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Marginalii la greva 
generală a minerilor 

din Valea Jiului

CUVINTELE SÎNT DE PRISOS
CE A FOST, A FOST. CE VA FI, VA FI. 

UITE, AM TRĂIT ȘI-ACEASTA ZI...

Luni noaptea. la Vulcan. un 
grup de oameni imbracați in 
salopete, avin I asupra lor lămpi 
de mineri, au tăbarit in piața 
agroalimcntara. Acolo, doi ță
rani dormeau pe grămezile d< 
pepeni adu-a spre, vînzare. In 
urma „tratamentului" aplicat d. 
grupul violent, unul dintre * 1 i- 
rani a decedat, celălalt fond 
spitalizat. Chioșc ul „Soi v “ de pi 
bulevardul Mih.ii Viteazul a [o I 
spart si golit de toate produ el'» 
ce se i-aseai; :n -»l (băuturi, ți
gări. dulciuri ș.a.m.d.). A i„.W 
doar instalația do făcut sifon. An 
mai fost sparte încă un chioșc 
si o con' i. n <1 io particulară.

.li pulJm sa mințim. Ts, ic i 
sa ne mințim. Adevărurile sint 
crude. Indiferent daca le re
cunoaștem sau nu. Valea Jiu
lui revine in atenția LUMII. 
Da a LUMII, nu numai a 
EUKOPEl, pe la porțile căre
ia Lățeam cu atita pioșenie. 
Dar cum Cum ne aratam 
I UMII ?

De la revenJicar. a unor 
drepturi legitime, pină la a 
uita că slntern oam?ni. n-a 
fost decit un pas. Mic. Făcut 
dintf-un impuls animalic. Por
nit la îndemnul unui oligo- 
fi n politic, fără scrupule și 
''ară pic de caracter. E un u 
sa stabilești vinovați intr-o 
aglomerație de nevinovați. 
Timpul o va face. Fără grijă! 
Nimeni nu scapă de judecata 
d sip'.ă a timpului.

Omoruri, tafuri. violuri. In 
Im «Io ce ? In loc de- bani, 
do gaz metan, de piine, de
mo.licamento. de sanatorii. 
Cir l’’ Cînd toatr acestea e- 
i m deja „pe tavă". Devastări 
I i Petroșani, devastări la Cra- 
iov.i, |o7nstru în țară. D ito- 
ri'.'i riii ? Tot timpul rămine

. I. i răspuns. Pină una-alta. 
V.il i Jiului a ajuns la... pe- 
: o

'."r
De la prunul ic, piua la gaia, 

s-au scandat multe lozinci, anti
guvernamentale și antiprezi len- 
țiale. Gara, primitoare, ca dc o- 
bicei, a lost tratata nu ca o gaz
dă bună, furia greviștilor a a- 
tins culmea, in fața situației rle 
a nu li se pune tren la dispo. - 
ție, pentru a-i transporta l.i 
București. Io1personalul ginii, 
aflat la locul de muncă a trăit 
citeva ore de groaza. Primul 
punct atacat: clădirea PCM. N-a 
mai rămas un g am întreg, u-a 
biroului șefului HCM a fost 

spartă, disparind din birou tot 
ce putea -a di'.p.iia, inclusiv ac
tele. Electromecanicul de servi- 
< iii, de la turnul de control, dl. 
I.icob l’ope-ili a fod lovit CU 
violența, ccim Iii-i se un tren. 
I>( unde sa le d-a omul un tren'.’ 
Aceeași sonla a avut-o și ajuto- 
ml selului de gară, dl. Marin 
l’era. Pentru același motiv. Ne
voii d( tien a greviștilor a fost 
resimțita si ,le impiegatul de 
mișcare, dl lîolesiu, și el lovit 
de ( ițiva „greviști".

