, adică dacă vrea Dumnezeu 
să plouă. Finalizarea lucrărilor 
este prevăzută pentru acest an. 
Dar mai sunt necesare „doar" 400 
milioane lei (la valoarea de a- 
cum a monedei naționale). O a 
doua sursă despre care am mal 
informat cititorii — este Ia Po- 
latiște, prin punctele Stoinlcioara 
și Izvoru. Etapa a doua a ’nves- 
tiției a demarat în această săp-

J 
t 

tămână ți nu costă „decât" 12 
miliarde lei.

Necazuri cu apa sunt șl voit 
mai fi. Stația de epurare de la 
Uricani a fost practic distrusă 
de Preparația Uricani (care, so 
spune , este acum în conservarăț 
de fapt în... descompletare). Ma
joritatea rețelelor subterane sunt 
subdimensionate. Reconsiderare! 
secțiunilor ar însemna o inves
tiție la care nici nu îndrăznim 
să visăm. Altă hibă o reprezintă 
cantitatea mare de apă potabila 
pe care o consumă unitățile eco
nomice „mamut1*. Nu știm care 
director ar îndrăzni să lase mi
nerii de la o exploatare fără apă. 
Să încerce, numai...

O A M
„Să ne fie -nouă bine !“. L o vorbă des 

auzita în toate mediile. E chiar mediati- 
zatâ. Aruncăm pisica moarta în ograda 
vecinului, doar de dragul de a ne fi nouă 
bine. Digresiunea de mai sus se vrea un 
argument contra zvonurilor că RAGCL 
«-•■le un „mastodont**. Nimic mai neade- 
ViiqBt !

RAGCL Petroșani — Aninoasa are doau 
967 de salaiiați. „Mastodonți" sunt cei 

»care au 4 — 5—20 000 de angajați. La sec
țiile de producție ponderea funcționarilor 
ele sub media „pe țară.** Spre exemplu, 
ia secția „Apă-canal", din 378 de anga
jați, doar 19 reprezintă personalul TE.SA. 

zl.a secția „Termoficare**, din 218 anga
jați, doar 5 sunt „TESA". La fel și la seo- 
ția „Prestări in construcții și întreține
rea fondului locativ**. Deci, lozinca „Cinai 
cu mapa, doi cu sapa** e desuetă în cazul 
RAGCL.

$i acum, încă un aspect mult contro-

EMII
versat. Dacă in alte domenii de activitate 
se lucrează cu oameni cât de cât școliți, 
de când e lumea și pământul la gospodă
ria comunală s-a lucrat cu oameni de 
condiție modestă. Dacă nu exagerăm, 
chiar mediocră. Sau... sub.

Când toți ne-am luat lumea în cap, cino 
mai mătură străzi ? Când toți ne vrem 
„șefi** și „șofuleți", cine mai merge să 
der.funde canale ? Am fi curioși ce s-ar 
întâmpla dacă gunoierii (câți sunt și cum 
sunt), ar face o grevă generală. Cu mă
turi și tomberoane...

Aceștia sunt oamenii, cu aceștia lu
crăm. Căutând prin gunoaiele lumii, co- 
trobiind prin cotloanele neregulilor, vom 
ajunge să ne urâm propriu] fiu, propria 
mamă și, în final, pe noi înșine. Do câta 
ori înjurăm RAGCL-ul, să ne gândim să 
și acolo lucrează niște oameni. Care, «a 
și noi, o duo greu...

FONDUL LOCATIV
•

In chestiunea fondului locativ, lucrurile sunt mal 
clare. Din cele 14679 de apartamente în Petroșani, 9621 
(până ieri) au fost vândute locatarilor. Restul au rămas 
încă în „zestrea" RAGCL dar cu timpul ele vor fi vândute 
locatarilor, la cerere. ,

Privitor la întreținerea fondului locativ sunt neoff» 
sare câteva clarificări. Prin trecerea în proprietatea loca* 
tarilor, toate defecțiunile care apar la instalații de la 
intrarea în bloo se pot remedia de specialiștii RAG0N 
doar pe bază de comandă și acreditiv. Regula rămâne va* 
labilă și în cazul altor lucrări de reparații. Deci nu mal 
intră în .obligațiile RAGCL. Regia întreține doar rețelele 
(apă, canal, căldură) din cartiere (din afara blocurile» 
cumpărate).

TERMOFICAREA
• POSIBILITĂȚI ACTUALE; 

110—140 JJigacalorii pe oră.
• NECESITĂȚILE ar fi de 

peste 300 Gigacalorii. Deocam
dată, atât poate să livreze PE
NEL (U.E. Paroșeni). • Pentru 
moment nu este aprobată nici 
o investiție in vederea creșterii 
capacității de furnizare • La 
Paroșeni se acționcaza in acest 
an pentru punerea în funcțiune 
a grupului 4 (care ar asigura în
că 100 Gcal.) și a unui CAF (alte 
100 Gcal.) • Sunt doar intenții, 
fiindcă mai trebuie ți bani • In 
ceea ce privește disfuncționalită- 
țile în livrarea agentului termic, 
cauzele sunt multiple. Una ar fi 
că necesitățile sunt mai mari de
cât posibilitățile cu 100—200 
Gcal pe oră. A doua nu este de 
Joc neglijabilă — racordarea, 
direct de la magistrală, a con
sumatorilor industriali. Numai

la Petroșani, UPSRUEEM $1 
UM1ROM, „înghit" cam un efert 
din agentul termic care ap tre
bui să ajungă in casele noastre. 
Deocamdată, situația pare fără 
ieșire.

• PRECIZĂRI ABSOLUT 
NECESARE

Locuitorii orașelor Văii Jiului 
trebuie să înțeleagă că nu RAGGb 
dfl căldură. RAGCL numai dis
tribuie ceea ce i se da dc la 
RENEb (U.E. Paroșeni), exclu

zând unele inerente pierderi din 
rețea. RAGCL încasează ceea 
ce i se facturează de IlENEbț 
care produce agentul termic,

Pagină realizată <lc
Mircea BUJORESCU
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EXPLOATAREA MINIERA DlLJA
I
I
I
I
I
I

OPTIMIZAREA EXTRAl
Mina Dâlja a reușit să încheie primul tri

mestru al anului aproape de nivelul producției 
programate. Ceea ce caracterizează activitatea 
minei in ultima perioadă este ritmicitatea ex
tracției. Mai mult, în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, se poate vorbi 
chiar de o dinamică ascendentă a producției, tn

primul trimestru al acestui an s-a extras o 
producție fizică netă cu peste 6000 tone mai 
mare decât în trimestrul I 1992. Pe luna martie, 
când producția programată s-a realizat integral, 
nivelul extracției a depășit cu 1000 tone pro
ducția din martie 1992.

PRODUCTIVITATE, COSTURI
ȘI SUBVENȚII

— Și pe aprilie avem condiții 
să realizam producția programa
tă; pe trimestrul II, ca și pe în
tregul an 1993, avem premise pen
tru o activitate tot ritmică, ne 
asigură dl mg. Carol Schretcr, 
directorul exploatării. Mă baze2 
in aeeastă afirmație pc faptul că 
avem capacități de producție, li
nia de front asigurată. Aceasta 
grație realizării in proporție de 
133 Ia sută î programului de des

chideri și suta la sută a programu
lui lucrărilor de pregătiri. Un 
pas hotărâtor p‘ linia optimiză
rii fluxului extractiv l-a consti
tuit orizontul 250, dat în funcțiu
ne de curând — noul orizont de 
bază al nunei Cu acest prilej se 
va reveni la transportul cu vago- 
neți, renunțându-se ia traseele 
lungi de transport cu covor de 
cauciuc, foarte scumpe Totoda
tă, vom fi scutiți de frecventele 
intervenții pentru remedierea 
defecțiunilor electromecanice pc 
caro 1p nci ■ sită fluxul do trans
port continuu Un alt obiectiv de

investiții de mare anvergură a 
fost puțul orb nr. 6, Cu întregul 
complex de lucrări aferente ter
minate. Finalizarea lucrărilor a 
fost însă oprită, rămânând o pro
blemă de viitor, în funcție de

PREOCUPĂRI 
PRIORITARE

programul de dezvoltare în pers
pectivă a nunei care la ora a- 
ceasta nu este încă cunoscut.

