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Schimbarea la față 
a SRI-u'ui

Recent, am comemorat „Schim
barea la față", sărbătoare < reș- 
tină care avea să-și pună am
prenta și acupra Serviciului Ro
mân de Informații. Din datele pe 
care le deținem plnâ în acest 
moment, nu putem trage o con
cluzie definitivă asupra rolului 
jucat tn această afacere de înalt 
prea sfințitele fețe bisericești sau 
de „consilierii" americani ai pri
mului ministru. Cert este doar 
faptul că o r.^rie rlt. tineri ofi
țeri de informații au fost puși 
pe lilier, din motive care cons
tituie secret d„ erviciu Din 
cite am aflat, , parte dintre 
aceștia s-au orientat .-.pre do
rn n iul presei, tind., experiența 
Io: ponte fi api'- ;atâ la Justa va
loare, In timp ce alții mei speră 
incă In rezolv «rea favorabilă a 
contestațiilor p a: . au drep
tul să le depună în termen le

ii. Nic| unul nu s-a insera
I n'.ru ajutor de romaj.

• E drept că „» fo-.t onccdinți 
s ofițeri din . vc< h<«;i gardă", 
t ipt ce duce • u clndul la „epu- 
i îri", menite ■ f >- • curățenie în 
ograda proprii- dar din moment 
cr- dosarele ct activitate ale o- 
tițerilor foste securități nu slnt 
chiar de domeniul public, orice 
speculație pi tr.-iz.- o doză de a- 
i ■' o-.imație

St- <lilii(ii- b| jju, a. , Iiatln i
t IMI’Ol
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Spo sfț; unte
Qoi“ S.. A. uii 
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’ 1 iriG <•< e 
Vine și fanfara

? ocîc(atc<ji comercială „Zori 
Participă echipeie divizionare din 

Prezintă — Sebastian Doinozin^ii t
iie sînt înregistrate de televiziune 

î crucile și copih* — gratuit

1 •

Răbdare și tutun
Mă duceam, cu foarte puțină 

vreme în urmă, într-un orășel 
din Vestul țării. Nu aveam ben
zină suficientă, așa că, ajungînd 
Jn Deva, unde este o stație mo
dernă, m-am așezat frumos la 
rînd. Abia după trei ore și ju
mătate am aflat de ce înaintam 
atît de greu: ajunși la pompe, 
intr-o proporție covîrșitoare, au- 
tomobiliștii deschideau portba
gajul și umpleau mai întji ca
nistrele, cite trei, patru, chiar 
cinci, apoi rezervoarele. M-am 
convins că situația era identică 
și jn Arad, Timișoara, nu doar . 
în Petroșani, Se’petrece o schim
bare de mentalități, că te cru
cești nu alta. Individualismul — 
de înțeles, de altfel, întrucît in 
țările industrializate oamenii nu 
au timp efectiv să poposească și 
cu gîndul și cu fapta la cei
lalți concitadini — este însoțit de 
o precară stare de civilizație, ceea 
ce era de neînțeles pentru turiș
tii Străini, care priveau uimiți 
spectacolul de la acel Peco.

Intjmplarea își are relevanța ei 
îndeosebi în actuala situație de 
criză cvasi-generală Ce o stră
batem, cu indiferență, cam de- 
multi.șor

Psihologic vorbind, sînt ten
tat să le dau dreptate oamenilor 
speriați de ritmul creșterii pre
țurilor. Că acest proces a fost, 
deliberat, scăpat din mînă și a- 
cum a devenit, incontrolabil, este 
un adevăr. Cit despre benzină, 
sînt trei clemente distincte : pri
mul, mai simplu, este pericolul 
unor evenimente triste, din pri
cina înființării unor depozite în 
condiții improprii. Al doilea : 
știam cu toții că urmează o a- ■ 
liniere a prețului benzinei la cel 
practicat jn continent, prea de
venise o metoda ca automobiliș- 
tii să o vîndă străinilor care știau 
oi ce știau.

In sfirșit, al treilea element ce 
trebuie luat în calcul : România,

Minerii in ajutorul 
sinistralihir

După cum ne-a informat dom
nul Ilie Torsin, viccliderul Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea 

Jiului, o delegație a Ligii s-a de
plasat în zonele calamitate. Se 
va putea cunoaște astfel direct 
efectul inundațiilor. Ajutorul 
minerilor va fi înminat direct, 
fără a mai trece prin B.C.R. Fi
nă marți se estima că suma do
nată de mineri se ridică la 10 
milioane h l. La acest ajutor ‘.e 
adaugă și sprijinul dat prin eo. | 
leclarea de îmbrăcăminte pentru I 
sinistrați și prin donarea unor 
materiale strict necesare pentru 
reintrarea în normal a vieții. 
(Al II )

Arbitrii întîlnirilor
SI.RIA I

\l <;i SI'; Minerul Umani
— Minerul Lupenl: Ionel Pușcaș
— centru, I. Avram și Magdali 
na Brînză la margine. Arbitru 
d,- rezervă — Adela Florescu.

9 Al GUST : Minerul Uricani
— Jiul C'cteraș — centru, S. !■ ar
deau și Z’ite Petru, la margine. 
Arbltiu de rcz'-ivâ - Suutl.

10 Al GllST : Minerul Laponi 
lini: Ionel Pilșe. ș - centiii.

Kii,/ai și l’ăti ,'iștu. la margine 
A i hi! i u de re. ivă !<■ i I>.