Puși in situație limita, lucră
torii <!'• ‘erviciu au fost nevoiți 
să pună la dispoziția greviștilor 
doua garnituri dc tren, lupa ie 
O parte dintre mineri plecase < il 
acceleratul 214. la oi a 23.31. Ce
lelalte garnituri. 2U/1, cu 13 va
goane și 21! 2. cu 7 vagoane au 
plecat ia orele 1.12 și 111, după 
care, în jurul orei 2.10 an fost 
predate, din gara 1 ivezin1, re
gionalei Cpn Craiova. Trenule, 
mașină mică...

*

I.-i i dimineață, pi iț i agroali
mcntara din zona < <-nlrală a Pe- 
Iroșaiiiulu, na m.ii cunoscut for
fota obișnuită Mic negii,lori de 
mărfuri <|. ocazii» și bișnițarii 

(

1

au dispărut Doar cițiva țărani 
speriați , mai ofereau spre vin- 
zare legume și fructe, intr-un 
peisaj dezolant. Un chioșc me
talic era ai s, cu marfa cu lot. 
Un alt chioșc, din lemn, avea gea
murile - parte și doi pereți demo
lați cu lovituri de secure. Coji 
de lubeniță și alte resturi erau 
arunc de, vraiște, pe caldaiîm In 
cursul nopții, pi it i a fost supu
să tiran adevărat iaf. tutori ac
telor de iaf și dezordine s- iu a- 
flat piinlre „minerii” greviști care 
au participat și la mitingul de 
protest din fața Casei de cultu
ră.

Este, fără îndoială, trist, în
grijorător și reprobabil că exas
perarea greviștilor" a degenerat 
in încălcarea flagrantă a legii. 
Ne exprimam convingerea că 
adev.nații mineri dezaprobă ast
fel de m mtcstări de violență 
extremistă, care nu au mmm 
comun cu democrația și pot a- 
vea conse mțe grave a upra a- 
provizionârii pieței și a popu
lației municipiului cu produse i- 
groal imentare.

(Continuare in pag. ala)
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Ea dispoziția dumneavoastră
PREOCUPĂRI CONTROVERSE a ABUZURI > 1LI GAUTAȚI

STIMULAREA INIȚIATIVEI PARTICULARE
De peste o jumătate de an, res

pectiv din noiembrie 1990, în 
Petroșani funcționează Subfilia
la județeană a Uniunii Econom
ie Romane a Întreprinzătorilor 
Particulari De pre natura preo
cupărilor și activității desfășu
rate de filiala hunedoreană și, 
îndeosebi, a subfilialei sale din 
Tetroșani, rc-au oferit citeva de. 
talii dl. ing. Vladimir Giosan, 
pie-edintele filialei județene a 
UERiP. respectiv, dl. ing. Petru 
Io: ip, secretarul subfilialei din 
municipiul Petroșani.

Care este rațiunea de a fi a 
Uniunii Economice Române a 
întreprinzătorilor Particulari, o- 
biectivul activității sale? între
bare de fond, la car răspunsul 
este simplu și edificator, stimu
larea inițiativei particulare în 
condițiile economici de piață.

Ce face filiala, mai precis, 
subfiliala in acest sens ?

Preocupările, aflăm de la cei 
do. interlocutori, vizează in pri. 

mul rlnd. sprijinirea întreprin
zătorilor în însușirea și stăpîni- 
rea cunoștințelor necesare des- 
lășurării unor activități lucrative 
în condițiile economiei de piață. 
Acest sprijin s.a materializat în 
organizarea unor cursuri de pre
gătire postuniversitară și postli- 
ceală în d meniul economiei de 
piață, marketing, management 
și contabilitate. Primele cursuri 
au fost urmate și absolvite dc 
curind de 83 de specialiști cu 
pregătire superioară și medie, 
îndeosebi inginei i, economiști, 
contabili, cadre de conducere și 
din cercetare etc., precum și de 
12 întreprinzători particulari. 
Cursurile s-au desfășurat timp 
de 6 luni, in zilele dc simbătă 
și duminică, fără scoatere din 
producție, jar predarea discipli
nelor din programă a fost asi
gurată dc cadre universitare de 
prestigiu din cadrul ASE Bucu
rești, respectiv, Grupul român 

de marketing și management, 
cadre care au avizul Ministeru
lui învățământului și Științei, de 
a acorda atestate oficiale în spe.

