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Hepatita, privatizarea și mizeria
De vinerea trecută Școala ge- 

n-ralâ nr. 5 din Petroșani este 
închisă. Cauza? Epidemia de he
patită care a izbucnit aici, a o- 
bligat organele sanitare să ia 
această măsură extremă, severă. 
Din nefericire, o măsură post-fac- 
tum.

Sînt spitalizate 8 cazuri — ne 
•pune doamna doctor Viorica 
Schmieder de la Centrul munici
pal de medicină preventivă. Ne-a 
atras atenția faptul că boala s-a 
declanșat aproape simultan în 
cele opt cazuri, ceea ce este neo
bișnuit pentru o boală contagioa
să cu incubație lungă — 30 plnă

țsi
■ Aixiin cu au u ucesUi zi iu 

ocultei s-a ținut cu ușile în
chise, accesul unei anumite părți 
a pret>ei fiind strict interzis, la 
fel ca și în cazul unei anumite 
conferințe sindicale. Se pare că 
toate lucrurile ratate s-au ținut 
In acest an cu ușile închise |f 
Deși toamna se numără bobocii, 
noi n.am reușit să-i număram do
cil pe cei de trandafir, care in
sa In acest an nici măcar n-au 
Jnflorit. Acum oricum e tîrziu. 
pentru că i-a prins Înghețul. Dar 
nici proaspeți ți ntci congelați 
nu țin loc de mlncare ți nici nu 
pot umple hambarele goale ale 
toamnei. Sint jn schimb promi
siuni; dacă In acest sezon cam
pania agricolă o fost slabă, cam
pania electorală va fi bogată. 
Oare in ce? ■ Citind anumite 
articole apărute sub genericul 
.Unda de șoc", referitoare la o 
anumita întreprindere fruntașă 
pe ramură, membrii Asociației 
Șobolanilor Liberi (ASL) au or
ganizat o conferință in vederea 
apropiatei campanii de răspândi
re a trichinelozei. Se pare că In 
acest an, la pomana porcului, co
liva acestuia va fi ornată cu a- 
lunc americane și stropită cu 
whisky. ■ Ftecent încheiate la 
I’aris, lucrările celei de a IV-a 
Conrfcrimțe la nivel Înalt a Fran- 
< ofoniei. au dezbătut una dintre 
<cle mai profunde probleme cu 
care Se confruntă in prezent eco
nomia franceză. Este vorba des
pre extinderea ți dezvoltarea 
multilaterală n boulique-ului de 
tip francez, după modelul buti- 
cului de tip Valea Jiului. Ast
fel se arc în vedere construirea 
In centrul Parisului a unui mare 
număr de asemenea editicii, sim- 

la 45 de zile. Aceasta înseamnă 
că sursa de îmbolnăvire este a- 
ceeași pentru toți copiii. Apreci. 
ind din acest punct de vedere, 
contaminarea s-a făcut In jurul 
datei de 15 octombrie.

Hepatita este o boală care se 
transmite prin alimentație, prin 
apă și așa mai departe. Mergtnd 
pe fir am descoperit cauzele. Pri
ma: existența în imediata apro
piere a unei dughene aparținînd 
unei „întreprinzătoare" care vin
dea gogoși și lanpoși fabricate în 
condiții total improprii. Lipsa do 
igiena, inconștiență crasă. O 
dugheană ncracordată la apă cu- 

bo.uu ac originalei noastre eco- 
narrui de piață. Vor fi respecta
te arhitectura, designui, precum 
și întreaga linie estetică ce face 
mîndria și cinstea orașului nos
tru. ftste prevăzut și un util 
schimb de comercianți. A-.lfcl o 
mare delegație de țigani bișni
țari vor fi trimiși pentru proce
sul do emancipare a lucrătorilor 
din comerțul francez. Nu de al
ta, dar sînt și ei tot de gintă la
tină... ■ Recent, simbolul unită, 
ții nouitre naționale, românul 
Laszlo Tokeș, a participat la o 
reuniune ce a avut loc undeva 
pe harta Europei. Pastorul, fără 
să aibă prea multe puncte co
mune cu păstoritul, a recitat ver
suri din poemul național Mio
rița. Cele mai încărcate de pa
tos s-au dovedit a fi versurile : 
„Baciul moldovean /.și cu cel vrîn- 
cean / la apus de so ire / v<5r 
să mi-1 omoare / pe cel ungu
rean / că e din alt neam". Deși 
s-a depus un efort In arta inter
pretativă, juriul nu a acordat 
nici un premiu interpretului ■ 
Buletin meteo: aflăm de la ins
titutul de specialitate că la sfîr- 
șitul acestei săpU.mini va fi du
minică Chiar dacă ziua cerul va 
fi senin, orizontul va răndrie tot 
întunecat. Noaptea se va produ
ce Întuneric. Temperaturile scă
zute vor fi minime, iar c?Ie mi
nime vor fi deosebit de scăzute 
Recom.milum pentru acest sfir.it 
de săptămină petrecerea timpu
lui liber In frigider, care oricum 
e gol si unde oricum p m ii cal I 
rV’c-ît ling calorifer. Cu acestea 
vă dorim un weck-end plăcut I

I’cnlrii conform'(ale
n Iran .mls
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rentă, unde m... :ia domnea. Pro
prietara avea o autorizație mai 
veche, eliberată pentru piața a- 
groaîimentară. Se certase însă 
cu precupetele și-și mutase ta
raba lingă școală. Vad bun, deh... 
In pauze copiii erau c’iențu nr. 
1. Acum dugheana a fost închisa 
dar...

O a doua cauză. întreruperile 
livrării apei potabile exact în 
orele cînd copiii sînt la școală. 
Cu ce să se spele pe mii ni după 
folosirea toaletei au după o ora 
dc sport, înainte de a-.și lu i gus
tarea din pauza marc? In plus, 
in școală funcționa un singur 
grup sanitar. In pofida repetate
lor rugăminți, apeluri, adrese fă. 
cute de directorul școlii, RAGCI,- 
ul a r.imas impasibil. ,,[).>mnii‘‘ 
instalatori nu sint și ci părinți? 
in perioada amintită, in afara ce
lor 8 cazuri declarate, au iosL și 
alți suspecți. S-au efectuat in
vestigații imediate. Nu s-au con
firmai, Jin fericire dar irică sc 
afla sub observație copii. Între
ruperea cursurilor, rupe, practic, 
lanțul transiiut rii eventuale’ a 
boln. Ac, sta este scopul măsurii. 
Cei care au contactat boala, o 
vor duce. Nu sc poate interveni 
în nici un fel. Ceilalți vor fi Ic
nii de contaminare. S> profita 
de timp și se repuru, cu chiu cu 
vai, in talația sanitara. Orele 
vor fi recuperate simbăta. Efort 
suplimentar, suprasolicitare, dar 
.mai bine așa.

