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Cu cîteva zile înainte de data memorabilă în care vom sărbă
tori Ziua națională a României, parlamentarii noștri ne-au făcut 
un cadou neașteptat, aprobînd noua constituție. Previziunile sum. 
bre, cum că noua constituție nu va fi aprobată în acest an, dato
rită interminabilelor dezbateri pe marginea prevederilor proiectu
lui, au fost infirmate, spre satisfacția tuturor celor ce dorim bine
le țării. Valorile democrației au dobîndit caracter oficial. Accep
tarea actualei lorme de guvernâmmt in care sint 
bine definite puterile în stat înscrie România pe locul ce 1 se cu
vine în rîndul națiunilor lumii. Noua Constituție conține preve
deri importante prin care sînt garantate drepturile omului, pluri- 
partidismul ca formă de manifestare și de exprimare a convinge
rilor și opiniilor politice, libertăți și drepturi egale tuturor cetățeni
lor, indiferent de apartenența etnică, credința religioasă, sex sau 
orientare ideologică. După o prelungită perioadă de incertitudini 
și instabilitate, avem, în sfîrșit, un punct de sprijin în efortul na
țional de edificare a României moderne. De prea mult timp trăim 
săraci intr-o țară bogată, pentru a nu merita să beneficiem cel 
puțin de speranța unui viitor mai bun. Momentul pontic în care 
ne-am pricopsit cu această speranță, e dificil. Ne așteaptă o iarnă 
grea. Economia țării nu e pe roze. Din industrie vin tot mai mul
te vești privind restrîngerea activității economice, ca urmare a 
penuriei de energie. Crește armata șomerilor, cu tot cortegiul ei’ 
de suferințe. Trecerea la convertibilitatea leului a avut ca prim 
efect o nouă și substanțială majorare a prețurilor. Puterea de cum
părare a majorității populației tinde să coboare pînă la ultimul 
prag al sărăciei, ca urmare a scăderii salariului real. Am mai su
ferit și probabil că vom mai suferi și în această iarnă de frig și 
de goluri în aprovizionarea cu cele de trebuință zilnică. Mulți vor 
mai strînge cureaua. Primul ministru Teodor Stolojan a pornit la 
drum metodic, cu realism, competență și bune intenții, pe calea 
reformei, avertizîndu-ne în mod sincer și fără menajamente că 
singura posibilitate de ieșire din actuala criză economică este 
să ne punem pe muncă. Numai printr-o creștere a venitului na
țional se pot asigura măsuri adecvate de protecție socială.

Deși nu ține de foame, campania electorală s-a declanșat o- 
ficial, alimentînd doar pasiunile politice. Ne consolăm, totuși, cu 
speranța că avem o nouă Constituție, care garantează largi drep
turi cetățenești. Dar, între timp, criza economică se adîncește și 
nu prea sînt semne că vom avea parte de o perioadă de tranziție 
scurtă și ușoară în greul drum pe care am pășit după revoluția 
din 19(19, către rîvnita economie de piață.

Viorel SIRAUȚ

CONSTITUȚIA ROM/iNIEI
Petru JURCAN,

secretar al Senatului, Senator P.N.L.
Joi, 21 noiembrie 1991, Intr-o atmosfera 

feslivistă, in prezența celor două camere 
ale I’arl 'mentului s-a supus la vot Pro
iectul de Constituție a României. Multe 
dintre articolele acestei Constituții sînt 
bune, dar este tarată de teze și prevederi 
nedemocratice sau exprimate ambiguu. Din 
acest motiv și conform propriei conștiințe 
am votat împotriva ei.

Personal, nu sînt de acord cu caracterul 
excesiv prezidențial al Constituției, cu 
pierogativele foarte extinse ale Preșcdin- 
tem. -vind în vedere că România se află 
după o lungă și de «tristă amintire" pe
rioadă de conducere strict prezidențială, 
precedentul fiind de natură să descuraje
ze atit electoratul cît și încrederea națiu
nilor dezvoltate, subminind intenția Ro
mâniei de a se integra In circuitul econo
mic mondial.

Acesta este doar motivul central. dar 
actuala Constituție mal este viciată și de 
alte carențe :

— crearea unei a patra puteri In stat. 
Curtea Constituțională, organism politizat, 
componența sa fiind numită, ci nu aleasă.

— neenunțarea principiului separației 
puterilor In stat

— garantarea drepturilor cetățenești sub
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rezerva unor legi ulterioare, care, prin ca
racterul lor, ar putea restringe drepturile 
cetățenești.

— centralismul administrativ In mai 
tonte sectoarele econom ico-sociale.

— nu se garantează proprietatea priva
tă, în text fiind menționat că statul doar 
o «ocrotește0.

— catalogarea unor prevederi pe termen 
nelimitat.

— legile care vor urma să îmbrace a- 
ceastă Constituție trebuie să fie niște legi 
democratice, ceea ce nu se poate spune de 
exemplu despre Legea funciară și Legea 
privatizării.

Nu sînt de acord cu atitudinea majo
rității F.S.N., care a etichetat pe cei care 
au votat contra ca vinzători de țară, refe
ririle la Județele Harghita și Covasna fiind 
evident tendențioase, speculație caracte- 
ristleă deja F.S.N.-ulul, în intenția de a 
deturna atenția electoratului.

Consider că democratic este ca fiecare 
să expună și să-și argumenteze punctul de 
vedere, să voteze conform propriei conș
tiințe, chiar dacă aceasta va lăsa Fron
tului doar trista nostalgie a votului una. 
nim.
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Săptâmina viitoare vom publica integral textul 
CONSTITUȚIEI, așa cum a fost adoptată de 

Parlamentul României

Tableta de distonocalmDE CE NU~VALEA SOARELUI" ?
In .firșit, după cutremurul in

termitent al mineriadelor, Valea 
Jiului începe să-și refacă mora
lul. Speranțe înălțate din mij
loc de ruine. Omul e puter
nic. Găsește rezerve pentru a 
upraviețui. Să spere că exis- 

t i i nu se limitează doar la
, -rifere reci, cozi la zahăr și 

. i obuze tixite...
pem să ne amintim că 

mu - xistă o Casă de cultură, un 
t> itru, biblioteci sau librării. Să 
n ■ reverbăm cîteva momente de 
dtlndfire, un fel de a ne «în

cărca bateriile" pentru ziua de 
mîine. O scenă. Cortina. Public. 
(Mai mult sau mai puțin nume
ros). Să te aauni din risipiri, ul- 
tlnd de zbuciumul existenței. Pri
virea, întoreîndu-ți-o din afară 
spre înăuntru, las-o să-ți învăluie 
adlncurile răvășite de spaima zi
lei de Ieri și nesiguranța celei de 
mîine.

O seară. Oră ttrzie. întuneric. 
Mulțimea părea nerăbdătoare, 
parcă puțin obosită. Treptat, a- 
tenția a fost acaparată de ceea 
ce e desfășoară sub reflectoare.

