
U. E. PAROȘENI 
funcționează cu cărbune din Mozainbic

Ața este. Dacă in urmă cu 
vreo două luni relatam că, la 
U. E. Paroșcni, cărbunele autoh
ton este înfrățit cu cel polonez, 
iată că surprizele continuă să a- 
pară. în noiembrie, ața cum am 
aflat de la domnul ing. Alexan
dru I'laidăr, directorul uzinei, la 
termocentrală au fost recepționa
te 10 000 tone de cărbune venit, 
de astă dată, de peste mări și 
țări. Tocmai din Mozambic. Ob
servați, așadar, că prietenii noș
tri de pc malurile fluviului Zam- 
bezi nu ne-au uitat și ca dova
dă ne trimit ceva din căldura 
lor africana : cărbune cu o pu
tere calorifică de 5 000 kcal per 
kilogram. Asta că doar, doar țe
vile caloriferelor noastre vor a- 
junge măcar la jumătatea tem
peraturii înregistrate în medic 
în tara lor de baștină. Spunind 
acestea n-am dorit nicidecum 
să pun in inferioritate combusti
bilul solid extras aici la noi, în 
Vale. Dimpotrivă. Rețin că pute
rea calorifică a acestuia, așa cum 
ajunge el la termocentrală, se si
tuează în jurul valorii do 3 000-

3100 kcal per kilogram. Cu alte 
cuvinte, asta înseamnă un salt 
considerabil față de anul tre

cut și lunile anterioare. Numai 
că punctul nevralgic îl constituie 
ncritmicitatca cu care este livrat.

I N C R E
Cam trei zile pe săptămînă, în 
jur de 1 000 de tone zilnic. Apoi, 
pauză. în momentul de față, sto
cul de cărbune al termocentralei 
este de 55 mii do tone. /Accepta
bil, zice dl. Flaidăr. Altfel spus, 
ar putea fi mai mult. Asta în 
primul rind deoarece — și nu 
trebuie apelat la nu știu ce sub
tilități pentru a o demonstra — 
iarna este deja pe noi, gerul la 
fel. Si doar creștinii de la bun- 
cărcle uzinei știu cu ce voioșio 
descarcă ei cărbunele care stă 
lipit pe pereții vagoanelor ca 
marca pe scrisoare.

în altă ordine de idei, norocul 
a dat și peste encrgeticieni. Le-a 
fost livrat uleiul mult visat ne

cesar caz.an'.ilui nr. 1, iar acesta 
a fost pornit. In noaptea de 4—5 
decembrie a fost oprit însă ca
zanul 3. Din cauza unei defecți
uni la armătura din circuitul de 
alimentare cu apă. Treaba însă 
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nu este gravă, așa că, tot ce e 
posibil, la ora asta cazanul a fost 
r pus în funcțiune. Deci, trei ca
zane și trei turbine pompează in 
circuitul de tcrmoficarc 100-110 
Gcal per oră. Aceasta in condi
țiile în care temperatura de afa
ră este de minus patru grade. în 
caz că mercurul tcrmometrului va 
cobori, temperatura agentului 
termic dc pe tur urmează să 
crească la peste 100 de grade 
Celsius. Motive de bucurie. Nu
mai că unii nu se prea reped 
să o facă. Acuză — și pe bună 
dreptate — că elementele calori
ferelor sînt așa și-așa. Nici reci, 
dar nici să te frigă. O explicație 
a acestei stări de lucruri o con

stituie, mai mult ca sigur, și ape
lul domnului I'laidăr’ către între
prinderile care sc alimentează 
din rețeaua de tcrmoficarc a Văii 
Jiului. Aceea de a nu sustrage 
agent termic din rețeaua prima
ră. Dumnealui a numit chiar 
două din acestea : IUMÎ* și 
1PSRUEEM, la care sc adaugă și 
unele puncte termice. Dacă le-a 
zis pe față, înseamnă că știe 
dumnealui ce știe. Așa cum se 
prezintă, chestiunea asta cu sus
tragerile de agent termic poate 
crea situații deloc plăcute. Can
titatea dc apă de adaos a ajuns 
la 220 tone pe oră, țar termo
centrala este la limită in ce pri
vește debitul dc apă necesar 
completării celei sustrase. Cine 
are urechi s-audă. Treabă vala
bilă și pentru cei care, în inti
mitatea apartamentelor, și-au 
montat la calorifere fel de fel 
de ventile și manometre, utili
zând apa, adică agentul termic, 
la treburile casnice. Nu e corect 
așa, oameni de bine !

Glicorghe OLTEANU 
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A
trecut noaptea ți ce 
nc-ai adus ? Multastcp- 
latulc, Moș Nicoiae I

Numai ninsoarea asta frumoa
să ? Numai stingere peste-a 
sufletului vilvătaie.

Patron al săracilor, dc ce n'.l 
tc-arăți ? Vrem să știm că c- 
xiști deși vii rar. Ghetele 
noastre s-au umplut dc zăpa
dă. Botinele copiilor (c-au aș
teptat in zadar.

Așteptarea noastră n-arc 
culoarea roză a speranței. Nu 
ochii deschiși vor să te vadă. 
Așteptarea noastră c ca un fel 
de iertare. Pentru că ne-ai a- 
dus doar Un sac de zăpadă.

Scbastian DÎNCU

t u i 1 D 1 A N INDEPENDENT AL VĂII JIULUI

Veche

dar bună 
iarnă.

„LIBERALIZARE"
Iar n-am bani!
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O mare tristețe
Mulți dintre noi am devenit 

mai triwti după ce a trecut „Moș 
Nicoiae", ocrotitorul săracilor, în
truchiparea bunătății sufletești ți 
a credinței în marile calități u- 
mane numite renunțare ți sacri
ficiu. Am d'venit mai triști de
oarece sărăcia unor copii cărora 
„Moțul" nu le-a adus nimic a 
ieșit mai pregnant la iveală dc- 
cit altădată. Nu avem portocale, 
nici jucării, nu prea sînt hăinu
țe ți pantalonași, ghetuțelc sînt 
scumpe, iar scena copiilor care, 
amăgiți dc speranțe, și-au lustru
it zadarnic pantofii scilciați, pu- 
nindu I în fereastră, s-a repetat 
de multe ori pină la obsesie In 
mii ți mii de familii.

