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Ce ne va aduce anul 1991 ? Ce 
ne spune, dar mai ales pe ce se 
bazează prognoza pe cel de-al 
doilea an al tranziției ? Deocam
dată, pe un deficit bugetar de 
37,3 miliarde lei. Mai îngrijoră
tor este faptul că, așa cum arată 
datele statistice, producția marfă 
industrială 
proape 20 
tea muncii 
In timo ce 
populației 

24 la sută, 
proporțional care nu poate 
țină mai departe pentru că... e 
imposibil să consumi 
decit produci.

Dar, pentru că 
cere să construim 
luționar „viitorul 
tru care generațiile ce vor veni

a scăzut în ’9O cu a- 
la sută, productivita- 
cu peste 21 la sută, 
veniturile bănești ale 
au crescut cu circa 
Un raport cam invers 

să

ne vor pomeni 
să uităm deci 
prezentă, avem toată 
să ne gîndim la grijile zilei, ale 
anului pe care l-am început cu 
derută, dar mai ales cu griji. Ne 
îngrijorează, mai ales șocul libe
ralizării prețurilor care ne a con
vins că acest important 
economia de piață nu 
nă altceva decît golirea 
rului omului de rînd.
de omul care-și menține 
tența, ca și în perioada proleta
rizării totale din -anii lumină”, 
din salariul lunar. Ne-a convins 
scumpirea galopantă a unor pro
duse de 
haine și 
vorbim 
nice de
pentru că nu le găsim) și pînă

mai mult

ni se mai 
elan revo- 

pen-

nu 
cu 
luminos'

Așa cum este cunoscut în Va
lea Jiului funcționează Asociația 
de sprijin a handicapaților „Li- 
bertatea”, cu sediul la parterul 
blocului 63 de pe bulevardul 1 
Decembrie. Sîntem împuterniciți 
Să aducem mulțumirile acestei a- 
sociații, colectivului sectorului 
V al E. M. Uricani, care prin dl. 
Alexandru Cotocea a depus în 
contul asociației (4511097) suma

I

I

Unul din 350
de 4 5C0 lei, care a rotunjit su
ma cu c i ■ ■ s au oferit cadouri 
pentru handicapații înscriși în 
asociație. Totodată, conducerea 
esociâției precizează că pachete
le oferite handicapaților cu prile
jul sărbătorilor de iarnă nu au 
fost ajutoare venite 
ci au fost cumpărate 
sociației. Din 350 de 
cuprinși în asociație
mulțumiți de conținutul pachetu
lui. Excepție a făcut familia 
cob. rare deși i s-a oferit 
pachet în valoare de 800 lei, 
a vrut -'i-l ridice, pe motiv
nu e.te mulțumită de conținut. 
Pachetul se găsește și acum la 
sediul asociației, iar dl. îacob 
este rugat să vină să-i ducă lui 
Ionuț acest pachet. (G.C.).

de undeva, 
cu banii a- 
handicapați 
349 au fost

și lauda mereu și 
de viața noastră 

libertatea

pas spre 
Inseam- 
buztma- 

E vorba 
exis-

strictă necesitate, de la 
încălțăminte (să nu mai 
de obiectele electrocas- 
folosință îndelungată,

la chibrituri, hîrtia igienică și 
chiar apa minerală.

Adevărul e că față de luna 
octombrie, indicele prețurilor la 
bunurile de consum pentru popu
lație a crescut cu 23,4 la sută 
in octombrie și 37,7 la sută în 
decembrie. Au crescut în decem
brie mai ales prețurile la mă-- 
furile nc -'imentare (îmbrăcămin
te. în ălțăi înte, produse de uz 
casnic, materiale de construcții) 
— cu 59,9 la sută, față de... nu
mai 26,5 la sută la mărfurile a- 
limentare. Nu s-au modificat 
prețurile la pîine, carne, prepa
rate, unt, țesături, tricotaje, ar-

Ioan DI.'BEK

(Conțin'"”-» in pag. a t-a)

Copil de suflet
aflam de cîteva minute 
la familia Zorilă, cind o 
drăguță, cu găuri în obraji 
ochii de tăciune, intră vije-

zic. Știam 
deși părin- 

putut să-mi

Mă 
bune 
fetiță 
Și cu 
lios pe ușă...

— Săru’ mina I
— Bună, Nicoleta, 

deja cum o cheamă, 
ții ei adoptivi n-au
arate acte. „Noi n avem decit fe
tița”, s-au scuzat ci, „actele sînt 
la judecătoria Hunedoara. Ulti
ma dată cind am fost — se fac 
imediat două luni — ni s-a spus 
că procesul s-a terminat și să aș
teptăm acasă hotărirea. De atunci 
tot așteptăm”...

— De unde ați luat-o 7 Ați avut 
necazuri la înfiere 7

— O, dacă n-aveam mașina, nu 
terminam nici intr-un an I Talul 
adevărat al fetiței -și-a luat lu- 
men n cap acurn vreo patru ani, 
lăsindu-și nevasta cu cei cinci co
pii de izbeliște. Ce-i drept, pe el 
nu ne-a pus nimeni să-l căutăm 
— se spune c-ar fi Prin Canada... 
Am găsit-o greu însă pe mama 
fetiței, o femeie careta să-i plingi 
de milă, nu alta I Stă intr-o casă 
dărăpănată pe undeva pe la Sin- 
tâmăria Orlea. O casă fără gard 
și fără poartă, in fața căreia te 
jenezi să cobori dintr-o mașină...

Ascult in continuare povestea 
și încerc să Înțeleg gestul dispe
rat al fem< ii caie-și abamlonează

copiii, ca să poată trăi. Avea 24 
de ani, n-avea de lucru, n-avea 
pe nimeni, n-avea nici de unele... 
Și-a călcat pe inima ei de ma
mă, i-a luat într-o zi și i-a îm
prăștiat pe la casele de copii. 
Nicoleta și Ancuța la Bretea, cei
lalți trei la Orăștie. Poate că se 
va găsi cineva, un etn cu suflet 
bun și mai puțin vitregit de soar
tă, care să se îndure de niște co
pii sărmani...

— Pe cine iubești tu
Nicoleta 7

— Pe 
spune și 
pe rînd.

— Dar
tău ?

— Emil, cire-o bătea pe 
o trăgea de păr... Emil t» 
care mama ci s-a încurcat, încer-

tăticu și pe 
se aruncă de

mii mult.

mămica, 
gîtul lor.