SI AU \ a II a

x \l Gl >1: Mmeiul Paroșcni 
Paiingul Petrii,-i Lunea: l’opa 

l’e'ii — centru, CTi-.tca și Ciul
ea, la maigine Aibitiu du rezer
vă Diaconi ir, Minerul Ani- 
H".vi - H n ml Viii, an. Z.l.ile 

țară producătoare de petrol a 
ajuns sa-1 importe. Nu este nici 
un mister la mijloc, ci nevoia 
reală și acută. ( um și cit pe
trol se mai extrage acum din 
această prețioasă bogăție, mi_a 
fost dat să aflu nu de la televi
zor (cu rolul ei informativ des
pre platformele petroliere din 
Marea Neagră, vă amintiți? 
n-aveau tuburi, adică țevi), ci 
dintr-o altă întîinplare. Făceam 
conversație cu un om. pe care a- 
tunci l-am văzut prima oară, și, 
fiind in criză de subiecte, l-am 
întrebat unde muncește. Mi-a răs
puns că la Țieleni, deci acolo un
de se extrage țiței. Am devenit 
atent, cheslionjndu-l dacă scol 
mai puțin ori mai mult. A în
ceput să pufnească nervos: „mai 
nimic, pentru că ni se dUc dra
cului motoarele. N-avem filtre, 
n-avem ulei. In locul uleiului 
sîntem nevoiți să punem țiței 
și ăsta conține noroi și sare. Așa 
rămîncm fără motoare''. Așa 
merg lucrurile, pierdem ca și 
cum am sta pe roze. Dacă mai 
adăugăm — și e absolut obliga
toriu — că în România postrevo
luționară muncim cum muncim, 
doar 5 (cinci) zile pe săptămînă. 
este explicabil do ce tot slăm cu 
ochii ațintiți după capital și in
vestitori din lumea largă. Au
zeam, într-o emisiune de radio, 
că japonezii sînt foarte stresați • 
la o parte din ci li s-a dat 
week-cnd și n-au ce face în n- 
ccsto două zile. Se zice că me
dia vacanței (concediului) este 
pe japonez de 7 (șapte) zile pi
an. Ei știu să muncească, jn 
rest, cînd îi vedem și pe la 
noi, fac fotografii sau filmează 
cu sîrguință. înarmați cu răb
dare Și tutun, bune în toate îm
prejurările le putem da lecții.

Tilieriu SPĂTXRl'

Chei și bani
Aproape zilnic ne sin; aduse ia 

redacție chei găsite, te miri pe 
.unde. Revenim cu precizarea că 
redacția noastră nu este birou 
de obiecte pierdute și vă rugăm 
pe toți cei care ați pierdut chei 
să vă prezentați astăzi, la ora 
13, la administrația ziarului, pen
tru a intra în posesia lor. Dună 
acest termen, price cheie sau 
legătură de chei aflate in cus
todie la noi, se vor elibera nu
mai ‘pe baza unei taxe, al cărei 
cuantum urmează a se stabili 
in scurt timp. Această decizie 
este motivată de faptul că orice 
anunț inserat în ziar ocupă spațiu 
tipografic, care, în final, în
seamnă bani.

Ultima legătură adusă llt re
dacție cuprinde, pe același inel, 
3 chei de lacăt și 3 chei yalle, 
cu diverse semne de recunoaște-

Petru — centru, Ceteraș și Le >r- 
dean l<i margine. Aibitru do re
zervă Sucin.

9 Al Gl -ii' : Minerul Vulcan

Minorul Paroșcni: Gheorghe 
Emilian — centru, Cîrstea și Ciu- 
lavu l.i margine. Arbitru de re
zervă — Vivica •_ Minerul Ani- 
noj-.i — Parîngtil Lonca : C’irs- 
tca — centru, Dtidaș șl Morarii 
la margine, \rbitiu de rezerva
-- I. Snrm.

II) AlGlSI M.neiail Anina i- 

a Mim rul Paio-.eni: Pânllță
- lenlrii, Trifoi și Popa la mar
gine. Arbitru de lezorxâ — 
Wrilt 1', Minerul Vulcan - Pa 
ringul Pi-tiila Lone r Ccf< r.iș -- 
varm, I ’-ordian -i Qrstoa la 
margine. Arbitru de iczeiAa — 
< >1 ■ ■ r a I jn.iniiol.
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Uude-i garda? Dar numai garda?
In cadrul opiniilor exprimate 

<le curind de mai mulți mineri 
ai Lupcniuliu, referitor la starea 
societății ți viața lor de fieca
re zi, a făcut notă distinctă o 
întrebare pusă de unul dintre in
terlocutori, Ion Șerbănici, tînăr 
miner, unul din liderii sindica
tului minerilor. De fapt, nu era 
atit o întrebare, ci, mai mult, o 
nedumerire, invocată spontan și 
sincer : „Am putea sta mai bine. 
Și in economie, și în viața soci
ală, in viața noastră de fiecare 
zi. Dar, dacă lucrurile stau mai 
prost ddfcît meritam, dccit ne
am fi așteptat, aceasta are o 
singură explicație. Sînt prea 
mulți interesați ca treburile jn 
aceasta țară să meargă prost. 
Problema e : cine sint ei și care 
sint ateste interese ?".

Gindurile exprimate de fină- 
ini miner nu sint speculații, l’un 
o problemă, exprimă o nedume
rire născuta dintr-o realitate 
prea cruda p Uru a nu fi ade
vărată, pentru a nu fi adeverită 
de prea multe fapte din viața de 
liecare zi. Ce p< te fi mai fra
pant din toate aceste fapte, ie 
poate fi mai e-.'l.lt int de, it c -ea 
<e contrarază majoritatea popu-
lației : iberanta > -< ilad.ue a
prețui dor. s'ump risi x î-'tii, pers
pectiva Uirăciei p.'iijru toți acei 
care sint și vor fi nrv.iiți a
trăiai ă din leafa ji pcns:a lu
nară. „Ce om visat și ce am riș- 
’igat vorba tot a unui miner
care dup i ce a trăit vreo trei dc
• enii jn subit anele minei. i
• intăre.t,. r. emnat, dar nu i
fcirâ îngrijorare, 7ansclc de i-»i
hai î n tilm.i | OH •’ ’ «nit

J ( Scl ne ierți că n-am iertai
1 ,1b. . •impla i lunii o os. tu eu- ’.d, ne.>iin mtof la >stin< tc)>-
1 n i-mm i ocinilabi, il< ?muț cit p'imare intr-u <1 pa. i <tdeini.
1 Pumn* mc ■ m <• l rag.' dc la ( >au- tirul, ■ 'i plvtolul sub sutană,
1 a Ui Ir .... fu* ?c n. M ■ pri.' is dc l;i moar- • ■1 n Ieșit In mulținc sA( . a lui, O • la impiiștarca lui. < am :l i A 1 i'.i. mistrii
I mai milll ■ an mai puțin fără 1 n rci tltol jn cor. c&lfil șl1 de la 1 ‘ u iiidecatii. 1 ara o judi atu ■ n timr ș 1, i mb hlpnmtA. fam

Irsaplă . \m avut noi dreptul ,i tutelegem nimic : , Și nc
4 IJumn»•XVII”. A' • cuvlnk i ni ra . bunam atif dc i r ud Z . > , șt'Iilc noastre, pre>uin