Copiii nu știu dc ce. Noi știm 
ți e bine să spunem. Adică să 
nu tăcem despre moștenirea•••••••••••••••••••••••••a ••••
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— ta inccput na ml-a 
plăcut, apoi m-am obiș
nuit, ba chiar a început 
să-mi placă. Iar astăzi 
nu mal pot să trăiesc 
fără să fiu șef la „Ali
mentara" Hf

jis, Val! I.QCOTA

grea cu care, acum un an, am 
pornit la drum—

Urmăriți parcă de Un blestem, 
am devenit posesorii unei moște
niri a cărei principală cauză s-a 
numit, printr-o nefericită coinci
dentă, tot Nicoiae. Ia antipodul 
bunătății sufletești, fostul dicta
tor a adunat fără jenă bogății 
neasemuite pentru a-și satisface 
singur pofta dc huzur. E bine să 
nu dăm uitării ceea ce o țară în
treagă a aflat abia după 22 de
cembrie 1989 : luxul exorbitant 

al reședințelor prezidențiale, pa
latele megalomanice încărcate de 
covoare ți draperii, de mobilă 
„stil", cristale șl tablouri, toatu 
înfr-un desfriu al lăcomiei para
noice. Clanțe ți robineți din aur, 
tacimuri de argint, flori proas
pete aduse zilnic din import, 
mincăruri și băuturi dlntro cele 
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mai rafinate, plătite eu dolari.
I’cntru toate actele lui inuma

ne, Ceaușescu va răminc înscris 
în istorie drept „odiosul", nume 
cu care a intrat deja în vorbi
rea curentă. A fost un odios, un 
dictator jalnic și dc tristă nmin- 
tire. Poporul l-a judecat, iar 
dreptatea a fost făcută și în nu
mele copiilor care au avut de 
suferit.

Dc atunci, a trecut insă aproa
pe un an dc zile. Unele strică
ciuni au fost îndreptate, nlt"lc 
— cele mai mari — încă mai du
rează. Moștenirea c grea. Copiii 
săraci au rămas așa cum îi știm, 
adică fără o portocală ți o hăi
nuță călduroasă.

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

S i iii p o z i o n
Ieri, in Petroșani au inccput lucrările unui simpozion cu 

tema : „Metode și tehnologii moderne pentru extracția și valori
ficarea superioară a huilei, în scopul creșterii eficienței (ehnico- 
economicc și a rentabilizării unităților productive". Simpozionul 
sc va desfășura timp de două zile pc secțiuni și în sistem Poster 
nfișaro pe panouri a rezumatului lucrării pKj-2 pagini și a ma
terialului grafic și ilustrativ. Organizat sub egida Departamentului 
minelor, din cadrul Ministerului Resurselor ți Industriei, simpo
zionul constituie o trecere în revistă a metodologiilor dc condu
cere ți dc rentabilizare a activității agenților economici, în con
dițiile trecerii la o economie dc piață.

Lucrările prezentate la simpozion dc cercetători științifici, in 
gineri, tehnicieni din institutele dc cercetare ți din alte unități 
alo industriei miniere, ap un accentuat caracter aplicativ, refe- 
ridu-9e la mecanizarea și automatizarea proceselor ți tehnologiilor 
dc extracție ți dc preparare a cărbunelui. Lucrările simpozionului 
sc vor încheia astăzi, prin organizarea unei mese rotunde la se
diul Teatrului dc stat Petroșani. (V.S.).

100 cazuri de tricliinelloză
Atenție I Au reapărut cazuri de tricliinelloză, boală extrem de 

gravă cauzată, după cum sc știe, de consumarea cărnii do porc 
provenind de la animale bolnave. In pofida atenționărilor apărute 
în presă, in pofida experienței grele de anul trecut, mai sint in
divizi inconștienți care nu fac analiza trichinoscopică a cărnii, după 
sacrificarea animalelor. Ba mal mult, o mai ți comercializează. 
Pină ieri, erau înregistrate la Petroșani peste 100 de cazuri. Cum 
in luna decembrie se sacrifică mulți porci dc către persoane p ir- 
ticulare, reinnoim semnalul de alarmă cu privire la pericolul 
trichincllozci. (Al.II.).

Aniversai^
Aniversăm o sâptămină de 

cind semnalam o descopei ire 
geografică, Rial <c scaldă or’.-uil 
Petroșani în zona Școlii nr. 1. 
Dacă «.firea na ajuns la Socie
tatea Română de Geografic, mă 

car să fi ajuns ia 1GC 1 . Ambele 
foruri științifice tac. Propunem 
eon-trmrea unei hidrocentrale 
care să producă energia ncccsai ă 
dislocării Unor șefi. (V.D.).
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i xtemporal despre iarnă

„Am murit cînd nu mai sîntem copii !"

Post scriptum la 
„Patru contra unu“ 

(și alți cîțiva)
Ora <1 filosofa- In b ini’i stati seialișt.i clin 

clasa a XU-a J. Băncile au l.inetisiunea copilă
riei, așa a ei <tau destul de inghesuiți in ele. 
Sfat oumill in toata firea, majoritatea nil copii 
rr Vfară inci pe .-.a n ng.i și ei se uită din 
cînd îa cir.d pe geam Iți vine ideea a le dai 
un extemporal despre iarnă. Ei, părinții, să scrie 
o compunere, așa cum le cere învățătoarea co
piilor lor din clasele prim..re. Te aștepți la un 
murmur de protest ilar te înșeli, doar cîțiva 
privea ■ neajutorați ^pre țcamul albit de per
deaua ninsorii.

încerci s.i-i obligi >a se bucure de i.u’nă, pe 
ei, care sint oameni mari și Viața li rupe în 
general de poezie. Se face o liniște de parca se 
aude și căderea zăpezii. Miinile încep să le tre
mure de emoție. Instrumentul de scris nu mai 
c cel folosit piuă atunci pentru notițe. Sigur le 
a-d palmele. Te prefaci ci privești afară dar îi 
observ i cu i-iad.i ochiului Te uiți la ei cu sfi
ala rn are ai văzut prima femeie dezbrac m- 
du-se. teroi1 ' il do fina do a nu .se îazgînili. De 
fapt ei se - zbiară le modul lor de a fi coti- 
l in Ce s . s. i i ? „Mm nul ninge îmi vine s.i 

l,ynv - I — gin dește . i voce tare o doamnă «ire 
;l e i o. ;: mari.

T o ium.it.it- .ic ora, in i an fiecare -tă 
chem'i t pe foai i aiim dni l.iț.i. b n imi.it tal.ut-

tat ți-a scris un minunat poem în proză „alb, 
mult alb, în iarna aceasta trecătorii nu orbit, 
doresc sa vadă cu tot trupul" (te crede rămas 
in urmă cu lecturile literare și se scuză pentru 
că generația sa literară nu mai pune semne de 
punctuație), l ulgi pe care ii topim cu un să
rut pe obrazul cald al iubitei", scrie cineva. „Aș 
vrea să-mi culc obrazul pe trupul iernii", no
tează o fatu pe chipul căreia se citește de obi
cei doar gravitatea. Un băiat îndrăgostit îți 
scrie o poezie „de iarnă, de iubire" și o pagină 
d-> îngrijorare privind efectul de seră.