Ceea ce ne preocupă la ora 
actuală în cel mai înalt grad, 
concomitent cu asigurarea liniei 
de front, este îmbunătățirea ca
lității producției. Este un indica
tor la care nu stăm deloc bine, 

dată fiind depășirea normei de 
cenușă a producției extrase. Si
tuația ar avea explicație prin 
lucrările miniere ce se execută 
la noul orizont 250. Este vorba, 
așadar, de anumite condiții o- 
bicctive pe care ne străduim să 
le depășim cât de curând.

Printre celelalte preocupări 
prioritare ale noastre se află re
ducerea cheltuielilor, a consumu
rilor materiale și piese de 
schimb, prin recuperarea și re
valorificarea lor. Ne preocupă 
în continuare îmbunătățirea stă
rii disciplinare — reducerea ab
sențelor nemotivate, a foilor de 
boală, calificarea personalului, 
perfecționarea acestuia.

La mina Dâlja se realizează 
câștiguri mulțumitoare, ceea ce 
ne obligă, și în continuare, să 
asigurăm un climat de muncă 
optim, de ordine și disciplină, 
răspunderea pentru respectarea 
tehnologiilor de lucru, ceea ce 
va asigura menținerea extracției 
de cărbune la cotele prevăzute.

Optimizarea procesului extrac
tiv implică, pe lângă realizarea 
unei producții ritmice, obține
rea unor indicatori sintetici fa
vorabili.

Care sunt elementele strategi
ce ale consiliului de conducere 
a minei în vederea optimizării 
producției în condițiile tranziției 
la economia de piață 7 Ne-a fă
cut câteva precizări în acest 
sens dl. ec. Nicolae Andrei, con
tabilul șef al unității.

Esențial în preocupările con
ducerii minei este realizarea 
producției programate cu chel
tuieli cât mai reduse. Ceea ce 
urmărim în acest sens, este, în 
primul rând, creșterea producti
vității muncii în abataje și lu
crări miniere.

In comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
în prezent lucrăm cu productivi
tăți mai bune. Dar, categoric, este 
loc pentru mai bine. Suntem 
încă sub media productivității 
pe RAH, jar față de indicatorul 
prevăzut suntem, de asemenea... 
sub. Rezerve pentru a realiza 
productivități sporite există cu 
prisosință. Este vorba de folosi
rea integrală a timpului de lu
cru, organizarea mai bună a 
muncii, restructurarea persona
lului indirect productiv. Avem 
în vedere, de asemenea, intensi

ficarea preocupărilor pentru re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale, în concordanță, de
sigur, cu metodele de exploatare, 
corelarea consumului de energie 
electrică cu capacitățile de pro
ducție în funcțiune, eliminarea 
risipei, a mersului în gol a uti
lajelor. Insistăm, în acest scop, 
pe urmărirea lunară a costurilor 
de producție pe sectoare și ele
mente de cheltuieli, pe reduce
rea consumurilor prin recupera
rea și revalorificarea materia
lelor și a pieselor de schimb. 
Vreau să subliniez că în condiți
ile când subvențiile de la buget 
sunt atât de problematice, ac
țiunea celor „3 R“ își va menți
ne pe deplin valabilitatea. In a- 
cest sens putem evidenția ca un 
fapt pozitiv recuperarea în pri
mul trimestru a unei importante 
cantități de armături TH, a căror 
valoare se ridică la aproape 2 
milioane lei. Mai răii e faptul 
că la unele capitole ale cheltuie
lilor materiale avem Depășiri 
față de consumurile prevăzute 
și... producția realizată. Deci, 
acționăm cu perseverență pentru 
reducerea cheltuielilor, fără să 
uităm, însă, că una din condițiile 
încadrării în subvențiile progra
mate o reprezintă realizarea 
integrală a producției fizice nete 
prevăzute.
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Orizont nou Pentru nevoile minei

Ion Isăi;*,

In. 
mina 
noul 
re va prelua 
tajele d la cotele 
250—30n |'e noul orizont 
reveni la *.r riRportul 
cu v-i;’on. ț> Și toți 
oameni c i- ,iu trăit 
ultimilor «ni. -.usțin 
soluție mm bună 
ti ansportul 
diții m u bun.* pentru 
rea g.ilcriiior S.- vj 
vac.uarca integralii a 
Inclusiv a ‘„măruntei" 
mâne p- galerii după 
1 iu cade di' pe benzi.

Pun r a in funrținne a noului 
orizont esP* r<'zultstul unor e- 
forturi si*-țimite și converg! ntc. 
tș«fiil sectorului investiții, 
•ng. Ijorel Col I i, ține s.î 
rieze. îndeosebi, aportul 
țiilor de mineri conduce 
JIarșovescu lîoman 
rinei Eiisfi, E lîodi< i. 
Ionică, 
brigăzii d • pensionari 
de Mihai Moldovan, 
cutat lucrârj de 
sebita. Este vorba dc silozul 5 
fietonarca rampelor la 
6—6 a subf raversăi ii 
galeria direcțională cu 
Înclinat al benzii f, — Int rare rea
lizată făiâ întreruperea procesu
lui extractiv, 
și contribuția formațiilor 

realizat amenajarea i 
va a galeriilor direcționale 
transversale, cele conduse 
Gheorghe Stoica, Nagy

. Kovai-ș Caro] .șj ]>e.

aân I din luna martie la 
Dâlja -,-a pus în funcțiune 

orizont du transport 250, ca- 
pr.xlucți.i din aba- 

superioarc : 
se v a 

discontinuu, 
specialiștii, 
experiența 

că este o 
■fu icnta dcc.it 

< o benzi. Vor fi con- 
in'.rcține- 

asigura e- 
producțici, 
care r.i- 
incăi care,

dl. 
subli- 

forma- 
dc Ion

L.'izăr, Ma- 
Gbcorghe 

Trim I Voicu, inclusiv al 
d ' pensionari condusă 

care au exe- 
importanț’i deo- 

.. 5 6, 
banda 
dintre 
planul

r- marc.ibilă 
care 

definiți-
Și 

dc 
Emeric,

ci valoi ificarca 
a resurselor interne, prin 

revalorificarea 
vechile lucrări, 

ales, dc șine de 
dc apă și

mus Colii,i. Culbiitoiul din fluxul 
principal de transport a fost pus 
in funcțiune dc brigada condusă 
fie Dionisic Doja, sub directa în
drumare a șefului dc sector.

Nou) orizont este. așadar, o 
•operă colectiva, rodul conlucră
rii diferitelor formații, a perso
nalului do diverse specialități. 
Eforturile conjugate au vizat nu 
doar realizarea lucrărilor pro
gramate ci valoi ificarca supe
rioara
recuperarea și 
maturi,ilclor din 
E te vorbn, mai 
<*alc forată, țevi 
arnuituri 'I II etc.