«lU ICI 1* < >arc ■. ii baioareii Nașterii Dom- nu 'it.im greșitilm noș-
| *C i|. .i | jr >| 11| P.•vel. In vro* rmlui a primii vreodată un . a ne ,im rugnt. Hună( in«l Impiornli Itoniiiii er .i pumnal mai aduic inlipt m i . , ajuns |a cer..,
1 1 1 in. i ’lo revin cu piep*, i in decembrie ’89, A> um nc «perlei» vă vine1 n ir1u.llJ.ih ’ noim. clnd ' jnd a fo .1 detronata iertarea— In tu) lumii, Nn «. pi imn da-
1 II>•11I 1 (W)fW* Vil *i|"nrli p! jn ’ipii:il uipicin a) Mintui- t ., >mi nir> ,t ’ ,o< te un a
1 ini iilni 7 ( o mgi'lc iu 1 e'i bîn- . >...,. rmniiir < hun A|M)s

Dar, mai puțin resemnat a 
fost tonul unei tinere muncitoa
re, mamă a mai mulți copii, care 
ne întreba telefonic, intrigată 
dacă există .și la noi „Garda fi
nanciară". Și dacă c, unde c și 
ce face ? Pentru că, ceea ce se 
întîmplă cu prețurile din măce
larii — al cărnii de porc cu gră
sime, al cărnii de vită calitatea 
II, ajunse nici mai mult, nici mai 
puțin la aproape 200 lei kilogra
mul — e revoltător. Dar ce să 
mai vorbim despre... ți tînăra 
ne-a înșirat și prețul brînzei-tele- 
mea, ajunsă la 160 la poicnari, 
dar 180 lei/kg la comerțul de 
tat. despre ouă c ire, într-o lu

nă, au ajuns la 6 lei bucata, des
pre penuria, dar mai ales scum- 
pctca fructelor și legumelor de 
,ezon ?!

C'o mai una-alta, cine nu cu
noaște, nu trăiește scumpirile, 
.•ine nu plătește din propriul bu
zunar, iot mai ,,subțire", prețul 
trecerii l.i economia de piață ? 
Tranziție, liberalizare, inițiativă,

• conomic du- piață... Multe și la 
grămădi... Sintetic exprimați, pen
tru mulți neînțeleși la început, 
nj'ești termeni încep să fie 
transpurenți și să însemne nu 
■iticva d.'cit degringoladă, haos, 
’iauda, îmbogățirea unora prin
,.e ula și hoție și, totodată, să

rai irea altora, a i 'lor mai mulți, 
a țar i. Mi la noi nu se dezmin
te tic loc afirmația dintr-o pre
fira a Papei Toan Paul, ținută 

nu de mult In Polonia șa natală, 
um a in ț.’uile fo 'ului bloc

• asaritean, cultului m.n • . m ie- 
ninPmiilui i-a Iu t Io. ul i nitul 
Panului...

Algadevăr . • m ■ • ■

de peste un an bunul public — 
al întreprinderilor și fabricilor. 
Dar se jecmănește tot mai vizi
bil și fără reținere buzunarul o- 
mului simplu, al cumpărătorului 
prin regimul prețurilor liberali
zate .și după liberul arbitru al 
producătorilor, dar îndeosebi 
după pofta de cîștig a mijlocito
rilor diferitelor produse. Nu e 
vorba numai de comerț. E vor
ba, în general, de administrarea 
bunului public, a economici care, 
odată cu descentralizarea, a în
căput nu în puține cazuri, pe 
mina managerilor mai noi sau 
tot vechi, dar tot nu în puține 
cazuri, la fel de avizi de bani 
și corupți ca și cei de pe alte 
timpuri. Apare pe văzute și mai 
ales pe nevăzute, tagma milio
narilor necinstiți și jn fața că
rora legea tace mile... Climat 
propice prin care „norocoșii” 
baftei și imposturii, ai fraudei ți 
speculei, ai competiției aberante 
pentru bani devin „mai marii 
zilei". O adevărată mafie despre 
caro a vorbit, recent, într-unadin 
seri, înlr-o emisiune televizată, 
chiar primul nostru ministru. A 
vorbit despre o „mafie a noas
tră” carc-și bate joc de bunele 
int< nții de redresare a economi
ei, de sărăcia țării. A vorbit con
trariat, cu fermitatea-i bine cu
noscuta. Dar despre un sistem 
mafiot a vorbi doar, fie și cu 
ontrarielate și fermitate, c în

că puțin... Trebuie și fapte pe 
musiu.i. Vorba tinerei caro ne-a 
sunat la telefon : „Unde este 
calda financiară IJ.n numai