„Iarna vine exact cînd lumea ți se pare mai 
frumoasă", notează băiatul cel mai vesel al cla
sei. iar colegul lui, blond ca iarna, scrie despre 
o fată căreia îi îngheață lacrimile în aer și se 
transformă în fulgi.

O doamna întreabă dacă poate să-și ia acasă 
compunerea pentru fiul ci. Economie de timp. 
Se aude soneria. Ei pleacă tiptil, rușinați că, oa
meni mari, au putut să facă una ca asta. Adică 
sa uite de lot și să Se bucure. Ba, pe deasupra 

i mai și scrie despre asta. Afată ninge
■i iernii singur in mijlocul băncilor goale.
Copilăria nu este o dimensiune anatomică. îți 
amintești de lb ăncuși „Am murit cînd nu mai 
sjntcni copii".

Vasile DiNCU

Doamna directoare a I. C. Vul
can, M. Zeides nu s-a împăcat cu 
ideea pierderii procesului cu cei 
patru care au contestat-o. Pentru 
că era obișnuită numai să cîștige. 
Și atunci a înaintat recurs Tribu
nalului județean Sibiu. Care se 
pronunță, în data de 29 noiem
brie 1990, astfel : Respinge ca ne
fondată acțiunea de recurs de
clarată de I. C. Vulcan (prin di
rectorul ci), împotriva sentinței 
civile nr. 3 340 din 18 septembrie 
'90, pronunțată de același tribu
nal. Obligă unitatea recurentă 
(T. C. Vulcan) să plătească in- 
timaților C. Pădurarii! și V. E-

nescu cheltuielile de judecată în 
recurs. Sentința este definitivă.

în perioada dintre reangajarea 
lor și pînă Ia pronunțarea sen
tinței la recurs, toți cei patru au 
fost marginalizați, puși Ia index. 
Angajații întreprinderii se te
meau să fie văzuți discutînd cu 
ei, pentru că asta se putea inter
preta...

Doamna Zeides spera să cîștige 
măcar acum. Dar a pierdut dirt 
nou. Va trebui să se obișnuiască 
și cu asta. Așa-i în viață. Con
tează totuși și să știi să pierzi.

LUCI P. A.
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0 mare tristețe
(Urmare lin pa" I)

m nuni. f?tim cu toții ca s- 1 tie- 
r it lu ronornia de piața, la li
beralizarea prețurilor și deci nil 
puteam pretinde celor de la pri
mărie și celor de la comerțul de 
stat ■ ă ni se dedice nouă, in cx- 
rlusivitate, să creeze o cit de 
vaga atmosferă de sărbătoare și 
«>a asigure un minim necesar u- 
nct sărbători de asemenea am
ploare. Probabil, cei susmențio- 
nați nu sint de ai ord ca ziua de 
■1 Decembrie ' I f,c Ziua națio
nal i a României.

Ce ne-a dezvăluit această zi? 
Faptul iă, deșj .ne o semnifica
ție istoric.! aparte pcnt'U noi, 
n-a reușit să ne stringă în jurul 
acelui sfint ideal, împlinit cu a- 
titea jertfe omenești acum șapte
zeci și doi de ani.

Așteptăm cu optimism surbă- 
toi ile de iarnă. Poate că cei de 
la primărie și cei din comerț vor 
cădea de comun acord măcar cu 
data la care să sărbătorim Cră
ciunul și Anul Nou... Și nu nu
mai atît 1

Dcsideriu DARI.Ul, 
l.tipcni

NR : Mulțumim colaboratoru
lui nostru pentru urările de bine 
adresate redacției.

BUNE...

afl ir î l,< ;c l< i e
< I' 1)7 Zilele tre-at-, la l.i- 

I i dc pi o<iu <■ la- lat- din I -i - 
vi-/- -. i i \ ou ii I n|- iul <h- -..mii 
r i in .i di '■! i I > auto-

GHEU LA DI VI, CU MOîO-
RUL MTG ! O Zi și -o noante n
nins întruna, munții și impreju-
rimilc arat.! ca-n p i tcluiih- lui
AlcrsanJri. Numai râi șoferii, in-
dco'ebi <ci rle pe aiitoturisme,
numai la a '.ea nu si' gindcsc
< in-i porn. r la rlrun > Cele cite-
va Iod ți tl ■ maicii. il antiiler i-
pani impra-t 4c pe ș-iscle și-au
f.i m <f«riu| prei um un pahar
do apa rere rl t unu i rebegit de
fi ■' \’u m.ii VOI l.csi dc utilajele
d- iesz. ip< z> r<- c.ne tichii cj ui

In schimb avi-m vvhiski, avem 
gogoșerii, avem o mie și ceV.i de 
ziare si reviste. Vvem agenții de 
turism e.ire ,i permit reclame 
publicitare insistente, semn că se 
află pe i ilea prosperității. Avem 
v iilco-plav ere. eu dublă comandă, 
V HS, casete, panasonke și alar
me electronice cu detectoare pen
tru ultrasunete. E bine că avem 
din toate acestea, ele fiind în
semnele tehnicii moderne și ale 
civilizației spre care aspirăm.

Se apropie un nou „Moș" care 
ar trebui să fie cel mai generos. 
Emoționați, copiii il așteaptă. 
Isi vor lustrui din nou pantofii 
de astă-vară, vor privi cu înfri
gurare spic ușă, crezmd intr-o 
minune care insă nu se va pro
duce. Nil avem un „Moș Crăciun" 
privatizat care să compenseze 
citcva goluri, să se dovedească 
generos, așa cum ccro tradiția 
neamului.

N'u-i nimic, siiifem răbdători, 
poate la anul...

Cînd unii strică, iar alții
In orașul Uricani conducta de aducțiune a apei potabile spre 

cartierul Tarhat a fost deteriorata pentru a doua oară. „Evcnimc . 
tul", s-a produs din vina acelorași constructori de la Antrepri. a 
de lucrări hidrotehnice speciale, șantierul Cîmpu lui Neag, care 
fac lucrări de dublare a conductei magistrale Valea de Pești — 
Petroșani. Au trecut abia citeva zile de cînd bieții oameni afec
tați dc lipsa de apă din cartier s-au bucurat că necazul a luat 
ifîrșit. Dar din nou au ajuns în impas. Din conducta deteriorată 
se scurg zilnic, pe apa simbetci, la canal, importante cantități dc 
apă potabilă. Ceea ce c anormal, însă, constructorii vinovați dc 
lipsa de grijă în timpul lucrului, refuză să repare ce au stricat. 
Refuzul este doar parțial întemeiat. Ei invocă lipsa materialelor 
necesare reparării conductei: Cu prilejul primei deteriorări a con
ductei, la insistențele cetățenilor rămași fără apă potabilă, pri
măria orașului le-a venit jn ajutor. A găsit pe cineva să repare 
conducta. în locul constructorilor au fost aduși lucrători de la 
IGCL, secția apă canalizare Uricani. Prima dată, de bine de rău, 
după îndelungi tergiversări aceștia au reparat conducta. Supărat 
pe primarul orașului pentru că l-a clat la ziar pehtru aceste ter
giversări, maistrul Iosif Toșa, șeful secției apu-canal din Uricani 
refuză i mai preia lucrarea. El invocă, în mod justificat, că nu 
dispune de mijloace necesare pentru a realiza lucrările. „Nu am 
oameni calificați. Nu am materialele necesare. Nu am electrician. 
Pentru a săpa o groapă mă Milogesc zile întregi pe la unul și pe 
la altul să obțin pentru citcva orc un excavator. Lucrez la desfun
darea canalelor cu mijloace primitive, cum sînt sapa, lopata, și în 
cel mai bun caz o sîrmă ruginită. Dacă aș avea cu cine și cu ce 
să lucrez nu ar mai rămlne nerezolvate zecile și sutele dc co
menzi pentru reparații în orașul Uricani" — nc-a spus <|t Iosif 
Toșa.

