
CINE IUBEȘTE Șl LASÂ... ...ȘI DE TREI ORI CINE
Dumnezeu su-i dea pedeapsă/ Tlriișul șar

pelui/ și somnul voinicului". Zice eintecul. Și 
ce adevărat zice I Ca in viață. Viața aceasta, 
, ar.' este atit de falsă, incit avem senzația că 
am mai trăif-o o dată.

Iubim și lăsăm. Șahtiorii noștri au iubit <tu- 
r, mul ți, după aceea, l-au lăsat. Guvernul i-a 
iubit pe șahtiorii noștri și, după aceea, i-a lăsat, 
•s-ihltorii noștri l-au iubit pe Președinte și, după 
aceea, l-au lăsat. Președintele i-a iubit pe șah
tiorii noștri și, după aceea, i-a iubit din nou, 
dar nu i-a lăsat. Nota bene i „după aceea" în
seamnă, de fapt, 13—15 iunie și 23—23 septem
brie. Cine mal știe ce a fost întii ? 13—13 iu
nie, sau 23—28 septembrie ? Oul sau găina ?

Cine iubește și lasă, se cheamă că e lichea. 
Fă-o, domnule, dar fă-o cu bună știință, adică

„e. primă-te" că o faci cu gînduri politice și, 
ț>t nici un caz, cu „miresme" sindicaliste? Ne am 
cam săturat de noua „forță politică conducă
toare" (scuzați cacofonia !), care ne chinuie zi
lele și nopțile de muncă ! Ne scrie un om de 
rînd și ne atrage atenția că liderii sindicali ar 
trebui verificați înainte de a fi aleși. Uite ce 
e, domnule binevoitor, noi nu ne-am pupat în 
bot niciodată cu vreun lider sindical de nici
unde, așa că „verificările" să le facă acei oa
meni care-i aleg. Nu nc-am iubit cu ci «i deci 
nu i-am lăsat. Nici ei nu ne-au iubit și, deci, 
n-au ce să lase.

Adică, da r Au ce să lase. Să ne la'e în pace 
cu ale noastre, așa cum și noi ii lăsăm cu ale 
lor. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin '

Mircca HI JORESCU

Cine, ce va cîștiga ?
Noul marș al minerilor asupra Capitalei, eveniment cai • a 

intrat în limbajul mass-media ca mineriada a patra sau de toam
nă. își are deznodâmintul cunoscut. Guvernul Roman a căzui Ca 
acțiunea are și alte clemente de bilanț, se știe. „Adunarea1 abia 
se face. Afirmația președintelui că demisia nu se datoreșlc pre
siunii străzii stîrnește, cel puțin, zîmbete. Dar, aceasta c altă po
veste. Căderea Guvernului este însă în logica lucrurilor. lin 
fenomen firesc. Cabinetul Roman a căzut pentru că trebuia su 
cadă. Terenul era mai demult pregătit. Nu atît de scenariile o- 
culle și puciuri comuniste, invocate în fața Parlamentului și a 
țării, de G. Voican Voiculescu, ci de gafele guvernării care au 
dus la starea catastrofală a economiei, la criza social-politica pro
fundă care a determinat un climat exploziv de nemulțumire in 
rîndul populației.

Toate sint consecințele unei strategii de reformă ncreali te, 
aventuriste, de tip șoc, ale căror costuri populația țării nu era 
dispusă, nu putea să le suporte. Cuțitul a ajuns la os.

Liberalizarea totală, mai bine zis, aberantă, a prețurilor, nu 
a dus nicidecum la relansarea producției, la depășirea fenom ou
lui crizei de subproducție, la stimularea concurenței in produi ți . 
ci, dimpotrivă, la haos, la blocarea acesteia. Fiecare producător 
avea libertatea să-și acopere pierderile, proasta organizare și gos
podărire, nemunca și risipa, prin fixarea unor prețuri aberante. 
Astfel, s-a ajuns ca întreg costul reformei să fie trecut pe buzu
narul omului de rînd, al populației. Efectele le-am simțit, le 
trăim cu toții — inflația, sărăcia, disperarea în fața unui viitor 
incert. Explicațiile, promisiunile guvernanților s-au dovedit do ir 
vorbe frumoase. Și a urmat ce a urmat. Orice greșeală trebuie 
plătită. Cea a Guvernului Roman a fost că în realizarea progra
mului său de reformă a ignorat cu o suverană indiferență și ne
măsurat orgoliu păturile de jos ale populației, masa largă a mun
citorimii. O reformă nu se poate duce la capăt doar cu minciuni 
și promisiuni, trecînd integral costul reformei pe umerii populației, 
nesocotind acceptul acesteia, realitățile țării.

De-acum avem un nou prim-ministru în persoana domnului 
Thcodor Stolojan. Nu are o misiune de invidiat. Ilotărîtor pentru 
viitor, pentru continuarea reformei și stabilitatea socială va fi 
dacă noua echipă guvernamentală, în curs de formare, va line 
cont de greșelile executivului demis. Nici un populism facil si 
periculos pentru reformă, care să compromită tranziția la econo
mia de piață, dar nici ignorarea costului reformei, a impactului 
acesteia asupra populației, a calității vieții acesteia, nu sint al
ternative. In orice caz, competența, profesionalitatea și corectitu
dinea nouîui premier prezintă garanții de credibilitate. Depinde 
însă și de presiuni, de interese, de multe... inclusiv de modul cum 
va fi susținută strategia noului guvern de forțele politice, de sin
dicate, inclusiv de eforturile de redresare din sfera producției.

Dar, vom trăi și vom vedea. Important este să trecem prin 
iarna care ne amenință. Apoi vin alegerile. Cine va cîștiga ?

Ioan Dl BLK
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„VICTORII" PE FRONTUL CĂRBUNELUI

Cine ne dă apă rece?
Apelăm la bunăvoința dv. să 

publicați acest apel în numele 
locatarilor din blocurile 19, 20, 28 
din cartierul 8 Martie — Petrila. 
De aproximativ 2 ani de zile a- 
ccste blocuri au apă rece cam 30

minute pc zi și o oră seara. Am 
făcut reclamați! la toți primarii, 
la Regia Apelor, fără nici un re
zultat. La cine să mai apelăm? 
(Locatarii din blocurile 19, 20, 28)

Restanța a mai săltat cu o treime 
Productivitatea a doborit „tona și căciula"

Cine papă zahărul ?