Ce înseamnă noul orizont 
viața minei ? Nu altceva decât 
optimizarea întregului flux ex 
ti activ, valorificarea Integrală a 
masei miniere prin cointeresarea 
m acest sens a tuturor factorilor, 
și poate — cine știe — un pas 
'■Pic adâncuri în perspectiva des
chiderii capacităților de produc
ție iu cotele inferioare.Calificare—perfecționare

■ ’ " o-o.1”

■■ :-v
dc <1* tnii. ni I ir nitiM ii» uf 90,11 biroului personal. 60 

In ceea ce n. .v ur "X Snt <’UrSU‘UC .d° niInCrl‘
turnate de II cadre din G° perfecționare, acestea sunt
această săptămână au fost closel!*" n^ âursuri^e 
pentru obținerea de . no‘ ®ursui‘ “O perfecționare
de un curs dc | icălusl ri «'’pcrloare ele încadrare. Este vorba 
iurs.inți ' do ‘7* 9‘ l n'J1 d0 electricieni, cu câte 20 do

l . ș. do un cms pentru mincr4 cu 30 dc cursanț». -.«Bu

Sursă proprie de alimentare cu apă
Pe pârâul Jupâncasa se află 

in curs dc finalizare lucrările la 
o nouă sursă de apă potabilă me
nită să satisfacă nevoile de con- 
supi ale minei. Noua Captare va 
cuprinde două decantoare și o 
stație cu patru filtre. Executan
tul obiectivului este șantierul So
cietății „Consmin" Petroșani.

Terminarea lucrării a fost pre
văzută în luna mai a.c. Aceasta 
in ceea ce privește partea dc 
construcții. Urmează apoi o eta
pă foarte importantă: procura
rea și montarea instalațiilor, a 
întregului echipament aferent 
capturii. (

I’ână atunci, urgența nr. 1 este 
terminarea lucrărilor de cons

în domeniul 
protecției muncii 

Rețineți!
■ Personalul dc supraveghere și control este obligat 

să atragă atenția muncitorilor care intră in .schimb asupra 
situației speciale ivite în uncie locuri dc muncă, precizând 
măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

La fiecare front dc lucru din subteran vor fi repar
tizați ccl puțin doi muncitori, din care unul șef dc schimb.

■ Accesul in lucrările miniere cârc prezintă pericol 
xa fi oprit imediat: oprirea se va face prin montarea unui 
semn vizibil (o cruce) prins solid dc vatra sau pereții lu
crării.

■ Susținerea tuturor lucrărilor miniere din subterau 
sc x a face in strictă conformitate cu monografiile de ar
mare, care se întocmesc dc Șeful dc sector si se aprobă dc 
conducătorul tehnic al minei.

■ Lucrările miniere în fund dc sac vor fi aerisite 
prin acraj parțial, aspirant, rcfulant sau combinat. Este 
interzisă intrarea oricărei persoane sub nici o formă în 
lucrări neacrisite.

B Măsurile care garantează securitatea muncii, a 
muncitorilor și locurilor de muncă, se asigură prin instruc
tajul periodic .și In locul dc muncă, precum și prin rein- 
Stiuiri și testări trimestriale ale întregului personal mun- 
«itor.

trucții montaj, ceea ce, se speră 
din partea beneficiarului, nu va 
întârzia prea mult. Nu de altce
va, dar asigurarea unor surse 
proprii de alimentare ale unită
ților productive este de interes 
general, nu doar a minei res
pective.

Dc restricțiile de apă din a- 
ceastă iarna încă nu am uitat...
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Climatul de muncă deși e bun, 
poate fi și mai bun

, In ultimele luni mina a mers 
mai bine și sperăm ca în lunile 
următoare să meargă și mai bi-

I ne, este de părere dl. sing. Tra- 
| ian Sav, liderul sindicatului mi

nier din cadrul exploatării. Im-
1 bunătățirea activității producti- 
I ve este doar în interesul nostru 
| al tuturor, al întregului colectiv.
| Cu cât vom produce mal mult, 

mai bun și cu costuri mai redu
se, cu atât vom crea condiți
ile necesare pentru a avea sala
rii mai bune.

Referitor la climatul de mun
că în cadrul exploatării, liderul 
sindicatului apreciază că este 
bun. Că ar putea fi și mai bun, 

aceasta e adevărat. In acest 
' ■, va trebui insistat pe întă-
mca disciplinei și respectarea 
programului de lucru. Dacă per
sonalul brigăzilor mai puțin, dar 
cei de la regie, deci indirect pro
ductivi au obiceiul să iasă mai 
repede de la locurile de muncă. 
Se mențin la nivelul destul de

Pentru sezonul estival
Indiferent de ce va aduce a- 

ccst 1 mai, mai mult sau mai pu
țin sărbătoresc, sindicatul minei 
îșl propune pentru sezonul căl
duros să inițieze diverse acțiuni 

jxecreative pentru minerii de la 
Dâlja și familiile lor. Astfel, în
cepând din luna mai, se va re
lua inițiativa din anul trecut de 
a se organiza excursii colective 
cu autocarul la Căciulata.

In atenția sindicatului, ne asi
gură domnul Vasile Niță, vice
președintele sindicatului, se află 
și asigurarea mijloacelor de 
transport pentru familiile de 
mineri care doresc să-și petrea- 
i sfârșitul de săptămână la Ca- 
"de odihnă a minei de la Jieț. 

Tot pentru a oferi condiții cât 
mai bune dc destindere ți re- 
crecre salariaților, sindicatul 
împreună cu conducerea minei 
sunt preocupate de urgentarea 
finalizării bazei sportive din 
incinta cabanei. 

ridicat și absențele nemotivate și 
foile de boală, cu consecințe ne
favorabile asupra producției. „E- 
xistă abonații Ia absențe..se 
exprimă cu năduf interlocutorul 
nostru. Remedii sunt. De fapt s-a 
și procedat, conform contractu
lui qolectiv, la desfacerea con
tractului de muncă in cazul celor 
cu maț multe absențe nemotiva
te, iar reangajarea DCM-iștilor 
se face în cazuri extrem de rare.

Cu ce probleme se confruntă 
sindicatul ?

In primul rând cu problema 
crizei de locuințe. Numărul ce
rerilor de locuințe este de ordi
nul sutelor... Sunt mulți salariați 
veniți dc 4—5 ani la mină; li 
s-au promis locuințe și cu promi
siuni au rămas. Unii sunt proas
păt căsătoriți, alții au și copii 
ți stau în câte o cameră de că
min. Mulți au familiile la țară 
sau în alte orașe, ori stau în gaz
dă.

Există probleme și cu cămine
le dc ncfamiliști care se află în 
administrația UACCVJ. Admi
nistratorii se poartă în multe 
cazuri ca niște patroni și nu o- 
dată trebuie să ne certăm cu ei, 
ne spune interlocutorul. Și iată 
de ce. Căminele sunt destinate 
personalului unităților miniere, 
dar unii dintre administratori 
cazează in cămin, ca într-un ho-

Condiții îmbunătățite
In atenția sectorului gospodă

resc al minei se află îmbunătăți
rea condițiilor sociale ale mine
rilor. In prezent sunt în curs de 
execuție ample lucrări pentru 
renovarea băilor minerilor, ingi
nerilor, inginerelor și a maiștri
lor minieri. Băile au fost faian
țate, ne relatează d-na ing. Lu
ciana Pcrț, șeful sectorului IX— 
suprafață; s-au schimbat dușuri
le, instalațiile sanitare și s-au 
montat 5 aeroterme prin care 
s-a ameliorat mult microclima
tul în toate băile. După 1 mai, 

tel, pe cine vor: șoferi, studenți 
etc. Fosta administratoare ele la 
căminul de lângă Grupul școlar 
profesional a cazat și bișnițari. 
Ruși, de pildă. A fost schimbată 
și sperăm că vom avea condiții 
mai bune. Dar sunt probleme și 
la căminul de pe strada Jiului. 
Aici s-a redus spațiul de cazare 
pentru că la parterul căminului 
s-a mutat o secție a Societății 
TRANSUTIL. Or, noi am avea 
nevoie și de acest spațiu...