Se puica evita situația.’ Da, 
spunem noi. N-a văzut nimeni 
chioșcul arcla dubios? Nici pri
măria, nici cei îndrituiți să facă 
un control sever alimentar și 
igienei In alimentația publică. 
RAGCL-ul a făcut urechea sur
dă, ca de obicei. Dc la o școală 
pentru vreun „domn" instalator 
nu... pică. Ce sâ-i facil

I«n Școala nr. 5 a apărut epi
demia. Dar putea să apară la
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(Continuam- Io ung • 2-a)

Miercuri. 20 noiembrie, ora 
prinzlilui; piața agroalimentară 
din Petroșani. Lume puțină, mar
fă și mai puțină. In peisajul a- 
nost, singura imagine mai dina, 
mică ini-a atras atenția: doi pui 
dc țigan, de virstn abecedarului, 
alergau fiecare cu cile o varză 
mare iii mină, incercind să Ic 
camufleze sub zdrențele ce Ic ți
neau I ic dc haine. Le fiu.iscră 
din grămada unui român. ce 
vindea la un cmlai inare, lingă 
treptele ce separă piața de „tal
ciocul" loca I. Puradeii 
n-au dlsn irul insă făitî 
urmă cu marfa „achiziționată"

Nici cri mai inspirat vizio
nar nu s-.ir încumeta să pună 
cum vom Șcapa din iarna ce 
bate tot mai ir. istent in ușă. 
Semnele relansării economice, 
așteptate după unificarea cursu
lui de schimb valutar și con
vertibilitatea leului, chiai par
țială, nu numai că nu se între
zăresc, ci criza se adlnccște 
prin dimensiunea energetică, 
răsf.ingindu.se in respingerea 

activității multor agonii econo
mici chiar și do aici, din Valea 
Jiului, in aceste circumstanțe 
vom mai putea ice, piști vreo 
lună, binecunoscuta expresie 
„semne bune anul are"?

Am auzit fel și fel dc oameni 
care mărturiseau îngrijorați că 
așteaptă în fiecare zi, cu • urle
tul la gură, să vadă dacă pri 
mese „plicul" :au nu, al cui 
rînd a sosit ctc C) asemenea 
vcs.e, primită in pragul sărbă
torilor uccc.'ivo din uitima lun-j 
a anului, este o cataslrota, in. 
deosebi pentru salatiațfi care 
au muncit cinstit și cu tragere 
de inima. Pentru că sint, (r>u 
chiar toată lumea s-a apucat 
de afaceri, mai limpezi ori 
tulburi).

Ortundo, in lumea asta Iar...a, 
șomajul nu este ceva de spe
riat, dtcît daca înregistrează 
cote alarmante, fiind un rău 
necesar al economiei libere. Ni
meni nu renunță la muncitorii 
și specialiștii foarte buni, de- 
eit intr-o singură alternativă: 

fălim ntul. I-a noi situația este 
cu t »tul și ru totul alta, starea 
de ciiz.i euprinzind, tentacu
lar, noi sectoare. Prețir tle cresc, 
aliniin lu-se la niv lu) interna- 
țioua , stârv' trilul vieții fiino 
robotit piuă L'. pragul srirâr i

Dar în lot riul est și un 
bine, chiar dacă ( te intloț.ua 
embrionara.

Așa cum noaptea, e > it ■ a 
pe «ir pt ciivinl, c’.le un sf< ;■ î. 
bun, in timpul tubei nurii no i', 
trc rle piuă I i prim îvară avem 
timp !>■ recle l ev.i'u.iin r a-

(p . . a t-a)Socl.’latca (’otni’i-.-ială „l‘.Htf.\<>{ I." S.A

Circuitul vămi
Au pred it-o rapid unui uit ro 
m.in, ce vindea la c<l;‘lalt capăt 
al pieței, l.i un einiar mai mic. 
la una din mese. „Ilai mă, bă- 
gați-o i'eptrle nici!" ii dirija a- 
ci'sla, ascunzind tnaifn ’.ul» tej
ghea. f’iziild, in inhiți de „suc- 
ce-.ul profesional", d.ir și atențl 
la lumea din )ur, cei doi b l;r>a- 
chcși au |.l -ral după un nou 
transport. Să fi fost oare o no
uă încercare dc a împăca si 
capra si varza? . Mă f#n ci 
dacă ar fi afl.il, capi a n ar fi 

hs’. ce am făcut pm.i acum și 
ce vom face mai d, p iru

Daca o să fie frig, ne vom 
iixălzi cu fierbi, țeam politică 

ce a început, timid, in perspec- 
ti'a alegerilor localdar cu 
valoare de paradigma pentru 
cele generale, l’craiti no-trii 
politic’ este însuflețit de regru
pări duna criterii c rc -râpă 
analizei, insă și informul arc 
o forma 'ii-generis

Această mișcare. m.T intîi 
de culise, mă convinge că, iată, 
spusele profetice ale lui Moș 
Ion Roată, n-au fo-.t uitate. 
Convenția pentru u.i.taui arca 
democrației este ina. .iială. mai 
inlli și mii intîi pentru ii-rnei- 
nicul motiv că sin’ lm«iuni, 
centrifuge sau. rna rog, cîrti- 
toirc, in chiu Frontul Șal
varii Naționale, acum formațiu
ne politi(tă de orientare 3(’<ial- 
df'inocrntn. (• ea ce nu-i o nou
tate, intențiile fiin I mai vechi, 
înainte de ilebrircar' a liderului 
național din f iloliul dc pre
mier, l'SN era într-o p'enlere 
dc viteza, accentuată in ultima 
luna, lestul ji-ntru eventuala 

recuperare de teren il cc>nVăluic 
alegerile local.-.

Dar tot cu va‘oare <><. *
sim ,i pentru cele! .it.' f mo
țiuni politice, unele min .cule 
și allele cu o credibilitate care 
a sporit prin implicarea mai 
coerentă în spinoa' de realități 
autohtone. încă nu a pornit 
distractiva luptă penbu con
vingerea unui il.cto.at, apatic, 
frămînl t .le r iile -i cenzu
rile pcr'xmiîe, sufli i.-nt de in- 
difor r»f la nnrioari-a ■ acum.