l<>.m III Itl K

Viața economică
La noi, ca la nimeni

.Așteptăm, cam demult poveste, binefacerile economie; de 
piață. Mai este mult, se pare pină la abundența de bunuri, care 
să poată fi cumpărate la alegere, conform dorințelor, posibilită
ților și preferințelor cumpărătorilor. ln schimb, creșterea prețu
rilor a scăpat de sub control, liberalizarea prețurilor 
a fost calificată, pe bună dreptate, drept înjugarea boilor 
după căruță. Prețurile au crescut, dar înainte de a fi create con
dițiile economice de structură necesare bunei funcționări a me
canismelor economiei de piață. Astfel s-a ajuns în situația abe
rantă în care producătorii, în mod normal falimentari, își acoperă 
cheltuielile excesive și ncraționale. în condiții normale, conform 
mecanismelor implacabile ale economiei de piață, agenții econo
mici și producătorii care nu-și pot acoperi cheltuielile de produc
ție, dau faliment și dispar din structura economiei. La noi, însă, 
prin creșterea necontrolată și nerațională a prețurilor, agenții 
economici și producătorii își mai .pot acoperi cheltuielile. Dar 
pină unde se poate merge pe această cale ? înainte vreme, so 
acordau subvenții pentru salvarea „întreprinderilor", care, de 
fapt, ar fi trebuit să dea faliment. Acum, însă, prin creșterea ne- 
controlată a prețurilor, cei ce plătește oalele sparte, în ultimă 
instanța, nu este guvernul, ci cumpărătorul. Mărfuri sînt puține. 
Prețurile cresc și au ajuns la o limită dincolo de care nu mai pot 
fi suportate. Rafturile multor magazine stau mai mult goale. Vo
lumul de mărfuri oferit comerțului este maî mic. Prețul cărnii, 
bunăoară, s-a triplat. Dar măcelăriile oferă rar s> cantități mici 
de câine. Concurență înlre vânzători nu există, datorită lipsei 
produselor. Comercianții, care cunosc puterea de absorție a pie
ței, din practica vînzărilor zilnice, nu îndrăznesc să solicite co
menzi pentru mărfuri care au prețuri mari și se vând greu. Deci, 
la noi, ca la nimeni. în actualul stadiu al reformei economice, 
consumatorul este departe de a putea alege ce și cît să cumpere, 
după dorințele, posibilitățile și preferințele sale, deoarece pe 
piață, în magazine, se află pus în vânzare un volum insuficient 
de mărfuri. Iar ceea ce e mai îngrijorător, sîntem în ipostaza 
de cumpărători și consumatori „obligați" să cumpărăm la prețuri 
mari, produse de proastă calitate. Exemplele sint multe și peste 
tot, la îndemina fiecăruia. într-o recentă emisiune la TV a fost 
prezentat Un caz semnificativ. în bidoane de 2 1, frumos etiche
tate cu hirliuțe colorate, se ofereau la vânzare — și se vindeau 
zilnic, nu glumii ! — sucuri concentrate din fructe exotice, cum 
sint portocalele, ananasul, lămiilo și altele. în realitate, însă, 
bidoanele respective conțineau „concentrate" de produse sintetice, 
colorant i și substanțe aromatice artificiale, oferite la vânzare cu 
prețuri piperate, de peste 500 lei bidonul, intr-o țară civilizată, 
producătorii care fabrică și pun în vânzare produse artificiale 
sint obligați să specifice acest lucru la etichetarea mărfurilor, 
în caz contrar sint pasibil; de pedepse grave, fiind considerați 
drept infractori. La ce nivel de prețuri vor ajunge oare, la noi, 
carnea și produsele de carmangerie, mereu aceleași, de aceeași 
calitate și chiar mai proaste, pină cînd se va sensibiliza cineva 
și va opri astfel de aberații din domeniul comerțului ? Cineva 
trebuie să pună stavilă la vamă, produselor de import, care nu 
prezintă garanții de calitate ! în aecst context, mi se pare bine
venita recenta Ilolărîre a Guvernului cu privire la supravegherea 
calității produselor și serviciilor in scopul prevenirii și combaterii 
faptelor care pot afecta viața și sănătatea oamenilor, animalelor, 
orj calitatea mediului înconjurător. Se stipulează clar că agenții 
e onomici poartă întreaga răspundere pentru calitatea produselor 
livrate, comercializate sau a serviciilor prestate. Sancțiunile sînt. 
destul de severe, impotriva celor ce încalcă prevederile acestei 
Ilotărîri. Dar structura organismelor de control este firavă. La 
nivel centra] exista Oficiu] de Stat pentru Calitate, din cadrul 
Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate. La 
nivelul județelor sint filiale ale acestei comisii. Djr agenții eco
nomic i, producători i prestatori de servicii sînt o puzderie ! Se 
vede treaba că mai avem de făcut mulți pași pe calea reformei, 
pină vom ajunge • i construim structurile de caro depinde buna 
funcționare a mecanismelor benefice alo economiei de piață.

5 ioni STIlAl.T
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Și frumusețea sC insață, după 
< um aflam de la Casa de cultili 1 
Petroșani, care organizează 
cursuri de cosmetica jn perioada 
1.5 august — 15 septembrie. Re
lații !<i telefon 11 IHA.

I ude sini serile .... .
11luiiI' . ni,| ne ml iii.lr.ini l.i 
tuna e.istiia i(l sii |iin.î , 
un> Iii,! devenea iiilnnetii 
I ude sini ’ I ude sinii ni ?

f•
' , spuneau ca Urșitul este 
aproape". I’oale ea, intr-un a- 
numit sens, lumea c . t u șită 
deja, do multă vreme. dar 
luata ad-lilcram, in sen ij dis
pariției fizice a omului de pe 
l’amint, expresia c puțin de
plasată. .Acesta nu o dccit jn- 
cpulul durerilor. Sa ne rugăm 

lui Dumnezeu să nu ne încer
ce peste puterile noastre. Sa 
ne rugăm sa ne .iuda pljnsul. 
Sa ne rugăm cu cminlclc noas
tre: „Și să ne Ierți, Doamne, 
< a n-am iertat, !”,

Stelan < IMI’Ot

)
1

IIi

Preturi mari 
la sticle goale

Din ai c ,sta aptămma iii
modificat prețurile la ambalaje
le din sticlă achiziționate de Ia 
populație, do către unitățile co
merciale. Conform noilor regle
mentari aceste,, ju cunoscut Ur
mătoarele majorări : sticle de
1 litru, de la ti la 12 lei, sticle
de 700 ml (obișnuite), de la 6 Ia 
12 lei, sticle dc 700 ml. (șampa
nie), de la 7 Ia 15 lei, sticle de 
.>00 ml. dc la l a 8 lei, sticle de
2 >0 ml, de la .3 a 6 lei. borcane
de 3 litri, de I > 7 la 15 lei, borș
cane de 1000 ni, de la 6 la 32
lei, borcane de 800 ml. dc la ți 
la 12 lei, borcane de 420 ml. și 
dc 230 ml, de la 4 la 8 Ici. Dc 
la conducere.i comerțului sîntem 
asigurați că nu exista nici un 
fel de restricții m preluarea am
balajelor din st . hi de la popu
lație, unitățile comercial..' avînd 
obligația sa preia și sa achite 
contravaloarea acestor ambalaje
onfoim noilor (mile, practicate 

la nivelul economiei aționale. 

d; c.) ____ —
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Protecția consumatorului T A I F II N II L

D< vreo două luni s-a înfiin
țat poliția sanitar-vctcrinară ca
re și-a luat atribuțiile în serios. 
Numai cea din Vulcan, allamde 
la dl. inspector dr. C-. Cristea, 
în a cărei rază de activitate sjnt 
și orașele Lupcni și Uricani, a 
aplicat 43 de amenzi contraven
ționale, insumind 40 000 lei, atit 
angajaților societăților comerci
ale cit și întreprinzătorilor sau 
persoanelor particulare. Semni
ficația muncii în acest domeniu 
este de fierbinte actualitate în- 
trucît, după constituirea unor 
asociații de protecție a cumpă
rătorului. s_a adoptat și o legis
lație corespunzătoare. Să fim 
protejați atit de prețuri care ga
lopează, deși produsele sînt de 
cunoscuta calitate, de nonșalan
ța cu care se neglijează norme
le de igienă, dar și de faptul că 
se pun în vînzare diverse arti
cole de proveniență străină ie
șite din termenul de garanție. 
Prin urmare, cumpărătorul, ne
priceput în astfel de amănunte, 
este adeseori între ciocan și ni
covală. Și de aceea trebuie pro
tejat.