Am reținut că din cei cca. 2500 
salariați ai minei, vreo 300 ar 
avea nevoie de case, de locuințe. 
Anul trecut minei nu i s-a re
partizat nici un apartament, iar 
pe 1993 sunt promise... 7 aparta
mente, din cele reparate de RĂII. 
Cam puțin, dar... asta e.

O altă problemă — buteliile 
de aragaz. Sunt și la acest capi
tol solicitări cu sutele. Dar exis
tă și surse pentru satisfacerea 
lor, prin Confederația sindica
telor miniere.

O problemă la ordinea zilei 
este procurarea biletelor de o- 
dihnă și tratament pentru sezo
nul estival. Deocamdată, s-au 
pus afișe în sala de apel pentru 
ca doritorii să-și exprime opțiu
nea. Funcție de aceste solicitări, 
urmează să se negocieze și să fie 
procurate biletele solicitate pen
tru fiecare trimestru.

se va trece la rezugravirea și 
revopsirea băilor.

în perspectiva imediată se în
trevăd și alte îmbunătățiri. I’ână 
la mijlocul lunii mai se va preda, 
după asigurările constructorilor, 
noua cantină minieră din incin
ta exploatării, noua construcție 
cuprinzând și bucătăria cantinei, 
un chioșc alimentar. Odată eu 
mutarea cantinei în noua clădire, 
se vor extinde, în spațiul elibe
rat băile minerilor și a ingineri
lor.

Protecția muncii

Important este să previi
Deși este una dintre cele mai vechi mine ale Văii Jiului, mina 

Dâlja nu ridică la ora actuală probleme deosebite în ceea ce 
privește protecția muncii. Nu au fost înregistrate în ultimul timp 
nici focuri de mină, nici concentrații periculoase de metan.

Adevărul este că acțiunile preventive își spun cuvântul. In 
cadrul minei, ne spune dl. ing. Ioan Solga, șeful sectorului de 
aeraj și protecție a muncii, funcționează două stații principale de 
ventilatoare, stația nr. 1, cu două ventilatoare pentru blocul II. 
ce realizează un debit de 1500 mc/minut și stația nr. 3, pentru 
blocurilor III și IV, care asigură 860 mc/minut. Așadar, debitul 
necesar de aer este asigurat pentru întreaga mină. Acrajul gene
ral nu ridică probleme, concentrații periculoase de metan, deci 
peste limita admisă, nu au fost înregistrate. Fenomenul gazo-dina- 
mic este urmărit, de fapt, îndeaproape, prin stația telegrizumetri- 
că, cu 33 captoare, și deservită pe fiecare schimb de operatoare 
atestate și întreținută de către sectorul electromecanic cu care 
avem o colaborare bună in asigurarea funcționării normale a 
stației, în prevenirea concentrațiilor de metan.

Nu se semnalează nici focuri endogene. Și aici sc pune ac
cent pe măsurile preventive: izolarea spațiilor exploatate prin 
îndiguiri, dopuri de cenușă în atacările abatajelor expLoatate și 
innămolirea zonelor predispuse autoîncălzirii.

Dacă aerajnl general este asigurat, în ceea ce privește aerajul 
parțial sunt unele nereguli. Ele vizează construcțiile de aeraj : 
deseori ușile de aeraj sunt lăsate deschise de persoane iresponsa
bile, iar, în unele cazuri, chiar deteriorate, ceea ce are o influen
ță negativă asupra circuitului de aeraj în subteran. Există pro
bleme privind asigurarea acrajului parțial mai ales spre abatajele 
frontale datorită lipsei tuburilor flexibile, calității necorespunză
toare a acestora și ncetanșeitații tuburilor, datorită superficialită
ții la montare.

Evacuarea acrului viciat ridică unclc probleme datorită pre- 
sionării lucrărilor miniere in blocul III, orizont 350. Dar s-au 
întreprins masuri pentru plasarea unor echipe de întreținere în 
vederea reprofilării galeriilor.

In ceea ce privește dinamica indicatorilor de protecție a 
muncii, se observă o ușoară creștere a numărului de accidente. 
De la 27 la 30 pe trimestrul I, comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Sunt accidente cu incapacitate temporară de muncă. 
Dar la acestea, se adaugă, din păcate, .și două accidente mortale, 
ceea ce este regretabil. Referitor la cauzele accidentelor, ele se 
datoresc mai ales neatenției, ignorării normelor de protecție a 
muncii. Pentru prevenirea lor sc pune un accent deosebit, ne 
asigură interlocutorul, pe susținerea suplimentară a intersecțiilor 

■ abatajelor cu preabatajele, respectarea stricta a monografiilor de 
armare. în aceste zone unde s-.m produs frecx nte accidente în 
ultimul timp. •

Se insistă, totodată, pe imbun.itațiica instruirii personalului, 
pe propaganda de protecție a muncii prin stația de radioamplifi
care, pe controalele aleoolscopice Ia intrarea in schimburi — c n- 
trolul, ca și instruirea fiind principalele măsuri de prexeiiiie a 
abaterilor de la N.l’.îl a stărilor d( insecuritate a muncii, ' -i 
a accidentelor.

I
I Aerisirea locurilor de muncă

asiguriî acrul curat necesar, diluând gazele și praful 
creând, în același timp, un confort corespunzător.

; IN ACEST SENS, NU UITAȚI
Mențineți coloanele de aeraj la distanțele prexazute 

| dc frontul de lucru.
| Nu opriți funcționarea \entilaloarelor.

întrețineți în mod corespunzător burlanele de aeraj 
și etanșeitatea acestora.

Mențineți inchise și în stare perfectă ușile de aeraj, 
altminteri se produc perturbat ii in aerajnl general al mi
nei.

I

CORIDĂ SUBTERANĂ...
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A R M l N t> E l'l I
E mai. Zi întâi. „Arni’m mi", îi spune româ

nul. E zi frumoasă. Și vrem ac bucurăm de ea. 
Si mai uităm de ind&x u i, cor oștiri, cozi la pâine, 
la lupte, de subv nții. Si mai 1 . .im patimile politi
ce și vrajba adunată in noi. E pna frumos afară și 
prea vor să se joace în parc, copiii pentru a nu spu
ne și noi că vrem primăvară, că neam săturat vre
me de 45 de ani de iarnă, că vrem aer proaspăt, fără 
cernobăluri, fură violență, fără „jos" sau „sus"...

Chiar ieri, un prieten cu care m-am întâlnit în plin 
centru, îmi spunea că este timpul să ne aduce a a- 
minte că avem munți frumoși și ape cristaline, ca 
mai știm și a cânta, și a spune poezii, și a face ban
curi. Dă-o încolo de amureală de peste an. E mai, e 
„Armindeni", e zi de sărbătoare, și mai e și sfârșit 
de săptămână pe deasupra. Nu recunoso nimănui 
dreptul de a ne fura ziua de „Armindeni" din viață. 
Indiferent de culoarea politică sau de interesele do 
grup. „Armindeni" este al nostru, al românilor. S a- 
tornicitu s-a în inima noastră din vremuri apuse și 
nu va mai fi scos de acolo de nimeni și de nimic. 
Așa cum nu pot fi scoase nici 1 Decembrie, nici 
Sfintele Paști, nici Ștefan cel Mare și Sfânt, nici 
colindul și nici doina, și nici cuvântul unic pentru 
toate limbile pământului, intraductibil, care este nu
mai al nostru, al românilor, cuvântul DOR.