Ce a fost, a fost; ce va fi, vom vedea... Deocamdată comisii 
par1 «menWire încep să numere oalele sparte ale lunii septembrie. 
Ce dimen*' lini va avea bilanțul final, vom afla la timpul potrivit. 
E treaba experților. Și pentru că, de cind lumea e lume, nu a 
fost piine tara munca și nici salariu fără producție — oriclt de 
banal >i a strigat in pustiu ar suna această sintagmă pentru unii 
— se cuvine să ne întoarcem ți la oile, respectiv, la tonele noas
tre. Sau, după vechea vorbă românească, să vedem din ce trăim.

Septembrie a trecut, cu drama
tismul și convulsiile lui, dar și cu 
tonele mai puține ca orieînd. De 
fapt, nici nu se putea altfel. Pro
ducția și degringolada nu se îm
pacă. Ori una, ori alta. A fost 
mai mult... alta. Mai puțin pro
ducție.

f'e Valea Jiului producția de 
huilă progiamată pe septembrie 
a fost realizată abia In propor
ție de 74.7 la sută. Cel mai scăzut 
nivel de extracție din acest an 
din anuț trecut 1.- ca alți ani 
nu ne mai comparăm. Cu nerea- 
lizările din luna trecută, restanța 
de la începutul anului la pro
ducția brută a „săltat" cu 106 700 
tone ajungind la 310 789 tone. 
Deci, a crescut cu o treime Și a- 
ce.ista in condițiile cînd, deși zl- 

triguroase se apropie, stocul 
ao iarna la uzinele termoelectrice 
e aproape insignifiant, iar pentru 
•i i‘ i urgie aducem coc» cu va
poarele...

In toate lunile anului, deși nu 
s-a realizat integral producția 
programată de unități, îndeplini
rea programelor lunare a fost 
rriereu peste 90 la sută. In septem
brie nu s a atins nici două treimi, 

Extracția zilnică a fost și ca cea 
mai coborau, iar în ceea ce pri
vește productivitatea muncii am 
„atins" o veritabilă performanță
— am doborit — dar la propriu
— o cucerire de peste 3 decenii: 
„tona ți căciula". Adică, la nive
lul unităților nu se atinge nici 
productivitatea realizată la sfii 
șitu] anilor cincizeci, deci Înainte 

de mecanizarea din mineritul Văii 
Jiului : o tonă de cărbune pe 
post. Unitățile care realizează 
productivități la nivel de exploa
tare de peste 1 tonă/post sint 
doar Paroșeniuj și Cimpu lui 
Neag. Altele, Lupcni , Lonca se 
apropie. Aninoasa, nu are nici 
jumătate, iar Vulcan, Livezeni 
etc. se apropie și ele. Dar de... 
Jumătatea de tonă.

Of-ul e mare și întrebările sint 
multe. Și răspunsurile. Și soluți-

loan DIBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Alimentara 30 din Aeroport are 
de dat, conform tabelelor 3356 de 
rații de zahăr. Acest lucru este 
cunoscut de conducerea societății 
comerciale „Retezatul" S.A., dar, 
inexplicabil, aceasta repartizează 
unități,i amintite cu mult sub 
această cantitate. Fină acum s-au 

acumulat restanțe de peste o to
nă. Oamenii care au rămas fără 
zahăr îl înjură pe șeful magazi
nului, bănuindu-1 de alte afaceri. 
Treaba nu e atît de alambicată și 
sîntem siguri că nu din rea vo
ință se procedează astfel. Aștep
tăm măsurile ce se impun.
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TRICHINELOZa
Tnchinelozu, enlii.ue moi mda 

de natură parazitară, este di ter
minata de infestarea omului și a 
numeroase specii de anim le do
mestice și sălbatice pe cale di
gestivă, cu un mic vierme ne. 
matod, Trichinella spiralis, ale 
cărui larve sînt introduse »u 
carnea infestat j in intestin, de 
unde migrează în organism, în
deosebi în masele musculare.

Este o boală a mizeriei, a să
răciei și lipsei de civilizație.

La om provoacă dureri difuze, 
stare febrilă și manifestări aler. 
gice, în formele severe, cu com
plicații neurologice, decesul sur- 
venind în 5—10 la sută din ca
zuri.

Rezervorul de infestație este 
constituit atît din animalele de 
t imp și de pădure (mistreți, urși, 
lupi, pisici sălbatice, vulpi, di- 
hori, șoareci etc.) cît și din ani
malele din preajma locuințelor 
(porci, șobolani, șoareci, cîini, 
pitii i ctL.). In țara noastră acest 
irarazit a fost evidențiat la 18 
specii de animale.

Șobolanii sînt cea mai frecven
ta sursă do râspîndire a tl’ii hi- 
uelozei la porii, pisici, cîini și 
uite animale.

Omul se infesta (za constimîrd 
rar i de porc, mistreț, urs, pa
razitată. in-.ufi iint fr:ptă sau 
fiartă.

După ingerarea cărnii infes- 
» . ' ti larve inehl .t.i'.e, în cite-
vj ore, ,-rostea trec in intestin 
și pătrund in vilozilați (grosi
mea inte.sCuului). In doliu zilcse 
Iran-,forma în viermi adulți,

0 inlriioare pentru Parlament
dacțic <11. Petru Popa, pensionar din Pe- 

i nr. 30, cu rugămintea de a face publica 
si a altor expropriați, dintre care Dumitru Dă- 
al, P< 11.ik, Prc.luț, Moti.’C, Verdeț, Matei, Marcu, 

v ietime ale politicii de... expropriere și națio- 
dus țai i la mizerie. De pre ce este vorba? In 
1087—1988, prin Decret „demențial’’ au fost cx- 
famil.i, rvaluindu-li-se gospodăriile la suma dc-

a viziifd la r 
te a. ’ r-ida Repulj ic ii 
.itiri''i dmsiilui '■ 

> .1. b -,f !<■; t.
<hn ac-, „și zona, 
caiiz.ci, care a 
per oa.-la anilor 
proprlati ac. ‘