In a1*'’ țări, cu experiență în
delungată în economia de piață, 
orice comerciant care se respec
tă, respectă, din proprie convin
gere, legislația sanitară, La noi 
nu este așa. Cum susțin cjtcva 
situații. In 10 iulie, de la unita
tea 104 Uricani a Societății co
merciale „Mixt" — SA Uricani, 
au fost scoase din consum 23 kg 
carr.c tocată de porc și 14 kg sa

lam Victoria; la magazinele 20 
și 23 din Vulcan ale CCAIC (A- 
batorul Petroșani) au fost con
fiscate 103 kg carne și rinichi de 
vită; la cofetăria 17 a Societății 
Alpin — Lupeni S-au scos din 
consum, în 25 iulie. 6 kg brînză 
și o cantitate apreciabilă de friș
ca și smîntînă. Peste tot produ
sele nu corespundeau normelor 
igienico-sanitare, fiind scoase din 
consum.

In laborator se fao analize or
ganoleptice și fizico-chimice. Ast
fel s-a constatat falsificarea smin
tind cu care vin la piață pro
ducătorii particulari. Ea se fal
sifică cu amidon, făină, apret 
sau lapte bătut. Am aflat că 
frișca trebuie să aibă 22 T — a- 
ciditatc, dar s-a depistat, la cofe
tăria 17 din I.upcni, că avea 
lăOT 1 !

Nici la restaurantul CAP Lu
peni — ori cum i-o fi spunînd 
acum — nu ești sigur ce ți se 
pune în farfurie. In 17 iulie re- 
țctarul de bucătărie zicea că o 
ciorbă de văcuță, dar jn oala 
erau oase de porc.

In toate asemenea situații s-au 
aplicat amenzi de pînă la 2 000 
lei, nescăpînd nici particularii — 
Turdui Viorcl din comuna Făr. 
cășești, Județul Gorj, ori Șandru 
Miron din Novaci — cărora li 
s-au confiscat 168 kg carne Și 
organe de porc și oaie.

In toate aceste situații erau 
expuse spre vînzare produse ca
re puteau pune în pericol sănă

tatea consumatorilor. Așa cum 
copiii trebuie protejați la trece
rea Străzilor, consumatorii — 
abia ținînd piept prețurilor care 
cunosc un singur sens: in sus — 
trebuie și ei protejați de perico
lul unor toxiinfecții alimentare. 
Protecția s-ar cuveni să porneas
că de la comercianți. Dar va mai 
fi pînă atunci.

Tiberiu SPĂTARU Ștefan CIMPOI

Poate multora nil Ic vino a 
crede c'. exista oameni care 
n-au pus geană pe goană nopți 
întregi, de frica „taifunului". E 
greu de aflat de la cine a „ema
nat" acest zvon, anume că zona 
țării noastre și jn mod special 
Valea Jiului (că sîntem noi mai 
ai dracului !) va fi bîntuită de 
un taifun pustiitor.

Acest zvon nu stă în picioare 
nici la cea mai sumară analiză. 
Mai întîi, taifunul este un feno
men meteorologic caracterizat 
prin vînt foarte puternic, cu fur
tună și vîrtcjuri, al cărui loc 
de naștere este partea apuseană 
a Oceanului Pacific. El afectează, 
cum e și firesc, zonele limitrofe.

m special litorale, Uegajjnd, ce-i 
drept, energii enorme. Dar un
asemenea fenomen n-a traversat 
niciodată teritoriul țării noas
tre, aceasta nefiind nici acum po
sibil, nici în viitor. — nici chiar 
cu clauza națiunii celei mai fa- 
forizate de nenorociri — din 
cauza distanței și lanțurilor mun
toase ce separă cele două locuri, 
exceptînd doar o eventuală ca
tastrofă universală, care, în nici 
un caz, nu se poate prevedea. 
Cei care cred și răspîndesc a- 
semenca zvonuri dovedesc o șu
brezenie a gîndirii și o frică ab
surdă, incompatibile cu calitatea 
de om.

Divizia A la fotbal

I I V 1’ V I (25 august)

li 13.i< ău — Spoi tul sbidenț.
D n.uno B I. urești — petrolul Ploiești 
< or’ inul Hunedoara — Gloria Bistrița 
FC Brașov — FC Vrgeș
Progresul Brăila — Univ. Craiova 
Rapid București — Steaua București 
VSA Elcr’romureș — Poli. Timișoara
Oț.’lul Galați — Farul Constanța

I" troouu e Craiova — Ijjter Sibiu

I I VI’V 3 II V (1 septembrie)

.Sportul s'.ud- nț. -c — Dinamo Bucuri ș‘i 
l‘< tiolul Ploiești — Corvinul Hunedoara 
Gloria B-.tiița — FC Brașov
FC \rgcș — R i;>id BWcurcști
Univ. t aiova — ASA Electiomureș 
S'eau.i București — Progresul Br uia 
Poli. I mișonrj — Oțelul Galați
Farul ( unstanta — Elcctroput'-ro Cv.
InU-i Sibiu — FC Bac ăn

I I VI’ V V III V (8 septembrie)

I < Bai ău — l aiul Constanța 
Dinamo București — Inler Sibiu 
( orviniil Hunedoara — Sportul ău). 
Progresul Brăila — l’C Argeș 
Rapel București — I’C Brașov 
ASA Fler tromureș — Steaua București 
Otelul Galați — Univ. Craiova 
f lortroputcTc Craio a — Poli. Timl oara 
Petrolul Plo'ești — Gloria Bistrița

I I V I’ V V IV V (II/15 septembrie)