înainte cine era tăticul

Rafila, 
cel cu

Ștefan ( IMPOI

Primim 
nul Miron 
test. împotriva cui 7 A cumpărat 
omul trei sticle de bere de la 
restaurantul „Jiul”. Cu 38 lei li
trul (fără sticlă). Prima sticlă a 
avut un gust infernal : de petrol ; 
a doua la fel — gust de ulei rîn- 
ced. A treia... ei, da la a treia

un telefon de la dom- 
D., pens;onar. Un pro-

Guldenburg...
consuma. Deci... 
putut consuma o 
Și nu era... de

berea s-a putut 
pentru 114 lei a 
sticlă de bere. 
Guldenburg.

Iată de ce e supărat omui. Pe 
cine? Vorba cuiva care a auzit 
pățania reclamantului „tot omul 
e de vină l“. Dar care om 7 (I.D.).

Comerț și amenzi
Un colectiv de control al primăriei municipiului a efectuat 

recent controale In magazine agroalimentare din Petroșani. La 
unitatea CLF din colonie s-a găsit marfă dosită și s-a constatat 
vînzarea la suprapreț a merelor. Gestionara a fost amendată cu 
10 000 lei. S-a dispus inventar. în piața agroalim^ntară un gruD 
de persoane vindeau fără acte — aparatură electronică. S-a apli
cat ferm legea 12, marfa a fost confiscată, iar amenda a fost de 
10 000 de lei. Ce să-i faci, condensatorii n-au fo .t comestibili și an 
„stat în gîtul” unora. Controale bune, necesare. De-ar fi mai de'?, 
bine ar fi. (Al.H.).

Sintem mai puțini•x A

La 1 ianuarie 1991 populația 
României era de 23 120 000 de 
locuitori. Cu vreo 20 000 mai pu
țini decît anul trecut. După date

estimative, emigrația a depășit 
sporul natural al populației. Cum 
s-ar spune, vin mai 
că mai mulți...

J) o ti ă b a n ti e

puțini, pica-

se odihnește, 
zilei sc duc 
nr. 1 (sediulla școala

care încep un scandal 
și în oameni. Uni) do 
dar mai ales cu inju-

Ora 2.?. Lumea In casă urmărește televizorul sau 
Copiii dorm și visează poate la democrație. Grijile 
pentru a reîncepe iară. Dar lingă barul de 
vechi) iși fac apariția două bande de bețivi 
și o bătaie ce demonstrează că sălbăticie e 
pe ridicătură, cu bite, c«i de tos cu pietre,
rături și amenințări trezesc blocul dar nimeni nu îndrăznește să 
intervină. Sc putea intîmpla o nenorocire. Cu vagabonzii și bețivii, 
cu găștile și bătăușii nu e bine să tc pui. Ci să ie pui cătușele 
și legea în față. Delincvența crește în jurul nostru mai ales seara 
și noaptea. Dar seara și noaptea nu sînt tot ale a estei țări 7 Sau 
ale acestui oraș 7 (D.N.).

la- 
un 
nu 
că

IARĂȘI DESPRE TICHETE

a 3-a)

i rancoisc SAGAN
V ili IDIOTA

Ne-au telefonat mulți cetățeni indignați că nu s-au distribuit 
tichetele de be zină la stațiile Peco. Informația era de la biroul 
circulație al Poliției municipale. Cei răspunzători că nu s-au eli
berat sînt domnii de la Peco, cei care aveau datoria morală, pro
fesională și civică să se deplaseze la Deva pentru a aduce impri
matele. în sfirșit, ieri tichetele propriu-zise aj fost aduse. Dum
nealor sint In culpă, nu altcineva. Se vor di tribui zilele urmă
toare aceste așteptate tichete.

„Șoarecele se teme de U- 
sică pisica se teme <le cil 
nr ciinelc sc Ismc de dom
nul, domnul se kme 
rloimtia, iar doamnn 
teme de șoarece".
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Drumul spre economia de piață 
e pavai cu intenții bune

Pe fondul preocupărilor de 
înavuțire, care se manifestă in 
■țara noastră, in mod deschis, 
uneori cu o puternică tenta de 
agresivitate, in întreprinderile de 
stat se produc moudicăn struc
turale profunde. Au lost desfiin
țate, in bună parte, centralele 
industriale. Au fost înființate 
Regn autonome și societăți co
merciale. Noile structuri din in
dustrie sint la început de drum. 
Vor fi ele viabile 7 Se vor inte
gra cerințelor reformei economi
ce și liberalizării prețurilor 7 
Iată doar două întrebări care se 

, află pe buzeie oamenilor care 
sint legați de soarta întreprinde
rilor in calitatea lor de salariați 
în unitățile economice din muni
cipiul nostru. O adevărată revo
luție administrativă are loc, în 
acest context și la Uzina de pie
se de schimb reparații utilaj mi
nier și echipamente electrome
canice Petroșani. Din punct de 
vedere admin.strativ Uzina a 
rămas în componența Regiei au
tonome pentru Huilă din Româ
nia. Dar, fără îndoială că și-a 
dobîndit o mai mare libertate de 
mi.care in viața ei economică și 
a început să-și pună întreaga ac
tivitate pe baze noi. Moștenirea 
efectivelor de salariați supranor- 
mativi, față de cerințele reale 
de producție, întreținuți ani de 
zile prin sistemul : pile — cu
noștințe — relații, tinde să fie 
lichidată. Deocamdată 113 sala
riați, care nu au realmente de 
lucru in uzină, șomează. In con
dițiile in care sint utilizate doar 
85 Ia sută din capacitățile de 
producție, se prevede 0 creștere 
de peste 10 la sută a procentu
lui șomerilor, ceea ce ar însem
na peste 200 de oameni. „Am în
țeles câ trebuie să ne strîngem 
rlndurile, să ne bazăm pe mese
riașii de nădejde, care pun umă
rul la carul producției, pentru a 
fi uzina noastră viabilă în econo
mia de piață" — ne-a spus dl. 
Toader Dan, liderul sindicatului 
liber din uzină. Cițiva meseriași 
au dat «.urs libertății de care se 
bucură și au ales drumul iniția
tivei particulare. Dar majorita