Ni -i in pa vil it<-'i lectora
tului nu mai cr: ’ ’. <c>t ce
fac doi ti’! i in-i cin i o fnfil- 
n 1 'oh:...Sc f... .■ cu pa
siona. ‘‘e I’IIS î.l: |o d’J Jos
în ii >, d •CKr'rC’u lini ' *■ i,l"icL”it
și îHirnai ea (• i 1 pi-
r* * il i; ■ ui < :r./1 <? fac
si rb ■ ' ir i

1 tbi- in s« • YRl)

fosl dc acord să sc împace.
IYT-am infe.c-,.it dc preț. Și 

noul „comerciant ‘ v indca tot cil 
15 Ici kilogramul. Băiat finul, 
nu? N-a mai priceput și „chr In
ii li de Irinsport". I)c«i «un m 
vir-d.. — nu știu dacă era intr- 
adevăr ciiHivalor de varză — 
cultiva vizii il hoția si specula, 
anlrcnind în acest Joc murdar 
niște copij I <r.î minte. Și cum 
ziua bună sc cunoaște de di
mineață, cu siguranț.’i că a- . 
icslia Vor candida mii.nc la I «cil- 
iile de delincvențl și inîractoii-

Sorin OI’Rl.A ’j’,

sfir.it
r%25c4%2583sf.ingindu.se
intlo%25c8%259b.ua
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Salvamontiștii din Lupenî și-jru aniver
sat zece ani de activitate. Intilnirea pri
lejuita cu aceasta ocazie la cabana Straja 
a avut, desigur și un caracter sărbăto
resc, dar, mai ales, de bilanț. S-a cuve
nit ca, după un deceniu de activitate, cei 
care au constituit echipa, cei care ii duc 
Înainte tradițiile să facă un bilanț retro
spectiv al evoluției și afirmării lor va
lorice in mișcarea salvatorilor montani 
din țară.

O comparație este edificatoare. Dacă în 
primul an, deci jn anul constituirii echi
pei nou create de la Lupeni i s-a dat la 
Raliul național Salvamont, mai mult pen
tru prezență, locul 24 in clasamentul e- 
chipelor, in acest an, doar pentru activi- 
tea Salvamont, i s-a acordat un bineme
ritat loc II. De altfel, peste timp, echipa 
a ocupat consecutiv locuri de frunte in 
clasamentul raliurilor naționale.

Dincolo de virtuțile autentice dovedite 
cu prilejul concursurilor, „partea tare“ a 
echipei a fost și a rămas insă activitatea 
curentă de salvare. Iarna, cind pîrtiile 
din Straja cunosc apogeul animației, al a- 
fluenței schiorilor tineri și vârstnici din 
municipiu și județ, salvamontiștii sînt la 
datorie și, în orice moment, sînt gata să 
intervină pentru salvarea semenilor. Așa 
au făcut ani de zile : au acordat primul 
ajutor, au asigurat transportul accidenta
lilor de pe pîrtii la spital, au patrulat 
în întreaga zonă, prevenind rătăcirile, 
intervenind cind un grup de turiști a avut 
nevoie de ajutor. Vara, aria activității 
salvamontijtilor s-a extins mai ales în

(Urmare din nag I)

oriL.iie altă școală din munici
piu. Condițiile sint aceleași. Și. 
Doamne ferești! Gunoaie, -obo- 
lani, șobolani in curțile școlilor 
și in școli, lipsa apei potabile la 
orele cind se desfășoară cursu
rile. prezența dubioșilor vânză
tori ambulanți in incintele școli
lor, inși care of. oî preparate de 
patiserie, dulciuri și sucuri do 
o calitate îndoielnică și multe 
altele. Ca o paranteză, un fapt

Retezat prin tabăra de corturi și postul 
de prim-ajutor inaugurat an de an în Căl
darea Bucurel. în acest an, tabăra esti
vală s-a încheiat cu o realizare de mult 
dorită. Cu sprijinul vînătorilor de munte, 
salvamontiștii au construit la lacul Bucu
ra, punct nodal al traseelor magistrale 
ale Retezatului, un refugiu alpin.

A fost, așadar, un deceniu bogat în îm
pliniri, de afirmare, evocate elogios de 
invitații sărbătoriților la Intilnirea de la 
Straja. De colegii lor din Petroșani, din 
Tg. Jiu ș.a. Desigur, împlinirile au cerut 
eforturi și sacrificii. Ele, împlinirile s-au 
obținut în pofida multor greutăți, a unei 
legislații precare, anacronice. In confrun
tarea cu greutățile, formația a găsit însă 
resurse și energie pentru a birui, în însăși 
pasiunea pentru munte, dragostea de se
meni, spiritul de echipă. A mai fost, 
desigur, și ajutorul unor autorități locale.

Privind în perspectivă, în condițiile tot 
vitrege ale etapei pe care o străbatem, 
hotărîtoare pentru viitoarele reușite ale 
echipei, așa cum s-a relevat în cadrul în- 
tilnirii, rămîn continua profesionalizare, 
coeziunea formației și imboldul lăuntric 
de a fi prezenți, pe viscol, furtună sau 
arșiță, acolo unde schiorii, turiștii, domi
nați de vitregiile naturii, au nevoie de 
ajutorul lor.

Fie, ca și în următorul deceniu, indi
ferent de vreme și de... ce ne mai aduc 
vremurile, să-i vedem prezenți cu aceeași 
strășnicie și dăruire pe cărările montane !

Ioan DIB1K
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HEPATITA
petrecut cu numai cîteva zile 
in urmă, la o școală generală cu 
| ste 10U0 de copii din Petroșani. 
Asistența medicală cu specialita
tea igienă școlară de la Centrul 
din Petroșani observă în curtea 
școlii o astfel de vânzătoare de 
langoși. Fără minime condiții de 
igienă, fără nici o autorizație. 
Firesc, intervine. Numai că în 
apărarea „cofetărițci de ocazie" 
a și sărit un... cadru didactic !

Stupoare. Gestul este incalifica
bil. Inconștiență dusă la extrem. 
Deși cunoaște situația ivită la 
Școala nr. 5, se persistă în gre
șeală. Consemnăm rugămintea 
doamnei dr. Schmidcr adresată 
directorilor de școli: prin profe
sorii de serviciu, să se interzică 
intrarea în incintă a „ambulanți
lor" fără autorizație de comer
ciant. Este în interesul școlilor, 
al copiilor, părinților, profesori
lor. Cazul Școlii generale nr. 5 
constituie un serios semnal de a- 
larmă.