zorie d -tooiio lei, bani încasați cu greu în anul de grație 1989, 
Inia - c-pti mbrie. Se prevăzu ,e să sc construiască acolo un car
ie r modirii. un ștrand, alte obiective care, desigur, o dată cu 
revoluția an Căzut definitiv ți, definitiv' trebuie să cadă și dc- 
< tul d, expropri.ie, iar bunurile să fie redate oamenilor, ca 
• i -ă devină din nun proprietari și nu chiriașii unor măsuri a- 
bu .•■ I imăria orașului Petrii.i, unde plăteau impozitul de 500 
lei anii.ii nu ii mai are in subordine, ci RAGCL-ul, unde, chi
ti. iși f i ■ I, e vad nedreptățiți ..din trecut piuă în prezent". Dacă 
ar vi..a „ a . impure casele iii care locuiesc de mai bine de 
de . -a, i vor treimi -i le plătească acum nil cil 40 000 dl lei, 
i .o • a „innobil.it'' vechiul rigim, ci cu ■ utc de mii de lei, 
li e 1.1-iet.iiidc amili. Deci, ajuns la nn paradox. Propria 
................... . . si 'aiul ți o vinde acum la... licitație. .Soluții 
h. D |. ir. buie i-a.de di parlamentari și guvern. Oamenii sint 
I r id . le.i m.i|;oi .urn i cu care au fost blagosloviți, și-și rc- 

v n Ir <’i di .itul le proprietari ei nu do chiriași. Unii dintre ci 
.oi (ă< u' in ac. a .ta perioadă cheltuieli enorme Cu reparații, în- 
r-'................l"‘ c i, amenajari, iar acum sint puși în situația de

a-și lunipăra propria munca la un preț inaccesibil pentru situa
ții ii.r soci i.'ă. 6'umparare.a cu prețul de 40 000 Ici este desigur, 
ne.i, plata și ingura soluție Vialiilă rămîne anularea decretului 
și ri pini'?!'. i lor in d pturi, ca un act dc dreptate și‘ o di spă- 
f-ubire mor.il.i iti'i -un st.it de drept. O întrebare pentru P irla- 
m. iitu) țarii d. poale, un ra anns pentru victimei.' politicii Io...
. ■■ piopr. r.s

Test ?

f c

p

. e' uit, j., '.al,

du ia s,,. I ? 11,1 d= bl 
t. mbi i. , a „Itom.i! ej 
urma uiior om 11,• 
am al i a aș, .! i 
i i i: ' a ajun, l i „a 
ție“, numârii: -' n rG 
iiăid ultimul tr i ofn 
•i im, al acestui regim. Un . om 
do bin. al amintitei publicații a 
precizat ca ■? vorba d< un tc:t 
„de in n . m.n'", ni it i a-
tragă lien’.'la și sa .;p'<r A.i 
tirajul, a ■enionoa a< ținui fiind, 
dc obicei, pi ...r.imatc in zilele 
<md sumarul z.iarului aprinde 
pagim ''Pe? iale pe problem.’ lo- 
c.re. _____

Larvele de Trichinella spiralis 
se evidențiază prin examenul 
trichineloscopic ul cărnurilor de 
porc și vînat, examen ce se e- 
fectuează la toate circumscrip
țiile sanitar-veterinare care sînt 
dotate cu aparatura necesară. 
In vederea stabilirii diagnosticu
lui prin examen trichineloscopic, 
se recoltează de la fiecare se- 
micarcasă cîte o proba de car
ne de 15—20 g (în total două

pentru sAnat vi i: i
OM' LI I

Cum se poate deveni vînător
i ne-au ru
și, totodată, 

datele necesare 
pe c.ae trebuie 
pentru a deveni 
ai ACVI’S.
fiii il.i din 

AGVI’S, do iind< 
pădurar di 

n la'al : „ll.ii 
o cerere către 

de vinătoare, or- 
in i az i du domiciliu a 

firii 
din

<are 
loc,

Pi
cii, 
vî- 
în-

Profilaxia în trichineloză ur
mărește două obiective : apăra
rea omului și apărarea porcilor 
de infestație.

Apărarea omului se realizea
ză prin creșterea conștiinței, a 
gradului de civilizație și in mod 
special prin extinderea exa
menului trichineloscopic, inter- 
zicindu-se vînzarea-cumpărarea, 
consumul de cărnuri și prepa
rate fără a fi în prealabil exa
minate sanitar-veterinar.

Prevenirea infestării porcilor 
se face prin : distrugerea și 
arderea gunoaielor și cocinelor 
mizerabile ; construirea de a- 
dăposturi pentru animale, igieni
ce, salubre; efectuarea zilnică a 
curățeniei mecanice și a dezin- 
fecțiilor în toate adăposturile de 
animale ; aplicarea măsurilor de 
dezinsecție și deratizare repetate 
sistematic și de distrugere a 
cîinilor și pisicilor din zonele de 
creștere a animalelor și de pre
lucrare a cărnurilor.

Pentru prevenirea îmbolnăvi
rilor la om și la animale, pen
tru asigurarea unei calități a 
vieții normale, se impune con
cursul și colaborarea gospoda
rilor, producătorilor, comercian- 
ților de produse animaliere, a 
medicilor de oameni și de ani
male, precum și O implicare 
deosebită a edililor localităților.

Dr. Glicorghe <’RIȘTE 1, 
l)r. I mii JELDUJ1 R. 

Dr. Oclavian POPESC U. 
Inspectori ai Poliției Sânii.ir- 

\ cteriiiiire Valea .țiului

Victorii" pe frontul cărbunelui
(Urmare din pag. I)

Revenim la anunțul publicat 
ieri de Chiblll copiilor Petroșani, 
cu precizarea că Înscrierile la 
cursurile tehnico-aplicative .și 
cultural-artisticc se fac fără a se 
percepe vreo taxa, cu scopul de 
a promova talente autentice.

doi v mături i.u vechime de pes
te < inci ani ; caracterizare de la 
locul di; muncă ; autobiografic; 
doua cereri tip, una adresată 
\<l\ l’S Deva, iar o alta către 

poliția județeană ; două plicuri 
timbrate pentru corespondenți; 
doua fotogiafii 3/4 cm. Dosai ul 
uprinzlnd actele enumerate va 

li depus la filiala din Patro
nii. Inamle sau pe parcursul 

completării dosarului, .solicitan
tul va trebui sa parcurgii două 
probe. I’i una, la sală, consta din 
verificarea ciinoșfinț'loi sjile pri
vind Legea ”6 și reguli de praC- 
lif.arc . vinălorii. \l doilea test 
e r|. dășoară in poligon. Pro- 

1’010 sm| eliminatei ij.
In line, dacă dosarul 

aprobat, alicit,intui 
in.i de 1000 do 1< i 
valoare.: permisului,

a li ist 
va ploii sil- 
piu: contra 
zece lei”.