Petrila.’ Ora intreburilor. In 
cartierul 8 Martie, dl. Dragii 
ne arată leva incredibil. Un bloc 
întreg este «pustiu, fiind nclocui- 
bjl. O .mostră de indiferență a 
trecutulu, dar și a prezentului. 
Așezat in spatele creșei și al gră
diniței, acesta este acum în calea 
tuturor care îl devastează ca-n 
codru. In văzul tuturor. E adevă
rat că este așezat Ia marginea 
cartierului, dar în primul rînd la 
periferia deznădejdii. Nici un 
geam nu mai este, nici un toc dc 
ușă, nici o instalație sanitară, 
nici una electrică, ziduri pline 
dc igrasie, tencuieli c izute, par

(Urmare «lin pag. 1)

tiej.'e pentru nou nîs-uți, chirie 
încălzire, poșta, telefon etc. Ve
nind iarna deloc blinda si dato
rită mai ale" protestelor și pre
siunilor Andi«ale, guvernul a 
arr.inat etapa a doua a liberali
zării prețurilor pînă la 1 iunie.. 
A ) era vorba 1

Dai. după cum al’IAm, a ..gin .- 
ri hui .tjtoare re ni s-a,| «lai in 
pr« ijm.i «ârbătorilor sînt d«-ja 
eoni razi < Celelalte scumpiri nu 
vor mai aștepta ti rmenul de 1 
iume, ci, ne vor „ferici1* chiar 
de la 1 aprilie C'â ne voi feri 
d< sărăcie comjxn- ațiile dc 750 
k‘i pentru salariați și 100 lei 

tea au rămas în uzină. Există 
un număr insemnat de ingineri 
și subingineri care lucrează în 
calitate de simpli meseriași. Se 
poate vorbi, deci, de un fond va
loros de brațe de muncă. Iar 
perspectivele de viitor ale uzinei 
nu sint deloc sumbre. în anul 
trecut, după un prim bilanț, u- 
zina a realizat un beneficiu de 
10 milioane lei. în prezent con
siliul de administrație al uzinei, 
deși se confruntă cu unele difi
cultăți de producție, generate 
îndeosebi de neonorarea de că
tre furnizori a unor materiale 
de bază, cum sînt profilele la
minate din oțel și 6îrma de cu
pru, și-a înscris pe agenda pre
ocupărilor prioritare retehnologi- 
zarea producției. Au început și 
vor fi finalizate în curînd, tra
tativele cu parteneri străini, din 
Germania și Franța, pentru re- 
tehnologizarea liniilor de fabri
cație și de reparații de echipa
ment hidraulic minier. Sint vi
zate să fie modernizate și stați
ile de telegrizumetrie, in ceea ce 
privește reparația și întreținerea 
prin introducerea microprocesoa
relor. „PentTu a ne putea miș
ca in acest domeniu, ne-a infor
mat dl. ing. Crețu, directorul 
consiliului dc administrație al u- 
zinei, incepind cu primul semes
tru al acestui an vor fi realizate 
din activitatea de export fon
duri in valoare de circa 600 000 
de dolari. Aceasta ne va permi
te să avem cu ce să achiziționăm 
utilaje moderne, din străinătate. 
Avem in vedere și o extindere 
a gamei produselor industriale 
ale uzinei1*...

Un suflu nou se pare că se re
simte în activitatea uzinei. Vo
cația inițiativei nu constituie un 
apanaj exclusiv al celor ce au 
îmbrățișat ideca inițiativei par
ticulare. Râmine, însă, de văzut 
dacă bunele intenții și această 
nouă vocație a inițaitivei vor a- 
vea rezultate palpabile sau dacă 
vor ramîne simple proiecte care 
mor încet, îngropate in hățișu
rile birocrației.

Viorel STRAI Ț

Al cui e blocul 45?
chet scot, murdărie de-a tuturor, 
'ici cindva a murit un copil din 

cauza înghețului. Aici ultimi 
dată, a locuit un șantier întreg. 
Și pe urmă, aici a locuit și locu
iește nepăsarea, dezinteresul și o 
pagubă materială greu de eva
luat. Cum va justifica cineva a- 
mortizarea acestui bloc, cînd dc 
aici nu se mai cîștigă nici un leu. 
ci se pierde în fiecare zi. Apa 
curge fura restricție, zi și noapte, 
prin țevi sparte, prin pămînt, iar 
ia nivelul orașului se face zilnic... 
restricție de apă. Pericolul pen
tru copii este enorm, căci nu 
știm dacă instalațiile electrice 

pentru pensionari, ne-am con
vins prea puțin. Aflăm în i că 
la compensația de 750 lei se vor 
mai aloca încă 879 lei pentru 
<i■■■șterile de prețuri ce ne aș-

Grijile noastre
Ic.iptă după 1 aprilie. Cit vor 
valora aceste compensații... vom 
trăi și vom vedea. Speranțele că 
vor mai crește salariile sînt de
șarte. Din simplul motiv că, în 
condițiile deficitului bugetar 
Guvernul nu ponto «ut, face pre
tențiile '-alariale, penii u că atlta

Din aiștia-mi sîntefi ?
Am fost informați, sub condiția păstrării anonimatului, că 

blocul turn de la Uricani, nelocuibil în starea în care se află, ar 
fi fost vîndut, pentru a se face din el hotel „cinci stele**. Dintr-o 
sursă demnă de încredere am aflat apoi că inițiativa ar fi apar
ținut CATT-ului local, care (în colaborarea cu corsicanii — e des
tul să spui corsicani, că toate urechile se ciulesc — și cu o tînără 
speranță a afacerilor din zonă), intenționa să salveze de la solu
ția finală — dinamitarea — această perlă (în sens umoristic) a 
constructorilor de pe Jii. Numai că, în timp ce corsicanii s-au mai 
dus pe acasă, lăsînd să lucreze timpul, poliția l-a înhățat pe afa
ceristul individual, făcîndu-i terci planurile, pentru că avea niște 
conturi mai vechi pe acolo... Degeaba a încercat el să se apere : 
„Din mine doi nu puteți face — nici măcar unul bun !**. Legea e 
lege și cînd o calci, te mușcă. Cînd s-au întors corsicanii și au 
aflat minunea, s-au răsucit pe călcîie și s-au tot dus. Am auzit 
chiar că unul dintre ei o rupea bine pe românește (dovedind oa- 
recari legături de sînge,' mai recente decît filiera latină): „Din 
ăștia-mi sînteți 7 N-am știut eu cu cine mă-ncurc !“.

„De-ar ști omul ce-ar păți...**.
Ștefan ( IMf’Or

IV creasta l’ariugului, a murii un <>m.„

sînt deconectate de la rețeaua o- 
rașului. Noroc că ei nu intră, 
pentru că mizeria de acolo îi în
depărtează de urit și de miros.