Intre teorie
și practicii

cialitățile aprinse în programa 
e ursurilor.

Pentru a răspunde solicitărilor, 
subfiliala din Petroșani organi
zează, incepînd din 5 octombrie, 
un nou ciclu de cursuri postuni
versitare și postliccale, în ace - 
leași grupe de pregătire, cu 
mențiunea că la disciplina de 
contabilitate cursul va fi lărgit 
cu predarea de cunoștințe de 
legislație financiară. De aseme

nea, pentru a stăpini mai bine 
întregul proces de evidență și 
contabilitate operativă, la ni- 
'elul actual a cerințelor econo
miei de piață, se preconizează 
instruirea cursanților și în uti
lizarea calculatoarelor (IBMPS).

Tot în sprijinul, întreprinzăto
rilor particulari se înscrie și o 
altă preocupare. Subfiliala, cu 
sprijinul nemijlocit al filialei 
Județene a UERIP, a prospectat 
piețele interne și internaționale 
pentru achiziționarea de echi
pamente moderne în vederea 
dotării proprietarilor particu
lari. Rezultatele sondajului au 
scos în evidență posibilitatea a- 
chiziționării de diferite utilaje și 
mașini pentru proprietarii parti
culari din sectoarele agricol, mo- 
rărit și panificație, prelucrarea 
lemnului, linii șl laptelui, prese 
de ulei, roboți de bucătărie, cal
culatoare elctronice etc. Unele 
din aceste echipamente și apa
rate au și fost achiziționate la 

solicitarea celor Interesați. Șt 
pentru viitor, Întreprinzătorii 
particulari se pot adresa Subfi
lialei din Petroșani a UERIP a. 
tțt pentru informații, cît și ob
ținerea de diferite echipamente.

Avind în vedere specificul Văii 
Țiului, Subfiliala este preocu
pată dc sprijinirea extinderii, 
deci și a dotării activităților do 
prelucrare a lemnului, laptelui, 
lînii etc. Se află în atenție stu
dierea posibilităților de spriji
nire a inițiativelor în valorifi
carea superioară a resurselor lo
cale, respectiv, a lemnului, a 
materialelor de construcții, linii, 
pieilor, a produselor animali
ere în general.

Orice inițiativă în acest sens 
din partea întreprinzătorilor par
ticulari este așteptată cu interes, 
cu asigurarea că i se va acorda 
tot sprijinul.

Ioan UUIJI.K
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se poate face ?
Un grup de locatari din car

tierul Petroșani Nord ne sem
nalează o situație total nemul- 

i țumitoare. Deși RAGCL Petroșani
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câ de acolo apa plcacâ cum 
trebuie înseamnă că ori BAGCL 
vrea sâ facâ economic la tem
peratura apei, ori nninevripiii
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Ne-ă adre ât o scrisoare plină 
dc indignare domnul Stelian 
Grum.i lâ, ajutor dc miner la 
E. M. C'impu lui Neag. Omul se 
plinge de modul în care au fost 
distribuite la acer*1'.* exploatare 
minieră buteliile pentru aiagaz 