GhconJir Ol I I

Avem promisiuni proaspete. Asigurați-vă pentru la iarnă! 
Desen de R. IIUMEIi

A

îndrăgostit, dar ««*
La redacția ziarului au fost aduse de către o femeie binevoi

toare mai multe acte extrem de importante eliberate pe numele 
domnului Francisc Cristocea, din Petroșani. Intre ele se află și 
certificatul de căsătorie al domnului Cristocea. Să fie păgubașul 
un îndrăgostit incorigibil ? Oricum, noi îl invităm la administra
ția ziarului pentru a-și recupera actele. (Al.Il.).

y/ 1
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i

ile. t?i justificările, l'nelc valabi
le, cinstite. Altele cinice și absur
de. Doar „practica" Justificării 
nerealizărilor în fața unor „sar
cini de plan" impuse aberant e 
veche. Față de anii trecuți, cu 
sarcini și ritmuri draconice, lu
crurile s-au schimbat. Producția 
programata nu este impusă, ci 
propu-ă, pe baza analizei reali .- 
te a potențialului productiv, do 
fiecare unitate însăși, in confor
mitate i il capacitățile de pro
ducție, efectiv ele și dolar a exis
tente. Și atunci, ce nu 
firma?

Deocamdată, să privim 
După „dezlănțuirea" din 
decadă a lunii septembrie, 
prima suplnmină din prima 
a ultimului trimestru. extincția a 
începui sa reintre în l'.îga ul nor
mal Extracția zilnicii pe bazin 
oscilează in Jur dc HI 000 tone. 
I’ina la 20 II I toncGi programat» 
m.ii «... Cit și cînd? ( ine ar putea 
r;r pund

Dl ing. Emil ian Ncagoie, șeful 
er’ iriuluj de producție din 

drul R AH. ne precizează

so con-

înainte, 
ulii ni i 

în 
lună

ca
ca

cît
a

linia de front și efectivele 
pe măsura producției programate. 
Determinante pentru redresarea 
minelor și atingerea ritmurilor 
de producție programate sînt creș
terea productivității muncii, pre
cum și a avansărilor din abataje 
și lucrări miniere, realizarea in
tegrală a lucrărilor de întreține
re și reparat»; la instalațiile c- 
lcctromecanice pentru prevenirea 
defecțiunilor și stagnărilor, 
și intensificarea asanarii 
focurilor endogene, cu efect ne
mijlocit asupra liniei de front și 
a costurilor de producție.

Sint multe de făcut în minele 
Văii Jiului pentru a realiza pro
ducția programată, și a Justifica 
economic existența exploatărilor 
Multe depind de plasarea locu
rilor do muncă, de posturile pres
tate. Or. prezența la lucru varia
ză încă de la o zi la alta, cn v inc
it’.i, deci a cincea zi a săptămî- 
nii, să scadă vertiginos. Și scă- 
zînd plasarea, scade și extrac
ția care oricum c departe de ni
velul de care ar trebui să fie... 
Moi v-am prezentat datele. Duni- 
ncavo.Tfrâ trageți concluziile.

probe de 30—40 g pentru fieca
re porc) din pilierii diafragmei 
cu o parte din inserția tendi- 
noasă. In cazul cînd în mod 

accidental au fost îndepărtați muș
chii pilieri ai diafragmei, probele 
se recoltează din porțiunea mus
culară radiară a diafragmei sau 
din mușchi intercostali (2 pro
bi* din regiunea costală pentru 
fiecare porc, a cile două coaste 
de 8—10 cm lungime).

In caz de infestație slabă, 
carnea, organele .și subproduse
le se pot da in consum în mod 
condiționat după o prealabilă 
sterilizare numai șl numai prin 
fierbere la cel puțin «0 grade 
C^lsius timp de o oră.

Grăsimile se pot consuma nu
mai după sterilizare prin topire 
și încălzire la iftj puțin 100 gra
tie Celsius.

Tratamentul se poate face cil 
Tiabendazol -.au doriivațe în do
ză d* "0—70 mc’ kg.

Mai mlllți cetățeni 
g i sa ne iutei ăm * 1 

a le luiniziim 
privind tapele 
■a le parcurgii 
membri vinăloi i

Am inii'a lai
'.roș.mi ;i
luau (’arțănean, 
mito.ue, ne-a 
tli es'e necesara
ș. Iul de grupă 
guniz.'ihi
'di, .lanțului. Aec.isla se 

pentiii cu șe|id de grupa 
zona respectiva eiiiio.ișto 
este situația exac ta din aci 
dat fiind faptul ca numărul 
de membri ai grupei depinde do 
suprafața in hectare a fondu
lui re pectiv. Deci, dacă această 
cerere se aprobă, solicitantul va 
continua prin a și înlonmî nn 
dosar caic va cuprinde : fișă ine. 
di. da ; două recomandări de la

a.de
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România eroică si mistificatorii istoriei
berația lor, încercînd să demon
streze opiniei publice neavizate 
că ungurii n-au găsit în Tran
silvania decît un adevărat vid 
etnic „antartic", atunci cînd, în
vinși în cea de a doua bătălie 
de la Augsburg la 10 august 
955, au fost nevoiți să facă o 
cale întoarsă și astfel să 'ajun
gă la Tisa și m ipoi în Tran
silvania, au fo>t și continuă să 
fie proliferate in fel și chip eu 
o nerușinată dezinvoltură „is
torică” (v. „Evezredck Torte- 
nete”. Budapesta, 1912, voi. II. 
pag. 26 și 112 de Mczofi Vil- 
mos și Elek Sandor, resp 
„Istoria milenară” a ungurilor.

Pe parcursul episoadelor an
terioare și, mai ales în episodul 
al Vll-lea (v. „Zori noi” din 25 
mai 1991), am amintit unele do
cumente atestatoare ale originii 
daco-romane a românilor și ale 
așezării și rămînerii lor neclin
tite pe întinderile dacice de la 
nord de Dunăre în spațiu ce se 
întinde de la Bug pină la Tisa, 
in care se găseso și regăsesc șl 
astăzi, cu toate vicisitudinile is
toriei.

Evident însă, nu am epuizat 
lista acestora, după cum n-am 
epuizat nici lista acelora prin 
care s-a manifestat furibunda 
acțiune revizionistă între cele 
două războaie mondiale ca și 
după cel din urmă, pînă în zi
lele noastre.