baza de transport a ICIL Simeria. 
Se pare cii scurtul dumnealor 
popas a dat roade : citorva șoferi 
zburdalnici de la fabrică lc-a 
venit mintea cea dc pe urmii. 
Mai trebuie ca acei așezați m a 
sus sa facă demersuri pentru a 
se repara cele două autodube do 
di tribun e a laptelui < arc zac 
defecte in curtea fabricii.

PROBLEME CU ZAl’ADA 7 
\ș, cu plinea 1 I i Jieț, aprovizio

narea cu pline se face luni, mier
curi -i vineri Sal-nii cunosc pro
gramul și-i așteaptă pe iei de la 
I ibrica de piine sa-și facă da
tei i.i Iami. 3 decembrie, mașina

i piine n- i venit, iar cei care 
.iii așteptat rabd ițea i in fața ma- 
i'.i> inului au plecat ara-ă < u t. ii
t.i go ila Piine.i a fost adusa a 

iloii.i Zi ailic.i marii. Gustul ci

monopol
Chiar și în condițiile economi

ei dc piață exista anumite pro
duse care vor fi comercializate 
numai și numai de stat. Printre 
acestea se numără și gazele li
chefiate, adică gazele dc butelie 
pentru aragaz. Redăm hi acest 
sens, o adresă a Ministerului re
surselor și industriei, a Departa
mentului industriei chimice și 
pi trochimke, l.L.P.P. PECO De
va, în care se specifică următoa
rele :

„Vă facem cunoscut că gazele 
petroliere lichefiate pentru uzul 
casnic fac parte dih categoria 
produselor explozibile prevăzute 
în anexa nr. 1, la normele apro
bate prin Hotărîrea Guvernului 
României nr. 201/J990, astfel că

de stat!
nu pot face obiectul comerțului 
particular.

întrucîl forul nostru tutelar 
nc-a sesizat că o persoană par
ticulară din orașul Petrila a so
licitat repartiție pentru butelii 
aragaz, în vederea comercializă
rii, vă rugăm a verifica dacă 
s-au emis autorizații în acest 
sens și a proceda în consecință".

Menționăm că adresa a fost 
înaintată spre știință prefecturii 
județului, fiind pusă la dispoziția 
ziarului nostru de primăria mu
nicipală.

Publicam acest aspect pentru 
a nu mai exista confuzii privind 
activitatea Centrului de butelii 
din Petrila. (G.C.).

dreg, suferă cetățeanul!
Colac peste pupăză în orașul Uricani, constructorii au lăsat 

neterminate importante lucrări de canalizare și nu mai lucrează 
nimic în acest sector vital pentru orice oraș. Partea de jos, dinspre 
Jiu, a cartierului Bucura și blocurile Faleză, nu dispun de racor
dare la rețeaua dc canalizare centrală. Apele reziduale sînt de
versate direct în Jiu, fără a mai fi trecute prin stația de epurare, 
deoarece aceasta nu c racordată la canalizare. Aviz ecologiștilor 1 

în timpul iernii, din cauza lipsei de izolații de pe traseele re
țelelor, conductele pentru apă sc sparg. Mai bine dc jumătate din 
subsolurile tehnice ale blocurilor nou construite în cartierul Bu
cura sînt inundate fără șanse dc a fi puse la punct, din diverse 
motive. La uncie etaje, apa potabilă nu mai ajunge să mai curgă, 
în această situație se află și etajele Școlii speciale pentru copii. Și to
tuși situația se tolerează de pe o zi pe alta și de la o lună 
la alta. IGCL nu acordă sprijinul necesar. Trustul de antrepriză 
generală construcții și montaje Hunedoara-Dcva mai are doar 
cîțiva oameni pe șantierul din Uricani și iși va reduce activitatea 
(care activitate 7), la 50 la sută incepînd cu luna decembrie. Oa
menii de la secția apă-canalizare a orașului fac și ci ce pot, atîția 
cîți șînt, acționînd pompieristic, pentru rezolvarea nenumăratelor 
cereri dc reparații ale rețelelor. Ar trebui să fie urgentată cel 
puțin reccnțiOiinrca lucrărilor dc canalizare de către TAGCM Hu
nedoara ți IGCL. Primăria invocă la rlndul ei că nu dispune do 
posibilități pentru rezolvarea acestor probleme. Cine să se sub
stituie, însă, primăriei, pentru a asigura cel puțin un minimum do 
condiții de viață cetățenilor orașului, aflați sub amenințarea unor 
suferințe de netolcrat acum, în plină iarnă?

V iori i STRAUȚ

era insă amar. Asta, desigur, la 
figurativ. Pentru „plasa" trasă 
cu o zi înainte. (D.N.).

VINI II l.\ NOI! Ol. Glicor- 
ghe Rotam, miner la I. M l’ivc- 
7cni, a adu’ la redacție o legiti
mație dc serviciu pe caic a ga- 
sit-o Cel caro a pk-rdiit-o, dl. 
sing. Pop Vasile, de la mina l’a- 
loșeni, poale reintra în posesia 
ci lucind un ilrurn piua l.i a Imi- 
ni 1 rația ziarului 11 < osia chiar
.i’ilobnzul. \ți .-/•.ipal ii'ft n, rl-le

Pop I Nu nu ii trebuie să plătiți 
anunțul pentru „Mica publicita
te".

ROMFAT.A. Semnalam cu bu
curie cu puțin timp în urma ca 
în Valea Jiului își va începe ac
tivitatea in această toamnă o fir
mă comercială mixtă româno-el- 
vețiană — ROMFAT.A. în aproa
pe toate localitățile din Munici
piul nostru s-au eliberat spații 
comerciale, care, și acum, goale, 
așteaptă sosirea mărfii O aștep
tăm și noi și spcriiin ca va veni 
cit mai repede. Este foarte im
portant pentru noi toți. (G ( ).