La etajele 3 și 4 mai sînt citeva 
tocuri dc ușă, dar ele vor lua cit 
dc curînd drumul focului, pen
tru că în blocurile din vecinătate 
fiecare locatar a fost obligat să-și 
instaleze sobiță și mai multe ra
diatoare. Pentru că apa caldă și 
căldura nu i-au vizitat niciodată. 
Și atunci un bloc se distruge, 
dar o întreprindere suferă pier
deri. Nu cumva c chiar blocul 
ei 7

Dori i NF.AMȚI

timp cit nu se muncește... n-are 
din ce.

Liberalizarea prețurilor are 
menirea să absoarbă banii mulți, 
acumulați peste măsură la popu

lație. Or fi, dar la cmc 7 Popu
lația, în majoritate care a trăit 
din salariu atît în timpul lui 
Ceatlșescu, cit și după... este deja 
sărăcită. Și nu pentru că nu a 
muncit. Banii acumulați... peste 
măsura se află la o minoritate 
de profitori și pi ivilcgiați, im

Poșta redacției
CORNEL NEAGU — Uricani. 

Apreciem perseverența dumnea
voastră, După cum ați observat, 
ziarul nostru este un ziar dc ati
tudine și nu dc polemică. Admi
tem din partea colaboratorilor 
externi puncte de vedere origi
nale asupra unor aspecte ale vie
ții, dar nu putem publica dez
bateri și comentarii, pe litere și 
pe silabe, asupra unor articole 
apărute deja. Așteptăm deci ca, 
dacă aveți un alt punct dc ve
dere, în ceea ce privește conți
nutul de idei al vreunui articol, 
să vi-1 exprimați în citeva rîn- 
duri care, dacă voi- întruni con
dițiile necesare, vor fi publicate. 
(ȘtC).

bogățiți — nu pi in muncă cin
stită — in anii dictaturii și care 
au avut toată libertatea să-și ro
tunjească sumele și după căde
rea dictatorului. Un lucru e si
gur. Pentru menținerea la un 
nivel decent al calității vieții 
populației, în mult pica neliniș
titoarei! perioada a liberalizării 
prețurilor nil sînt deloc suficien
te improbabilele măsuri do pro
tecție socială. Se cerc mai mult. 
O administrare judicioasă a în
tregii economii. Or, pentru a- 
ceasta, deciziile guvernului, 
multe tergiversați', trebuie sâ 
învingă rteapărat inerția birocra
ției, mai viguroasă, parcă, decît 
pînă acum și corupția . tot înflo
ritoare.

BUNE...
PE LÎNGA CONTAINER. Cele 

trei containere din careul blocu
rilor 1—3 din Carparți sînt pline 
cu gunoi de aproape o săptă- 
mină. Toată lumea pune gunoiul 
pe lingă ele, chiar și oamenii 
mari. Discuții apar, mai în glu
mă mai în serios între cei clt gă
lețile pline care își zic — Bine 
măi, de ce nu pui gunoiul în 
container ? „Păi nu vezi că-i 
plin ?“. „Ba eu văd, dar nu văd 
cei de la EGCL“. „Hai, găleată 
acasă !“.

FARA IMPOZITE. Conform 
hotăririi guvernului o anumită 
categorie de personal este în
dreptățită Să fie scutită de im
pozit pe venituri. Conform legis
lației în vigoare sînt rugate să 
se adreseze comisiei de expertiză 
medicală care funcționează la 
Policlinica Spitalului municipal 
Petroșani, pe lîngă Direcția ju
dețeană de muncă și ocrotiri so
ciale. Din această categorie fac 
parte handicapații, veteranii de 
război și alte persoane îndreptă
țite. (G.C.).

COMERȚ. Miercuri s-a redes
chis in cartierul Petroșani Nord, 
magazinul de legume fructe, in
tr-un spațiu complet renovat «â 
bine aprovizionat. Fostul maga
zin Agrocoop, aflat în plină re
novare și transformare se pare 
că va oferi cumpărătorilor, mul
tiple posibilități de a-și satisface 
nevoile zilnice. (G.C.).

GER. Ieri dimineață, în Petro
șani, termometrele au înregistrat 
cea mai scăzută temperatură a 
aerului din perioada care a tre
cut din acest an, minus 20 de 
grade. Valul de aer polar care 
s-a abătut asupra țării, aducînd 
și cîteva ninsori își va arăta e- 
fectele, în continuare, în urmă
toarele zile, după cum apreciază 
serviciile meteorologice. (V.S.).

NOROC CU LUNA. Pe străzile 
cartierului Aeroport din Petro
șani, odată cu lăsarea serii e în
tuneric beznă. Iluminatul public 
este, vorba marelui nostru Cara- 
giale, dar lipsește cu desăvir.șire. 
Noroc cu luna, care a mai lumi
nat cit de cît, atunci cînd <-->rul 
n-a fost acoperit de nori. Că în 
rest... (V.S.). »

VIDEO—PROGRAME. O noua 
surpriză, sperăm plăcută, pentru 
petro-,«meni. Urmărind diversifi
carea serviciilor și îmbogățirea 
ambianței din unitate, la resta
urantul „Jiul** în sala mică, zil
nic, intre orele 17 și 24, ni sc 
oferă prilejul dc a urmări video- 
programc muzicale. (AII.)

DIVERTISMENT. în ziua de 16 
februarie de la ora 20, va con
certa la Petroșani, din nou, gru
pul „Azur *90“. Spectacolul, 
la C iisa de cultură (A.II.).

Înțelegere. După cum a- 
flăm de la primăria orașului Lu
pani, urmare a înțelegerii spo
rite manifestate in ultimul timp 
fața de culte se va soluționa în 
scurt timp mutarea bisericii 
baptiste într-o altă clădire, pen
tru ca lucrările dc deschidere și 
modernizare ale principalei arte
re de circulație a orașului să fie. 
în sfirșit terminate. Ca și comu
nitatea baptistă, înțeleg necesi
tatea -i Iwmatizării bulevardului 
și membrii cultului unitarian din 
oraș (\.1T.).