Printre cele din urmă, ne vom 
mai ocupa aci de „Istoria Ungari
ei” lui Makay Lnszlo publicată 
la Paris (1974) Londra (1975) 
și reluată cu o dezvoltare cores
punzătoare participiu ii unui co
lectiv de „istorici”, in anii din 
urmă sub egida ministerului cul
turii aj țării vecine (v. „Revista 
de istorie:: nr. 8/1976, pag. 1231 
și ziarele din anii 1989 și urm.), 
lucrări de propagandă și acțiu
ne revizionistă prin care se vîn- 
tuiă fanteziste teze, ca :

— teza dispariției dacilor ca 
Urmare a războaielor dintre îm
păratul Traian și regele Deccbal 
din anii 101—102 si 106—107 ;

— teza părăsirii Daciei de că
tre coloniștii romani înșiși, sub 
împăratul Aurelian (anul 271) ; 
— teza dispariție. totale 
ultimelor rămășițe daco-romane, 
deci a românilor înșiși de astă- 
dată, în secolele următoare 
viitoarea dală de popoarele 
gratoare ;

— reapariția românilor în 
celași spațiu dacic, lîrziu, în
colul al XlII-lea, ca păstori (da
că nu ca tîlhari, cum ziceau al
ții !) cu turmele lor (marele lor 
număr de mai apoi explicîndu-se 
prin hrana bogată în proteine, 
furnizată de ovine, cum susținea
o publicație demografică a A- 

cademiei Maghiare de Șliin c, 
din 1963, c-, aceleiași „Revista do 
Istorie”, * nota nr. 1, de sub
sol. pag. 231).

•Toate aceste teze, în toată a-

în 
mi-

a
se-

I.C.P.M. Petroșani

n sosit zahărul

Societatea comercială

raționalizat, 1 litru de persoană — articole tip matase

(va urma)
< ■licori'he

Sintcm informați că Societatea 
comercială „Retezatul" S.A. Pe
troșani a reușit să aducă mai a- 
proapc de cămara cumpărătoru
lui, restanța de zahăr putînd să 
acopere lunile august și septem
brie cu produsul ce mai îndul
cește oarecum situația noastra 
destul de amară. In aceste zile 
au sosit deja cîteva vagoane care 
totalizează peste 400 tone zahăr 
și urmează încă alte tranșe care 
să ne liniștească, dar să ne și 
mulțumească. Așadar, luna iulie 
fiind total lichidată, primele li
vrări s-au și făcut începîrid cu... 
Vulcanul.

Tot în depozite sc mai găsesc 
301 unt, 901 brînzeturi, conser
ve carne, pește și alte produse 
necesare consumului zilnic. O 
relație cu Titan București se vi 
finaliza In J00 t mălai, iar alta 
in peste 140 t carne pasăre. Pen
tru o țigară bună există și un 
ii.';; bun. Totodată s-a întregit 

i parcul dc mașini cu încă două 
,,dubc“ de 10 L și două carosatc 
a 7 tone, numărul total al mij
loacelor dc transport pjungînd 
acum la 20. Să credem deci că, 
dacă avem mașini ;om avea și 
marfă. Da, pentru că, ca trebuie 
•dusă de la sute șl sute dc km. 
Cînd parcul auto so mișcă p 
Line. (D N). '•S

VORBESC TĂCERI 
INI RICOȘATE

precum și dr. Ștefan Pascu : 
„Istoria Transilvaniei”, Blaj 1944, 
pag. 50).

Cum vor fi izbub niște amă- 
rîți de păstori, înarmați cu bite, 
secondați de vreun cîine ciobă
nesc și de cîte un măgăruș să 
pătrundă in hotarele unui stat 
organizat ca c<’ atare pretins 
de unguri în Tidisilvania și să 
se înmulțească paroxistic cu toa
tă iobăgia și maghiarizarea co 
le-a fost mai apoi impusă, nu ne 
mai explică venerabilii noștri 
istorici, pe lîngă alte multe go
luri pe caro nu le pot de ase
menea explica, in construcția 
eclor mai sus amintite' sau a 
ora de aceeași natură.

Subsecvent și consecvent, 
ceeași tagmă de istorici ca 
altfel și de oameni politici 
dedat la falsificarea 
a datelor de recensămînt atit în 
scriptele ce înfățișează starea 
demografică a Transilvaniei cit 
și in diversele hărți prin care 
au ilustrat răspîndirea naționa. 
lităților pe acest teritoriu. Ast
fel, unul din cele mai mari și 
evidente falsuri a fost și îl con
stituie harta întocmită de con
tele Paul Teleky atașată lucrării 
„Justice for Ilungary” („Drepla- 
te Ungariei”) care se vrea „re- 
vicw and criticism ol the effrcct 
of the treaty of Trianon” („re
vistă și critică a efectului tra-

to
ni-

a-
dc- 

s-au 
grosolană

Piutiu derularea normală a aprovizionării și desfacerii ulclu- 
către populație, Primăria municipiului Petroșani, corelînd ac

țiunea cu a Prefecturii județene și a altor cîteva județe, a holărît 
raționalizări ■ produsului pe luna octombrie 1991, în scopul eli
minării goi. or asupra aprovizionării și a mvinz.ării lui la pre
țuri de speci- . Cantitatea de ulei existentă in depozite asigură 
permanent aprovizionarea unităților comerciale și implicit vîn- 
zarca lui în condiții civilizate. (D.N.).

SESIUNE
La Bala Marc so deschide mîi- 

ne o sesiune științifică jubiliară 
(11—13 octombrie) prilejuită da 
aniveTr rna a 80 do ani do învă 
țămîn 
’ucrî 

.pcrîor în acest oraș Ln 
reuniunii participa șl

talului de la Trianon”) editată 
de „Longmans, Green and co. 
LTD” din Londra în 1928 și răs- 
pîndită așa cum o arată aria 
acestei edituri pînă și la Bom
bay, Caicuta și Madras în In
dia.