Durerile asociației handicapaților
în sfîrșit, Ii 5-a aprobat' m 

sediu. Pe moment nefuncționa- 
biL Adresa: Petroșani, strada 

1 Decembrie, bloc 65. Motivul? 
Lipsa bunăvoinței. A omeniei. 

După cum ne mărturisește vice
președintele asociației, s-a umblat 
pînă acum la mulți și la multe 
întreprinderi, societăți, regii, pri
mării. S-a apelat deci, concret, 
la RAGCL, CONPET, EM Dîlja, 
ți nimeni n-a făcut nimic. Dar 
ce trebuia făcut? Ei, aici e aicil 
O scară, domnilor. O biată scară, 
de dimensiuni 2—3, care să facă 
legătura între stradă și nivelul 
sediului. Pentru Că lipsește. Ar 
mai fi vorba și de o balustradă. 
Nu pentru „mofturi". Ci pentru 
siguranță. Această doleanță pu
blică, dureroasă, nu vrea să aducă, 
de mîine, la fața locului, pe toți

Ce trebuie făcut?
Am primit la redacție o scri

soare deosebit de alarmantă prin 
conținutul ei, ce definește încă 
o dată că în sectorul spațiului 
locativ de stat, unele persoane 
consideră că nu au nici un fel 
de obligație de întreții Re
dăm integral conținutul ușorii 
ce este semnată de 13 locatari ai 
blocului nr. 3, de pe strada C. 
Miile din Petroșani: „Vă sesizez 
că la apartamentul nr. 29 locu
iește o femeie în vîrstă de 94 de 
ani, împreună cu un nepot ires
ponsabil. Persoanele care lo
cuiesc în acest apartament sînt: 
Katona Ana și Nngy Adalbert.

Aceste persoane locuiesc de 8 
ani și în toată această perioadă 
nu au făcut nici un fel de lu
crări de întreținere și curățenie 
în apartament. Din acest motiv 
sîntem într-un marc pericol pri

promisioniștil sau toate partidele. 
Nu. Ci o firmă serioasă, în care 
cuvîntul e cuvînt și, lucrul o 
J acru.

Dar cîte probleme nu mai au 
handicapații. Inspectoratul teri
torial este la Deva, iar interesul1 
pentru ei este... nicăieri. Ordinul 
303 din 24 mai, nu se respectă, 
nu se aplică. Ar avea dreptul la' 
mari reduceri de prețuri pe căile 
feroviare interne, dar pînă acum 
nimeni nu le-a soluționat și re
zolvat această situație...

Ne așezăm și noi la coada ru
găminților, întrebărilor, în aștep
tarea rezolvărilor.

Alo, județul? Alo, Secretaria
tul de Stat al handicapaților?, 

Alo, CONPET? Alo, RAGCL? Alo? 
Alo? Alo?

Dorcl NEAMTH

vind sănătatea noastră și a co- 
piilor. Menționăm că în aparta
mentul 29 este multă mizerie și 
circulă șobolani și șoareci care 
au început să distrugă lemnăria. 
De asemenea, apartamentul este 
invadat de insecte. Intrucît ne 
aflăm într-un iminent pericol de 
infectare și contractare a unor 
boli grave, rugăm să luați mă
suri urgente de schimbare a do
miciliului acestor persoane sau 

de obligare a lor Ia curățenie și 
deratizare".

NR. Scrisoarea a fost înmîna- 
tă RAGCL Petroșani, Procuratu
rii locale, Primăriei municipale 
și Spitalului municipal. In coca 
ce ne privește, facem mențiunea 
că redacția nu are nici o atribu
ție privind efectuarea curățeniei 
și deratizarea în apartamente.

Scandalul ajutoarelor nu s-a stins
\ p i ni < li : ini! fel dc

f . de am < ■' \- nite dri Fran-
p. ui d n . f1 c țăn. ■ •'ir.'.tiiiu un
tain j" 11' i1 r »« • râ i i'ă’.ite dc'
.1 T !>"• d- ri, De i gu'-i, ma-
t< <i m 'i.î ?i ot" mult
p •-î-l ’ -i ’ • ’» 1 . / ■ 11 U a nu fi ten-
tată să-șl urneascâ o nevoie cu
cme știe ce obiect de îmbrăca.
frun‘e sau dr joacă pentru copii.
J'i •ie 'Ir î de-j drep-
V ! ■ r 1 ii șbu dc
i :ii',â i ■ * ; OG :c; i t> n ’. 11 a

< a de. r J uri și <’‘o
.i rr.- a 1 e ■ ■ ■ 1 ' ' 1 ii
<1 ■ ’ 1

x.' ami • > •••., . '■!
T' 1 < ! '1 pcc ru :jt.»• IÎC pi •: i •
l c ■ I ■ • i; f li uiMw t'c-

< U’, P'e' um - i ■ 1! C ■- i t Uu ț ■ 1
1, f»; dc pen • i ■ ' .an ..i-
zufe, to| 1 o pr.ipi H împărțirii
ii i - .-ijur , ; i ie rni .iu nici
<1 cui să i i n1 H If'.'itr r nc
v.i și nici S 1--1 1 fi r,cil, p< n-
tl 11 <> pi ! na-l1.1 fie timp oare a-
r. D ir d i i nu rr ii csc să fac..
a ■ ’c hi< i ’iri av te immâtc de
•i iu ton re. in m irp parte con ,i-
tiiitc din ar ti co)e de îmbrucă-
minte sau ( ă iii > oasc din u.
> il străinilor. ce-i îâ'ept, mult

noima dată, V -IC ajutoare au 
fo.ț depozitate mtr-o sală din 
clădirea primăriei, cei care le-au 
..dus neajiccificind în mod cx- 
pr s pentru cine le-au adus, așa 
rum vehiculează unii fel de fel 
de păreri, că ar fi pentru cei 
nevoiași sau mai știm noi care 
categorie socială anume. Ele 
au fost aduse pentru tot orașul 
■au pentru o parte din oraș, to
nii râmînînd la latitudinea pri
măriei, în privința distribuiri 
lor. Mai multe per ••.'inc, cu caic 
.ti di* vital, au d clarat Că dom
nul ’ ceprimar, Ioan Sloi, a 
<!• r <a din aci' -te ajutoar. a 
; im . și pe-sonului p mă- 

î

- IN ORAȘUL URICANI -

m i bogați d< jt noi, au <l» ui să 
rn' arunce in situații penibil.' și 
uneori chiar periculoase.