( ONCERT-SPECTACOL de 
(Tiîeiiin. La Casa de cultura clin 
Petroșani vu avea loc, in 23 d--- 
i-cmbric, un concert-spectacol do 
( răcim l-i vor d.i concursul in- 
li,rpi< i icnumili ai colimleior

românești, precum și corul „Ar
monii tinere" al I.U.M. Petro
șani. (Al.II.).

INIȚIATIVA. Cînd vrei, poți 1 
Iată că unitatea 313 „Carul cu 
berc", după ce a fost igienizată 
și aprovizionați), a ieșit în întim- 
pinaica clienților cu produse 
calde, proaspete: langoși, gogoși, 
mici, vin fiert și... amabilitate. 
Dar prețul băuturilor, in special 
al vinului sperie clienții. E prea 
piperat și ridică semne de între
bare. Negocierile și producătorii 
trebuie sâ-și dea mina și atunci 
Io va da mina și clienților. (N.D.K

Rubrică realizată de
Glicorghe 0LTEANU

ȘI NEBUNE
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A fost constituită REGIA AUTONOMĂ A HUILEI - Petroșani

Principalele obiective: gestionarea rezervelor fi protecția zăcămintelor
Sh extracția și valorificarea cărbunelui SI executarea lucrărilor de 

deschidere și
l

Ipregătire si cercetarea științifică

Obiect de activitate 
și atribuții

Guvernului României a fost înființată,Printr-o Hotârîre a
așa cum am mai informat, Regia Autonomă a Huilei — cu sediul 

Petroșani — care a luat naștere prin reorganizarea Combinatu- 
minier Valea .Jiului și a Combinatului minier Banatul.
Regia tutonomă a Huilei funcționează ca persoană juridică, 

pe baza de gestiune și autonomie financiară. Precum se prevede 
in Hotarirea Guvernului, R.A.II. are ca obiect de activitate gesti- 

huilă cu șist, cărbune brun, lignit

în 
lui

in
onarea rezervelor de huilă, huilă cu șist, cărbune brun, lignit 
și argila refractară din perimetrele miniere încredințate spre ex- 
ploataie ; protecția zăcămintelor aferente Regiei ; extracția, pre
pararea și comercializarea acestora ; executarea de lucrări mini
ere de deschidere și pregătire în subteran și de dcscopcrtă în 
cariere; executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnolo
gică in vederea ext’ndciii penmetrelor de exploatare și creșterii 
gradului de cunoaștere a celor existente ; elaborarea de studii, 
proiecte și documentații in șederea punerii în valoare de noi 
za aminte și cxrutareu d< lucruri și prestări de servicii legato de 
obiectul de activitate.

Regia Autonoma a Huilei iși .icopera toate cheltuielile, inclusiv 
lobinzile, amortizarea investițiilor si rambursarea creditelor din 

'■■.■niturile provenite d5n acu s itatca proprie și prin subvenții de 
buget, acordate conform legii.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor Stabilite de lege, R \ U va 
ea in ‘ ----- " .......................

ibunit.iți de producție specifice : exploatări, mine, 
parare, precum și altele — necesare obiectului său 
Oda* u înființ.-rca Regiei, își încetează activitatea 
’i CM. Banat, iar unitățile din cadrul acestora se 
pe baza prevederilor prezentei liotărîri.

Organele fonduccre ale Regiei Autonome pentru Huilă sînt 
directorul

Consiliului 
Directorul 

numesc prin

tructurâ o sucursală teritoriala a minelor din Banat și 
uzine de pre
rie activitate, 

atît CMV.J cit 
reorganizează

Con*ahul de administrație, 
care este și președintele 
țiP si Comitetul director. 
Con iliul de a lmmi frăție se

general 
de 
general, 

ordin do

al R.A.H., 
administra

ră și 
. •- ---------- i.................. .... ministrul

de resort. Din consiliul de administrație fac parte, în mod obli
gatoriu, reprezentanți ai Mini .torului Finanțelor, Ministerului Re
surselor .și Ind . trici și Ministerului Comerțului și Turismului. 
Ceilalți m mbri vor li numiți dintre ingineri, juriști, economiști, 
tehr icni specializați in domeniul de activitate al regiei.

D.ntrc atribuțiile principale ale Consiliului de administrație 
amintim aprobarea structurii organizatorice și funcționale a regiei 
și sucursalei, stabilirea tacticii și strategiei de marketing, dome
niile orientative ale producției, politica de dezvoltare și tehnolo
giile aplicate, politica de vânzări, propunerile privind acordarea 
de credite și subvenții. Con diul examinează și aprobă bugetul de 
venituri și cheltuieli, utilizarea fondului valutar, asigură respec
tarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător 
și securitatea muncii, stabilește nivelul de salarizare a pcrsonalu-

. propriu, In funcție de studii, munca efectiv prestată, cu Tes
tarea limitei mir.ime de salarizare prevăzută de lege.
Organul de conducere curentă a regiei este Comitetul director, 

compus din directorul general și din membrii aleși de consiliu) 
de administrație.

Constituirea Regiei Autonome de Huilă, prin unirea celor două 
combinate miniere — Valea Jiului și Banat — creează premise 
pentru o activitate economică eficientă, prin competențele sporite, 
printr-o structură funcțională modernă și rațională, prin posibi
lități financiare mai mari. Iată cîteva din precizările făcute în 
acest sens de dl. ing. Constantin Ionescu, consilier în probleme de 
organizarea conducerii în cadrul R.A.II. :

— Regia preia o mare parte a 
atribuțiilor fostului Minister al 
Minelor și, în același timp, ce
dează o scamă de atribuții uni
tăților componente, avînd totoda
tă un foarte mare grad de liber
tate de acțiune față de Ministe
rul Resurselor și Industriei, grad 
ce va crește pe măsură ce sub
vențiile de stat se vor diminua. 
Deși va avea atribuții sporite în 
coordonarea activității din bazi
nele Valea Jiului și Banat, per
sonalul Regiei va fi mai mic clo
cit cel al fostului combinat.

Restructurările odată cu înfiin
țarea Regiei, vor crea cadrul le
gal prin care fiecare unitate 
component.! va pute'1 întreprin
de' măsurile specifice — neîngră
dite și pe propria răspundere — 
in vederea realizării echilibrului 
dintre cheltuieli și venituri și a 
obținerii de profit. Regia oferă 
un cadru tchnico-organizatoric 
optim unor noi structuri, pe 
baza unei autonomii largi a uni
tăților, ceea ce va conduce și la 
creșterea răspunderii față de ac
tivitatea cconomico-financiară la 
toate nivelele de conducere, de 
la șeful de brigada la director.

— Ce posibilități de acțiune 
va avea regia ?