Falsul se dovedește ușor prin 
aceea că, deși se menționează că 
harta ar fl întocmită „Accor- 
ding to the census of 1910” („con
form cu recensămintul din 1910”) 
— ultimul recensămînt care a 
avut loc în Ungaria înainte de 
primul război mondial — ea nu 
corespunde cel puțin în ce nc 
privește, respectiv în arătarea 
corectă a râspîndirii românilor în 
Transilvania, cu Almanahul 
GOTHA-JUTSUS PERTIIES, ca
re prin harta realizată sub con
ducerea prof. Paul Langhans în 
„Petermanns Mitttelungon”, în 
anul 1915 — „Tafel 36" (res
pectiv „planșa 36") purtînd titlul: 
„Dcr lumanische Anteil an der 
Bevolkerung Ungarns. der Bu- 
kovina und Bessarabiens” („Răs
pîndirea românilor în populația 
Ungariei, Bucovinei și Basara
biei”). hartă care nu poate avea 
la bază decît același recensămînt 
din 1910 șî în care petelor albe 
(„antarctice” 1) de pe harta lui 
Teleky, le corespunde marcajul 
cu diverse densități ale culorii 
mov, care indică aria dc răspîn- 
dire a românilor. Ea este tot ast
fel infirmată de harta care în
soțește lucrarea „The racial con
flict in Transylvania” a lui John 
M. Cabol, publicată numai cu 
doi ani înainte și care fiind in
titulată : „Gcographical distribu- 
tion of races in Rumania” („Dis
tribuția geografică a naționali- 
taților în România”) exprimă ex
pres faptul că a fost întocmită: 
„On the basis of Stielcr’s Atlas 
of Modern Georgraphy. Editor: 
Justus Perlhcs, 
First published
Mitlcilungen”, 
xact după ce,a 
ca formînd planșa a 36-a, 
mențiunea ca ca a fost : , 
sed by .John M. Cabol, Boston 
Mass(acusettc), 1926” — respec
tiv : „revizuită de
Cabol...”.

Go'ha (Geimany). 
in Peterm.înns 

1913”. adică e-
amintită mai sus 

cu 
,revi-

ȘTIINȚIFICA
cadre didactice dc la Universi
tatea Tehnică din Petroșani și 
care yor expune comunicări ști
ințifico dc actualitate în mineri
tul românesc. (T.S.) i;

„Tunurile* se dau noaptea

cevaFurați, furați, 
tot mai rămîne!

Raid inopinat al Poliției economice din Petroșani, cu citevj 
zile in urmă, in jurul orei 3, la „Tricopet" (întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani). Bilanțul : șase infractoare prinse în fla
grant delict, a se citi cu... sacoșa plină. In loc să se afle la muncă, 
lingă utilaje — erau pontate în schimbul trei — dumnealor au 
găsit cu calc să „facă rost de ceva pulovere". Și nu pulovere de 
oricare, numai din cele pentru export. De, obrazul subțire... Nu
mele lor : Silvia Popovici, confccționeră, Ana C'ocoiu, cetecistă, 
loja Marioara, confccționeră, Maria Ronrca, confccționeră, Gîn- 
dac Lelila, confccționeră. Se nasc însă o mulțime dc întrebări. 
Nimeni nu a observat că amintirile colecționam do pulovere au 
părăsit locul de muncă la adăpostul nopții, cu mai bine de trei 
ore înainte de terminarea lucrului ? Unde era paznicul, în atri
buțiile căruia intra și controlul sever pentru a sc impiedica sus
tragerea de obiecte din fabrică ? Dar șeful de schimb ? Știe oare 
vreuna dintre infractoare că materia primă este adusă în fabrică 
din import (a se citi: plătită cu valută convertibilă), pentru ca 
dumnealor să aibă dc lucru și să nu rămînă pe drumuri ? Cîțl 
bani valoarcază acele pulovere sustrase, mai ales dacă, ținînd 
seama că erau pentru export, tran dormăm prețul în dolari ? Ce 
fe] de ordine dc producție există în această fabrică? Ce ave^W 
de gînd cu puloverele sustrase ? Raidul făcut (intr-o singură 
noapte!) întărește convingerea că sustragerile de produse sîni o 
practică permanentă. Dincolo dc valoarea prejudiciului, care ori
cum nu este neglijabil fapta este gravă. In acest context, oricare 
patron ar da afară imediat pe lucrătoarele care fură. Plus con
secințele penale. Fapte rușinoase. Se fură. De ce ? Răspunsul este 
simplu. Se fură pentru că nu sc muncește și nu se muncește 
pentru că se poate fura. Așa e la noi...

Toan ȘTEFAN

Sindicatul minier „Demnitatea*4
Sindicatul arc un statut propriu 

și se află în curs demersurile 
pentru depunerea actelor nece
sare Ia Judecătorie în vederea 
înregistrării oficiale a sindicatu
lui. După cum ne-a declarat 
doamna economi: ' î Carmen De
lta Străul, liderul noului sindicat, 
acesta și-a propus ca obiectiv a- 
părarca intereselor profesionale 
sociale și umane ale membrilor 
săi.

Sub titlul provizoriu „Demni
tatea", la EM Petrii,î s-a consti
tuit un nou sindicat indepen
dent, cu o larga deschid, re pen
tru toate categoriile profesiona
le. Sindicatul cuprinde ingineri, 
tehnicieni, economiști, maiștri 
minieri, muncitori electrtrm -ra- 
nici etc. Odată cu constituirea, 
s-a ales un comitet coordonator 
al sindicatului, format din V 
membri.

strada Mili.ii \ itea/u iii. t

executa, in condiții de calitate și competență profesională, 
pentru toți agenții economici doritori. Studii de fezabili
tate conform normelor B.I.R.D. si Instrucțiunilor Guver
nului României, comenzile \or li onorate la termenul sta
bilit și la prețuri a\antajoase. Pentru relații suplimentare 
\ă puteți adresa institutului la telefon iii-. 11 160, 11 161 int.

171. telex nr. 725 12 sau telefax II 163.

TtSMA

OKI.lt A spre cm/are Societăților comen iale și intim

solicitate sau prin înțelegere.

<1 Relații la telefon 60800 sau 60801.