Rubrică realizată dc 
Donl NEAMTU

NEliUNE
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DUPĂ RĂZBOI, MULȚI VITEJI...
ACTUL ÎNTÎI. Vechea moară din Lupeni. Astăzi este in pa

ragină. A fost dezafectată. Am găsit în clădire un fel de depozit 
pentru colectarea fierului vechi. Batem la o ușă și, în sfîrșit, gă
sim o persoană care să ne poată oferi un indiciu. „Moara a cum
părat-o un neamț. Zice că face nu știu ce, dap vine la îrrtîi apri
lie" — ni se spune. Afirmațiile sînt discutabile. Oricum, un fir. 
Dar și un zîmbet : 1 aprilie, ziua păcălelilor. Cine-or fi păcăliții 7 
Hai la primărie.

ACTUL DOI. „Nu știm nimic precis, declară primarul orașului, 
domnul Ioan Napău. Am vrut să facem în clădirea morii vechi 
împreună cu depozitul alăturat, sediul societății comerciale pro
prii a orașului. Amenajările necesare erau minime. Și toată lumea 
cîștiga. Dorind să cunoaștem proprietarul am aflat că terenul ar 
fi al minei Lupeni și clădirea ar fi fost proprietatea sau închiri
ată de IACCVJ, nu se știe precis. Și se vorbește că o persoană 
din Vulcan, împreună cu un cetățean vest-german, printr-un alt 
cetățean român ar fi cumpărat moara ca să deschidă o bancă de 
credit. Nu ne-a consultat nimeni. Primăria nu are nici un docu
ment. Nu știu nici măcar cine sînt cei care au cumpărat, — dacă 
este așa — moara. Poate la mină să aflați ceva". Poate.

ANTRACT. „Domnule director al minei Lupeni, știți cumva 
in patrimoniul cui este moara veche ?“. „A IACCVJ-ului". „Mul
țumim".

ACTUL TREI. Fiind vorba de un mijloc fix al unei unități 
subordonate RAH, ne adresăm domnului ec. Constantin Facea, cel 
mai în măsură să ne ajute la clarificarea problemei. Aflăm astfel 
o mulțime de lucruri. Clădirea a aparținut IACCVJ Petroșani. In 
prima parte a anului 1990 acest mijloc fix a fost casat — „L-am 
oferit pe un preț de nimic la ICRA Petroșani, ne spune domnul 
Fâcea. Personal am discutat cu domnul Corobea, directorul ICRA, 
și cu șeful dumnealui de la Deva. Valoarea reziduală a vechii 
mori — aproximativ 30 000 de lei, cu linie ferată cu tot. Amena
jări minime și „comerțul" aproape pe gratis, ar fi avut la dis
poziție un spațiu foarte bun. Dar n a fost așa pentru că ICRA a 
ezitat, a amînat, a renunțat". Cum și fosta conducere a primăriei 
Lupeniului consultată fiind, a dat din umeri, semn că nu-i tre
buie clădirea, IACCVJ-ul a anunțat prin afișaj, vînzarea la lici
tație a clădirii. O firmă particulară și-a adjudecat-o pentru apro
ximativ 900 000 de lei. bani intrați în contul IACCVJ. Ca o com
parație, precizăm că suma ar ajunge pentru plata salariilor în
treprinderii pe vreo două luni. De ce s-a decis vinderea la licita
ție 7 Și pentru că demolarea clădirii ar fi costat o sumă de peste 
zece ori mai mare dccît valoarea reziduală. Adică peste 300 000. 
O groază de bani. Cum va folosi firma particulară, spațiul cum
părat prin licitație, asta este altceva.

EPILOG. „A patra zi după scripturi", adică recent s-au trezit 
și ICRA și alți amatori. Se intenționează a se da o altă destinație 
spațiului și liniei ferate. Tîrziu. Cînd au fost întrebați, au dat din 
umeri. Acum dau alții din umeri. După război, mulți viteji... Cînd 
IACCVJ-ul a cerut 30 000 pentru clădire s-au zgîrcit. între timp 
IACCVJ-ul a încasat 900 000. Iar cei care s-au zgîrcit fluieră a 
pagubă. Curat comedie. Reluăm întrebarea pusă mai înainte : cine 
sînt păcăliții 7

Ilorațiu ALEX ANDRESCU

N I NJ A.» î bl F î bl Ajutor ș... ajutor
Policlinica și farmacia din Lo

rica sînt două extremități în cor
pul căminului nr. 1 al E. M. Lo- 
nea. Deși acum aproape că nu 
mai sînt familiști în acest cămin, 
totuși amintita întreprindere tri
mite cărbuni pentru ca să se 
pcată cit de cit încălzi calorife
rele pentru o posibilă zi de lucru 
cu p icienții și ci* cliențil. Și cei 
care bagă cărbunii sînt dr. Roșcn,

Notă
Gâlățan, Malide, asistentele și su
rorile. Dar nu despre acest ajutor 
este vorba. Dus la reparat la 
secția mecanică fină din Petrila, 
boilerul a stat peste un an acolo. 
Ce fel de cercetări s-or fi făcut, 
poate microscopice, căci la solici
tarea și presiunea timpului cei 
de la policlinică bat mereu la 
ușa secției- și îata că intr-o zi cu 
noroc li se aduce boilerul. în
cepe montarea lui pe perete, .vine 
meșterul să-1 lege și cînd colo 
nimic. Apa curge ca înainte, el 
nu funcționează, banii s-au înca
sat și unitatea încălzește iarăși 
apa și o fierbe tot pe reșou. în 
sala de tratament, igienizarea lip
sește, autoclava n-a funcționat 
luni de zile și aici noroc cu re- 
șoul. Localul este vechi, instala
țiile sanitare la fel, aparatura și 
mobilierul și mai vechi. Despre 
medicamente, materie primă și 
condiții igienico-sanitare și de 
lucru se vrea a fi vorba și des
pre AJJRAM, centrul de farmacii 
Deva, administrația spitalului o- 
rășencsc și a celui municipal. Un 
client a cerut să i se scoată mo
lanul fără injecție. Și i s-a scos. 
(D.N.).

— Hai. măi fraților, hotărî- 
ți-vă o dată : continuați cu 
fotbalul sau să vă caute ne
nea antrenoru' un joc mai 
odihnitor ?

Vali LOCOTA

SCURT / S S I

I
I 
)

Cuiul lui
Stupoare ! Întrebînd la primăria 

din Lupeni de ce nu s-ail atacat 
lucrările de construcție ale Spi
talului orășenesc, ni s-a răspuns 
că potrivit proiectului — Spitalul 
va avea 430 de paturi — o parte 
din terenul, pe care ar urma să 
fie ridicat edificiul, aparține u- 
nei instituții cu largi atribuții în 
îndrumarea spirituală a obștii. Se 
refuză însă orice dialog, deși pri
măria a făcut propuneri concrete.