Poezie, dans, aplauze furtunoa
se. Strălucirea ochilor din sală, 
trepidațiile nervoase ale celor 
din iiltimile rlnduri (este șl a- 
ce"-ta un mod de a-ți exprima plă
cerea ?I), spațiile goale dintre 
rlnduri devenite neincăpătoare, 
insistența cu care se rechemau ac
torii pe scenă, toate acestea, mă 
fac să cred că, totuși... Valea 
Jiului, departe de a fi o Vale a 
plînperii, începe să devină, tot 
mai mult, o Vale a Soarelui.

Mihnela CUGU

Cei mai tineri redactori ai ziarului nostru SORIN \

OPREA și PAUL NICL’LESCU vă propun să citiți

ORAȘUL CA 0 ! 
PRADĂ. !■

AGONIE Șl EXTAZ i
. . l

un fotoreportaj tulburător, rupt din pacaloasa și trista 
( 

noastră viață de zi cu zi. i
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Nu e apă, nu sînt fonduri, dar e... sînge
Domnul loan Pușcaș, electrician la EM 

Anmoas.i, a ajuns la Centrul de recoltare 
.și conservare a singclui din Petroșani in 

.'jurul orei 7,45. „Am venit cu încă doi or
taci pentru ca am văzut afișul de la mi
nă — cine vrea să vină să doneze sînge 
pentru accidentați. Pe ahș scria că la spi
tal. La spital fata de la ghișeu a dat din 
umeri ți ne-a zis să mergem la centru. 
Am ajuns la centru, acolo doamna de la 

'ghișeu a luat buletinele donatorilor și no. 
uă ne-a zis că, dacă arc timp, ne ia .și 
nouă sînge. Că ș-așa arc sînge destul de 
la donatori. Atunci noi am venit degea
ba ?“

Toate astea omul mi le-a povestit joi 
dimineața, >n drumul de la redacție spre 
centrul de recoltare. Ajuns acolo, aveam 
să constat că, intr-adevăr, numărul celor 
care au răspuns apelului lansat prin afi
șe puse la exploatările miniere, de a dona 

: sînge pentru ortacii lor accidentați, era 
mare. In fața clădirii și pe hol cran a- 
proapc două sut< de bărbați. La opt și un 

.■sfert, doamna de la ghișeu a deschis ușa 
> și a anunțat: „M <i selecționăm încă cinci". 
■ Apoi se retrage. Stupoare în rindul celor 

prezenți. Intru în vorbă cu cîțiva. Cons

tantin Nicolae, EM Paroșeni: „Am fost și 
ieri. N-am ajuns să donez. Cică nu mai 
erau flacoane. Acuma, iară tot așa". Nico- 
lac Ncgoiță, EM Petrila: „Am venit din 
schimbul patru. Aseară nc-a anunțat, azi 
dimineață am fost la sector ,și nc-a zis 
să venim Am dat și banii pc bilete, la 
autobuz, șaizeci de lei și tot n-am făcut 
nimica". Ilie lone, EM Bărbătcni: „Eu am 
ajuns aicea pe la șapte ș-un sfert".

Cu domnul doctor Constantin Ghcor- 
ghiu, șeful centrului, discut în cabinetul 
domniei sale. „La afluxul acesta, avem 
personal puțin, îmi spune domnia sa. Au 
fost trei accidente de muncă, am luat 
legătura — de exemplu — cu Uricaniul 
și i-am rugat să ne trimită, eșalonat, cîte 
douăzeci de oameni: vineri 20, marți 20; 
între timp, cum a fost și ieri, au venit 
două sute. Și mai sînt și alte probleme. 
Avem o singură boxă cu două paturi pen
tru recoltare. Laboratorul nu este apro
vizionat cu ce ne trebuie, de exemplu, pa- 
paină, pentru determinarea rapidă, în 
15—20 de minute, a Hh-ului. In lipsa lui, 
testul durează una-două ore". Domnule 
doctor, oamenii vorbeau pe hol că nu mai 
s/nt flacoane, că de aceea nu li se mai

poate recolta sînge". „Flacoane avem. 
Nu-i problemă. Problema e că fiecare fla
con trebuie curățat și spălat de vreo 30 
de ori. Și... nu e apă. Se ia repede. Așa 
că doar atîtea, cam șaizeci de flacoane, 
pot fi spălate. Avem șapte cadre medii, 
două infirmiere și două femei de serviciu. 
Infirmierele spală flacoanele, după care 
sînt prezente, alături de cadrele medii, la 
recoltare. O altă chestiune e că sindicate
le, directorii de la mină nu ne consultă. 
Trimit mulți oameni într-o zi. De aceea, 
rugămintea noastră este ca. în asemenea 
cazuri, să se facă o eșalonare a celor dis
puși- să doneze sînge". „Domnule doctor, 
mu gîndesc că treaba asta trebuia spusă 
și celor de afară, care — uitați — au ve
nit din omenie să doneze sînge și acum 
văd că sînt refuzați. Spunîndu-li-se, așa 
cum am auzit, că ș.așa avem destul sînqe 
de la donatorii noștri onorifici, oamenii vor 
fi tentați să nu mal dea curs chemărilor 
făcute la minele unde lucrează. In plus, 
cred că rezerva de sînge niciodată nu este 
prea mare”. „Problema se pune în felul 
următor. De mult timp mă lupt pentru în
ființarea unei asociații a donatorilor ono
rifici aici, în Valea Jiului. Cu donatori la

toate întreprinderile, iar la fiecare să c- 
xiste un responsabil. Cînd am nevoie de 
sînge, îl caut și-i zic, uite, mîîne îmi tri
miți cîțiva donatori cu grupa de sînge cu
tare. Vă spun, au existat și în alte orașe 
centre de recoltare. La Vulcan, care s-a 
desființat, fără să fim anunțați. Cel din 
Petrila s-a desființat acum o lună și ceva, 
nu știu din ce motive. La Lupeni mi s-a 
spus că se va rezolva în trei luni, depin
de de spațiu. De fapt, și centrul nostru 
este improvizat. Ni s-a cerut să amenajăm 
un laborator de serologie (teste SIDA și 
BBS). Nu sînt fonduri. Am făcut și trimis 
un referat și la conducerea noastră. Vă 
spun că i-am invitat și pe domnii parla
mentari, din comisia aceea să vină, jă 
vadă cum lucrăm. N-au venit. Cu toate as
tea, în 1990 Centrul din Petroșani a fost 
al patrulea din țară din puiet de vedele 
al realizărilor. Perfect de acord cu dum
neavoastră: solidaritate ca aici în Valea 
Jiului, atunci cînd e vorba de a veni în 
ajutorul semenilor aflați la necaz, nu în- 
tîlneștl niciunde. Vă spun asta pentru că 
știu cum e în alte părți".