7»
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Ce e nou în II. R. S. S.
Comunitatea Economică a Statelor Suverane

Pentru timpul dumneavoastră liber

La Ainw Atd. capitala Kazah- 
slanulut, s-a desfășurat pe data 
de 1 octombrie intilnirea reprc- 
z.n'.unțuiM republicilor compo 
nt-iiie alo URSS, cu reprezentanți 
ai guvernului unional și ai pre
ședintelui Mihail Gorbaciov, in 
vederea punerii bazeloi unui 
cord exxiomic -•i creai u uiiei 
piețe uiikv p- teritoriul URSS. 
La întrunire a participat primii 
nuni Iru a! L’llsS Ivan Siluev 
iar delegațiile ju avut o repre
zentare diferit... de la președinte 
de. rspubiica | (na la un simplu 
m nistru. Es’.e lemn de remarcat 
faptul că < ici stă întrunire au 
participat reprezentanții a 13 re
publici v uomiie. doar reprezen
tanții Tadjiki tinulin și Gcorgiei 
lipsind, din cei a evenimentelor 
ce au avut loc in aceste țâri, a- 
flate. practic, in i>lin război civil.

La încheie a întrunim, re
prezentanții c lor 13 republici an 
spmn«t a<-to! le constituire a 
Comunității Economice a State
lor Suverane, a a cum a fost de- 

pnța unică ce se creează 
In arest mod pe teritoriul URSS 
cu arreptul tuturor republici
lor. Arest acord - economic 
se întemeiază. potrivit de
clarațiilor f â c u ‘ e 
primul minrtru al URSS. 
pe resp',ct«rr i independenței și 
suvera’ntă i republicilor com
ponente, cRre prii, participarea la 
piața unică au posibilitatea să-și 
dezvolte fără l.mite raporturile 
și relațiile economice și diploma
tice între ele, dar și cu alte sta
te ale lumii. Tot potrivit unor 
declarații oficiale, acest acord 
economia va sla la baza realiză
rii noului tra'at unional, cu ’-e- 
pubLicDe care vor lori acest lu
cra, țlnlndu-s r d contextul 
polilic aduaț d,n UHSS.

Cltcva date, despre republici
le care compu , UHSS. conside- 

că nu sini lipsite de impor- 
’ tanță pentru cititorii noștri, că- 
i, rora le oferim in mod sintetic e- 

lementc-le esei iale ale fiecărei 
republici umor.ile. Cea mai mare 

, republică e*>’ IU. S1A. creată de 
f Ivan cei Gro 1 ■' condusă pi-
5 r»ă In 19’7 de țari. Rusia are o 
| populație tot.-1; cle 149 milioane 

de locuitori, du; are 82 la sută 
sînt ruși, 4 1 , -utâ tătari ș: 3 la 
sulă ucrarr' diferența fund re
prezentat;, d, ,[te ctnjl UCTIAL 
NA I i _■ part ■ din UHSS, din a- 
r' ■■ .' Lind anexată, datori

tă marii sale producții agricole. 
Are o populație de 52 milioane, 
dintre care 72 la sută sînt ucrai
neni. iar 22 la sută ruși. BIE- 
LORUSIA. A fost și ea încorpo
rată în URSS in anul 1922, dar 
și-u d' larut independența, față 
de URSS, in 23 august a acestui 
an. Are o populație de 10 mi
lioane de locuitori, din care 78 
la sută sînt bieloruși, iar 13 la 
sulă ruși. MOLDOVA. A fost a- 
nesală prin forță, așa cum se 
cunoaște, în 1910, iar in 27 au
gust. anul acesta, ș -a declarat 
independența. Moldova are o 
populație de 4,4 milioane de lo
cuitori, din care G5 la sută sînt 
moldoveni, 14 la sută sint ucrai
neni și 13 la sută ruși GEORGIA. 
Deși republică independentă, ea 
a 'ost anexată în anul 1922 
prin forță militară, declarîndu-și 
și ea independența in aprilie 
il)91. Populația este compusă în 
proporție de 70 la sută din geor
gieni, 8 la sută armeni și 6 la 
sulă ruși. ARMENIA. A fost Și 
ea incorporată in URSS in anul 
1J22, dar și-a declarat inde
pendenta in august 1990. Xre o 
populație de 3.3 milioane de lo
cuitori, dintre care 93 la sută 
armeni, 3 la sută azeri, 1,7 ta 
suta kurzi și 1,6 la sulă ruși. 
AZI'.HDBA IDJ AN. Este o repu
blică de eredință musulmană și- 
itâ, fiind deseori confruntată cu 
evenimente sîngeroase intre mu
sulmani și creștinii armeni. En- 
rlava Nagorno Karabah, locuită 
de armeni, și-a declarat in acest 
an independența față de Azerd- 
baidjan, situație nelimpezitâ în
că Și această republică a fost 
anexată in anul 1922. Are o popu
lație de 7,2 milioane, din care 83 
Ia rută azeri, 5,6 la sută ruși șl 
5,6 la sută armeni. KAZAHSTAN.
A fost anexata in 1936, cazacii 
opunînd o dîrză rezistență pen
tru a-și menține independența.
Are 17 milioane de locuitori, din 
care 40 la sută cazaci și 38 la 
sută ruși.

UZBEKISTAN. Este o repu
blică locuită in majoritate de o 
populație mongolo-turcă, fiind 
anexată de URSS in anul 1924. 
Are 21 milioane de locuitori, 
din care 71 ia sută uzbeci și 3 
Ia sută ruși.

TAD.IJKISTAN. A fost In de. 
cursul anilor sub ocupația Af

ganistanului, dar în anul 1929 a 
fost anexată de URSS. Ar» o 
populație de 5,4 milioane, din 
care 62 la sută tadjici și 23 la 
sută ruși.

TURKMENIA. In mare parte 
o regiune de deșert, această re
publică a fost anexată în 1924 
de URSS. Are o populație de 
3,7 milioane, din care 72 la sută 
turkmeni și 9,5 la sută ruși.

KIRGHIZIA. Cu toată rezisten. 
ța depusă, această republică, în 
mare parte cu un relief muntos, 
a fost anexată in anul 1936. Are 
o populație de 4.4 milioane de 
locuitori, din care 53 la sută 
kirghizi și 23 la sută ruși.

ȚĂRILE BALTICE constituie 
un capitol separat in componen
ța URSS, mai ales dacă ținem 
seama de faptul că independența 
lor a fost recunoscută, inclusiv 
de URSS, în acest an.

LITUANIA. A fost anexată în 
1940. A rezistat, luptînd împo
triva comunismului pînă in anul 
1951, iar jumătate de milion de 
oameni au fost deportați în Si
beria. Are o populație de 3,8 
milioane de locuitori, din care 
80 la sută lituanieni și 9 la sută 
ruși. ESTONIA. A reușit să fie 
independentă doar între anii 
1918—1940. fiind anexată în ur
ma pactului Ribentrop-Molotov. 
z\re o populație de 1,6 milioane 
de locuitori, din care 62 ia sută 
estonieni și 9,5 ia sută ruși.