( «zoi recent In'implat la lr- 
i ani este relevant in re est 
vn'., nu afit prin gravitatea lui, 
•>' prin penibili*.i’c.i lihi.iției. 
•Sig'ir, In acest caz s-a întocmit 
un dosar penal, asupra r.iriiia 
•ai avem ăderca ...1 ne pronun
țam și chiar dacă am avea-o, nu 
■ : eaba noas-tr;. Dar, dincolo
d arest dosar, considcia.m ca 
c > util pentru cititorii noștri 
' i prezentăm, în mod succint 
și fără a ține parte cuiva, deru
larea împărțirii ajutoarelor la 
Vricani. Menționăm că cele ce 
vor urma se întemeiază pe spu
sele mai multor persoane din 
-alariatii primăriei, care cunosc 
4n amănunt Situația.

Deci, la I icani, au «osii aju
toare clin Franța. Nu *ra nici
prima probabil nu v» fi nici

îlm. care dc regulii nu a primit 
in lunile d n urmă, tocmai din 
dorința de a nu crea discuții nc- 
favorab le în oraș. Considerăm 
această decizie drept ceva fireso 
și normal, dacă avem în vedere 
faptul că și in rindul persona
lului din primărie sînt persoa
ne care nu au o stare mateii- 
ală deosebită și mai ales aceste 
ajutoare, compuse din diverse 
obiecte do îmbrăcăminte și Ju
cării pentru copii, nu puteau șl 
nici nu vor putea vreodată să 
' ăpătnia'că pe cineva.

Doamna M uia Roșu, fostă 
. '•cretarti a piim.u iei, dar din 
4 noiembrie șefă dc birou, a 
preluat aceste ajutoare, urmînd 
‘a se ocupe de distribuirea lor 
a.a cum se vd hotărî. In scara 
iu pricina, mai multe persoane 
au luat ajutoare, pe caro le au 
dus in propriile birouri, urmînd 
. a a doua zi să se întocmească 
proces verbal pentru ccl ce au 
luat Ajutoare din personalul pri
măriei. Printre persoanele care 
au luat în acea scară njntonr® 
i.fiu numărat șl salariatele de 
i» îircumsnipția fînanrjit’u ■ 

orașului, solicitate sa ia ajutoa
re, tot pe considerentul că nu au 
Juut niciodată. 'I’oalc aceste fe
mei au luat ajutoare pe care 
le-au dus în biioul în care lu
crează. uimind, potrivit celor sta
bilite, ca a doua zi să se întoc
mi ască procesul verbal de pri
mire. Dar, ghinionul lor, cineva 
a anunțat poliția că accrte fe
mei au furat ajutoare. Descin
derea poliției, la fața locului, a 
consemnat existență obiectelor 
luate din ajutoare, în biroul de 
lucru al sectorului financiar. S-a 
întocmit dosar de cercetare pe
nală, do: ar ..'.upra căruia, ușa 
< uni spuneam și la începutul rin.

durilor dc față, nu avem căde
rea sa ne pronunțăm, aceasta 
fiind treaba poliției,

A doua zi, miercuri, doamna 
Roșu a fost nevoită a plece în 
interes rle serviciu la IXvai pen
ii u ca la întoarcere să afle cu 
surprindere situația penibilă în 
care au intrat ,.fetele de la fi
nanciar". In cursul aceleiași zi
le, precum și în următoarele do
ua zile, deci, joi și vineri, s-au 
distribuit, la primărie ajutoare.

Conform proceselor verbale 
existente, pe care doamna Ro
șu ni le-a pus la dispoziție, oll 
luat ajutoare lâ silariați ai pri
măriei Dricarii, 30 dc pachete 
au fost luate dc sindicatul In. 
vățâmînt, se țin RAGCL, Cine
matograful, C'reșa dc copii, în 
concluzie, acelo categorii sociale 
care au cam fost uitate cu oca
zia ajutoarelor anterioare. Ni
mic rim în asta. Doar cele de 
la financiar nu au primit, pen
tru că ceea ce-și luasciă fusese 
confiscat.

A r furia* vineri șl apoi luni 
h se distribuie restul dc ajutoa

re pentru cei care \u« veni Ja 

primărie, neexistind strategic 
anume dc împărțire a acestor a- 
jutoare.

Astfel, luni dimineață la pri
mărie, doamna Maria Roșu, a- 
jutartă de alte persoane din ca
drul primăriei, a început distri
buirea ajutoarelor, fără ajutorul 
poliției sau al altor organe de 
ordine. Fiecare persoană care a 
primit ajutoare a fost înregistra
tă și a semnat procesul verbal 
de primire. Se părea că totul va 
decurge normal și fără inciden
te. Dar coada creștea, creștea și 
presiunea celor mulți, dornici 
să se îmbogățească de pe urma 
ac, <tor nmăiitc de ajutoare,

devenind de neslapînit. S-.iu juri, 
gistrat doar Cil de oameni. Du. 
pa acest număr mulțimea a dat 
năvală, furînd tot ce a făcut o- 
biectul ajutoarelor. Ba, mai
mult dccît ntit, doamna Iloșu a 
fost lovită, trîntită pe jos, i s a 
furat ceasul dc la mînă (ulterior 
cineva 1 l-a adus spunînd că 
l-a găsit?!!). Cind și-a revenit, 
din ajutoare nu mai rămăsese 
nimic, dar nici din vinovați nu 
mai era nimeni.

Cu alte cuvinte, ec,i mai marc 
parte a ajutoarelor a fost furată 
de autori necunoscuți, care, fo- 
losindu-se (pentru a cita oarăîl) 
de forța mulțimii, au volatilizat 
toate obiectele din ajutoare. Ni
meni nu a fost prins, nimeni nu 
a fost cunoscut, nimeni nu va 
plăti pentru aceste furturi săvîr. 
șite prin forță. Doar cele cinci 
femei dc la financiar au căzut 
vinovate, fiind, în comparație cu 
adevărații hoți, nevinovate. O 
zicală veche spune că „hoțul 
neprins este negustor einstit". 
Poate fi valabila, nlnrlii dc 2is, 
deși nu este o cutuma. Dar în- 
Uebujcu e, dală pueptiu vnlgu- 

rea dc 35 000 lei, La cît s-au e- 
valuat ajutoarele luate, cu a- 
probare, de cele cinci femei, s-a 
întocmit dosar penal, pentru va
loarea neevaluată a ajutoarelor 
furate de-adevăratelea, de mul
țime, cine și cui întocmește do
sar penal?