Ne este dor de viață, de liniște, de frumos. No es
te dor de pace în lume, d? cărările muntelui, de săl
băticia valurilor mării, nc este dor de Armindeni. Și 
mâine, sărbătorind cu inima curată primăvara — Ar
mindeni 1993 — sărbătorim toată ființa noastră, cea 
geru încercată de istorie, supusă la cazne nemeritate 
de stihii străine, călită în furtuni sângeroase și bi- 
rutioare asupra vicleniei „prietenilor" dP la est și 
vest. Ducă-se pe pustie toate relele! Azi e Armindeni.

Ducesa, în dificultate
(Ducesa de York, care s-a se

parat de prințul Andrew, va ob
ține aproape 2 milioane de lire 
sterline (2,97 milioane dolari) 
pentru ea șl copiii ei, dacă ea 
și ducele vor divorța — serje pu
blicația „Maii on Sunday**. La 
Buckingham Palace nu s-a făcut 
nici un comentariu cu privire la 
afirmația sus-mențională. Reamin
tim că ducele și ducesa „Fergie" 
(prescurtare de la Fergusson, nu
mele dinainte de cusătorie al du
cesei) au anunțat încă de anul 
trecut că se separă, fără însă a 
fi pronunțată hotărârea de divorț. 
(Rompres)

Cu țoiul și cu halba
Whisky. „A BEA SAU A NU BEA?"

Poliția emiratului Sharjah, din componența Emiratelor Ara* 
bc Unite, a distrus recent 80 000 de Sticle de whisky, gin, vodcă, 
lichior și zeci de lăzi de bere ale unor cunoscute firme europene. 
Acțiunea de lichidare a băuturilor alcoolice, confiscate de ]a pa
sagerii avioanelor sosite în Emiratele Arabe Unite prin aeropor
tul internațional din Sharjah, a continuat timp de cinci ore.

Întrebarea „a bea sau nu a bea"? este rezolvată în fiecare e- 
mirat în mod diferit. La Abu-Dhabi, Duba! și Fujeina,. băuturile 
pot fi procurate la hoteluri sau dispunându-se de autorizații spe
ciale, care, este drept, nu pot fi obținute de către musulmani,. 
Astfel, fiecare locuitor al Emiratelor Arabe Unite își poate alege 
atitudinea față de alcool conducându-se nu numai după legislația 
musulmană, dar și după legile emiratului propriu. (Rompres)

MUSATISME
î

V Cu cu nu cântă: se re.omin- 
d<

■ Bărbații cu burtă sunt ca 
grunitalonii cu genunchi

■ Fetele de zaliar, adesea o 
• f lese

■ Cocoșul — această pasăre 
Ce calcă amorul în pmioaie!

■ Când aj prea multă minte, 
tț: rămâne capul vraiște.

S Buruienile. Flori ajunse pe 
drumuri.

0 maximă pa săptămână
Trei lucruri nu se cunosc decât la timpul lor: eroul 

la război, înțeleptul la mânie și prietenul la nevoie.

J. W. GOETIIE

Pagini coordonate de 
Ilorațiu ALEXANDRESCU

De la Partidul Polonez al băutorilor de bere

A fost exclus președintele și fondatorul său sub acuzațiile de 
manipulare și proastă gestionare a banilor.

Un congres de urgență al partidului a votat pentru demiterea 
actorului Janusz Rewinski din funcția de președinte și a exclu
derii sale. Se afirmă că el ar fi lipsit partidul de reprezenta ti vi
tale dând un alt nume grupului lui parlamentar, aliniindu-se cu 
liberalii, și că a investit fondurile partidului în afaceri comerț 
ciale dubioase.

Partidul Băutorilor de Bere ,al cărui țel inițal a fost promo
varea consumului de bere în rândul polonezilor amatori de vod
că, s-a situat, spre surpriza generală, în rândul primelor zece 
partide la alegerile .lin 1991. (Rompres)
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„Armata44 Domnului

Cel mai organizat cler este cel romano-catolic. El nu
mără 138 cardinali, 428 de arhiepiscopi, 2420 de episcopi, 
413 000 preoți și 900 990 de călugări și... un Papă. Armată 
nu glumă.

Foto; luliu IIORNAK

HOROSCOP DE
TAUR — ȘARI’E

VA puteți felicita pentru voin
ța d< osebită pe care o aveți.

GEMENI — CAL
Acționați intuitiv, fura baze

1 aționalcl
• RAC — OAIE

Azi, sunteți singurul carc-și 
cunoaște „drumul".

LEU — MAIMUȚA
Sunteți iin lucător predispus 

mereu câștigului. Nu inecrcațț sa 
trișați 1

FECIOARA — COCOȘUL
Dacă ați câștigat și ieri și azi, 

nu Înseamnă ca veți câștiga Șl 
mâinel

BALANȚA — CÂINELE
Consolidați-vă sil nația finan

ciara odaia ca ... 1 mai. Să nu 
fie prea târziul

ARMINDENI
SCORPION — MISTREȚ '
Discreția șl misterul pe care 

le cultivați vă asigură indepen
dența de gândire și acțiune.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Atenție unde, când și pe cine..* 
sâgctațil «

CAPRICORN — BOU
Azi, dv. sunteți „omul cu l- 

dei“l j
VĂRSĂTOR — TIGRU

Bucurați-vă de o clipă de r*- 
lailie. Nu o veți avea pentru 
mult timpi

PEȘTI — IEPURE
Treceți și dv. In rând cu lu

mea...
BERBEC — DRAGON

Dv. sunteți cel (cea) care tre
buie să vă aliniați dorințelor ei 
(lui).
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13 aâ sa râdeinModa trece...

DE SAPTAMANA
Așa s-ar putea nunti colecția 

de primăvară 1993 a celor mai 
mulți dintre creatorii de modă, 
indiferent de țara In care iși 
desfășoară activitatea, casele de 
modă, mai mult sau mal puțin 
renumite, iși prezintă creațiile, 
care combină într-un mod feri
cit, toate Ideile anilor: ’30, '50,
’CO, ’70, '80, fiind poate cea mai 
accesibilă modă de până acum. 
.Vestimentația de primăvară in
clude în mod obligatoriu, ținând 
seama de vremea încă rece, sa- 
c >urile. Astfel putem vedea în 
cadrul aceluiași element vesti
mentar o multitudine de idei 
in ceea ce privește croiala ta
iorului sau a reverelor, lungimea 
sau combinațiile de culori. Sî 
poartă reverul clasic, îngust sau 
lat, stil anii '70. reverele ascuți
te, în genul anilor ’50, gulerele 
„șal" sau deux-piece-ul cu taior 
fără guler, închis drept, până la 
gât, sau în anchior, așa cum 6e 
purta Ir. anii ’30 — mai bine zis 
în stilul modei lansate de Coco 
Chanel în perioada dintre 
două războaie mondiale, : 
rele gen jachetă, cu gulere 
revere, rotunjite, închise la 
rând de nasturi, așa cum se 
tau în anii ’GO. Coloritul 
extrem de variat și mai ales 
rrnunțându-se la culorile 
din anii '89—’90. Se poartă mult 
ro u, în toate nuanțele sale, alb,