I C Brașov — Progresul B. âil i
Spoi-tul studențo-c — Petrolul Ploiești 
Gloi a Bistrița — Cupid București 
IC Vrgeș VS V Fiert romlireș 
1 niv Craiova — EJect roputere < rama 
Steaua Bu nr< ti — OțehlJ Qlilati 
Poli. Fimișoai i - IC Bacău
I aiul Constanța — Dinamo Buchii li 
'mei- Sdru Coi s inul Hunedoara

I I VI’ V V V . V (22 septembrie)

I < ll.u.iil I u i versit.it ea I i . nova
• lin.mm București —- J’olr 1 .mișoaru 

Corvinul Hunedoara — Farul Con-tunța 
Progresul Brăila — Rapid București 
■ASA Elcctromurcș — FC Brașov
Oțelul Galați — FO Argeș 
Electroputerc Craiova — Steaua Buc. 
Sportul studențesc — Gloria Bistrița 
Petrolul Ploiești — Jnfer Sibiu

I I VI’V VVI V (28/29 septembrie)

FC Brașov — Oțelul Galați
Rapid București — ASA Elcctromuioș 
Gloria Bistrița — Progresul Brăila
FC Argeș __ Electroputerc Craiova 
Univ. Craiova — Dinamo București 
Steaua București — FC Bacău 
Politehnica Timișoara — Corvinul Huncd. 
Farul Constanța — Petrolul Ploiești 
Inter Sibiu — Sportul studențesc

I I VI’V V VII V (6 oitombi ie)

FC Bacău — FC Argeș
Dinamo București — Steaua București 
Corvinul Hunedoara — Univ. Craiova 
ASA Fleclromurcș — Progresul Brăila 
Oțelul Galați — Rapid București 
Flcclroputcre Craiova — FC Brașov 
Sportul studențesc — Farul Constanța 
Petrolul Ploiești — Poli. Timișoara 
Inter Sib.u — Gloria Bi-trița

I I VI’V V VIII V (9 octombrie)

I C Brașov — FC Bacău 
Progresul Brăila — Oțelul ( duți 
Rapid București — Eleni i oputei c ( v 
Gloria Bistrița — AS \ Electromures 
FC Argeș — Dinamo București 
Univ. Craiova — Petrolul Ploiești 
Steaua București — ( oi vinul llum d. 
Poli, Timișoara Sportul sfud< lUose
Farul Constanța Iniei S bin

I I VI* V V IX V (19/20 oe.ombrie)

1 * Hm au Rapid Bu Urești
Dinamo Bil"iire?li — FC Brașov 
Corvinul Hunedoara FC Argeș 
Oțelul Galați AS V EJeelroniui. , 
I'deci ropiifcre • \. — Piogresiil Bra'l.i 

Sportul studențesc 
Petrolul Ploiești — 
Farul Constant a — 
Inter Sibiu — Poli.

Steaua București
Gloria B’slrița
Timișoara

1 I VI’V V X V (27 octombrie)

16 Brașov — Corvinul IIuredo.ua 
Ptogresul Braila — FC Bacău 
Rapid București — Dinamo Bncuiesti 
ASA Electromuieș — I lectroputer. Cv. 
Gloria Bistrița — Oțelul Galați 
I C Aigeș — Petrolul Ploiești
Univ 6 raiova — Inter Sibiu 
Steaua București — Sportul studeniosi 
Politehnica Timișoara — Farul ('on-l iii

I I \l’ \ \ XI V (31» ocl./l nov.)

I C' Ba ău — AS V Electromures 
Dinamo Biv im ști — Progresul Biaila 
Corvinul Hunedoara— Rapid Buc. 
Electroputere Cv. — Oțelul Galați 
Sportul stiiJ. nțe c — FC Argeș 
Petrolul Ploiești — FC Brașov 
Poli. Timișoara — (dorin Bistrița 
Farul Constanța — Univ. Craiova 
Inter Sibiu — Steaua București

I I VI’ V V Ml V (23/21 noiembrie)

IA lîra-ov Simitul tudențes. 
Progresul Ură la Corvinul Hunedom .) 
Rapid Btii uri ști — Petrolul Ploiești 
VSA Fii Iromureș — Dinamo llnniu.li

Oi ]n| < lalați — I (' I iac m
Gloria Bistrița E|< tropulere ( laiova 
FI' Vrgeș — Inter Sibiu
I iov ersitatea Craiova Pol! I'unișo.ii .i 
Steaua București — I arul Constanța

I I VI’ V V MII V (I d. , nulii le)

I ( Ii ■■ iii IT i'tropillei ■ ( r ■ ov .i
l im tino Bucure tl < )ț. lui (|;.il.iî■

l orv mul Hunedom i VS V El et oimn.s
Sp. uliii s' Udei iți -I 11,10,11 I .11 ■ |. . li

I ’et i ol 11! I ’loi -11 Pi igre o. 11 i la
I n v l î nul i G | o i i a 111 - ■, i i

Poli. Tinumara — Steaua București 
laiul Constanța 1-C Argeș
Iute- Sib i.i — I C Br, ov

l.l VI’ V V MV V (I d cembrie)

1 C Baeuu — Gloria Bistrița 
FC Brașov — Farul Constanța 
Progresul Braila — Sportul slud> 
Rapid Buenreșli — Inter Sibiu 
ASA F.Icctroinui eș — Petrolul Ploi, i> 
Oțelul Galați — Coi vinul Hunedoara 
I .Icctroputere Cv. — Dinamo București 
FC Vrgeș — Poli l'mușoata 
Steaua Bm iu. ști i niversit.ib-^ Cv.

l.l \1‘V V XV V (7/8 decembri. )

Dinamo București - 1 C Bacău 
('orviniil Hunedoara — Elect țiputen Cv 
Sporlul studențesc — ASA Electromureș 
Pelrolul Ploiești — Oțelul Galați 
Gloria Bistrița — Steaua București
l înv ( a iov a - IC Ai ■ .
Poli. Timișoara — I C Brașov 
Farul Constanța — Rapid Bucure,ii 
Inter Sibăj l’rog'ostil Brăila

I I VI* V V XV I V (15 decembrie)

I C I4.li in Corvinul Hunedoara
Dinamo București — Gloria Bi trila
FC Bi.ișov — I niv . ('".liova
Progresul Bru ia — Farul Con lanța 
Rapid Bu, urești Poli. Timișoara
VSA Iile tromures — Inter Sibiu
(>ț Iul Calați — Spo' luț studențesc
' lectropliterc i i.iiov.i — Petrolul Ploe-li 
I (' Vrnes - Sti ,in i Bucuri I;