După cîte știm noi, ajutoarele 
sosite în scopuri umanitare ne. 
fiind destinate vînzării nu pot 
fi evaluate ca preț de nimeni și 
nici nu trebuie să o facă cine
va. Ajutoarele vin pe degeaba 
și nu .știm dacă evaluarea lor 
la o anumită sumă folosește 
cuiva. Francezii, cu siguranță, 
nu vor cere nici o decontare pe 
vreo anume valoare a ajutoare
lor, iar păgubașul, în cazul a- 
mintit nu vedem cine este. 
Căci, dacă ar fi existat un pă
gubaș, el ar fi trebuit să depună 
plîngere. Și dacă anunțarea po
liției poate fi considerată drept 
plîngere din parca unui prezum
tiv păgubaș, deși acesta ar fl 
trebuit să fie primăria (cea ca. 
re dăduse dispoziție să se ia 
din ajutoare dc către perso
nalul ci), aceasta nu a depus 
nici o plîngere. Nici pentru aju
toarele găsite în biroul celor 
cinci femei și nici pentru ma
rea masă de ajutoare dispărute 
fără urmă, în mulțimea avidă 
după înavuțire. Și atunci ne 
punem fireasca întrebare: este 
drept ca doar unii să fie pedep
siți, iar alții binc-mcrci, se fo
losesc dc obiectele însușite prin 
jaf?

Acesta este tirul întâmplării 
dc la Uricani, pe care cu voia 
dumneavoastră, stimați cititori 
o supunem dezbaterii publice, 
dacă nu pentru a îndrepta ceva 
din ce se mai poate îndrepto. 
măcar pen.tru a învăța și alții 
din pățaniile penibile, în care 
nu intrat cei de Jn primăria U- 
r icani, din cauza unor amărîtc 
do ajutoare aduse probabil toc. 
mal în scopul de a semăna ș» 
a întreține tensiuni artificiale 
între oameni.

Ghcorahc < IJIFVAS4
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SOCIETATEA COMERCIALA

PARINGUL ..
Turism — Destindere — Servicii 

pe inima $i pe gustul dumneavoastră
HOTEL -

■ Cel mai modern și bine 
amplasat liotei din Valea Jiului 
este Hotelul „Petroșani". Dispu
ne de 216 locuri de cazare, în 
112 camere, cu unul, două, trei 
paturi și în apartamente.

■ Tarifele de cazare sînt des
tul de reduse, fată de cele apli
cate în alte hoteluri de aceeași 
categorie din țară. Un pat costă 
doar 200 de lei, deci o cameră 
duplex poate fi achitată cu nu
mai 400 lei/zi hotelieră.

■ Camerele dispun de televi
zoare, la care pot fi recepționa
te programele postului națio
nal, precum și două programe, 
prin antenă parabolică.

■ Prin recepția hotelului se 
desfac mărfuri indigene și din 
import.

H Societatea închiriază spa
ții p ntru birouri societăților co
merciale. precum și saloane pen
tru Întruniri, ședințe, simpozioa
ne (l ire i 100 pei .o.ine).

Alimentație publică-la înălțime
Doriți să pelreceți o scară 

plăcută, iulr-o companie agre
abila? Nimic mai simplu. Res
taurantul Hotelului Petroșani 
vă stă la dispoziție zilnic. Se 
poale spune, fără a greși, că 
f< telc care servesc la III’ smt 
«ele mai frumoase și politicoa
se. I n colectiv linăr, condus 
cu dibăcie de Ileana Andrcica, 
v.î oferă prilejul de a petrece 
clipe de neuitat în spațiile co
mori ialo de Societății „ 
glii11. Care sint acestea?
bar de zi, o braserie (cu 
mai bună bere la 
sală do restaurant 
Ioane. Aici se pot 
mai alese băuturi 
din import, nnncăruri 
sau la comandă, la prețuri 
van (a joase.

l’arin- 
l’n
CC 3

> O 
sa

tele

O noutate de ultimă oră. In
tre orele; 18—: 
lauranlului 
„garnisit11 
susținui de 
tic", primul 
care <intă tot 
■iii, nu numai

Restaurantul 
saloane le sale, 
aniversări, alte 
f ăr ă taxe 
pentru închirierea 

amănunt in plus:

■22, la sala res- 
sc oferă un bine 
program muzical, 
formația „Acus- 

grlip devenit SRL, 
timpul săplămi- 

in SRL.
organizează, in 

nunți, botezuri, 
mese festive, 

suplimentare 
spațiilor. 

Up amănunt in plus: aceste 
festivități pot fi prelungite, la 
cererea clienților, (lină dimi
neața.

Așadar, o imitație cu titlu 
permanent: Restaurantul III*
vă așteaptă și vă satisface toa
te doleanțele !

halbă!), 
și două 
servi i 
indigene și 

gătite,
<i-

„REVELION 1992” la HP
■ Societatea comerciala ,,PARINGUL" 

oizeaza în saloanele restaurantului ,,HI’“ 
1992".

■ Prețul informativ, pentru o persoană, este de 1500 
<« i (la noile prețuri, nici nu-i mult!)

■ întrucât locurile ' ini limitate (circa- 150), grăbiți va 
cu înscrierile.

■ Petreceti un Revelion «fe neuitat Iu restaurantul 
HP 1

SA, orgaT 
„Revelion

J
- TURISM -
■ Agenția de turism a Societății comerciale „Parîn- 

gul" S.A. icficiază de personal bine calificat, pregătit 
la cursurile de specialitate în Centrul de formare a 
cadrelor din turism" — București.

■ In tot timpul anului se oferă bilete de odilmă și 
tratament, în toate stațiunile de odihnă și balneoclimate
rice din țară. Se organizează, în cele mai bune condiții, 
excursii interne p< trasee turistice la alegerea solititanti- 
lor. Comisioanele sînt dintre cele mai acceptabile (5—20 
>a sută).

■ Doamna economist .SILVIA CAR/XGUȚ, directoa
rea Societății, ne informează că se organizează excursii 
'■xterne pe ruta Petroșani — Istanbul — Petroșani. Se 
oferă transport cu autocarul firmei „ESG0-AKTOS". ca
zare si mic dejun. Preț convenabil — aproximativ 7500 
lei.

SERVK’II DE CALITATE
Frizerie - Coafură 

Manichiura
■ Puțina lume știe ca, la Hotelul P troșani, ><■ olcr.i 

o -orie do servicii utile iui numai oaspeților h<>1< lului, ci 
și populației din Valea Jiului, ('.'ele mai moderne imit ■ i 
de frizerie, coafură și înmichiur., smt amplasați' la pir 
terni hotelului — lingă recepție.