Ghcorghe OLTEANU

Sînt condiții pentru un transport civilizat
. I'nifr.irea i .esijbii dolarului, 
) măsură ■ ->n' 3 -i că a fi o soluție 

viabilă le ieșire lin .ituația gria
• a țarii, a .

mai unt" <
tic ci numi 
de atîtea ,d 
prins i ite < 
.i v -tii, < ’ 
pi- iliriliir. 
timpi ' ,-i .
a fo t m.iiara .-a pro’ fiilor și bi- 
n- nit J • spoiir: a ma ei monflta- 

ijc. Foarte nu.iți oameni, după 
« um rei< , din se mnalele pc ca
lo b primim, au rămas urprinși 
di noile tarile 
transportul in 
> -, o i i’ă eu
lui dolarului, r 
Wa mai cumplita situație 
blcma este foarte simplă.
portul în comun se lacc cu auto
buze, care se cumpără în mo
mentul de față cam la prețul de 
n milioane unul, iar piesele de 
«m himb, anvelopele și alte sub- 
xr mbl:■ auto au cunoscut o crcș- 
tcie la preț de-a dreptul ucigă- 
lo i e C a mai grozavă chestie 
• te iir. i motorina. Dai ă pentru 
pi orii p o ti< ulai , de mijloace 
auto pt mo’orina, guvernul a a- 
lorat o o.uecare cota, la pr ț sub
venționat. pi-ntru mijloacele au
to ale sin tăților comerciale oii 
ale ag-nțiior ■- onomii i 
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la prețul de 90 <1 ici litiul, ceea
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practicate de 
comun, dom-niu 
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-a văzut pus în 

Pro- 
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nici mnrar un litrii 

subvi nționat 
,c cumpără
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de

>c într-adev.ir este deosebit de 
ycump, mai ales pentru o socie
tate cum este cea de transport 
iofl.il din Valea Jiului, care are 
in funcțiune 60 de autobuze, nu
mai pentru transportul in comun.

Privită prin această prismă, 
măsură de majorare a tarifelor 
pentru transportul în comun a- 
pare mai mult decît necesara, 
iar nivelurile practicate, in func
ție de numărul de kilometri par
curși, trebuie sa asigure renta
bilitatea acestei societăți, princi
piu general, de altfel, pe în
treaga societate.

Directorul societății dc tran
sport local, domnul Alecu ne 
spunea acum cîteva zile că pen
tru această iarnă, chiar dacă es
te foarte greu, nu vor exista pro
bleme cu transportul 
uzina 
terialâ necesară. S-a 
de ulei, de antigel, dc 
se de schimb, dar problema cea 
mai mare o constituie anvelope
le, al căror preț se zvonește că 
va crește atît dc mult îneît 
care sint de meserie nici nu 
să-l pronunțe.

Tot în acest an, autobaza 
Iroșani a fost dotată cu șase 
tobuze noi, din care 4 de 
diicție străină și 2 de produc
ție românească. Pentru ptrioada 
de iarnă, necesarul de autobuze 
sie de 32 și el este asigurat, 

xistind dei j condiții pentru 
transport civilizat, bineințele-.

in comun, 
avînd pregătită baza ma- 

rostfăcut 
uncie pic-

cei 
vor

Pe- 
ati- 

p, o-

c-
un
în

In atenția donatorilor onorifici 
de sînge

'.a utilam la cunoștință ca in data de 30 noj< mbrii- tUStl, 
li», la sediul centrului de recoltare și conservare de sînge din 
im ani -tr. I Decembrie nr. I (sala d< așteptare) va avea 
ședința de alegeri a noului comitet al Asociației donatorilor i 
tifi'i d< -.inge, liiiaia Petroșani.

-. a a t. pUim in numai i it mai mai
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Pe- 
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l'rcșcdinte
Maici GIJEORG1II

Se închide piața agroalimentară ?
La Primăria or; iLijj Lup-ni 

»-a primit o adie a ultimativa din 
partea Poliției unitare munici
pale care viza includeri a pieței 
aproalimentare a orașului. Mo
tivul: lipsa unor condiții e|< m<ui
tare de igienă sanitara, despre 
«arc și ziarul nostru scrisese cu 
luni în urma. E te vorba d< lip
sa grupului sanitar — inclusiv 
a unei surse de apă potabilă — 
in.linpcnsal^jl in perimetrul unei 

* t • *<’ agroalimentare, precum și 
i unui robinet cu apă cure»*u 
■eni'u motorul produ.,elor de 
• ' • a brînzcturi.» In urma mă.

'IIUl, alU I" t III | el 
ilv !'■ tiincnnjnrr 
tur. cu proniislun<*ri 
Amină grupul va t 
ținui Sfnt Inii ■ pn 

i și pentru m 
ferm nnrm for it 
, a actorul iii 
zidiri. Ceea 
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măsura în tare și călătorii 
conți ,bui la acest lucru, circu
li nd în mod decent.

întrucât, există unele nedume
riri privind tarifele practicate pe 
diferite trasee preci
zam : cel mai mic preț
este de 20 de lei, valabil in inte
riorul localităților, chiar și pen
tru o stație. Petroșani (plecare 
Piața Victoriei) — Cimpa 40 Ici; 
Petroșani — Lonca 30 lei; Pe
troșani — Petrila 20 lei; Petro- 
ani — Aninoasa 40 lei; Petro

șani — Vulcan 40 lei; Petroșani 
— Lupeni 50 lei; Petroșani — 

Bărbăteni 60 lei; Petroșani — U- 
ricani 70 lei.

Aceste tarife se 
țiile de referința, 
ceste stații tarifele 
adaptate funcție 
pornindu-se de la

referă la sta- 
iar între 
practicate sînt 
de distanță, 

prețul minim.
Ghcorghe CIIIRVASA
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El nu trea indexare

FĂRĂ BUSOLĂ —“
ELENA B., Petroșani : Am primit a doua

sci isoare a ta, in care îți exprimi acordul pri
vind publicarea unor extrase dm „romanul1 vie
ții tale. Voi reduce comentariile la striclul ne
cesar, urmînd ca, pe măsuță ce sosesc noi scri
sori pe adresa acestei rubrici, să public alti rna- 
tiv .și răspunsurile unor cititori avizați.«l.,l __ . . . . 1
și spiritul practic, din moment ce prima 
soare se încheie astfel: „Nu cred că mai 
în stare să încep o căsnicie, a IlI-a Oara 
cam lasă nervii. Ce să fac să fie bine ? 
despărți, <• 
întrebări :

Sînt convins că ți-ai pierdut busola, dar nu 
scri- 
sînt 
Mă 

-----  . M-aș 
aș pleca eu, dar se ridică următoarele 
; 1. Cum se împart lucrurile dobîndi- 

te împreuna ? ((Cumpărate doar de mine; cum
părate doar de el; primite cadou de mine; cum
părate împri una — acte nu avem decît cu pe 
mobila și el pc televizor). 2. Eu i-am cedat lui 
din spațiul locativ ce mi-a fost repartizat. Pot 
cu să-l dau afară pe el ? Poate el să mă dea 
pe mine ? Pot eu să primesc garsonieră și să.mi 
predau partea de apartament ? 3. Cui să mă 
adresez: polițiri, tribunalului 7 4. Poate cineva 
sa ma ajute cumva 7 5. Ce ar fi dacii aș da foc 
la tot și apoi m-aș sinucide 7".