— în primul rind, posibilități 
financiare mult mai mari decât 
fostele două combinate, printr-o 
autonomie largă în ceea ce pri
vește retehnologizarea, dotarea 
minelor cu echipament modern, 
crearea de noi capacități de pro-

Competențe

Autoritate si♦
autonomie sporite

dticție și locuri de muncă. Regia 
va avea posibilități sporite pen
tru creșterea calificării forței de 
muncă, stabilirea de legături di
recte cu firme constructoare de 
mașini din st un.it.de, de relații 
cu institute de cercetări .și ma
nagement de profil. Se creează 
posibilitatea unei largi restruc
turări a producției, a sortimente
lor rezultate din prelucrarea căr
bunelui sau din alte activități, în 
funcție de cererile picții și de 
conjunctura prețurilor. Se cre
ează, de asemenea, cadrul speci
fic mai avantajos față de alte 
industrii,- de a asigura, din punct

Patrimoniul
Patrimoniul net al regiei autonome este de 23 551,9 milioane 

Ici, stabilit conform bilanțului încheiat la 30 iunie 1990, prin în
sumarea valorilor patrimoniilor unităților economice componente 
ale Combinatului minier Valea Jiului și Combinatului minier Ba
nat, care se preiau prin protocol, împreună cu documentațiile 
tehnieo-cconomice pentru obiectivele de investiții in curs de exe
cuție, de avizare sau de aprobare.

Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea com
pletă a evaluării acestuia, conform Iloturîrii Guvernului nr. 945/ 
1990 în termen de 30 zile de la data prezentei Hotărîrj, dar nu 
mai tîrziu de 10 decembrie 1990.

A 1

In fiecare unitate - activitate eficientă, chiar rentabilă
„Hotărirea Guvernului nr. 1212/ 

1990 privind înființarea Regiei 
Autonome pentru Huilă din Ro
mânia constituie o adevărată pre
mieră, afirmă dl. Constantin 
tăcea, contabilul șef al R.A.II 
■Faptul denotă importanța deose
biți pe care o acordă Guvernul 
ramurii extractive, bazinului 
carbonifer al Văii Jiului. Faptul 
că R.A.II. este o regie de stat nc 
dă garanția unei funcționari op
time în condițiile în care se adop
tă o structură organizatorică co- 
rc pimzătoare etapei de liberali
zare a prețurilor iar prețul la 
cărbune se negociază c lnar cu 
ft it u‘.

Dc la intet locutorul nostru m ii 
aflăm :

C'iearea regi-i nu înseamnă 
Joâr o ■ implâ restructurare; re- 
.rganizarea are loc pe principii 

de eficiență economică : au fost 
revăzute schemele organizatorica 
ale unităților, personalul fiind 
dimensionat la necesitățile reale 
ale producției, dar și al celorlal
te activități, de natură comerci
ală, ca-e piimenză în etapa ac
tual i.

Relațiile financiare intre R.A.II. 
și unitățile componente sînt sta
bilite prin statutele proprii dc 
organizare, la nivelul regiei și al 
unităților, pe principiul autono
miei în ceea ce privește aplicarea 
tehnologiilor dc exploatare și u- 
tilizarea fondurilor în relațiile 
cu personalul.

Referitor la negocierile; cu 
partenerii contractuali, dc orice 
natură, sarcinile au fost preluate 
în mare parte dc către regie, iar 
relațiile bancare sînt stabilite dc 
așa natură incit decontările pro
ducției și aprovizionarea să se 
facă direct de către unitățile com
ponente In acest scop, li se des- 
<lnd subconturi dc decontare a- 
siipra cărora au dreptul de con
trol și pentru cate — prin prisma 
legalității cheltuielilor — răspund 
iri fața consiliului de admin. 
frăție al regiei.

Iii mod conciet, unităților li si
ria posibilitate.î ca în prețul de 
decontare al cărbunelui să inclu
dă plata salariilor, a tuturor ser
viciilor și materialelor necesare 
desfășurării normale a producției, 
a clorlalfe cheltuieli cuprinse în

costuri, pe principiu) compensă
rii dc la un element de cheltu
ieli la altul. Astfel, fiecare uni
tate arc posibilitatea să-și facă 
un calcul în ceea ce. privește po
sibilitățile menținerii sale în 
funcție și să ia la timpul cuve
nit masurile de redresare econo
mică și financiară, iar în cazuri 
bine justificate, determinate! de 
efectele liberalizării prețurilor, să 
apeleze la conducerea R.A.II pen
tru regularizarea dc diferențe.

Se pune problema, < i fiecare 
unitate sa adopte soluții pentru 
realizări ti programelor proprii de 
producție, pentru că, in caz con
trar, nu se respectă contractul 
cu statul plivind livrările dc 
cărbune, ceea ce conduce la im
posibilitatea funcționalii ca
atare a unității

R.A.II arc largi posibilități de 
orientare economicii, precum și 
menirea d<: a coordona La nive
lul bazinelor acțiunile privind 
deschiderea dc noi cimpuri mi
niere, dc cercetaic geologică, a 
celor pentru menținerea capacită
ților de producție. lata de ce, 
încă din ,n cast . fază, sub forma

unor preliminarii, sc elaborează 
analize economico-financiarc la 
fiecare unitate, stabilindu-sc 
programele dc producție pe 1991. 
îndeplinirea acestora va consti
tui obiectul unor analize lunare, 
pentru luarea de masuri cores
punzătoare. în aceasta sc concre
tizează de fapt, activitatea de 
coordonare a producției. Totoda
tă, se creează cadrul corespunză
tor unităților pentru a-și rcori- 
enta activitatea

Se apreciază, după cum preci
za in încheiere domnul contabil 
șef,'ca există in prezent unități 
asupra carora vor trebui să re
flecteze atit conduce, ca regiei, 
cit și cea a unității respective, 
dacii e-te i.iziil să l’ie menținute, 
in funcție, sau • i li se reorienteze 
activitatea pentru realizarea lu
ci arilor de de liidcri și piega- 
tiri, strict necc.--.ue, pentru ca în 
viitor a< ti\ it iti a lor extractivă 
să dev.jnă < I < ient.i i cli-ar ren
tabilă

Pagină realizată 
la i-crcri-a R \ II., 

de IO \N DUIII K

de vedere juridic și organizato
ric, interesele personalului' pro
priu, securitatea locurilor de 

mtin-"'!. salarizarea, creșterea pres
tigiului profesional al lucrători- 
loi lin minerit

— Care sini prioritățile in ca
drul regiei ?

— Constituirea noilor structuri 
de conducere, la fiecare unitate 
care să asigure creșterea produc
tivității muncii, exploatarea efi
cientă a capacităților de produc
ție, in vederea economisirii mun
cii utile pe unitatea de produs 
și reducerea, în general, a tutu
ror cheltuielilor, inclusiv a con
sumurilor specifice de materiale 
și energic. Este un comandament 
<le-a dreptul acut în condițiile 
Un- mizării prețurilor care a de
terminat scumpirea majorității 
pro i 1- lor.