Nastratin
Incredibil ! Este vorba de 2 100 
de metri pătrați, teren pe care în 
prezent, nu este construit nimic. 
Vom reveni. Oricum, nu poate fi 
lăsat fără spital un oraș în care 
în maternitatea actuală 
goangele, iar policlinica nu mai 
există demult. Inacceptabil pen
tru cei 40 000 de oameni din Lu
peni. Vremea politicii „cuiului 
lui Nastratin" a trecut domul*. 
(Al.II.).

Colcăie

Penuria de becuri electrice a ajuns într u faza avansată. Și 
casa scărilor, și-n apartamente, și-n vestiarele băii minerilor>| 
ateliere, 

beznă 
sînt 
Aflăm 
că în 
becuri 
milioane de becuri. Unde or fi acestea ? Nu e greu de ghicit... Mai 
ales că, după cum se aude și chiar se știe, două bec ui i fac un 
Iar. chiar și peste graniță. (I.D.).

Pe 
în iar de galeriile subterane ce să mai vorbim, e mai 

ca in „anii-lumină". Ca de ce e așa, toată lumea știe : nu 
becuri. Nu ne place, dar parcă ne reserm ou. 

din datele statistice publicate într-un ziar cea .•d 
1990 s-au livrat la fondul picții cu 8,1 Ia suta mai multe 
electrice decît cu un an în urmă, ceea ce înseamnă cam 4

11 m a n i t a r a

do-

Copil de suflet

la schimbarea prio- 
a buteliilor pe baza lcgiti- 
de veteran de război, am 
asigurări din partea Pri- 
municipiului Petroșani că 

se 
trimite pe traseu o mașină

Referitor 
ritară 
mațici 
primit 
măriei 
dacă* există destui solicitanți, 
v.i

care va 
miciliu. 
voie de 
prinzînd 
xactă,
la Primărie. (Șt.C>

distribui buteliile la 
Pentru aceasta este 
un tabel nominal, 
adresa completă și

tabel care se va depune

do- 
nc- 
cu

e-

(I ,-m.ir< din pag. 1)

tind â . i i iacă viața A nime
rit-! rău — a sărit din iac în 
puț, < um s-ar spune. Emil bea, 
o bate și-i toarnă la copii. I’u- 
lc?m 'a dc vorbă oi icind, vă spun 
totul, dar '-a nu fie el acasă", 
spune Rafila eu glasul stins, pri
vind prin rioi. Miră ;ă ne vadă. 
Are 27 d< ani, șapte copii nu- 
genți, din care numai doi ncasă... 
A cemnat fără condiții • „Mai 
lîine luați-o dumneavoastră, dc 
<1t să stea acolo"
• Acolr dormeam cu Anctițn

intr-un put, dar c ni a bine aici. 
Ca să-mi demonstreze, Nicolcta 
Începe să-mi aducă de prin du
lapuri rochii, păpuși, sumedenie 
dc jucării. La un moment dat, 
rămlne pe gînduri, ezitind, apoi 
Inel căznește

— Nenea, mic de ce n.i mi-au 
dat pachet 7

Nn știu dacă am spus ce'a. de 
fapt ca n-a mai așteptat răspun
sul, că avea de „lucru" prin ca
mera alăturată, așa că ani putut 
primi explicațiile.

— Eu sînt pensionar, îmi spu
ne domnul Mihai Zoriiă, iar so
ția plătește încă celibatul, pentru 
că, oficial, noi slnfcm fără copii

Avem de toate. Dc sărbători i-am 
cumpărat Nicoletei toate bunătiV . 
țile, dar la grădiniță ea a aflat ■ 
de pachetele care s-an dat pă- I 
rinților, pe baza tabelului de alo- J 
rație. Cum noi n-avem alocație... |

Mă pregătesc să plec. Nicolcta j 
mi însoțește plnă la li/i.

— Tu ai copn acasă 7
Mărturisesc ca da și-i promit 

s-o iau într <.i zi pe la mine, ..i 
-e joace cu «i. dar mi • mul- j 
țum-'ștc rn atil l'mtro utiuță l 
scont trei buline din liiitie co
lorată Una mi-o priU'le mie In 
piept, iar doua nu Ic if«-. i pen
tru copiii mei ('■ • lini pune

După două zile
Anunța! ’ mai mult tirtip la poșta Pctrila, apoi și la ziar, 

după npro.,pe două luni de nefuncțion.ire, telefonul 50 680 a f<Ht 
pus in fumțiunc S a îi|uns greu piuă la el, că e departe. .Adică 
toc mai la., l.onea Aci st telefon e ste instalat la policlinica di i l«» 
calitate și d< el se folo .<-,c în primul rin I personalul de aici, dat 
și mulți ‘Ctațeni < arc Im au l'-lcfon -ji roar î personalul pentru 
probleme urgente

întotdeauna au I -I serviți și m'c'c .itatea lui ede fără tăgadă. 
După ce a fost loparal a lum ționat doar două zile. E mult, i 
puțin A rr’.’i întreb uc i? Dar mai este una. Daca Intr-o zi 
inedi. u de ,:h i v ,’ -e n cei din l’elrda să nu v trateze dan
tura ■■ va ot Ic a lu.i!i drumul policlinicii din l.onea f Afi 
a\ e. i c 111. c 'i' ’ (D \
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Actualitatea internațională
Războiul

în cursul nopții de miercuri 
yi xil£i de joi au continuat cu 
intensitate luptele terestre in 
Arabia Saudită. Incursiunea tru
pelor irakiene pe teritoriul sau- 
dit, care s-a desfășurat pe o a- 
dlncime de aproape 2 000 de ki- 
lom tri după cum apreciază 

sursele din Bagdad a fost moti
vată ca o necesitate impusă de 
strategia de desfășurare a războ
iului. Riposta trupelor aliate este 
insă foarte dură, sute de soldați 
irakieni găsindu-și moartea pe 
clmpul de luptă, in vreme ce a- 
1 ații Iși cifrează pierderile la 
îproape 20 de soldațL

Irakul a anunțat că a pus la 
punct un nou plan de ofensivă 
terestră a trupelor sale, conslde-