Neavind, deocamdată, la îndemînă un specia- 
' ......... "■ pre-list de la „Fără prejudecăți", încerc, fără 

tenții, un timid și neautorizat răspuns.
Mai inlîi, nimeni n-a limitat numărul de 

nicii la două, la trei sau la o sută. O faci 
te țin puterile, deși se spune ca omul arc 
tr<i ursite. „Nu <> lege să te lege, de cine 
1e-uți |ege“. Cit despre lucruri, nu la a 
di vină idoli. Cel care a spus „Eu sînt calea, 
decarul, viața" avea util de puțin, incit ar 
putut pune;
Damnezi u să ia foc, "i n-are <e ardei". Dar 
n.a spus... Și totuși, o întreaga lume l-a urinat, 
l-a ascultat, I a stimat, nu pentru ceea ce avea, 
nu p< litru felul cum arata, ci pentru valoar- i 

i morala și spirituala. Spiritul im poate fi 
ingenunchiat sau ucis. Cu Irupții e altceva. El c 
supus putrezirii, ca toate în acea ,1a lume . Așa 
că, r.miinîiid la acest mod i]e a gîndi, nu vei 
scăpa di' probleme niciodată. Trebuie pus pi
ciorul în prag: ori, ori I Altfel — „boala lungă, 
moarte sigură !“. Cuid e să s< aleagă praful... 
lotul < să nii-ți pierzi firea, cin-tea și demnita
tea. D altfel, poati o definiție a noțiunii do 
om (i nvinl pc earr țl place .;ă 1 scrii cil majus
cule) o cuprinsă și in îndemnul: „Să te pmțb 
m întuneric, « a și cum al fi ub .privirile între
gii lumi

căs- 
pinn- 
doar 

nu 
sa-ți 

a- 
fi 

,C< i pe miilo-1 și-acasa. Firească
•i foc, că

IS-

O*

labirintul vieții
Știu că un nou iriccput c greu, știu ca te doa

re amintirea sudorii cu carc-ai strîns ban lingă 
ban, dar amintește-ți că „nu bogăția ci liniștea 
colibei tale te face fericit".

Cu focul nu sînt de acord. De sinucidere nici 
nu vreau să aud. Gîndcște-te la cei care au 
pierdut tot co-au avut, pînă și libertatea I Cum 
și-ar dori ei o clipă dincoace de gratii, o clipă 
de viață curată, în care să reia totul de la zero! 
Necazul pornește de la faptul că ne imaginăm 
Universul ca începînd dc la noi. Nimic 
fals 1 Peste mormînt — dacă vom avea 
de unul — crește iarba. Sau nici atît... „Ș 
soare, Doamnc-atîta soarc/O să mai fie-n lume 
după noi,/Cortegii dc-anotimpuri și de ploi.../ 
Noi, singuri, n-o să fim a doua oară..." Ca să nu 
mai vorbesc dc faptul că viața aparține Creato
rului ci...

Dar să revenim la oile noastre. Am promis 
cititorilor un „studiu de caz". Nu pentru a face 
cunoscută calea ce nu trebuie urmată, pentru 
că, dc cele mai multe ori, nu-ți dai scama dacă 
drumul pc care mergi e bun sau rău decît după 
ce ai ajuns la capăt, iar atunci, de obicei, e prea 
tîrziu. Fac asta pentru cci căzuți, pentru cci de 
lingă noi care nu mai au lacrimi și rîd ca să 
nu plingă. Fac asta pentru învinșii lumii, pen
tru ca ci să afle puterile, să se ridice și să lupte, 
sub o unică deviză: „Fericirea c în noi, nu în 
afara noastră I".

lli'lau scrisoarea dc unde am rămas : „...m-am 
născut în 1966, în localitatea Banița, jud. UD. 
Mama a murit cînd av«;am 4 ani. Am crescut 
cil m.’imii vitregă, am doi frați... Tata, ncavînd 
po ibilitalca să-mi plătească întreținerea 
i intimi și cămin, mi-a făcut contract cu 
Moldova Nouă... în general, am crescut cu hai
ne de la copiii rudelor, mai mari... Cu tonte 
greutalile și suferințele, port tot respectul pă
rinților mei.

I9.'I2. Ajung 
ca electrician, 
uit reprimi'rii 
minte, 
'> de hi 1.1 mine.

Am primit o garsonieră, bunicul mi-a adus 
•>i)0() de lei, pentru cunipăraii î mobilierului din 
garson iei a — om de 78 de ani, a venit pîm. acolo cu 
trenul, taxiul și vaporul — era foarte fericit 
i înd ne am întîlnit (banii erau clin pensia lui, 
de exact 233 dc lei). In 1983 m-am căsătorit. Un 
băiat minunat, dar-aveți „hoala" beției. In 1981 
uetam despărțit. Ci> multe regrete...

mai 
parte 

.Și.atita

la
l.M.

Ia Moldova Nouă, 
lo< uicsc la camera 
(nefiind cămin pentru fete), 

tata m-a condus acolo, Jădndn-mă

silit angajata 
de oaspeți a

Țin 
cu

I

iofl.il
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Huilă din piatră seacă
Instalația de preparare a 

cărbunelui de la Lu[x>ni — cu 
două linii tehnologice — una 
in funcțiune, a doua în ,,rezer
vă caldă" — are o capacitate de 
prelucrare de 500 tonc/oră. La 
un program de funcționare efec
tivă de 20 ore din 24, uzina poa
te prelucra zilnic 10000—10500 
tone cărbune. Aceasta ar fi ca
pacitatea nominală a instalației. 
Debitul de funcționare este însă, 
în funcție directă de recepție, 
de brutul ce vine de la exploa
tările miniere. Or, acest brut, 
recepționat zilnic, se ridică doar 
la 6500—7000 tone. Efectul: uzi
na de preparare din Lupcni 
funcționează doar cu ceva peste 
70 la sută din capacitate.