Ce se poate spune despre 
efectele sociale ale creșterii c- 
ficienței muncii ’

— In funcție de creșterea efi
cienței muncii, a activității pro
ductive, se vor crea posibilități 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
sociale ale salariaților. Ade i- 
rul este că activitatea econon- .. 
a Regiei nu se poate desfăsu 
in condiții optime fără o aboiua 
re sistematica a problemelor so
ciale, ile disciplinei, și produc
ției, împreună cu sindicatele mi
niere, i-y Liga sindicatelor.

L,i nivelul fiecărei unităti 
meaza să se analizeze fie. 
a. tivitate in parte. Unele s< 
restrîngc, altele vor dispare 
plot, uimind să sc definitivez-- -• 
noua spuctură, mai operați-... 
■"ai mare autoritate și autono >' 

mai eficientă. Vreau să
■ cu o precizare : viabili' 

onor structuri ale fiecărei uc. 
tați în parte este condiționat.i _ 
încadrarea in criteriile econom, 
ro-finam iare prevăzute de l.-gcT . 
Fci-are să-și desfășoare, de- , .k • 
t-viiatea cu cheltuieli minime 
pentru a-și menține capacit "• 
■-i -ie cit posibil, pentru a oi>>,im-' 
profit._________ ,

Unitățile 
componente ale 

R. A. H.
Potrivit Iloturîrii Guvernu

lui, unitățile componente alb” 
Regiei Autonome a Huilei sînt 
exploatările miniere Lonea, 
J.onea Pilier, Pctrila, PetriJq; 
Sud, Dilja, Livez.ni, Iscroni, 
Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, 
I.upeni, B.irbăteni, UricanL 
Valea de Brazi, Cîmpu Ini ’ 
Neag. Țebc.a, exploatarea d<? 
preparare Petroșani, Antre
priza de construcții montaje 
miniere Petro*. mi, Uzina de 
piese de schimb, reparații uti
laje și echipamente electrice 
Petroșani, Unitatea pentru 
administrarea cantinelor și 
căminelor Petroșani, Centrul 
dc calcul electronic Pe'.iosanr. 
Baza de api ov izionar.? *i preș, 
t iri servicii Petroșani, Stația 
centrală dc salvare m.ciier i 
Petroșani, Institutul di coi 'c- 
I Iri și proiectări miniere I’..-- 
Iroșmi, Instituitul pentru secu
ritate minieră Petroșani.

Sucursala dtn bazinul B i- 
mt. cuprinde : exploatările
minier-.- Anina, Cozla-Bigăr- 
Camen ița. Mehai lia-Bozovi- i, 
exploatarea de cariere și ar
gila Anin.l, nuna I.v oj. Uzi
na do utilai minier și repara
ții Alinia, Baza de aprovizio
nare și transport țniii.i.

x

un.it.de


4 ZORI NOI VINERI, 7 DECEMBRIE 1990

Actualitatea internațională
Ungaria —

BUDAPESTA 5 (Rompres). — 
Pentru depășirea stării de criză 
u care se confruntă la ora ac

tuală țara, este nevoie de unita
te, a declarat primul-ministru al 
Ungariei, Jozsef Antall în fața 
parlamentului Dacă nu vom 
reuși să stăvilim declinul, a con
tinuat el. creștere"1 tensiunii so
ciale va punr în pericol democra
ția politică obținută N" aRăm 
la o răscruce de drumur și tre
buie să alegem drumul ce-’, vom 
urma. Relerindu-se la situația fi
nanciară < socială, e' a precizat 
că datoria țării se cifrează la 21 
miliarde de dolari, far numărul 
șomerilor se ridică la 61 000, cu

Atentate cu explozibil in Argentina
CU ClTEVA ORE înainte de 

sosirea președintelui american, 
George Bush in Argentina, la 
Ruenos Aires au avut loc două 
atentate cu explozibil asupra u- 
n r sedii ale băncii nord-ameri- 
cane „Chase Manh.itt.in1*. AFP

întreprinderea minieră Vuican
angajează:

— PAZNICI CU drept de port airnă pentru obiective speciale 
din cadrul unității. *

în impas
posibilitatea de dublare pe viitor. 
Potrivit pesimiștilor, a continuat 
el, 1991 va deveni pentru Unga
ria un moment de încercare. Dar 
poate acesta va fi prețul speran
ței că 1992 va constitui momrntul 
revigorării treptate a economiei. 
Stabilitatea, încrederea și dărui
rea de sine, sînt factori de garan
tare a echilibrului social și eco
nomic al țării. Reorganizarea gu
vernului, a spus Antall în înche
iere. va fi parțială și treptată, 
dcbutlnd săptămîna viitoare și 
afcctînd nu numai Consiliul de 
Miniștri, dar și secretarii de stat 
— informează agenția MTI.

precizează că atentatele nu au 
produs decit pagube materiale.

Aceste acțiuni au fost reven
dicate de „Comandoul Eva Peron**, 
care, în ajun, îșl asumase res
ponsabilitatea altor două atenta
te îndreptate împotriva unor su
cursale ale băncilor americane.

PRESA EROTICA a fost retra
să din vitrinele chioșcurilor din 
Sarajevo, capitala Republicii 
Bosnia și Herțegovina, a cărei 
președinție va fi asigurată de un 
musulman, în urma primelor a- 
legeri libere de după război. 
După cum informează „Vecerni 
Novosti**, citat de France Presse, 
un mic afiș dă asigurări că ama
torii acestui gen de reviste vor

FAPTUL 
DIVERS

avea în continuare posibilitatea 
de a le procura, dar că ele tre
buie să fie prezentate cu reti
cență, pentru protelarea tinerilor 
sub 14 ani.

CINCI MARINARI — doi fran- 
cezi, un spaniol, un italian și un 
japonez — intenționează să în
treprindă o călătorie în jurul 
lumii, timp de 300 de zile, ur- 
mînd calea vestitului navigator 
Fernand de Magellan. Cu prile
jul acestei expediții, va fi turnat 
și un film in timpul escalelor pe 
care echipajul, aflat la bordul 
unui vas relativ similar cu cel 
al navigatorului portughez, le va 
face de-a lungul turneului In ju
rul lumii.

Se reamintește că Magellan a 
realizat prima călătorie In jurul 
lumii, atingînd Rio de la Plata 
(Argentina) în 1520, după care a 
descoperit strîmtoarea care as
tăzi îi poartă numele, a traver
sat Oceanul Pacific și a ajuns în 
Filipinc în 1521.

