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Transportul public
din Zalău – paralizat

Sfânta Înviere
este Credinţã şi
Simbol!
Este Credinţa în
Domnul Hristos
şi este Simbolul
vieţii veşnice.
Pentru trecãtori
ca noi,
Sãrbãtoarea
Paştelui este
Fie ca Lumina Sfântã
prilej de bucurie a Învierii sã coboare
deplinã.
în sufletele şi casele
noastre!
HRISTOS
A ÎNVIAT!
Cu sinceritate,
senator Gheorghe POP

De Paşte,

O singură farmacie
deschisă non-stop
Haosul a domnit, ieri, în staţiile de autobus din Zalău, după ce angajaţii SC Transurbis SA au declanşat un conflict
de muncă spontan, refuzând să scoată maşinile pe trasee. Nemulţumirile angajaţilor au pornit de la salariile mici pe
care le primesc şi de la orele de lucru suplimentare neplătite.
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Spectacol folcloric la Zalău
Cunoscuta prezentatoare a emisiunilor de folclor,
Iuliana Tudor, va fi amfitrioana spectacolului „Flori
alese sălăjene”, organizat de Primăria Municipiului
Zalău, cu sprijinul Casei Municipale de Cultură şi a
Ansamblului Artistic „Porolissum” miercuri, 22 aprilie,
ora 18.30. În spectacol: Sava Negrean Brudaşcu, Vasile
Petruşan, Voichiţa Groza, Ileana Domuţa Mastan,
Vasile Coca, Aurora Moga Popovici, Rodica Pop Seling,
Alex Teofil şi Alexandra Chira, Vlăduţa Lupău, Ioana
Lazăr, Vicenţiu Pop, Alexandra Teofana Iacob şi Vlad
Blaga. Coregrafia poartă semnătura Gabriela şi Marin
Hossu, iar conducerea muzicală va fi asigurată de prof.
Grigore Grigoruţ. Scenografia – Ioan Pintea, regia
spectacolului – prof. Pamfil Vlaicu. Spectacolul va avea
loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. Preţul unui bilet
este de 10 lei.
 M. M.

Sălăjenii vor avea
deschise, în perioada
sărbătorilor pascale, câteva
farmacii în Zalău, acestea
urmând să funcţioneze
după un program special.
Permanenţa va ﬁ asigurată
de o singură unitate
farmaceutică, aﬂată în
incinta Salvosan Ciobanca,
dar în 19 aprilie va ﬁ
deschisă, în intervalul orar
9-14, şi farmacia Sensiblu, de
pe strada Iuliu Maniu nr. 25.
Aceeaşi farmacie va ﬁ
deschisă şi în 20 aprilie, între
orele 9-17, tot marţi urmând
să funcţioneze, în intervalul
orar 9-17, farmacia Sensiblu
din incinta Kauﬂand.
În ceea ce priveşte
cabinetele medicale de
familie, acestea vor ﬁ toate
închise în zilele libere care
urmează. Purtătorul de
cuvânt al Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP)
Sălaj, Mihai Cheşeli, ne-a
declarat că, în perioada 17-

20 aprilie, sălăjenii vor
putea apela, totuşi, la
ajutorul medicilor din
secţiile de urgenţă ale
spitalelor din judeţ, care vor
funcţiona permanent.
„Conducerea DSP Sălaj va
asigura permanenţa la
domiciliu, iar personalul la
sediul de execuţie. După
acelaşi model se va lucra şi
în perioada 30 aprilie – 3
mai”, a adăugat purtătorul
de cuvânt al DSP Sălaj.
Ambulanţele din cadrul
Serviciului Judeţean de
Ambulanţă (SJA) Sălaj vor ﬁ
la dotorie, în perioada
sărbătorilor pascale, pentru
a asigura ajutor sălăjenilor
care s-ar putea confrunta cu
probleme medicale în aceste
zile libere.
În perioada sărbătorilor
pascale, la fel ca şi
cabinetele medicilor de
familie, ambulatoriile
spitalelor vor ﬁ închise.
 M. M.

Pericol de explozie lângă o grădiniţă din Zalău
Un accident rutier banal s-ar ﬁ putut transforma într-o catastrofă după ce, ieri dimineaţă, în jurul orei 8, autoturismul implicat
în accident a ﬁsurat o ţeavă de gaz metan aﬂată la numai 100 de metri de o grădiniţă de copii de pe strada Gheorghe Doja din
Zalău. Se pare că şoferul, de altfel şi instructor auto, în timp ce se îndrepta spre serviciu, a rămas fără frâne la maşină tocmai în
pantă şi, pierzând într-o curbă controlul autoturismului s-a izbit de o ţeavă de transport gaze, ﬁsurând-o. Pentru că exista riscul
unei explozii în urma gazului metan ce ţâşnea din conducta avariată, la faţa locului au ajuns imediat pompierii, Poliţia, dar şi
muncitorii de la ﬁrma E.ON Gaz. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)
"Porolissum" Sălaj, Lucian Jacodi, pompierii zălăuani au fost solicitaţi să intervină pentru asigurarea şi protejarea unui
perimetru în care s-au produs scurgeri de gaze. "Ajunşi la faţa locului cu două maşini de intervenţie, pompierii militari au
reuşit să asigure zona până la intervenţia personalului specializat din cadrul societăţii E.ON Gaz - Sucursala Zalău", a adăugat
Jacodi. Astfel, în timp ce muncitorii de la ﬁrma de gaz au oprit rapid alimentarea cu gaz metan pe conducta avariată, pompierii
repus autotursimul pe carosabil. În urma accidentului, şoferul s-a ales doar cu o sperietură zdravănă .
 M. O.