Și, totuși... După datele ce ni 
Ie-a furnizat dl. ing. Tudor Gea- 
mănu, directorul Ul’CVJ, în po
fida faptului că pe 10 luni pre- 
parația a primit la recepție cu 
10115 tone mai puțin cărbune 
brut față de ce era prevăzut, res
tanța în sortimentul huilă spă
lată pentru cocs este doar de 
850 tone. Explicația: prepara
torii și-au realizat indicatorul de 
recuperare in cărbune special cu 
0,2 puncte peste prevederi. La 
fel, la huila netă totală, restan
ța este doar de 3990 tone, ceea 
ce se explică prin îmbunătățirea 
recuperării globale cu 3.4 punc
te. Așadar, ’ prin îmbunătățirea 
recuperării, prin « forturile pro
prii ale preparatorilor, din căr
bunele brut trimis do unitățile 
miniere se extrage mai multă 
producție neta de< it pix văd pa- 
ramettii de funcționare a insta
lației. Pe aceeași cale, activita
tea preparatorilor din Lupcni 
consemnează după 10 luni ,.i al
te reusik la mtimcntul spă

ÎN SAȘA NU-I CA-N
TEXAS !

A olo ui de se intih'- sc trei 
«Irumuri. la Livezcni, jxî coa
ma unui deal, trăiesc peste 100 
de familii. Acestui Loc i se spu
ne Sașa. Sau — în unele cercuri 
— Texas. Și deși poană acest 
nume care d«'notă prosperitate și

«lăstare, oamenii din Sașa nu 
' - se ca-n... Texas. Dimpotri- 

nivelul lor de viața poate fi 
asemănat cu cel a] lumii a tre
ia. Fără nici o exagerare. Am 
dc in* de ’ urind printre oa
menii de aici, oameni ne.ajiți, 
cu familie numeroasă, cu foarte 
miifți copii, <u cite și mai cite 
probleme pe care, așn cum ne 
spuneau, oricum n-o sa le rezol
văm noi. La început «.omenii 
ne-au prim t « u o omecare ră
ceală, u scepticism față dc bu
nele noastre • in’cnții. „Cc-o să 
îștigâm noi dacă ne dați la 

ziar? O ii ne vedem numele in 
ziar ș-apoi o să avern .și pro
bleme Și-așa pe noi nu ne a- 
jută nimeni. Zi«e că ,intern ți
gani". Am încercat să le expli
cam oamenilor «a situația nu 
mai cric „ca pe timpul lui Ccati- 
șesru" ți astfe] c; au devenit 
mai curajoși. Rind pe lind ne.au 
dezvăluit problemele cu care se 
confruntă de foarte mult timp, 
fără să ie o«orde cineva vreo 
atenție. Astfel, aflam ca proble
ma cea mai «Iringcn'.ă a lor o 
constituie apa. „Anul trc<ut sa 
scris la ziar că problema apei a 
fo=t rezolvată Fă, bine, n-a 
fost! Este adevSral că s.a lu
crat la montarea unei conducte 
de aducțiune dar după «e s-a 
scris despre jsf.i nu s-a mai fă
cut nimic'' — ne spune dl. Ioan 
Lingurar. Cu toate că pentru a 
se finaliza această atit do strin
gentă problemă mai sint nece
sari numai vreo 200—300 m do 
țeava (după aprecierile noastre). 
Problema so cere cu atît mai 
mult remediată urgent, cu cil 
bazinul din care consumă oa< 
menii apă este infc'A și foarte 
mulți copii »’i lăcuit hepatită «1 
dizcnlnt ic.

In allfl ordine de idei, TRE-hI 
ti trebui șâ vad» cum te foltx. 

lat normal (sortiment destinat 
consumului populației), uzina a 
livrat peste prevederi 1600 tone 
cărbune, cu o putere calorifică 
de excepție — 5500 Kcal/kg, iar 
la mixte energetice 1400 tone 
peste programul stabilit. Se cu
vine specificat și faptul că toa
te sortimentele livrate de pre
paratori beneficiarilor, atît spe
cialul pentru cocs, cit și mixtele 
energetice, se încadrează în cri-

O problemă fără 
soluție ? 

normalizarea manevrelor. Pă
cat că ațMirtul C'FR-ului la aceste 
eforturi, deși din vina lor s-a 
produs avaria, este minim.

Ritmurile și rezultatele pro. 
cesulului de preparare nu le de
cid însă avariile, nici crizele de 
motorină. Doar le influențează. 
Ritmurile și roadele preparato
rilor le decid, însă, in mod ho- 
tăritor — ritmul, cantitatea și 
calitatea cărbunelui brut recep
ționat de la unitățile miniere. 
De ritmul și cantitatea brutului 
am vorbit la începutul acestor 
rînduri. Ritmul de livrare la 
brut de către minele din vestul 
Văii Jiului în perioada [>ost- 
dccembrislă, în general, este 
constant. Dinamica extracției 
din '91 este similară celei din 
’90. Excepție ar fi I.upeniul, în 
ultimul timp, cu creșteri sem
nificative, precum și Valea dc 
Brazi.

Durerea marc a preparației 
ramine insă calitatea brutului: 
creșterea conținutului de steril 
in masa minieră supusă spălării. 
Daca la Uricani cărbunele are o 
cenușă cu aproape 3 puncte 
mai puțin decit norma prevăzu
tă. iar I.upeniul și Cimpu lui 
Neag au depășit dc 2,5, res
pectiv, 1.5 puncte, în schimb, 
excelează cu conținutul de ste
ril minele Valea de Brazi — 
64,6 fața de 53 la sută prevă
zut și Barbătcni — 57,5 față 
dc 48 la suta prevăzut. Astfel, 
la toi «1 recepționat, cenușa bru
tului depășește <u 4,6 puncte 
norma prevăzută. Or, log.ca o 
simpla: din ma a miniera caro 
p; le jurnal ile <- piatra, se ox- 
I* 1 hui' . mai gi<’U... ,

teriile calitative (umiditate șl 
conținut de cenușă), avînd pute
rea calorică prevăzută.

Mai sînt rezerve? Ar putea 
prelucra preparatorii mai mult? 
Indiscutabil. Ing. Ovidiu Todea- 
să, directorul uzinei, vorbește 
cu năduf de criza acută de mo
torină care a afectat în ultimul 
timp manevrele de vagoane din 
incinta unității și chiar pentru 
terți. Dar, dincolo de această 
criză cu efecte multiple, a inter
venit și evenimentul din 3/4 

noiembrie respectiv, avaria , pe 
linia de cale ferată din incinta 
preparației, care a blocat 3 linii 
și 5 locomotive, din care două 
sînt distruse complet.

Am fost la fața locului, am 
văzut urmările accidentului. Ceea 
ce am văzut est«. totuși,' semnifi
cativ: se lucrează intens pentru 
remedierea urmărilor avariei, 
se acționează pentru descon
gestionarea liniilor blocate, for
mația do meseriași din depoul 
preparBtici est • cont enlrala asu
pra reparării locomotivelor și

sește populația de an 1 de cu
lantul electric. Deoarece, lipsiți 
d<? serviciile unor specialiști, pc 
fondul unor defecțiuni din ce
în ce mai frecvente, oamenii 
au purces la a face tot felul dc 
niprovizații "are pun in real 

pericol întreaga comunități-, dar 
in mod special copiii. „Nu a- 
vcm încotro, pentru ca sintem 
oameni cil servicii și nu no pu
tem îmbrăca noaptea pe înlu. 
ncrit, iar curentul se i;i zilnic. 
Am t«rt făcut rcclam-iții, dur 
nimeni nu ne baga in '.1111,1". 
(Georgcbi Curelaru)

Oamenilor li s-a pronii ., de 
as« menea, înființarea unui punct 
sanitar dar nu s-a realizat ni
mic concret.