■ cele 
Taioa- 

fără 
un 

pur- 
e ,te 
viu, 

terne

mult alb-pur, albastru și verde, 
în cât mai diversificate nuanțe. 
Și urmând exemplul etern al 
modei de veacuri și veacuri, ne
grul nu va lipsj din nici o colec
ție de ținută vestimentară, 
mai .șocantă și de efect idee 
reprezintă sacoul, executat
mai multe combinații de culori. 
Sacourile sunt cu linie dreaptă, 
ușor conică, cu tendință mascu
lină, lungj peste șolduri sau o- 
pusul lor, cambrate pe talie, în
chise la două rânduri de nasturi, 
lungi până la jumătatea șoldului 
sau scurte până în talie. Cât 
despre combinația taiorului cu 
fusta, aceasta este în general 
strâmtă, conică și, de asemenea; 
urmând ideea combinării crea
țiilor de-a lungul zecilor de ani, 
este scurtă sau midi. Sacourile 
sc pot asocia In mod fericit cu 
fuste plisate sau solatc, de ase
menea, mini (sau de data aceas
ta) maxi, realizate în general din 
materiale fluide, lejere: mătase, 
voal, satin subțire, dantelă. Nici 
pantofii nu scapă de influentele 
care combină genurile, 
tocurile sunt înalte sau 
subțiri, conice sau pătrate, 
mai la modă, cel puțin 
această primăvară, este 
anilor '30 șl genul pantofilor de 
atunci, botul puțin alungit și 
totuși pătrat, barcte peste picior, 
funde și catarame.

— I’oți să-mi demonstrezi legă
tura dintre apă și electricitate?

— Sigur. De fiecare dată când 
-intru in baie sună telefonul.

— Mâniico, profesoara noas
tră nu știe nimic.

— De ce ?
— Ieri m-a 

cât fac cinci și
întrebat pe mine 
cu cinci.

■ir
Doi soți se ceartă.
— Poți să plec; ki mama ta.
— Ți-ar conveni ! De data asta 

am chemat-o pe ea la noi.
•ir

O tânără se prezintă la cabi
netul de consultații prenupțiale.

Doctorul : — Unde ați lăsat 
mirele ?

'Tânără :
aibă grijă

— A rămas acarâ să 
de copii.

•ir
— Auzi, vecina s-a otrăvit !
— l’esemne și-a mușcat limba.

astful 
joase, 

cel 
pentru 

tocul

„Dimineți cu ferestre deschise,

Dimineți cu săgeți de cocori ii
• ••

Perle stih
Cupola Parlamentului T A U I A O A
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• Rubgy. Știința Petroșani 
Grivița București. O partidă 
gradul zero, în care 
tricoului galben vor încerca 
câștige „etapa de cățărare" de p® 
Dealul Institutului. Știința

• Democrația costă. Ieftină este 
dictatura .(Valeriu IJutulescu)

• Dumneavoastră vreți să 
transformați Camera într-o ma
șină de ridicat mână stângă^ mâ
na dreaptă și alte chestiuni. (Dan 
Marțian)

• Ldcmcrlștii vor propune 
rând ca limba română să 
predea in limba maghiară, 
colae Negoescu)

• Pat H nii, Boșlinarii 
Berccnii sunt absolvenți ai , 
uemiel de Înalte Studii Mos a- 
dicc. (Nicolae Mișchie)

• Mândria-i fulg dar 
grea. (Nicolae Negoescu)

• Ce înseamnă FDSN 
Doamne, Spondiloză lui 
di r I (Gh. Zaharia)

• Intrăm in Europa cu ca- 
l<-ișcă regală? Rări și cu noadal 
(Oi tavian Dogaru)

• De frică A nu pierdem, pre
ferăm să nu câștigăm! (Anton 
Vătățescu)

• Pericolul atomizării nu e- 
*ir-,ă pentru Parlamentul Româ
niei. Singurele primejdii simt: 
ia est — Ccrnoblhil, la șuti Koz- 
iodui, la vest — Fondul Monetar 
Internațional. (Ștefan Cazimir)

-c •*
cu- 

sc 
(Ni-

ți 
Aca-

r^mas-a

? F.'i-I 
Nctilan-

ORIZONTAL: 1 C<1 cc-a scris, 
un secol, cântecul de Întâi Mai; 2. 
care e bogat — cțunt aici două vocale — 
Poate fi chiar și de vacă; 3. Patruped ce 
a ajuns, tip de vază, SENATOR; 4. A 
„zbura" pe ușă-afară — Vapor vechi de 
când e lumea; 5. CEG In alb — Masiv 
muntos unde crcște-un bou aparte; 6. Și-o 
culoare ce agită taurii duși la masacru — 
Adrcsantu-i prescurtat; 7. Și-o pășune ce-i 
dc-a doua — Obicei de bun păstor; 8. Soa
re egiptean, vezi bine — Siguranțe puse 
porții; 9. Sursa pentru o ciorbă bună — 
Și adio — Am spus-o rar; 10. Gâci e sur- 
bătoarc-n țară, Ziua-ntăi a lui Florar.

VER'IICAL: 1. Fir uscat ce-a dat și pâi
ne — Aliment gustos ce are, zeamă, os, 
carne de vaca; 2. Ceasul bun va bate-a- 
cuma — E erou în ist careu, Și-e tare-n 
horoscop; 3. Pul pelinul bun ia gheață 
iar la sticlă ii pui dop — Rea, vezi bine, 
c cucoana I — Căci ne tragem de la Râm! 
4. Obosiți, cad frunți de spadă, după ce 
î-au alergat Matadorii în ograda; 5. Aș- 
tia-s țipi de ardeleni — Locul unde sc-a- 
șează fânul; fi. A turna pe gât lichide — 
Și metalul prețios poți să-l pui încet pe 
dcgfl, Sau sa-i scrii numele-aici; 7..Chel
ner, de auzi, r; pundc — Gă nu ești pe 
câmp, la țarii; 8. Vorba poți s-o prescur
ii zi; 9. Grijă ai sfl nu tc-arunce vreo 
bolboană, colo-n bău (pi.) — Poți să știi 
acest simbol cc l-am luat de prin Elada;

acum
Unul

o

I» 10. E uscat, n-are etaj! — Și sunt multe, 
sunt aproape, colea-n jur, ici, in ogradă.

Dezlegarea caicului apărut în numărul 
trecut.

1X1
o*

iO 
O 
M 
1X1

ra
1X1
^z

Muzee originale
umbrele, dc toate 
din toate epocile, de 
regilor a'irii-ni până la

for
ja

Toate 
mele și 
cele ale 
clildl 1993 și-au dat întâlnire In 
sălile muzeului, unic în 
din Aulnay — Franța.

— A —
La Mantua, în Italia, 

muzeul tabacherelor, 
artistice, 
dicații, Istorice sau fără 
de toate.

lume.

exista 
Grosolane, 

bizare, cu gravuri, de- 
••toric.

— ☆ —
La Edinbiirg (Scoția) muzeu) 

pahar» lor cuprinde pic e unice 
int>cbuinț-ite di a lungul timpu
lui, de mari pcrȘon.ilități 
omenirii.

ale

— ☆ -
Până in anul 1935, J.a Piti 

(.SUA) a ființat un nmzeu 
celor 
acul

— ir -
La Milano, ca o an< x;i a 

zeului municipal, ființează 
zeul ouălor, cu peste 7000 de ex
ponate, aparținând diverselor spe
cii de viețuitoare cure se înmul
țesc piin ouă.

ni u- 
mu-

Cu gămălie, nn când 
a ars.