..Un buchet de flori e cel mai frumos"
spune Dalai-lama

Poporui său U cheamă Kundun. 
adică Prezența, el considerindu- 
■e un simplu călugăr budhist 
,Ca să slujesc păcii, iată ce am 
rănit si Învăț*, spune Dalai-la- 
■u, a 14-a reîncarnare a lui Bu
dha, șef spiritual al Tibetului 
Din 1959. la nouă ani după răs
coala din Lhassa — unde au fost 
omoriți. In trei zile, zece mii de 
oameni — el a luat drumul exi
lului în 1960 și-a creat guvernul 
său, la Dharamsala, In nordul 
Indiei, unde muncește fără ră
gaz pentru ca Tibetul, unde ge
nocidul a făcut 1,2 milioane de 
marți in 40 de ani, să nu piară 
de pe p6mint

Acum aproape 2 600 ani Budha 
Iți formula mesajul, născut din

• EONN. Aflat in vizită Ja 
Bonn, ministrul de externe al 
Letoniei a cerut reprezentanților 
princ.palelor partide din Gcrma 
nia să sisteze ajutorul monetar 
și material către URSS, motivln- 
du-și cererea prin tot mai pro
nunțata accentuare a dictaturii 
prez’dențiale in țările baltice.
• VILNIUS. Președintele Litu

aniei, Vitautas Landsbergis. și-a 
exprimat protestul pentru hotăr- 
re” lui Mihail Gorbariov, de a 
ordona activitatea patrulelor pre- 
«idențiale pe teritoriul Lituaniei, 
calificind această decizie drept 
un act de accentuare a dictaturii. 
Totodată șeful statului lituani. n 
•> ar unțnt că pe teritoriul Litu
aniei nu vor fi valabile ordinele 
de la Moscova, dacă nu vor fi

rl
VĂRSĂTOR

<20 ianuarie — 1» februarie)
Euforia care v-a cuprins, apa- 

ren» inexplicabil, are la origine 
un fapt real.

I’FȘTl
(19 februarie — 20 martie)

Veți primi un cadou scump 
car>? Vi va dovedi că e mai te 
rlcit cel ce dă, decît cel care pri
mește

IIERIIEC
191 martie — 20 aprilie)

Tranzacția pe care ați inche- 
lat-o «e va finaliza favorabil, 
dacă ajungeți la timp, acolo unde 
.înteți r.șteptat(ă).

d i n
rînd incursiunea din Arabia Sau- 
dită ca un prim pas spre elibe
rarea acestei țări de trupele a- 
mericane.

Casa Albă, Insă, nu consideră 
atacul terestru al Irakului ca în
ceputul adevăratului război teres
tru, ci numai ca o încercare a 
Irakului de a-și consolida pozi
ția.

Irakul a recurs din nou la ar
ma poluării, deversînd in apele 
Golfului o mare cantitate de pe
trol. Mareea neagră care se de
plasează spre sudul Golfului a- 
vînd o lungime de 60—90 km și 
o lățime de 15 km este cunoscută 
drept cea mai mare maree nea
gră din istoria omenirii.

Șapte nave de luptă irakiene 

experiență omenească : stăpinirea 
de sine și respect pentru celă
lalt. Născut In India, într-o fami
lie regală, Budha a ieșit într-o 
zi din palat ți s-a întllnit cu un 
bătrîn, un ciumat și un cortegiu 
funebru. „Pentru ce suferă acești 
oameni 7“ — și-a întrebat însoți
torul. „Pentru că asta-i viața, 
prințe*. La 35 de ani, după ce a 
căutat adevărul pretutindeni, el 
s-a așezat să mediteze sub un 
arbore Și în trei zile a atins Nir
vana (starea de Iluminare). Toc
mai descoperise Drumul de mij
loc, cale spirituală care condam
nă orice formă de extremism. O 
jumătate de secol după moartea 
lui Budha, ca persoană istorică, 
comunitatea călugărilor se sepa-

SCURTE ȘTIRI*

validate de pailainentul dc la 
Vilnius.

• GRUZIA. Parlamentul Gru- 
ziei a adoptat o nouă lege de or
ganizare a conducerii locale. Po
trivit acesteia, orașele și comune
le vor fi conduse de prefecturi, 
satele ți cătunele de organe lo
cale ale administrației de stat 

VARȘOVIA. Președintele Po
loniei, Lech Walcsa, a avut o in- 
tilniie cu ministrul de interne ți 
ministrul apărării naționale din 
Polonia, principalul subiect con- 
stituindu-1 securitatea internă și 
apărarea țării, în condițiile In

O R O S c O ?
TAUR

(21 aprilir — 20 mai)
Totul atlrnă de un fir de păr 

— nu supralicitați I
GEMENI

(21 mal — 2| Iunie)
Uneori limba poate tăia gltu)

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Veți trage lozul cel mare
T FU 

(23 iulie — 22 august)
Riscați să picați nepregălit(ă) 

Intr-o situație confuză, creată 
artificial cu un scop bine deter
minat

I E< IO ARA
(23 august — 21 septembrie)
Femeile pot fi privite și alt 

fel decît prin prisma relațiilor 
cu -i'xul op'.r

Golf
au fost distruse în cadrul unui 
atac al forțelor navale aliate spri
jinite de avioane de luptă și e- 
licoptere speciale construite pen
tru asemenea operațiuni.

Regele Fahd al Arabiei Saudi- 
te și președintele Egiptului, Hos- 
ni Mubarak au făcut din nou 
apel către Saddam Hussein de 
a-și retrage trupele din Kuweit. 
Apelurile celor doi șefi de state 
survin în urma discuțiilor pe 
care aceștia le-au avut cu con
ducătorul Libiei, colonelul Mo- 
ammer El Gadaffi. După cum 
precizează surse autorizate se 
pare că o parte din țările arabe 
intenționează convocarea Consi
liului de Securitate al ONU, pen
tru a se pune capăt războiului.

ra In două școli : Hinayana (Ca
rul Mic), practicată în India. 
Ceylon, Thailanda, Cambodgia. 
Birmania, și Mahayana (Carul 
Mare), prezentă în China. Sibe
ria, Mongolia, Japonia, Indonezia 
și Tibet. Astăzi sînt în lume 313 
milioane de budhițti. Dalai-lama, 
originar dintr-o țară în care Ști
ința spiritului a devenit o artă, 
este considerat ca un papă al 
oamenilor. Budhismul tibelan 
Mahayana este cea mai desăvîr- 
șită prelungire a mesajului lui 
Budha.