,,N’oi avem salarii mici, da’ 
luam in încarc In același preț ca 
minerii. Oare e drept așa? Asta 

scrieți la ziar" (Mariu Dra- 
gonur). „Sunt văduvă și am 5 
copii. Am fo 4 nevoita s-o dau 
p-> cea hiare (16 uni — n.n.) in 
servici și tot nu fac fala". 
(Georgeta Curelaru). „Ca să ne 
■ rcadă cineva că noi trăim așa, 
ar trebui sa vină televiziunea 
să arate". (ion Enaclie),

Iată, deci, citeva opinii ale 
napă tuiților din acest colț ui
tat parcă de toii și dc țoale. 
Ne despărțim cu gr< u de a- 
cești Ocimeni care rainin să-și 
continue încă o zi, și încă o 
lună, și încă un an, și încă <i- 
ne știe cil calvarul cotidian al 
vieții intr-o ocict.di ingrată, 
m-pă-ăloaiv, lipsită de mici 

uflrnă de um in.latc
La plecare, deși sceptici, oa

menii ne întreabă: „Daca veți 
• ric, credeți «a va veni cineva 
să ne ajute7". încercăm sii.i în
curajăm dînd lin răspuns afir
mativ, spunîndu-lo că cei răs
punzători, citind aceste rindurl, 
trebuie să aibă măcar o făiri- 
mfi de omenia .și să înțeleagă 

viața oamenilor din Sașa este 
departe de a putea «fi comparată, 
din ori cu pune» de vedere, pj 
rs «lin.., Texas.

J’ihcriu VIN J AN

Ioan Dl Iii K

Se întorc 
pâduchii

N'u i- ni i o aluzie la declulișa- 
r i campaniei elector.de pentru 
administrația locală. Este vorba 
«le PADL’CJII la modul propriu, 
flagel pe care propaganda comu
nistă îl lichidase de multă vre
me și care, acum, bîntuie școli
le. De undc-or fi apărut, nu știe 
nici pilotul cursei TAROM Bucu
rești — hTew Yorlc, întoarsă din 
drum după prima escală regula
mentară la Viena, deși surse 
demne afirmă că păduchi! n-au 
avut nici un amestec în defecțiu
nea (încă neconfirniată) de la 
bot d, (Șt. C) >"*^9

Termocentrala funcționează 
cu amintiri de... cărbune

Aceasta ai fi prima remarcă pe care am putut-o face dc la fața lo
cului, în dimineața zilei de 26 noiembrie: de la .jumătatea acestei 
luni, deci din 15 noiembrie, termocentrala nu mai primește căr
bune. „Tot cărbunele energetic al Văii Jiului este dirijat spre 
Mintia, îmi spune dl. director Alexandru Flaidăr. In aceste con
diții, stocul scade zilnic cu circa 1500 t, astăzi el fiind dc 26 000 t 
dc cărbune. Această măsură a fost consimțită dc RENEL și RĂII. 
Pot să vă spun că zilnic pun problema asta la teleeonferință. Cî- 
teva zile am mai putea merge așa, dar neapărat, de la 1 decem
brie trebuie reluate livrările către l’aroșcni. Asta dacă nu dorim 
să ajungem în situația dc a nu mai da căldură”.

In altă ordine <1«’ idei, consemnez că la cazanul 1, fost în re
parație, au început duminică operațiunile de uscare a zidăriei și 
de spălare chimică a cazanului. Acțiunea urmează să fie finali
zată în 30 noiembrie, cîml cazanul va fi pus în paralel și va trece 
la funcționare normală. Astfel, de la 1 d«-ccmbrie vor fi în func
țiune 3 cazane, existînd posibilitatea de a face față frigului, în 
eventualitatea că acesta se va lăsa

In 26 noiembrie, dimineața, în jurul orei 4, s-a spart cazanul 
nr. 3. „Lucrarea de remediere a început d«-ja, ea urmind să se în
cheie în jurul orei 13, pentru ca două ore mai 
tîrziu să fie aprinse focurile, iar la ora 19 să fim cu el în paralel”, 
a menționat dl. director.

Am mai reținut că, în privința termoficării se merge pe sche
ma normala, adică 2 pomp<? pe treapta I și una pe treapta a doua. 
Debitul de agent termic spre Petroșani este de 1 300 mc pe oră, 
iar spre Laponi de 600 mc pe oră, în ambele cazuri temperatura 
pe tur situîndu-se la 78—80 grade, iar pe retur la 47 grade.

Ca urmare a căderii cazanului 3. energia electrică produsă 
este «le 15 MW, adică minimum care trebuie ținut pentru ca tur
bina să dea maximum de căldurii.

Gbeorghe OLTEANU

l liHt,i la 6.mi niă> m11 i

Protecția omului in industria minieră 
f

La consfătuiri a pe tema „Ingineria și mc.lii'.n.i, factori .l<.-,«:- 
minanți m activitatea de protecție a omului in industria minieră', 
organizați» m 29—30 noiembrie ae., de Spitalul l.upeni și In-titu- 
tul de cercetări științifice pentru proteici muncii București, sini 
(irogiamate comunicări de malta ținut?! științific,i, privind asist n- 
ța medicală dc urgență și protecția muncii. lata !■ mele comunii a- 
rilor: „Metode de asistența primara a aciileiitatului, in lumina da 
telor actuale dc fiziopalologic"; „Aspecte privind caracterul avi ■ 
dcntclor de munca și al îmbolnăvirilor profesionale. Echijiami-nti 
individuale «le protecție cu specific minier”; „1’reocupnri în asis
tenta medicală de urgență — prespitalicească"; „Organizări axi«- . 
tențcl da urgență prespitalicească — model Tg. Mureș") „Sist< nv î 
funcționale și tehnologic pentru asistența medicală de urgență". 
Iu cadrul consfătuirii c prevăzută pi prezentarea dc echipamente 
medicale ți de piotccțic a muncii din țară șl sKanhtale.

O pfccizarcl pentru deplasarea invitaților din Petroșani U 
„Căprișoara” se va asigura vineri, 29 noiembrie, nn autobuz arc 
vh pleca la ora 8,30, din fața Hotelului l’clroșani.