LETONIA. Deși o republică 
mică, aceasta este cea mai in
dustrializată dintre republicile 
sovietice. A fost și ea anexată 
odată cu celelalte țări Baltice, 
in anul 1940. Și-a declarat inde
pendența In 21 august 1991. Are 
o populație de 2,7 milioane de 
locuitori, din care 52 la sută le. 
toni și 34 la sută ruși.

Acestea sînt republicile corn, 
ponente ale URSS, aflate toate, 
odată cu destrămarea regimului 
trecut, in pragul găsirii propri
ilor căi de dezvoltare și suve
ranitate.

Documentar realizat de 
Ghcorghc C1IIK\ ASA

TV
JOI

10 octombrie 1991

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități Meteo.
14.20 Teleșcoalâ. -
14,55 Fotbal : Rapid — Electro- 

putere €raiova.
16,50 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.

In chioșcurile noastre, cartea anului 1

HOROSCOP
sau

AJUIÂ-TI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,descoperirea" 

anticipată a viitorului !

• Gu numai 75 de lei puteți intra în posesia unei lec
turi interesante, originale, captivante!

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturor!

MICA PUBLICITATE
VÎNZARI

V1ND Trabant 601 S, și blana nutrie neagră lungă. Petroșani, 
Viitorului 25/4. Telefon : 44861.

VIND Oltcit Club. Telefon 41164 și 42971. (3192).
VÎND Mercedes-Benz, stare excepțională, cu piese rezervă. 

Vizibil intre orele 7—18, strada 6 August, nr. 21. (3186).

CUMPĂRĂRI

Cumpăr urgent clini de rasă, str. N. Bălcescu, Curățătoria 
chimică, telefon 43850.

S( I11MIJI R1 DE LOC UINȚA

SCHIMB apartament, două camere. Vulcan, strada Romani
lor 8, bloc 21 A, sc. I, etaj II, ap. 11, cu apartament 3—4 camere, 
zonă centrală. Relații la domiciliu. (3200).

SCHIMB apartament, două camere. Vulcan, B-dul Victoriei 
l M, etaj II, cu 3—4 camere, zonă centrala. Relații la telefon 
70641. (3201).

SCHIMB apartament, două camere, strada llorca, bloc 5, sc. 
III, etaj 1, ap. 37, cu apartament trei camere. Relații după ora 
J6. (3193).

SCHIMB apartament, două camere (zona Dacia), cu garso
niera (zonă centrală). Telefon 44493.

PIERDERI

17,05 Forum.
17.35 Tele-discui muzicii pop i 

lare.
17.55 Virstele peliculei.
18,40 Reporter ’91. UNESCO.
19,05 Serial științific.
19,30 Desene animate.
20,00 Aatualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economi»,
21,10 Film serial.

Dallas.
Episodul 64.

22,15 In fața națiunii.
23,00 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.35 Stadion

■tar. a 
ra ■ „. 
din ;.;r

H \ I A N I 1
' — *1 >■ lombrîe)

‘v. de mulțumire inspl- 
>i optimism celor

-( OKPIOS
(' >rl,uhl>ri( — ?l uoiimbiitU

Atitudin a rrtlică pe care o a- 
doptațl astăzi nu e de natură să 
vă facă mm ‘tmpafic(ă) în ochii 
coteriilor.

SAGI1‘ |OR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Stare emoțională accentuată. 
Apare riscul ca astăzi să uitați 
ceva deosebit de important.

CAPRICORN
(21 deccmbi ie — 19 ianuarie)

Fînteți impulsiv(ă), greu dc .' fă

ptuit, cu puternice tendințe de 
n insulta — cu, sau fără motiv.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ați vrea să vă împărtășiți fră
mântările unei persoane apropi
ate. Ceva vă retine însă, intr-un 
mod greu explicabil.

I’fcȘ'l I
(19 februarie — ?() martie)

Atenție la interpretări d rul
iu rufe ț

HI.RIlfG
(21 martie — 20 aprilie)

O zi bună pentru a face via- 
nuri, sfăfuindu-vă cu prietenii.

IA l'lt
(21 aprilie — 21 mai)

Graba strică treaba. Aminti-

ți-vă, pentru că astăzi aveți ten
dința de a trece prea ușor peste 
toate.

GEMEN)
(22 mai — 21 iunie)

Vă intrigă prezenta unei per
soane de sex opus.

IlAG
(22 iunie — 22 iulie)

Farmecul personal vă ajută in 
negocierea unei afaceri.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Azi sînteți intr-o dispoziție ro
mantică și nici un plan, oricit 
de atrăgător, nu vă poate scoate 
din această stere

f El IO ARA
(2 1 mgUst — 21 septembrie)

O zi favorabilă pentru a face 
cumpărături.

PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 193, eliberată 
de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3198).

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Catană Adam 
Costin Daniel, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3196).

PIERDUT carnet student pe numele Catană Adam Costin 
Daniel, eliberat de U. T. Petroșani 11 declar nul. (3195).

PIERDUT tichet butelie nr. 3757, eliberat de Centrul de 
preschimbare a buteliilor Vulcan. Ti declar nul. (3199).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Krajbit Iozsef, eli
berată de I. U. M. Petroșani. O declar nulă. (3185).

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Bâctu Adrian, eli
berată de E. M. Dilja. O declar nulă. (3187).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Tishj lrina, elibe
rată de TESMA S.A. Liipeni. O declar nulă. (3189).

DIVERSE

SOCIETATE PARTICULARĂ. ANGA IEAZA f

• sudori, lăcătuși pentru confecții metalice ;

• tinichigii auto, mecanici auto pentru activitatea de service.

Relații — telefon 44523, după ora 18. (3179).

DECES

SINTEM alături de d-na Todoran Doina în momentele gretr 
pricinuite <le decesul tatălui ei

VARTO1» AVRAM
Colegii dc la Universitatea Tehnică Petroșani (3197)

Kedacțlb »1 adminiuuitia i'» iroș.rni. str. N. Bălcescu, nr. 2 1 < letonin — ». i r< i ji i.il . 41662, secții l 41663, 42464
l-uar'ii I ipocrafia Petroșani, str. N llMcesvu. nr 2. Fel 44 165.