I I VI* V \ XV II- V (22 decembrie)

< oi v mul Hun.'do., .• D.namo Bu urești 
Sportul ■ ludențoM’ 111 octropu'< i" ( v.
I’■ ' i olul Ploi,'st i - I C Baci i
< .lui'i.i l’r-ti i;a I < ' \ rgeș
I n vei imte.i ( imov.i Rapid Bmureșu

•s'e.m i Bucur.■ li - 
Pol elmm.i i m ■ ,i
I' i il <ei ,1.iii :o

IVI Ir.isov
l'rogr. ul Braila

VS \ Ele li omureș
I nici Sieili < > c.iii G l.iți

versit.it
IIuredo.ua
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u i 7 \ții \mi;ri< axe
SUA a acuzat din nou Irakul 

<ă nu a prezentat lista completă 
a instalațiilor sale nucleare, în 
conformitate cu rezoluțiile Con
siliului de securitate al ONU. Pe 
de altă parte, președinție Sad. 
dam Ilusscip a declarat că Ira
kul a fansrms organismului mon
dial lista completă a instalațiilor 
nucleare, precum și programul 
de cercetare nucleară și a pro

M '. c A P 11 B I I Ci I /X I I
INII URSARI

FAMILIILE Nagy și I enyodi 
urează, din t.s»*.ă inima domnu
lui Barany Alexandru, viață 
mngă, sănătate și multa fericire, 
o® ocazia zilei de naștere. ..La 
mulți ani (2229).

V 1NZ tiu
X'lND televizor color. Noi men

ite, telecomandă infraroșii, dia
gonală 68 cm, preț convenabil. 
Jelefon 44805. (2231)

V1ND Oltcit Club, 20 000 km 
1989. Relații la telefon 45301,

,VlND Trabant, 25 700 km, 12 
V, Cocotă loan. Vulcan, Co- 
jrrețti 5. Telefon 70266. (2215)

ylND urgent Dacia 1300, Vul
can, mt'',azinul Minodora. viza- 
wj de mag izinul Tineretului 
(2218)

VlND microbii- „Milsubisbr*. 
inicrobus „Foni Traufit", VW 
„Jet ta" Diesel. Opei Kadet. Te
lefon 928'15824 (2227)
• MM • t — » • —— • —

HOROSCOP
I LCJ

(23 inii» — 22 august)
Prea mula.- pretenții, p nfu 

oapacitat' .i dv. dc a !•' puric in 
ope'ă.

I £ CIOARA
(23 august — 21 sept' inht ic)

Lipsa de puni tualitate, ce ia 
•ste caracteristică, pune in um’i- i 
unitățile dv. reale.
i BU \XȚ \

(22 septembrie — 21 <>< loinbi ie)
.Veți avea ca .^facția rezolvării, 

mod d l unatic. , ninr 
»end.

S( ORI’ION
(22 Ocfoinbri — 21 iioiriubi |.-)
Kăbdar a d . rem rr. .ibil.i vă 

X8 su'-țina în .-lortuț d- * du r 
t bun st. șit o sarcină <1 fii ilă 

s v .t i hor
(22 noiembrie — 20 dec>’mbii>)
Bogfițic onoruri, r.izute ,i 

din sen ir, vă situează brusc- m 
centrul o’.ențic-i generale.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)
Autodisciplina și evitarea re

lațiilor prea apropiate rri oa
menii complicați vă vor reda Ir. 
niș'ei interioară

VĂRS 1IOR
(2ll ianuarie — 18 febi ii.ii ie)

B iaflțiu de ;dc și simțul r<ta- 
ir.uții, a ociate unei intuiții In
failibile dau rota car e'eii tir., 
r»> 'ei zile pi,nc.

I I Ml
(19 febiuarie — 20 rn.nlie)

A.tăzi [jUt'-'l tu.l rijll'-hjl ,1 
inițialiv.i — nu <■ x. ' i r,i un 
imperlim , •

III Rfll C
(21 ri.irlie — 20 aprilie)

P--ii/u <j i ”i i, nu , n, \ 
dec R d : lin! .rii e .i d. - nu I 
ma ni ii.

I VI R
C.’l ilie — 21 mai)

A v • ' i i.i iz i • ca : îs* ît n 
Val-' it ■ jhi , t ■ I con -.i i. a','.

GLMEM
(.22 iiuui- — 22 îulir-j

111.11nnția s[ r .- fui' si < . . ■.i ■.• 
i i : ar put- a - r vă , ->--.(<■

R \O
(22 ■■ — ?l iunie!

7; iWnaM impui ’il io-... 
t;n< 1 'io r.

internațională
? f- • JiTCac e3£OJ21E«KlS

cedat la distrugerea armelor nu
cleare nominalizate de rezoluția 
Consiliului de securitate. Deși 
acuzațiile americane par a de. 
monstra o ruptură profundă în
tre SUA și Irak, administrația 
Bush a aprobat trimiterea unui 
ajutor de urgență către Irak, dar 
care se va distribui sub un con
trol internațional strict, pentru 
a nu da posibilitate Bagdadului 
să-1 deturneze. O știre de ultimă

VlND cabană turistică, zona 
„Sașa“. Informații: telefon 45182, 
zilnic 10—13; 15—20 — consig
nația „Minerva". (2231)

VlND VW — Golf, benzină. 
Telefon 935/60702. (2228)

VlND casă, 5 camere și Dacia 
1300, în stare foarte bună, stra
da Gh. Barițiu 24. (2226)

DECESE

VECIXTI sînt alături dc familia greu încercată șl depling 
dispariția iitinei lor vecine

PETI IR INA
Transmitem sincere condoleanțe. Sufletul ei blind uii l vom 

uita niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în pace ! (2220)

( OI.EC TIVl'L E. P. Petroșani este alături dc familia Irimic 
iii greaua suferință pricinuită de decesul tatălui. Sincere con
doleanțe. (2232).

SOȚI 3. fiicele, ginerii și nepoțelul anunță cil adincă tristețe 
încetarea din viață după o grea suferință a dragului |or

STOIC A ALEXANDRU (55 ani)
Inmormmtarea — simbălă, 10 august, ora 12,30. (2233).