Dalai-lama. căruia i-a fost de
cernat In 1989 premiul Nobel 
pentru pace, crede în coexistența 
religiilor spunlnd : „O floare e 
frumoasă. Un buchet de flori e 
cel mai frumos*.

care dezordinea socială și starea 
infracțională au crescut la nivele 
alarmante.

SOFIA. Începînd de la 1 fe
bruarie 1991, in Bulgaria se va 
aplica liberalizarea prețurilor la 
toate produsele. Potrivi^ unor 
calcule estimative prețurile vor 
crește cu 500 la sută la toate 
produsele și cu 400 la sută la e- 
n.rgie electrică, termică, com
bustibil și gaze naturale, în vre
me ce salariul minim se cifrează 
la 420 de leva. In care se includ 
și compensațiile care pot ajunge 
la 270 leva. Dacă situația o va 
impune, precizează surse guver
namentale, începînd cu 1 martie, 
nivelul compensațiilor va putea 
crește pînă la suplinirea diferen
ței dintre salarii și prețuri.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

Ar fi momentul să vă desprin
deți dc fusta mamei.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
iubirea are alte legi — cu cit 

dai mai mult, primești mai pu
țin

SAGiTATOR
(22 noiembrie — 20 dc< embrie)

F.xrtă și fu-te mai scumpe de- 
ctt cea rare vi s-a oferit, dar 
valoarea nu stă în preț.

CAPRICORN
(21 decembrh — 19 ianuarie)
O surpriză de zile muri, care 

se va dovedi, pină la urmă, un 
balon de ‘ăpun

Redacții) ziarului „Zori Noi"
informează pe cei interesați că anunțurile dc mică publicitate se 
primesc la administrația ziarului, in zilele dc luni, marți, miercuri, 

joi și vineri, între orele 9 și 13, pe baza buletinului de identitate.

Audiențele se desfășoară in fiecare zi, între orele 10 și 13. In 
afara acestui program, nu este permis accesul persoanelor străine 

în redacție. Este preferabil ca problemele, a căror rezolvare se 
solicită, să fie expuse, succint, in scris.

Pentru timpul dumneavoastră liber
VINERI

I februarie 1991

9,00 Horos"opul zilei.
9,10 Actualități.
9,20 Film serial (reluare). 

Viața lui Berlioz. Ep. 2.
10,10 Preuniversitaria.
10.50 Campionatul mondial de 

schi alpin — proba femi
nină de slalom special (man
șa I).

12,00 Bijuterii muzicale.
12.30 Vîrstele pc.iculei (reluare).
13.30 Avanpremieră.
13.40 Actualități.
13.50 Campionatul mondial de 

schi alpin — proba femi
nină de slalom special 
(manșa a II-a>.

15,00 Orașe și civilizații (reluare).
15.30 Muzica pentru toți.
15,55 Limba noastră.
16,25 Tragerea Loto.
16.35 Emisiunea In limba ger

mană.
18.35 Lumea științei.
19,00 Puncte de vedere. Astăzi : 

Opoziția.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Roman-foileton.

Prețul succesului. 
Ultimul episod (seria I).

21.50 Studioul „E*.
22.30 Simpozion.
23,15 Gaudeamus, Emisiune cu și 

despre studenți.
0,00 Actualități.
0,05 Jazz-fan. Jazz-vocal cu : 

Billie Holiday, grupul Taxe 
Six. Invitată Anca PargheL 

1,00 Tele-Top.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

UN SINCER „La mulți ani 1“ 
pentru Gălățan Dragoș din par
tea lui Titi, Nadi și Petrina. 
(3391)

MhNZARI

VÎNIJ înscriere „Dacia* cu ri
dicare imediată, „Lada 1 200“ și 
magnetofon polonez mono. Tele
fon 42502, între orele 17—20. 
(3401).

V1ND „Dacia 1 300“. Telefon 
42736, Petroșani. (3409).

VlND urgent videorecorder, 
Petroșani, strada Republicii bl. 
101/63. (3111).

OII.RTF DE SERVICIU

CAUT femeie pentru îngrijire 
copil mic. Petroșani, Ilie Pinti- 
lie, l>l 6 ap. 67, sc. 2, etaj 7, 
după ora 14. (3105).

I’IERDEPI

PIERDUT ștampilă Unitatea

S 1 M B A T A
2 februarie 1991

8,00 Micul dejun TV. • Horo- 
scod • Muzică • Jocuri • 
Știri • Gimnastică • Avan
premieră TV • Rețete • 
Sfaturi • Modă.

9,00 R ti--’-; -]jn =>mîîjuni!c ’n 
limbile maghiară și rer- 
mană (reluare).

9,50 Actualități.
10,00 Pro Patria.
10,50 Campionatul mondial de 

schi alpin — proba femini
nă de slalom uriaș (manșa 
I).

12,00 Ora de muzică. 40 000 de 
ani de muzică (VI).

13,00 Actualități.
13,10 Istoria religiilor. Istoria 

creștinismului (XVII).
13.40 Tele-club.
17,30 Mapamond.
18,00 Feriți-vă de măgăruș.
19,00 Melodii îndrăgite
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Viața parlamentară.
21,05 Film artistic.

Visul de aur.
Producție a studiourilor a- 
mericane.

22,45 Săptămina sportivă.
23.15 S-a întîmplat de Anul Nou.

0,05 Actualități.
0,10 Film serial.

Jakc și grăsanul.
Producție a studiourilor a- 
merișane. Cu : William 

Conrad, Joe Tenny, Alan 
Campbell, Rebeca Bush E- 
p'isodul I.

1,00 Video-discoteca.

/

99 ICSA și AP Petroșani. O de
clar nulă (3407).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Borbely Alexandru, 
eliberată de Uzina de preparare 
a cărbunelui Petrila. O declar 
nulă. (3112).

PIERDUT plasă în care se gă
sea o placă cu circuite integrate 
și o schemă pentru televizor 
„Olt* seria 211. Adresați, tele
fon 42927. Recompensă. (3406).

PIERDUT certificat calificare 
în meseria dc „miner în subte
ran* seria B-476388 cu nr. 2027/ 
84/4 06 45, eliberat dc E. M. Ani- 
noasa. îl declar nul. (3404).

DECES

COI EGII dc serviciu din 
Laboratorul clinic Petroșani 
sint alături de colega lor bio
log Ixiclriincr Adriana in mo
mentele de grea încercare pri
cinuite «Ic decesul tatăiui-Mi- 
ci u. Sincere condoleanțe. (3111)
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