— «t -
Vancouvcr (Canada), 

„Mâinilor
fca

găsiși e muzeul ....... ......
bre", Aici pot Li văzute

■e
Cric- 

mulaje

- ☆ -

noi există .Mu/' ui mineri 
tulul", care..

purtăterfj

_ ....... .. 3
riposta, însă, în maniera-1 cuncW^j
cută, printr-un joo din care cA 1

w
Dina

nu lipsească... victoria,

ORIZONTAL: Cartusirrâ — ASA — Men
tor — Răspândiți — Ălta — A — Mie — 
BTE — Alro — R — Iulie — Olog — Nr. 
— Promova — Jir — Ar — Gor — E — 
Pavuzi — D — Reale — Acru.

IDENTITĂȚI
Aii semnat cu pseudonim, nu o data, în jurnale, pei 

chiar volume :
Ion N. Tiicodorescu — Tudor Arghezi ;
Glieorghc O. Vasiliu — George Bacovia ;
Dan Barbilian — Ion Bărbii ;
Eugenlu P. Boli z — Jc m B ut ;
thimtrie Cosmati — Dimiti ie Bolmtini mu ;
Ghcorghe N. Georgcscu — George Briazul;
Marcel A. Brcslisea — Mare-1 Bre Jnșu ;
Alexandra Gavrili s< u — Otilia Caziimr ;
Banali .Slani iof — Bănuit Cei na ;
Ion N. IJobre — Niihilor Crainic ;
Constantin Cass — Constantin Dobrogean;) Glnri.i,
Elena B.ixlmede — Elina l’arago ;
Constantin Milc.i — Constnnbn Miile;
Ion Minculescu — Ion Minulrsiu ;
Dumitru S. Bunaiteseu — Bei pes nins;
Gheorghc Bonete — George Rarielii;
Ciprian Golenibiorski — Ciprinn Boi uinbi sr ii;
Aleco Rus)) — Aleeu Russo;
Inncu Ixontc Marincsen — Ion Marin S.idoveanii
Alexandru .Shineseti — Alex.irihn Sabia; 
loscf Uechter — Mihail .Si bastion;
Mijifil Smolr ky — Miliail Sorbii;

• Minerul Lupeni - 
sau al doilea derby al _ ., 
Dacă Steaua a îngcnunchîat 
fața elevilor lui Vasilo Berin^ • 
atunci Dinamo trebuie să „opte» J 
ze“ pentru singura variantă « 
gazdelor: succesul, adică (nfiân-i ( 
gerea.

Fotbal. Jiul — l'G Drobeta l>r 
Severin. In tur, gazdele B 
comportat nesportiv, atât C>u jo* 
cătorn cut și cu spectatorii v 
niți sa-și încurajeze favor-ițil Bn 
cum, Jiul va încerca să plătea#»*'"; 
că „polița" numai printr-un 
bun, „bătându-i" măr la golor^ -< 

cei din teren, și salutând®-! ' 
„Noroc bun 1“ pe cei 
„atașați sportivi".

Pe
CU
ca

DUMINICA, 2 MAI

MnicmJ 3• Fotbal, divizia B. 
Lupi nj — Cimentul Fienl. 
mai grele sunt jocurila 
Oaspeții se vor „cimenta* 
propriul careu pentru 3 dislocă !
forțele adverse, contraatacând® 
pe, cât posibil intr-un efor* disi'.l- 
pcr.il de reabilitare, după InsUC*'-'] 
ceștii de acasă, din etapa treci». J 
lâ. Minerul a învățat însă, multe, țj 
din lecția „Daria",

ra» •' 
j 
d » ,1 
1

Minerul
As-

• Fotbal, divizia C. 
Aninoasa — llaber Hali g. 
tensiunea minerilor nu poato & 
oprită de „băutorii de berc" ne- 
fillrat.'i, mal ales că șocul „Pa. 
r.ini'iil" este foarte prc.ispât.

■
Metalul

Singura probh nia caro 
este doar proporția.* 
In rest, oaspeții nu pot 
mai puțin de un 3—0,

• Parângul Lonen 
Ci ,.si ior.

4
I

I
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Mica publicitate
COMEMORĂRI

ANIVERSARI
Al RĂSĂRIT ca un ghiocel in 

pragul primăverii, aducând in 
sunetele noastre numai bucurii. 
Acum, când implincști 2 anișori, 
nucula Caria Roxana Enache, 

mulți ani I", multă sănătate 
și bucurii îți doresc bunica, bu
nicul, Florin ți Daniela. (2811)

DRAGEI noastre Cerasela Ni- 
coleta brateanu, la împlinirea 
celor 19 ani, toate florile primă
verii și un călduros „La mulți 
ani!". Baltă la examene. Unchiul 
Dorel și mătușa Vctuța. (2700)

DRAGA Daniel Cojocariu,. la 
împlinirea a 24 de ani, sincere 
felicitări și tot ce îți dorești. Cu 
drag, mama, sora și bâtele. 
(2743)

TOATA dragostea din lume, 
sănătate, fericire și un călduros 
.La mulți ani !“, pentru Cucăilă 
Stana, cu ocazia împlinirii vârs
tei de 43 de ani. Soțul, fiul, fi
ica și nora. (2818)

TOATE florile și toate bucu
riile din lume ți le dăruim acum, 
când împlinești frumoasa vârstă 
de 16 ani, draga noastră Șukojd 
Melinda. Mama, tata, Erica, Cu- 
chi și Sanco iți urează „La mulți 
ani !“. (2850)

ACUM când în buchetul vieții 
prinzi al 18-lea trandafir, dragă 
Mircea D. Râdoi, mama Dochia 
Iți urează „La mulți ani!1*. (2857) 

PENTRU Neluț, multă dragos
te la aniversare, din partea prie
tenei Vera. (2858)

UN SINCER „La mulți ani !“ 
la aniversare din partea priete
nilor Erika și Uie. (2858)

VANZAR1
VÂND urgent apartament 2 

camere, decomandate, îmbuna-

tățiri. Petroșani, Aviatorilor, 
5*1/37. (2877)

VÂND urgent, preț convena
bil, negociabil, mașină de spălat 
industrială, 20 kg rufe uscate și 
storcător industrial — 17 kg rufe. 
Informații — Magazinul „Electri
ce". Uricani. (2814,

VÂND medicamentele Histodil 
— tratarea ulcerului, Keta/ >n, 
Rheopyrin — tratarea reumatis
mului, Tyreotom — tratarea glan
dei tiroid'- Preț foarte avantajos. 
Telefon 570510. (2846)

VÂND apartament 2 - camere, 
etaj II, confort I, mobilat. Vul
can. Relații la telefon 097/132101. 
(2690)

VÂND Mcrcedes Diesel, video 
recorder, televizor color Super
sonic. Petroșani, Gh. Barițiu, 22, 
telefon 545826. (2863)

VÂND apartament 4 camere, 
central, multiple îmbunătățiri, 
parțial mobilat. Solicit valută. 
Relații: telefon 542910, între 
orele 15—19. (2870)

VÂND convenabil apartament 
2 camere, decomandate, zonă

centrală, cumpăr apartament 3 
camere, indiferent zona. Petro
șani, Republicii, 101/58, telefon 
544201. (2872)

DIVERSE

I ABSOLVENȚII Liceului In- 
. dustrial Petrila, promoția 1983.
’ clasa a Xll-a C, sunt așteptați, 
ț miercuri, 5 mai 1993, la sediul 
i firme; „Lirlo-club“ Petroșani,
' 1 Decembrie, 96. (2875)

OFERTE SERVICIU

SOCOM Unirea Bar „Cola" Pe
troșani, Avram Iancu,
nr. 8, angajează chelne-
riță și două vânzătoare, cu stu
dii de specialitate. Relații, la se
diu, între orele 8—14. (2851)

SOCIETATEA Comercială „O- 
vid.ana COMIMPEX" SRL anga
jează urgent muncitor necalifi
cat (feminin). Salariul negocia
bil. Informații: Petroșani, str. 
Dacia, 14/3. (2862)

DECESE

COLEGII de La Școala generală nr. 1 Petrila, sunt alături de 
colegul lor prof. Popa Ioan, la greaua încercare pricinuită de 
decesul tatălui său. (28G5).