Tot... femeia !
După premie a din 19 noiem

brie și spectacolul din 21 noiem 
liric, iată c t și în această sca
ră, fneepind cu ora 18, actorul 
C< r- in Alex«’, împreună cu co
li-gii săi, ne vn demonstra de ■ 
„1\ mi ia contează”.

Prietenii Thaliei și-au dat in- 
timire la Teatrul dramatic „Ion 
I) Sirbu" din Petroșani. Gluma, 
divertismentul de bună calitate 
le vor fi călăuza. Așadar, dom
nilor soți, logodnici, tineri sau 
virstniei, nu uitați : „Fepjei 
tează”! (Al. II.)

„Atenție, copiii"
I

In Vulcan, pe strada Dcccball 
se află o instituție de învățămînt,! 
Zilnic pe aici se perindă miri 
de copii, in stricLă ]r>gătli..i -n 
ace.r-ia instituție I.' invățamiut 

e află o problemă rutieră. Pen
tru a ajunge aii ', .jjii sipt nr. . 
voiți i trai ■ I) N. 66 A, <" 
punindu-sc la aci I-nte. avui i 
in i edi re că șoseaua ituata im 
pantă este lipsită dc orice ind: 
câtor viiiit r care -,a avertizeze 
conducătorii at'‘o dc existenta 
liscului de a fi puși fața in fața 
cu vreun puști neatent. Iar con-j 
seeințele nr fi tragice. „In cursul • 
anului trecut, am adresat l’oli- 
ției orașului o adresa prin care 
siâlieit.im instalarea unui ;cnm 
„A' nție, copii!" p ambele sen. 
uri ale diurnului. Dar nu s-a 

lacul nimic. l.«r pericolul creste" < 
ne spune .11. I>umit. ii Feloiu, -li 
rectorul inșiituției in cauză „Oa 
re' cui sa ne m.u .rtr'-auu” ne. 
întreabă domnia .. i. Cine p.>ute 
■a ne răspundă? întrebam mi. 
(T. V.)

elector.de
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u^s s- 0 nouă lovitură pentru Gorbaciov
Ince.c .nle lui Mihail Sorgii - 

ev.ci G ri'dc.m, primul preșe
dinte al VRSS, do a opri de
strămarea imperiului pe Care l-a 
moștenit au fost deosebit de 
insistente, și s au încercat diver
se lormc de atragere a republi
cilor către puici ea centralizată. 
Gorbaciov este convins de lap- 
luj că Moscova fără republic.ie 
unionale nu mai r.prezintă in 
viața internațională aceeași for
ță, mai ales acum cind influen
ța americani.oi a revenit, fără 
dubii pe primul loc in lume 
Tocmai de aceea variantele in- 

, cercate de Gorbaciov au fost 
• multe și diverse, dar toate au 

urmărit același lucru de fond: 
menținerea imperiului. Țările 
Baltice au fost primele care s-au 
rupt de Kremlin, Gorbaciov, mai 
de voie, mai da nevoie trebuind

unii. Vocile separatiste au deve
nit lot mai puternice și tot mai 
răspicat s-a auzit, chiar și în 
„turnul Kremlinului" dorința 
separării de Moscova.

In cursa pentru semnarea tra
tatului au rămas deci 9 repu
blici, care iși exprimaseră acordul 
față de conținutul tratatului și 
care iși asumaseră responsabili, 
tăți pentru datoria externă a 
URSS cifrată la 84 miliarde de 
dolari. Reprezentanții lor s-au 
intilnit din nou luni, pentru a 
parafa acest tratat. Eșec total 
însă. Tratatul a fost trimis din 
nou in republici, urmînd să fie 
dezbătut și aprobat de parlamen
tele acestora, ceea ce cu sigu
ranță va dura cîteva luni bune, 
potrivit aprecierilor sovietice. 
Eșecul era previzibil de altfel,

deoarece în mai multe republici 
evenimentele s-au 
repeziciune și 
In Tadjikistan, 
xemplu, alegerile 
le au fost cîștigate 
tantul PCUS, ceea 
bat radical datele 
Azerbaidjanul este 
stare de război cu Armenia, dis
puta asupra enclavei Nagorno- 
Karabah fiind departe de 
vea o rezolvare imediată, 
blemele din Gaucaz, chiar 
interiorul Federației Ruse 
tot mai aprinse, ceea ce menți
ne tensiuni deosebite în cercu
rile conducătoare de la Mos
cova.

derulat cu 
neașteptat, 
spre e- 
prezidenția- 

de reprezen. 
ce a schim- 

problemei, 
aproape In

a a- 
Pro- 

în 
sînt

Ghcorghc CIIIRVASA

să le recunoască independen
ța, care intre timp a devenit e- ' 
fectivă. Rînd pe tind republici-ț 
le și-au autoprochimat indepen- ’ 
dența și siguranța lui Gorbaciov 1 
In menținerea s' uclurii econo- 8 
mice și politice a URSS a înce- i 

‘ put să scadă vizibil. Nici noul j 
organism de putere, creat spe- • 
cial, Comitetul de stat al Prc- I 
ședinților republicilor, nu a avut ’ 
darul sa asigure stabilitatea uni. j

HOROSCOP j
I > I

SĂGETĂTOR .
{J2 noiembrie — 20 decembrie) 1

I
Tăcerea e cel mai bun răspuns. ! 

ri. '
CAPRICORN }

j <21 decembrie — 19 ianuarie) f 
; * 

; Qțtig Important la o roata a | 
| noroc ui ui.

VĂRSĂTOR
1 (20 ianuarie — 1K februarie)
. *
I Soluția optim . va .capă prin- 1 
ttre degete. J

. prșn
(19 februarie — 20 martie)

Un om însemnat vă face un
’ser.in. j

Bl RllEO I
(21 martie — 20 aprilie) |

M i CA PUBLICITATE
ANIVERSARE

CU OCAZIA zilei de naștere, soțul lancsi, copiii Robert ți 
Claudia urează iubitei lor Sztankai Tamara, multă sănătate și fe
ricire. (4014)

VINZARI—CUMPĂRĂRI
V1ND înscriere Dacia, 1986, preț convenabil. Telefon 43132, 

intre orele 17—19. (4046)
V1ND Trabant 601 Combi. Telefon 45182, între orele 18—20. 

(1032)
VIND motor și piese Voi! swagen, Uricani, str. 23 August, nr. 