■ i iidncc o scrie dc acuzații gra
ve liderului sindicatului liber al 
minerilor din unitate. între al
tele, în scrisoare se spune : „Tot 
la E. M, Câmpii lui Ncag kucrează 
ți soția mea, ca operatoare la 
stația tclegrizumetrică. /Im un 
copil și îl aștept pe al doilea. 
Probabil în luna noiembrie aces
ta se va naște. Cu mai bine de 
un an in urmă am depus o ce
rere pentru butelie la sindicatul 
minei, lider fiind domnul Ioan 
Răzmeriță. Nici pînă în prezent 
cererea nu s-a soluționat, deși 
exploatarea a primit butelii". 
In continuarea scrisorii, domnul 
Stelian Grămadă acuză liderul 
sindical de nepiincipialitate în 
repartizarea buteliilor, de favo
ritisme și de-atribuirea unor bu
telii persoanelor care fie. nu a- 
vcati dreptul (dispuneau de bu
telie atribuita anterior și au pri
mit o a clbu i) sau nu an greu
tăți familiale comparabile cu ale 
sale. Domnul Stelian Grămadă 
ne scrie, de asemenea, că a In
form >t con încerca Ligii sindica
telor miniere libere, dar că pro
misiunile persoanelor cu care a 
stat dc voi bă la sediul Ligii au 
rămas ne-onoratc. Mai mult, dom
nul S*J este In prezent supus 
șicanei n făcute de liderul sin- 
dicotul. i de la E. M Cîmpu lui 
Neag pot.lru cu a „reclamat la 
Ligă". Cu alte cuvinte, da~fl a

îndrăznit omul să-și caute drep
tatea, i se caută nod în papură.

In finalul scrisorii, scrisă pe 
un ton din care răzbate revolta 
și necazul omului pus în situa
ția ca la iarnă să incălzească 
laptele nou-născutului pe reșou 
sau pe vreo sobă ce scoate gaze 
de la arderea cărbunelui — nu
mai sănătate nu i se poate asi
gura copilului în acest fel — sc 
spune : „<4ș mai avea multe de 
înșirat, doar ne veți înțelege și 
pe noi, muncitorii, ce greutăți 
ne apasă. Plătesc sindicatul și cu, 
ți soția, ca mulțl alții. Domnului 
Răzmeriță îi convine situația ; 
în afară de sindicat mai este 
plătit ți ca electrician în subte
ran cu categorie foarte mare. 
Noi, cei mulți, însă ce să facem ’> 
Așa c acum la noi, unul cu două 
mame, uliul cu nici unu".

Cum acuzațiile aduse sînt gra
ve, ne punem și noi întrebarea : 
Cine face ordine in problema 
buteliilor .și mai al< s cum o face? 
Și mai punem o întrebare : cine 
sint cei care se află în unele uni
tăți economice in funcția de li
deri de sindical și cum justifică 
încrederea oamenilor? N ar fi 
lipsit de interes ca Liga sindica
telor miniere libere să găsească 
și forme dc control asupra acti
vității sindicatelor, nu în forma 
„de sus, în jos, dictatorială", ci 
în formă corectă, folosind In 
colectivele dc control, alături de 
reprezentanții Ligii, atit organele 
dc stat, cît și muncitorii din res
pectivele întreprinderi, adică 
exact pe cci care cunosc obiectiv 
situația existentă.

Ioan ȘI i I W

Locatarii blocurilor nr. 1 și 
nr. 2 Vulcan, strada Jiu Paroșeni. 
In urma documentării făcute la 
RAGCL Vulcan am constatat 
faptul că, Asociația de locatari, 
din care fac parte și blocurile in 
care locuiți, are o factură in va
loare de 8j0 740 lei, neonorată. 
Aceasta reprezintă contravaloa
rea agentului termic livrat pină 
în luna mai a.c. Datorită faptu
lui că ați beneficiat de apă cal-

POȘTA 
RiOAIjlEI

da in permanență (zi ți noapte) 
e normal ca și nota de plată să 
fie mai marc dceît a celorlalți 
care beneficiază de ca doar da 
doit.ț sau trei oii pe săptămlnă. 
Contravaloarea bonurilor de 
cărbune nu acoperă in totalitate 
valoarea cantității de agent ter
mic folosit de dumneavoastră. 
In orice caz, situația acestor 
blocuri (de intervenție, ale Uzi. 
net electrice l’aroșeni) este pu
țin bizară. RAGCL Vulcan. în 
cazul de față, este o verigă in. 
termediară. Pentru cu lucrurile 
să reintre în normal ar trebui ea 
blocurile în care locuiți să trea. 
că, și din punctul de vedere al 
contabilizării cantității de agent 
termic, în directa custodie a 
Uzinei electrice Paroșeni, căreia 
îl nparțin dc fapt. (P.N.)