( OLEGll <lc serviciu de |a I'.M Dilja împărtășesc durerea 
doamnei Irma Brebenel in momentele grele pricinuite de pierde
rea mamei sale.

Sincere condoleanțe.

I \Al11 [\ Rozsa mulțumește celor cate au fost alături de ca 
h, momentele de tristețe pricinuite <|c pierderea bunului lor

TO7.SA IOSI1 (2225)

PROGRAMUL TV
V INLRI

9 .îngust 19'11

10.()0 Actualități.
10,1 Calendarul zilei.
io.'•o Fdm artistic

Negustorul de clopote. 
(Germania, 1989). 
Premieră pe țară.

1 l..>.i Super Clrannel.
12.30 Desene animat'. Lidi.i In 

jurul lumii.
13.10 Ora de muzn ă.
11,00 Actualități.
14.10 Mapamond.
11.3f Spiritul locului Iu P Iul 

Neagulul.
15,00 Mondo-mti7ica
15,20 Avanpremieră TV.
15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră. 

Institutul de cercetări și proiectări 
miniere Petroșani

A N V N Ț. A
(diiiiiu iii data de 22 august 1'391 pentru tui idrarea 

a I economiști, absolvenți ai inv ățaminliilui ccononm su
perior.

Se pot prezenta, pentru imadr.in directă, absolvenți 
ai inv ățaminliilui • economic superior, in conformitate cu 

! prevederile ILG. nr. 463/2 itilii 1991.
înscrierea la corn urs se face pin 1 ia data de 20 august 

f 1991.
Relații suplimentare se pot primi |a sediul Insiilitliilui 

sau la telefon 11 163 i’etro-ani.

oră, sosită din regiunea Golfului, 
precizează că SUA și trupele 
sale aliate au luat holărîrea de a 
retrage din nordul Irakului uni
tățile militare ce aveau misiunea 
de a proteja refugiații kurzi. 
Măsura survine după ce marea 
majoritate a populației de origi. 
ne kurdă s-a întors acasă, iar 
întîlnirile repetate dintre liderul 
kurd Și Saddam, dau speranța 
eliminării unor pericole pentru 
populația de origină kurdă.

DIVERSE
1N CADRUL atelierului de 

radio-TV, bloc 17, se. III, stra
da Aviatorilor, Petroșani, se 
pot procura trafo linii și BU 
205. (2155)

BUNICII Mirlogeanu Ton și 
Elena anunță cu deosebită bucu
rie botezul celui de-al cincilea 
nepoțel — Cătălin Alex Marcel, 
pe data de 11 august 1991, la res
taurantului „Cărbunele1* I.onea.

16.30 Studioul muzicii ușoare.
16,50 Tragerea Ix>to.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune In limba gr-inisnă
18,05 Invitatul săplămînii.
18.35 Tvlc-disctil muzicii popu

lare.
19.00 Gongl Emi iune dc critică și 

actualitate teatrală.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
■’O.OO Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Film serial.

Destinul familiei llou ard. 
Episodul 14.

22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Virstele peliculei.

0,00 Vis Ig... „Paradis".
0,35 Rock-panorama.
1,00 Recomandări din ptogrum

DE LA C. E. C. 
Acordarea de credite pentru 

cumpărarea de locuințe 
din fondul locativ de stat
In baza adresei circulare Nr. 107/26 iulie 1991, a 

Centralei C.E.C. București, inccpind cu data de 1 august 
1991 creditele pentru cumpărarea de locuințe din fondul 
locativ de stat se vor acorda

numai în limita sumei rambursate lunar 
din creditele acordate anterior

In acest sens solicitatorii de credite pentru cumpărări 
de locuințe care au fost programați în vederea depunerii 
documentației la filiala CE.C. rotroșanî se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C. de credite între orele 8—12 pentru 
rcprogramarc, astfel;

— cei programați anterior datei dc 1 august 1991 în 
zilele dc 12—13 august 1991.

— cei programați între 1—23 august 1991 în zilele 
dc 11—15 august 1991.

— cei programați intre 24 august — 2 septembrie 
1991 în zilele de 16—19 august 1991.

— cei programați între 3—23 septembrie 1991 in zilele 
de 20—21 august 1991.

— cei programați intre 24 septembrie — 9 octombrie 
1991 în zilele 22—23 august 1991.

Cu ocazia prezentării la ghișeul de credite solicitanții 
vor avea asupr i lor următoarele acte:

— vechiul bon cu numărul de ordine
— contractul de vînzarc-cumpărare emis dc Oficiile 1 

de vînzare a locuințelor (Petroșani, Lupcni, Vulcan)
— deciziile de atribuire a terenului emise de primării
— buletinele de identitate ale titularilor dc contracte 

dc vînzarc-cumpărare (soț — soție).
NEPREZENTAREA LA REPROGRAMARE LA PE

RIOADELE ANUNȚATE MAI SUS VA ATRAGE ANU
LAREA NUMĂRULUI DE ORDINE PRIMIT, CONSIDE
RI ND ACEASTA CA O RENUNȚARE LA CREDIT.

Inccpind cu data de 26 AUGUST 1991 se va relua 
programarea de noi solicitanți de credite care vor pre
zenta, Ia ghișeul de credite aceleași acte menționate mai 
sus cu excepția bonului de număr de ordine de care 
de drept nu dispun.

Atit solicitanții de credite care sint in evidențele 
noastre in baza planificării anterioare și care urmează 
să se prezinte la ghișeul de credite conform graficului de 
mai sus, cit și solicitanții dc credite ce vor apare inccpind 
cu data dc 26 august 1991, vor completa cererile de acor
dare a creditelor necesare, in ziua in care se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C,, credite.

In baza plafoanelor aprobate lunar pentru acordări 
dc noi credite pentru cumpărări de locuințe din fondul 
locativ de stat, în ultima decadă a fiecărei luni, numerele 
dc ordine a cererilor de credit ce urmează a se onora în 
luna următoare se vor afișa la ghișeul de credite din ca
drul filialei C.E.C. Petroșani.

Adeverințele dc venit (taloanele <lc pensie) se vor 
depune de solicitanți Ia perfectarea contractelor de credit 
cind se va achita și suma dc 25 Ici, respectiv 50 lei pentru 
acoperirea costurilor legate de contractele de creditare.

CONDUCEREA
Filialei C.E.C. Petroșani
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