4. (4047)
CUMI’AR butelie aragaz. Informații: telefon 43292, Aleea 

Pinului, 6/2. (4033)
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, Ilie Pintilie, Petroșani, cu apartament, 
exclus Aeroport. Telefon 43192. (4040)

SCHIMB casă colonie, zona Împăratul Traian cu apartament 
2 3 camere, exclus Aeroport (Dacia). Relații: telefon 43866, între
oicle 18—22. Ofer recompensă 50 000 lei. (4020)

DIVERSE
FOTO CONSIGNAȚIA PETR1LA vă oferă: TV color MF.GA- 

V1S1ON, diagonala 51 cm, telecomandă cu infraro.șii și antenă ca
meră, mașini de spălat profesionale — 16 programe, chitară elec
trică (RFG), geci piele simple Și îmblănite, pantofi lux, de damă. 
(1051)

PEȚ— PET TRAVEL SRL Petroșani organizează excursie cu 
o n apte cazare în Istanbnl în perioada 4—7 decembrie 1991, cu 
plecare la orele 11. Prețul excursiei 8500 lei. Înscrieri la telefon 
43816. (4045)

DECESE

I 
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Pentru timpul dumneavoastră liber
PROGRAMUL TV

JOI
28 noiembrie 1991

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12,40 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14.20 Jazz-magazin.
14,50 Audio-vizual studio.
15.20 Preuniversitaria.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
17,05 Forum.
17,25 Tele-discul muzicii popu

lare.
17.45 Virstele peliculei.
18.30 Reporter ’91.
19.00 Serial științific.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 La ordinea zilei: Constitu

ția.
20,50 Sport.
21.00 Studioul economic.
21,25 Film serial.

Dallas.
Episodul 78.

22,20 In fața națiunii.
23.05 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23,40 Stadion.

1 Un fir do ■ r alb vă creează j 
probleme. ,

i
I \l K |

(21 api iIii — ’l mai) ț
Cineva vrea a vă scoată la.. J 

Iarbă verde. •

Gl.MI N< I
(22 mai — 21 iunie) I

Za de tîrg, eu multă, tîrguîală

R î<
(22 iunie — 22 iulie)

Refugiu în imperiul cărților ți
mult tutun.

1 l.U
iiu li»- — 22 aug USl)

Pil- 
pil .

i ' i .tig în echilibru

H.< IOARA
(23 august — 21 septembrie)

Ați trecut un hop, iii nrțpază să 
ritura in— înălțime.

I 
I
I
I
1i1

I
I
I

BAI țNȚ/1
(22 septembrie — 21 octombrie) I

Putere decizi n.dă -căzută. Se 1 
recomandă moderație. •

SC OKPION I
(22 octombrie — 21 noiembrie) | 

V. ți comite o imprudență re- 
g.-ciaLilă ce vă pp.ate fi imputată. 1

DIN PARTEA familiei dr. Tănăscscu Dorn sincere condolean
țe ți întreaga noastră compasiune domnului prof. lliaș Tiberiu și 
familiei la trecerea în neființă a tatălui său. (1027) _ _ _

IN l LI IM omagiu celui ce a fost un bun și iubitor fală, so
cru și bunic

VADUVA NICOLAE
li vom păstra veșnică amintire. Stana — fiică, Vasile — gi

nere, Monica și Măritiș — nepoți. (1029)__________________
SOȚI L, copiii, nurorile și nepoții anunță cu durere dispariția 

scumpei lor soții, mame ți bunici
1IRICIU ANA

li vom păstra veșnică amintirea. (1037)
COLECTIVUL l MIROM este alături de colegu) lor Briciu 

Eugen, in durerea pricinuită de decesul mamei sale.
Sincere condoleanțe familiei. (1038)
COLECTIVUL Secției proiectare produso este alături de co

legii] lor ing. Briciu Virgil, la greaua încercare suferită prin 
pierderea mamei.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (4041)
FAMILIILE Dan, Gavri) sînt alătup de ing. Briciu Virgil in 

momentele de grea încercare datorate de pierderea mamei 
BRICIU ANA

Sincere condoleanțe. (4042)
SINCERE condoleanțe familiei greu încercate prin trecerea 

în neființă a celui care a (ost
BIRO ALEXANDRU

Odihnească-se |n pace. Familia Biter Vasile. (4043)
COLECTIVUL clasei a IX-a B de la Liceul industrial Tetrila. 

împreună cu diriginta exprimă profunda lor compasiune elevei 
Vcronica Mihai, pentru decesul tatălui și transmit familiei îndo
liate sincere condoleanțe. (1025)

COLECTIVUL AL mecanic aj EM Auinoasa, este alături do 
familia îndoliată Drăghici Andrei, în marca durere pricinuită de 
decesul fulgerător al fiului lor și colegului nostru

DRAGIIICI ANDREI (37 ani)
Sincere condoleanțe întregii familii. (1055)

COMEMORARE
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CU AD1NCA durere soția Agncs, copiii Lenke, Andrei, Agy, 
nepotul Bondy, nora și ginerele anunța Împlinirea unui an de la 
trecerea în neființă a celui care a fost un bun și neprețuit soț, 
tută ți bunic

KOVACS ANDRAS
Nu tv vom uita niciodată.
Lacrimi și flori pe tristul lui mormlnt. (4039)

Societatea Comercială
UMIROM S.A. Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 1,

INCADREAZA direct sau prin transfer ~ ,

— șef oficiu calcul

Condiții de studii șl vechime necesare: studii supt 
rioarc tehnice și economice și curs de specializare in in
formatică și cu o vechime minimă în specialitate de 4 ani

Informații suplimentare la serviciul P.I.S., telefon 
42280, 42281, int. 141.

Societatea comercială
AGROCOM S.A. Petroșani

In conformitate cu prevederile Legii 15/1990; H.G.R. 
nr. 1228/1990 și nr. 140/1991 Societatea Comercială A- 
GROCOM SA Petroșani a hotărît scoaterea la licitație, in 
locație de gestiune, a unității nr. 34, Lupeni, din str "T. 
Vladimirescu, cu profilul impus „Comercializare legume- 
fructe și produse agroaliincntare“.

Licitația va avea loc în data de 15 decembrie 199. 
ora 12 la sediul Societății din str. 1 Decembrie nr. 90, 
Petroșani.

Relații privind condițiile ce trebuie îndeplinite de o- 
fertanți și înscrierile pentru licitație se vor face începînd 
cu data de 2 decembrie 1991 pînă în data de 12 decem
brie 1991 Ia registratura societății din Petroșani.

SOCIETATEA COMERCIALA AGROCOM SA PE
TROȘANI vinde borhot fructe pentru industrializare sau 
furajare, la preț negociabil, direct din depozitul de legu- 
me-fructe Iscroni.

DMPS DEVA
prin oficiul teritorial Petroșani, organizează concurs pen
tru ocuparea postului de inspector specialitate, grad IV, 
in cadrul compartimentului „gestiunea locurilor de mus
că și șomaj”. Condiții :

— studii superioare economice
— vechime minimă 5 ani
— domiciliul stabil în Petroșani sau in zonă..

Concursul se va organiza în data de 16 decembrie 
1991, ora 9,00, la sediul OMPS Petroșani. Relații supli 
montare Ia telefon 12352 sau 15171.

Rid.irfln »l (ldminMiulia : Pi-troțiui str N llăl-escu. tir, £ Icrlmne — secretar Iul i HGG2, «cetii i 1166.1, 42161
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