In numele a 30 locatari din strada Avram 
Iancu, bloc 8, sc. I și II, e i m următoarele. 
Sintem majoritatea, proj i i> tai i ui apartamen
telor cît și ai terenului itul.nit ci nform ari. 3 
din Decretul-Lege Nr. Gț/iliii) pe durata exis
tenței construcției și m ■ iși în CI Joi iiialul 
de Stat Petroșani, ca urmare a cun1;. nări ,i, ar 
tamentclor și conform Legii Nr. J/lt'l \ ari, 16, 
ca beneficiari am achitat și taxele pentru te 
renul atribuit.

Deși sintem proprietari, funcționalii P. .mă
riei ora ului Petro ani au ■ mis autorizație pi li
tru construirea dc buticuii (chioșcuri), fără con- 
simțflmlntul pr >i ictarilor terenului, adică al lo
catarilor, ffnrt a se ține scama de Legea Nr, 
»0/19!)(), cap. V, nrt. 36 și alto articole. Astfel, 
protestăm deoarece la sc. I, construind buti- 
citri, se închide norisir i completă a sul solii- 
lui, strică aspectul laț,.idei blocului pentru care 
am achitat amic mai, fiind lonsii. al și zona

1, lipsa unui Wl’ comunal tund ,i pericol social 
și altele.

Rugam irit . xeniți pentru anularea autorizării 
construirii butii urilor și sancționarea funcționa
rilor care emit ilegal autorizați!. Intcrvcniți 
pentru apărarea bunuiilor proprietarilor de lo
cuințe și teren, conlorm legilor în vigoare, pe 
estetica și frumusețea blocurilor. Menționam <ă 
uni avertizat în scris pe cei autorizați sa con- 
truiască și am înaintat corci e la l’rim.iiaa oraș 

Petroșani, cu semnătura locatarilor pentru anu
lare însă cu forța se continuă ronslrnirca bati
cului. Noi locatarii sîntem Imturiți i împiedica 
ilegalitatea.

Rugăm int. ixertiți și ajuta',i-nt | nt.-u a evita 
conflictele între proprietari, locatari și particu
lari. Ncadmițînd emiterea di culre funcționarii 
Primăriei eliberare i ,dc autorizații pentru con- 
«truhc.i de buticuri pc terenurile altorn, deci 
abuziv, nu tr mai încalcă legi a.
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ÎN VULCAN, UN SERIAL
DACA E JOI, E...
Ctitorie a „iepocii

' dă in primii ani ai de. 
ceaiului opt, această „mindrcțe" 
de cartier dorea să ne ofere i- 
maginca întregii capacități, a în
tregii valori a celor care, cu 
< mfază se autointitulau, batîn- 
<iu.se cu bolțaru-n piept, că sînt 
constructorii celei mai bune și 
mii drepte orînduiri ce a exis
tat vreodată : comunismul.

Croat de imaginația bolnavă, 
izvorită dintr.un „gol plin de 
durere" (locul unde ar fi tre
buit să se găsească „creierul") 
pe un fia'ou ce constituia un 
loc de j< ă predilect al copiilor 
care locuiau pe fosta Alee a... 

iitorului. Copil fiind, și cu mă 
jucam dc-a indienii și cowboy-i 
cu mare plăcere și lipstt de 
griji pe acel platou. Dar, ca și 
in America de Nord, indienii au 
fost marginalizați, terenurile 
ior ■ ucei ite d> < ăulătorii (epo

cii) de aur care au adus cu ei 
noile cuceriri ale științei (ele a 1 
construi) și civilizației (socialis
te, multilateral dezvoltate • 
ș.a.m.d.).

Meritul aparține într.o măsu
ră mai mare sau mai mică atît 
proiectantului, constructorului, 
cit și Biroului de sistematizare 
de pe lingă Consiliul popular ( 
al orașului Vulcan din acea pe
rioadă.