FAMILIILE Stepancscu Ghcorghe și Remus sunt alături de 
prietenii și nașii Păsculescu Mi hai și Geta in greaua pierdere su
ferită prin decesul mamei, soacrei și bunicii. (286-1).

FAMILIILE Sușinschi Adrian și Năstase Alexandru sunt 
alălurj de di. prof. dr. ing. Păsculescu Mihai la durerea pricinuită 
de decesul mamei sale și transmit condoleanțe familiei îndoliate. 
(28G9).

Consiliul local al orașului Petrila
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

IN VEDEREA CONCESIONARII 
TERENULUI DIN INTRAVILANUL 

ORAȘULUI PETRILA, PENTRU REA
LIZĂRI \ DE GARAJE, prevăzute iu 
documentațiile de urbanism aprobate in 
condițiile Legii nr. 50/1991, art. 10 și 
15 astfel:
AMPLASAMENTUL NR. 1

— Situat în strada Al. Sabia, lângă 
Cantina EM Petrila și Spitalul orașului 
Petrila. Pe acest amplasament se vor 
realiza un număr de 33 garaje, in supra
față de 693 mp. Taxa minimă anuală 
este de 250 lei/inp.
AMPLASAMENTUL NR. 2

— Situat in spatele Magazinului U- 
nivcrsal, intre popicăric și blocul nr. 61 
si 62. Pe acest amplasament se vor rea
liza un număr de 9 garaje, in suprafață 
de 189 mp. Taxa minimă anuală este de 
250 lei/mp.
AMPLASAMENTUL NR. 6

— Situat lângă C.T. 5. Pe acest am
plasament se vor realiza un număr de 
20 garaje, in suprafață de 120 mp.

— Situat lângă C.T. 7. Pe acest am
plasament se vor realiza un număr de 
39 garaje, in suprafață de 819 mp.

— Situat lângă C.T. 8. Pe acest am
plasament se vor realiza un număr de 
11 garaje, in suprafață de 291 mp.

Taxa minimă anuală este de 250 lei/ 
mp.
AMI’l ASAMI NTUL NR. 8

— Situat în strada Republicii in spa

tele blocului 115. Pe acest amplasament 
se vor realiza un număr de 20 garaje iu 
suprafață de 420 mp. Taxa minimă a- 
nuală este de 250 lei/mp.
AMPLASAMENTUL NR. 9

— Situat în cartierul 8 Mal tic, in 
spatele blocului turn nr. 26, lângă creșă. 
Pe acest amplasament se vor realiza un 
număr de 20 garaje, in suprafață de 420 
mp. Taxa minimă anuală este de 250 
lei/mp.

Concesionarea terenului se face pe o 
perioadă de 99 ani.

Ofertei c se depun până la data de 
18 mai 1993, ora 15, la sediul Consiliu
lui local a] orașului Petrila, la biroul 
Urbanism și Sistematizarea Teritoriului.

Documentațiile licitației se vor ridi
ca contra cost de la sediul Consiliului 
loca] al orașului Petrila, biroul Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului începând cu 
data de 3 mai 1993.

— Garanția dc participare la licitație 
va fi dc 5 500 lei.

— Informații suplimentare și consul
tarea planșelor se poate face zilnic la 
sediul Consiliului local Petrili, biroul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

intre orele 8—11.
— Licitația va avea loc in ziua dc 19 

mai 1993, ora 10, la sediul Consiliului 
local al orașului Petrila, din strada Re
publicii nr. 196, biroul Urbanism și A- 
menajarea Teritoriului (telefon 550977).

Cotidianul dc opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr, J 20/621/1991. 

Coni virament: 3O7OGO2O1 — BCR Pe
troșani.

Director: MIRCEA BUJORESCtJ 
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

CU ADÂNCA durere în suflet și cu ochii plini de lacrimi 
Nicu Nicolae — soț, Robert și Ramona fji, anunțăm că s-au îm
plinit 6 săptămâni de la dispariția fulgerătoare dintre noț a celei 
care a fost o minunată soție și mamă

NICU MARGARETA — MEDY
Nu te vom uita niciodată.
Odihnească-se-n pace! (2855)

’CU OCHII plini de lacrimi și sufletul sfâșiat de durere, mama, 
care nu o va ujta niciodată anunță că duminică, 2 mai, se împli
nesc 6 săptămâni de la dispariția fulgerătoare a fiicei sale

NICU MARGARETA — MEDY (2854)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când ne-a părăsit pentru tot
deauna buna noastră prietenă

NICU MEDY
Fii fericită acolo sus
Tu, floare minunată
Că cei ce te-au iubit aici
N-o să te uite niciodată ! Tița și Liliana. (2692)

AU TRECUT 6 luni de la dureroasa despărțire de iubitul 
nostru soț și tată

COJOCARIU PETRE
Familia. (2743)

SOȚIA Ana anunță că s-a scurs un an de când a părăsit-o, 
pentru totdeauna, scumpul ei soț, cel care a fost

J1LIP ROMULUS
Nu te voi uita niciodată. Odihnește-te în pace. (2826)

AZI SE ÎMPLINESC 6 luni de lacrimi și durere de la trista 
despărțire de dragul nostru soț, tată, socru și bunic

JIMBOREAN CORNEL (67 ani)
Iți păstrăm amintirea vie în inimile și sufletele noastre, 
Dumnezeu să-ți vegheze somnul. (2739)

SOȚIA Nuța, cumnatul Nicu, soacra și nepoții anunță cu a- 
ceeași durere că s-a scurs un an de la dureroasa despărțire de 
cel care a fost un bun soț, cumnat, ginere și unchi

COJOCARU CONSTANTIN
Lacrimi și flori pe mormântul lui. (2861)

SE ÎMPLINESC 6 luni de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
buna noastră mamă, soacră și bunică

UTA MARIA
Rămâne veșnic în amintirea noastră. Familia Savu Ilic. 

Gheorghe Alexandru, familia Olteanu Ion. (2841)

MAMA Ghizela, tata Lupa Iosif, frații Iosif și Marius, amin
tim cu adâncă durere ca s-au scurs G luni de când ne-a părăsi 
iubita noastră

LUPA ECATERINA
Vei rămâne mereu în sufletele noastre. (2866)

SE ÎMPLINESC 7 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

COROI EREMIE
Nu tc voin uita ! Soția, copiii și nepoții. (2867)

LACRIMI și flori în amintirea celui atât dc drag 
CRASUC EUGEN

la comemorarea a 8 ani de la dispariție. Soția și fiicele. (2871)

Societatea comercială „COfîPET" 
SA Petroșani

ORGANIZEAZĂ
la sediul societății în data dc 13. mai 1993, ora 10, 

LICITAȚIE
publică deschisă, cu strigare pentru vânzarea dc mijloace 
fixe, a căror listă se află la sediul societății.

Garanția dc participare reprezintă 10 Ia sută din 
prețul de pornire a licitației și se depune cu 3 zile înainte 
la casieria societății cu sediul in Petroșani, str, 1 Decem
brie nr. 90.

Relații la telefon 511152.

Soc. Com. General TransS.A.
Petroșani

str. Livezcni nr. 12

Angajează un SUDOR tânăr și ambițios

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚl/l 2G75 
Petroșani, str. Nicolae Bâtccscu nr. 2. 
Telefoane: 511GG2 (dircclor-rcdactor șcl); 
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