■ Deși a spus despre ele ca smt plecate din ore, 
sau c;t au ieșit ia pensie, frizcrit/le, coafezele și manichiu- 
ristclo do aici îți invita clientela la 11P Ele se numi, «• 
Elena ]țu Jian, Ana Beji Gestenbrein, Mariana Dumitr i, 
Mariu Munți Szokc, Ghizella Banto și Rodica Boieii,

■ Tot la llob-htl Petroșani funcționează, 
znliate, ervicii personale de spălătorie.

i o bune iv

■ Pe timpul nopiii, hotelul pr< le.o.a 
roomsi'rvii’o,

Adrese și 
telefoane utile

SOI I ETATE A 
COMERCIALA Dl. IIRISM 

„PARINGHL“ -- S.A.
■ Str. Republicii nr. 11 0. 

telefoane 13723, 12801
■ Recepția hotelului 

telefon . 1 125
■ .Agenția de turism —- 

telefon 11733
■ Telex 72 532

l*a|*ina publicilai a 
realizată de 

Minea BU.IOWESCI 
Sorin OPREA
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HOROSCOP».
|T SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Flecăreala dv. — nevinovată 

tn sine — este citată ca probă 
In Ir-o anunnră „instanță" (fa
milială).

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
I'lanul unui chef, la care vă 

*tă gindul, e prea bine pus la 
punct și — tocmai de aceea — 
Vu1 levabil.

| , V XRS\TOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sin'-'ți Înconjurară) de oa
meni compelenți și îngăduitori. 

' C-T.zcle „de personalitate" se 
«tobservâ totuși.

I L PL’Ș’l I
f (19 februarie — 20 martie)

De la o judecată de valoare, 
emisă spontan, vi se poate tra- 

, <o o Judecată in regulă.
I BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
i î VI se va dovedi că incăpăți- 

a^'Ca dv. ? inutilă și păgubitoa
re, fn ce privește propria per- 
ioanf,
t TALR

(21 aprilie — 21 mai)
. Florăriile vor găsi în dv. un 
Y>‘» client, chiar dacă la- a 
Ier i mină...

GEMI NI
(22 mai — 21 iunie)

S-ar putea să pierdeți eiteva 
fal: /cme, datorită unei situații 
c*rc vă solicită intens nervii.

RAC
(22 illnic — 22 iulie)

Svrpius dc energie, cheltuit tn 
>v'>.rri copilărești

i.m
(21 iulie — 22 august)

Oară acționați pe cont pro- 
p>iu, aveți sorți de izblndă, da
că vă lăsați dus(ă), veți fi... 
tlus(ă).

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Vi așteaptă un frecuș șl-o 
săpuneală, din care, trAușI, veți 
xși curat(u).

BAL V.ȚA
/' 2 septembrie —- 21 octombrie)
. ăziți-vă de Ci al!

SCORPION
(22 o< tom brie — 21 noiembrie)
l ir.tra ție improvizată. dar 

r». șAă. Cade „la poden" un in- 
ui d n.-Însemnat.

Programul TV
i.

*’ VINERI. 22 NOIEMBRIE

10.00 Actualități
40.10 Calendarul zilei.
Io <0 Film artistic. 

Pentru o fată In roșu. 
(F ranța, 1984)

12.00 Super Channel.
12.29 Imagini din LiLan
12.40 Ora de muzică.
13.30 Medicina pentru toțL
<1.00 ActiiBl'tăți.
(4,20 Mondo-Muzica
(4,45 Mapamond.
(5,15 Reflecții rutiere.
(5,.10 Prcunjversitaria.
(6.00 Limba noastră.
(0.30 Studioul muzicii ujooro.
16,50 Tragerea loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiunea tn limba ger

mană.
<8 05 uro Patria.
19,00 Ecranul.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 Sport.
20 50 Viața parlamentară.
21.20 Revoluția română in direct. 

Episodul XII.
22.20 Simpozion.
23.05 Actualități.
23.20 Divertisment muzical noc

turn,

Sevardnadze revine într-un moment greu
De puține zile, în fruntea di

plomației sovietice a revenit ce
lebrul Eduard Șevardnadzc. A- 
cesta a mai fost mulți ani mi
nistru de externe al URSS, dar 
a demisionat din această funcție. 
In primăvara acestui an. Decla
rația sa la retragere a stîrnit o 
mare îngrijorare în URSS, el 
declarind că poporul sovietic 
este amenințat de revenirea dic
taturii. Sigur, dictatura nu a 
revenit în URSS, dar puciul din 
19 august anul acesta a fost o 
încercare decisivă de revenire a 
dictaturii. Revenirea lui Șevard- 
nadze In fruntea diplomației so
vietice, în locul lui Boris Pan- 
kin, a fost primită de opinia pu
blică internațională deosebit de

favorabil, meritele acestuia în 
destinderea internațională fiind 
de necontestat.

Predecesorul său, Bo-is Pan- 
kin, cel care in săptămînile din 
urmă a procedat la o restructu
rare masivă a aparatului minis
terului de externe sovietic, ce 
număra în jur de 3600 de per
soane, a fost numit, cu accep
tul autorităților britanice, am
basador al USS la Londra, nu
mire care a fost bine primită de 
partea britanică, dar și de pre
ședintei^ Gorbaciov, care i-a gă
sit lui Pankin un post bun, ori
cum.

Noile mutări din structura de 
putere a URSS, acum USS 
(Uniunea Statelor Suverane) se

MICA PlIBLICIT A TE
ANIVERSARI I

CU OCAZIA zilei dc naștere, cei dragi urează scumpului lor 
Bălan Constantin un călduros „La mulți ani 1“. (3936).

„PRETENI1" de... suferință, îți urează domnule Costel Bălan, 
multă fericire și „La mulți anilT (3937)

DE ZIUA TA Natalia, soțul Adrian și copiii Adi și Dănuț Iți 
urează fericire, sănătate și un călduros „La mulți ani !“. (3925).

CU DRAGOSTE și respect soția Ililda Gugu urează multă 
sănătate, fericire și „La mulți ani I" soțului el, Barbu Gugu, cu 
ocazia zilei de naștere (3931).