— Aparține proiectatului,, 
pentru inspirata idee de a ima. 
gma o bucătărie de 1,5 pe 2,5 
m, in care o gospodină mai bi
ne dezvoltată putea rămînc blo
cata intre soba de aragaz și 
perete, cît șl pentru casa scări
lor, lipsită de iluminat natural.1

Aparține constructorului, pen.1 
tru modul profesional și călită/ 
tea montării instalațiilor de ap/ 
și c lient.

- Fi

Blocurile acestui cartier — 
mă refer in special la cele 
turn — nu au fost nici atunci 
cind erau noi ocupate la în
treaga capacitate. Și doar cu
noaștem ca toții atracția pe 
care o suscită un bloc nou. 
Apa rece, ca să nu mai vor
bim de cea caldă, nu au a- 
tun.s niciodată la etajul zece. 
Centrala termică nu a avut, 
d u construcție capacitatea ne. 
ccsaia. Apartamentele au în
ceput, foarte curînd, să se de. 
gradeze. Din cauza infiltrațiilor 
de apă, a spargerii unor con
ducte și calorifere, dar și cu 
ajutorul unor locatari lipsiți de 
orice calitate civică. Iarna, apa 
prelinsă pe pereți îngheța, in. 
trarca în bloc creind impresia 
pătrunderii tntr.o peșteră pe 
verticală. După ce IR -ul, o. 
bișniiitul locuitor nl așa zisu
lui Dallns, producător (de căr. 
bune), beneficiar ți proprietar 
(de nimic) cobora din lllxoa1 i 
limuzină in convenție a minei 
la <arc lucra, lua piep'i' eele 
HI trepte (cifră fatidiaii, în. 

i cărrată do semnificații), ce 
I urcau spre dulcele său ranch. 

Intra In clădire, apăsa pe bu
ton și făcea ca l.f'.ul pinA la 
unul din etajele ru|Ș« rbare.

| unde, prin gii.ja de. bilă a 
I partidului, a primit Un •pl'-n- 

lid loc di belvcdeic, ori in.
i spre falnicii»; creste ale mun. 

Ului Vilr.an, ori însprțj orașul 

al cai ui locuitor se întreba 
dacă, într.adi văr, este.

Încă din perioada de tristă 
amintire s-a încercat, în vreo 
3—1 rîndurî, repararea și re
punerea în circuit a aparta
mentelor degradate. Erau la 
modă acțiunile 4000, 7000, 
10000. Mere .narii minelor, ve- 
niți (aduși) din toată țara 
trebuiau cazați undeva. Pen
tru aceștia, DAI,LAS-ul de
venise purgatoriul obligatoriu 
în trecerea spre un aparta
ment in „raiul” situat mai 
spic c nitul orașului. Zadar, 
nice încercări. Blocurile se de
populau continuu, in același 
ritm cu cel al distrugerii lor. 
Dacă noaptea, cartierul văzut 
de dcp. rte cicează privitorului 
o imagine impunătoare, prin 
riul de lumini ce sclipesc în 
zecile de geamuri, ziua de- 
complră adevărata lui imagine. 
Găuri negre, ca si găvanele 
unor tigve, te privesc de la 
etaje.1' superioare, ptiu locuri
le unde ar fi ti<-buit să existe 
ferestre. Aici nu mii .'iul nici 
circ vele. Nici uși, nici iuda- 
biții sânii ire, ori electrice. II. 
m le apartamente de la pir! S- 
au fost transformat/? in mi. 
croferme de cr,’șter«- și intțiă- 
șarc a animalelor. l’ovc-aei 
cu ponul bi vană nn e liane,

Aiț-i, șobolanii și gindai ii -e 
simt c.i In patria lor... 