Vine și vacanța
...Dar nu cu trenul din Franța

Pentru toate instituțiile școlare din învățămîntul preuniversi- 
tar (grădinițe cu program normal, prelungit și săptămînal, case 
de copii preșcolari și grădinițe speciale pentru copii handicapați, 
învățămîntul primar, gimnazial și liceal. învățămîntul profesional, 
complementar sau de ucenici, învățămîntul de maiștri — cursuri 
serale și învățămîntul post liceal de specialitate), vacanța de iarnă 
începe în data de 22 decembrie 1990 și se încheie în data dc 13 
ianuarie 1991.

Vacanța de iarnă a studenților începe In data de 22 decembrie 
1990 și se încheie în data de 6 ianuarie 1991.

(Rompres)

HORO
vărsător

(20 ianuarie — 18 februarie)
Capacitatea de comunicare este 

maximă și aveți putere de con
vingere.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Astăzi vă puteți atinge scopul 
propus.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

O zi obositoare și deprimantă. 
Nu vă supraestimați.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Vă simțiți plin(ă) de forță și 
energie. Un moment favorabil 
pentru a vă ocupa dc o sarcină 
dificilă.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Relațiile cu ceilalți sînt bune 
astăzi. Vă puteți asuma noi res
ponsabilități.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Tendința spre impulsivitate, 
pripeală. Căutați să vă păstrați 
echilibrul, prudența.

SCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Auspicii favorabile pentru con

solidarea relațiilor cu familia, cu 
prietenii.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
O zi prielnică pentru a întări 

o legătură romantică.
BALANȚA

(22 septembrie — 21 octombrie)
O tendință de comportament 

autoritar ce poate dăuna în re
lațiile de familie, în probleme 
financiare.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Configurație astrală favorabilă. 

Căutați să profitați de tot ce se 
poate.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Imaginația, creativitatea, sensi
bilitatea, sînt pregnante astăzi

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Azi exercitați o atracție deose

bită pentru sexul opus.

Oficiul de poștă și telecomunicații 
municipal Petroșani

-s. angajează:
— ELECTRON IȘTI — bărbați
Condițiile de angajare, conform normativelor și legilor in 

vigoare.

Liceul industrial nr. 1 Lupeni
.1 angajează urgent sau prin transfer :

— 1 FOCHIST

. — I MUNCITOR NECALIFICAT

— 1 MUNCITOR CAIiriCAT El.I ( IRIC1AN

F5 — I PAZNIC

Informații suplimentare la secretariatul liceului — telefon 
6077» sau G0530.

I. F. A. „VISCOZA" LUPENI
oferă pe bază dc comandă agenților economici șl prin magazinele 
proprii, populației din Valea Jiului, produsele noi dc spălare șl 

șl curățire marca „VIL":
ACVII — detergent lichid pentru spălarea țesăturilor d< 

orice tip
VII.PON — șampon pentru spălatul veselei
VILTJX — praf pentru curățirea obiectelor de uz casnio
VII.COR — șampon pentru curățirea emailurilor arso
IAl’1 II, — adeziv pentru lipit liîrtie și tapet

Informații suplimentare la sediul firmei din orașul Lupeni, 
strada Viscozei, nr. 1, telefon 935/11511 sau 60150, telex 72517.

MICA

COLECTIVUL Liceului in
dustrial minier Petroșani adu
ce un ultim omagiu 
ing. CRICOVAN NICOLAE 

fost coleg și director al școlii, 
ți transmitem sincere condo
leanțe familieii îndoliate. (2973)

FAMILIILE Parizek Mihai, 
Parizck Ghcorghe, Parizek Le-

ViNZARI
VlND Dacia 1302 camionetă, 

Petroșani, Vlad Țepos, nr. 1 (lin
gă barieră). (2966).

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 2 camere 
Petroș?'d, St. O. Iosif cu 3 ca
mere zona Hcrmes, Piață sau 
Petroșani Nord Telefon 41G86 
sau 44350. (2978).

SCHIMB apartament Petroșani 
str. Păcii, bl. 1, sc. 2, ap, 18 cu 
Motru. Relații la adresa mențio
nată. (2979).

SCHIMB apartament 2 camere 
Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, 
bl. B 1 sc. 2, ap. 16 cu aparta
ment 3—4 camere — Lupeni — 
Petroșani. (2972).

riERDERI
PIERDUT foi parcurs 729306, 

729307, 729308, 729331, 729333,
729347, 729353, pe numele Ante- 
nescu Dumitru, eliberate de 
Energoutilaj București. Le de
clar nule. (2970).

PIERDUT legitimație bibliotecă 
(periodice) nr. 8049, eliberată de 
Institutul de mine Petroșani O 
declar nulă.(297G).

PIERDUT carnet student pe 
numele Gomoi Sorin, eliberat de 
Institutul de mine Petroșani. J1 
declar nul. (2977).

PIERDUT legitimație biblio
tecă 7477, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O declar nu
lă. (2945)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele San- 
dru Silvia, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le declar 
nule. (2952)

DECESE

nuța, Iarinka ți Lazăr Otilia 
mulțumesc tuturor celor care 
au fost alături de ei cu spri
jin ți înțelegere in dureroasa 
pierdere a celui care a fost 
un bun copil, soț, frate ți 
cumnat
PARIZEK MIIIAI RUDOLF
Nu-I vom uita niciodată. 

(2975).

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari 
FILIALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA — DEVA |

ORGANIZEAZĂ 1!

la Petroșani, ctl începere din 12 ianuarie 1991 un 
CURS DE ECONOMIE DE PIAȚA, 
MARKETING Șl MANAGEMENT 

ca o durata dc 0 luni
Cursurile se vor desfășura «îmbăta șl duminica Înainte do 

masă, fn clădirea Liceului industrial din Petroșani.
Lecțiile vor fl prezentate de profesori și conferențiari do la 

ASE București, Grupul academic de marketing, șl din străinătate.
La terminarea cursurilor. In luna iulie 1991 se va susține e- 

xnmenul pentru obținerea certificatului de absolvire. Pot participa 
absolvenți al Invățămlntului superior din întreprinderi șl institu
ții, sau persoane particulare din Valea Jiulol.

înscrierile se fae plnă la dala dc 29 decembrie 1990, la sediul 
Agenției JET-CAR, la Teatrul de stat Petroșani, zilnic Intre orele 
10—12 șl 16—18.

Ca această ocazie anunțăm toți întreprinzătorii particulari din 
Valea Jiului că prin intermediul Uniunii vor putea procura utilaje 
și materiale din străinătate eu plata in Ici și in rate lunare pe 
termen lung.

Pină In stabilirea unui sediu propriu. Informațiile suplimenta
ro pot fi obținute la adresa și orclo susmenționate, sau la telefon 
43910, după ora 19.

Redacția il administrați* Petroșani, str. Nlcolae Bălcescu, nr. 2- Telefoane 1 secretariat i 4 16 82) secții: 1 16 63, 4 24 64. 
Tiparul i Tipografia Petroșani str. Nleolae HMeescti nr. L telefon > 4 II 63