VINZARI
VIND Moskvici 408—112 (motor în stare de funcționare, după 

RK) pentru piese schimb. Preț extrem de avantajos. Relații, A- 
viatorilor 36/34. Telefon 41G62 (38G5)

V1ND loc casă, cu grădină, comuna Pul. Telefon 160, după 
ora 17. (3871).

VÎND AP.O 210, diesel, accidentat. Strada Independenței 23/38. 
(3930).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHI MD apartament, două camere, cu apartament, tr< i ca

mere, Petroșani sau I’etrila. Republicii, 319/13, Lonea. (3915)
PENSIONAR — ofer locuință — central — doamnă, domni

șoară intelectuală, pentru ajutor menaj. Telefon 41005. (3926)
DEC ESE

COLEGII din spitalul l.upcni transmit condoleanțe șl toată 
compasiunea lor d lui dr. Bencdek Ervin, la decesul tatălui său 

BENEDEK ERVIN
(3916)

SOȚIA Ana, fiul Eduard, fiicele Cornelia șl Cnmclla, ginerele 
Livlu, nepoții Raimund, Alina și Cristina mulțumesc tuturor 
celor care cu lacrimi și flori au participat Ia conducerea pe ulti
mul drum a bunului lor soț, lată, socru și bunic

PUI TOM.i (57 ani)
Odibriească-sc in pace I (3922)

SOR \ Viorica Popa-Trifan și cumnatul Nicu, n?pnți| Nicu, 
Nelu, Dana, Tili, Viorel, Mariana $1 strănepoții, cu multă durere 
depling dispariția cehii ee a fost dragul lor

PUI TOMA (57 tini)
Nu i| vom uita niciodată. (3923)

FIUI„ nora și nepoți) anunță cu durere încetarea din viață, 
după o lungă suferință a iubitei lor

ANDRA.Ș EI.ZA
înmormîntarca — simbătă, 23 noiembrie, dc la domiciliu
FAMILIILE Oprea, Foilor, Covrig mulțumesc, pe această calc, 

tuturor celor care au fost alături dc noi la încercarea grea prin 
care am trecut, la decesul tragic nl celei care a fost

BALȚATESCU MARI A (15 dc ani)
Dumnezeu s-o odihncascăl (.1941)

Rodica, Daniel, Anca șl Adina Grețanu, Zoltan S/abo, anunță 
cu durere dispariția neașteptată a bunicii

SZACSKO MARIA
Requicseat in pace.

L OMILIILE Modrca șl BalasJi regrelă dispariția bunici; 
SZACSKO MARIA

Nu o vom uita niciodată.

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC doi oni de cjnd ne-a părăsit îngerașul n<r tru 
BARABAȘ JOIIAN CRISTIAN

Mămica și latictJl tc pling veșnic. (3909)

ASTAZI se Împlinește un an de lacrimi șl dor de dnd moar
tei nemiloasă ne-a desăprțil de scumpul nostru fiu și frate 

POPA SORIN (7 ani)
Amintirea ta este veșnic vie în sufletele noastre.
Mama, tata și Cristina. (3921)

I

pare că au avut darul să sen
sibilizeze prietenii lui Gorba
ciov, deoarece o recentă hotărl- 
re a grupului celor 7 state pu
ternic industrializate deblochea. 
ză importante fonduri de aju
toare pentru sovietici, în vede
rea creării posibilităților ca a- 
ceștia să-și plătească datoria ex
ternă, care a ajuns la 84 miii. 
arde de dolari, precum și relan
sarea economică, domeniu în 
care URSS este la capătul pute
rilor. Potrivit datelor prezenta
te de Gorbaciov, la reuniunea 
comitetului președinților de re
publici deficitul bugetar va fi 
în acest an aproximativ 200 mi
liarde de ruble, fără a exista, 
deocamdată soluții de însănă
toșire.

Și cum copilul cuminte este 
pedepsit, cele șapte state puter
nic industrializate au decis ca 
de ajutor financiar destinat 
USS să beneficieze doar acele 
state sovietice care au semnat

tratatul unional. După cum so 
știe tratatul a fost semnat doar 
de nouă din cele 12 republici u- 
nionale (erau 15, dar Lituania, 
Letonia si Estonia și-au cîștigat 
independența). Cele trei repu
blici, încă rebele, care nu și-au 
asumat obligații față de datoria 
externă a USS și care nu au 
semnat tratatul sînt: Uzbekista- 
nul, Tadjikistanui și Azerbaid
janul. Insă chiar dacă nu se 
vorbește cel puțin deocamdată 
despre o forțare a celor trei re
publici să revină la patria mat
că, totuși, în cercuri restrinse, 
vocile care îndeamnă la o blo
cadă economică absolută a aces
tora au început să se înmulțeas
că iar o asemenea măsură ar 
putea deveni ucigașă pentru ce
le trei republici ce încearcă cu 
sau fără voie să-și construiască 
o soartă independentă față de 
voința Kremlinului.
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Societatea „R“ SA
prin S.C. KARMA SRL, vă oferă discul

JOS COMUNISMUL
din cintecele Pieței Universității

la difuzorii particulari de ziare 

ediția specială: AVEREA DIAVOLULUI 

dezvăluiri senzaționale cu privire la 

MOȘTENIREA FAMILIEI CEAUȘESCU (3932)

Cunoscuta firmă particulară

WAȘE COMEX

SfrAurgat lancu ar <2
3673 Pttruum

OKGAN1ZLAZA
O amplă acțiune umanitară pentru bucuria copiilor 

tn vederea apropiatelor sărbători de iarnă.
Firma face apei la toți cetățenii animați dc sentimente 

părintești să doneze: • jucării • dulciuri ■ cărți 01 îm
brăcăminte, încălțăminte ■ orice alto obiecte care pot 
însenina fruntea unui copil.

Toate donațiile colectate 
caselor de copii ți grădinițelor

Donațiile vor fi predate 
iar comisia de distribuire va 
întregii acțiuni.

Adresa firmei: Petroșani,
Orarul de primire: luni — vineri întro orele 9—20.

PĂRINȚI, REȚ1NEȚI1
Orice jucărie care a creat o clipă de bucurie în casa 

dv., poate fi reînsuflețită, ajungind in casa altui copil.
Redacția noastră susține această nobilă acțiune unu- 

uitară și recomandă tuturor părinților să se adreseze cu 
mcredcic firmei

PONTASE COMEX — SRL.
o firmă pentru caic prioritar este gestul dc întrajutorare 
umană.

dc firmă vor fi distribuite 
din Valea Jiului.
pe bază de proces-verbal, 
urmări atent corectitudinea

strada Avrnm lancu nr. 12.
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