respectivul cartier, se Vu 
duce gazul metan la bucătării, 
în ideea Că astfel vor fi atrași 
și stabilizați locatari. Repara
țiile nu au ținut, gazul metan 
nu s-a introdus și muribundul 
își trăiește mai departe agonia. 
Criza de locuințe este o reali
tate. în Dallas există peste 150 
de apartamente degradate. Nu 
pot fi reparate toate. Primăria 
nu di1 pune de fonduri. RAGCL- 
ul n-are materiale. S-a în
cercat reparația cap tală a unui 
bloc. 1’t.nlru aceasta locatarii lui 
trebuiau mutați în alte două 
blocuri vecine, pină la termina
rea lucrărilor. Patru-cinci fa- 
mil i au refuzat sa facă aceasta 
manevră. Lucrările au început, 
totuși. Dar ce se repara și monta 
nou In timpul zilei, dispărea 
noaptea. Vii fel de baladă a 
meșterului Manole, in versiune 
1991.

Motive dc optimism nu există. 
D.IIis-ul pare condamnat, ine
vitabil, la o moarte lentă. Pen
tru a-| f.u c să nu mai sufere — 
v aba unui „texan" dc-al locu
lui — exi.lă o singură soluție: 
dinamita Ras totul și rccon- 

■’ruit. Cu cap și cu stifb I. Ca 
pentru oameni. Ace.ta ■ le un 
scenariu pentru un epi ,od caic, 
din picate nu c ,| ră s.» fi 
turnat pr<'.i lirind.

,,nd o ini»... fie ca,. de în-
.-are și, dc multe ori, piinco,. .«.așinil.r -e far

aprovizionare (pe timp de iarna) ma, , ini alimentar de sus, 
din cartier. în rest, toate bune. Se impune toturi o precizare. 
Pentru un străin i locu . nil ;<• rccomar la vizitele după căde
rea întunericului. Sar putea să vă ceară cineva „de circi Id 
cravată' i, dacă n-aveți foarfecă la îndemînă, se lasă cu supărări.

e țț

I*a in â < caii ■ 11 «le 
l'.i il M('l ’ I S( I
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Clubul muncitoresc Lonea
anunță că se mai fac înscrieri la cursurile de dactilografic, 
croitorie și ospătar-bucătari, pină în data de 1 octombrie 
1991.

Plata cursurilor se face și în rate.

I
Conducerea

Spitalului municipal 
Petroșani

Vine in mumpinarea dorinței aparținătorilor, facili- 
tind incă o zi dc vizită in spital, astfel :

I
marți

joi orele 11—16

duminica

Avind in vedere acest nou program, se apelează la 
aparținători de a-1 respecta, ajutindu ne in acest lei la 
menținerea ordinii, curățeniei și asigurarea unui trata
ment corespunzător bolnavilor Iară a deranja activitatea 
Spitalului în afara zilelor menționate. %

Mulțumim pentru înțelegere.
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Orăștie (ISCIP Orăștie)
— l.icicaza la orice agent comercial și la persoane 

particulare, din fermele Titrdaș si C.dan, iu zilele dc 
marți și joi — porci grași 101 — 110 kg^cap. la preț nego- 
i iabil (preț informatic 90 IcPkg).

— livrează dc la Settoml de preparate din Oi.ișlic 
Came dc porc in cai casă (porc tăiat si opărit cu cap și 
pi< marc) la prețuri nren. iabik (preț informativ 195 Ici Kg).

I ic rcază st rotițe dc prăsii,i greutatea 90—100 kg 
la picț necm iabil (preț informatic 1<>0 lei ^kg).

Informații suplimenta, c la sediul Societății din Oi »ș- 
tir. sdada 1 urnii nr, 1, sau la telefoanele: HG 10, 12501. 
11N6 I.
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Grupul școlar Industrial 
Minier Petroșani

o i g a n i z e a z ă .’

t om m s de admitem pentru Ș(<*\1 \ 1)1 M \IȘ I 1(1, 
spet ialitalea MISIR si II IC I ROMI ( \ M<' 1)1 MI\‘V

Instiiciilc se (a< la sei mtariatul școlii, pina in dala 
de 21 septembrie 1991. •. - s
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