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și speranțe
Cei cu inima română e culmea cea mai înaltă a 

țara mindră și binecuvântată
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,Ha! să dăm mină cu mină ‘. 
Cu toții, cel care gîndira și 
simțim românește, avem nevoie 
să dăm mină cu mină, acum, 
mai mult ca oricind, cînd în Ju
rul țării s-au adunat ulii și se
luptă între el. Astăzi este sfin
te zi In are prăznuim Uairca. 
133 de ani de cînd hotare strîm- 
be ți lanțuri au fost rupte prin 
voința neamului. Pildă pentru 
viitorime. 1

Moldova și Tir a Românească 
—• un singur trup. Iar la 1918 a 
venit lingă surorile sale și Tran
silvania. S-a desăvârșit unitatea 
țării pe care nimeni șl nimic 
nu o poate desface. Ne leagă 
prea multă isterie cruntă, ne 
leagă o limbă frumoasă șl o 
cultură profundă, sintem oaza 
de latinitate care nu a putut fi 
ntclcînd biruită. Ne leagă de a- 
eest pimînt Rovinele, Podul 
înalt, Șcîlmbărul, Plevna și 
MărAșeștil. Mureșul, și Nistrul, 
Oltul șl Șiretul, Dunărea și 
Mar «a cea Mare. Carpațli puru
rea semeți re leagă pâinea e«a 
de toate zilele, ne leagă

133 de ani de la înfăptuirea 
actului istoric al unirii 

Moldovsi si Tării Românești 9 >

într-un singur stat

Hai să dăm mină cu mină

Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pămîntul României!

Spre aducere aminte

munte stă Mihai la masă 
fruntea lui sc lasă;
între căpitani*

DIMITR1E BOLINTINEANU —
Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul

„Dar pe.un vîrf de 
Si pe daiba-i mină 
Știi în capul mesei

cembrie 1989. Aiot am fost de-a 
pururi, am stat plătind cu sîn- 
gele nostru libertatea noastră și 
a celor pe care, apărindu-ne pe 
noi, i-am apărat.

Acum trăim glndim cu a- 
dovărat liber. Sîntem popor în
tre popoarele Europei și nu a- 
vem de ce să plecăm fruntea 
în fața nimănui. Tricolorul flu
tură și impune pretutindeni res
pect. România este azi liberă 
de frazeologii strîmbe, de orice 
împilare. Și, pentru a cinsti pe 
marții ii neamului se cuvine a- 
cum, poate mar mult cu oricînd, 
să lăsăm orice vrajbă, fie ca 
politică sau nu. șl să punem mî- 
*a pe muncă. Țara renaște sub 
ochi noștri. Și trebuie sa renaș- 
tem odată cu ca. Români de 
pretutindeni șfim că avem mul
te de împlinit. Chiar dac* * ne 
pare greu. Nu se poate împlini 
voința neamului fără ca noi să 
prețuim aceste cuvinte: „Hat 
să dăm mînă eu mînă“ Numai 
așa vom izbîndi. Toate acestea 
au fost scrise spre aducere a- 
m'ate. Astăzi este 21 Umarie.

munților Carpați se întinde 0 
între toate țările semănate de 

Domnul pre pămînt. Ea seamănă a fi un măreț și întins 
palat, cap d-operă de arhitectură, unde sînt adunate și așezate cu 
măiestrie toate frumusețile’natura’e ce împodobesc celelalte ți
nuturi ale Europei pe care ea cu plăcere ni le aduce aminte. Un 
brîu de munții ocolește, precum zidul o cetate, toată această țară 
ți dintr-însul ici, colea se desfac, întinzîndu-se pînă în centrul 
ei ca niște valuri proptitoare, mai multe șiruri de dealuri înalte 
și frumoase, mărețe pedestaluri înverzite, cari varsă urmele lor de 
zăpadă peste Văi și peste lunci. Mai presus de acel brîu muntos 
se înalță două piramide mari de munți, cu creștetele încununate 
de o veșnică diademă de ninsoare, care, ca doi uriași stau la 
ambele capete ale țării, cătînd unul în fața altuia. Păduri stufoase, 
in cari ursul se plimbă în voie, ca un domn stăpînitor umbresc 
culmea acelor munți. Și nu departe de aceste locuri care îți aduc 
aminte natura țărilor de miază.noapte, dai. ca la porțile Romei, 
peste cîmpii arse și văruite, unde bivolul dormitează alene. Astfel 
miază-noapte și miază-zi trăiesc în acest ținut, alături una de alta 
și armonizînd împreună. Aici stejarii, brazii și fagii trufași înalță 
capul lor spre cer; alături te afunzi într-o mare de grîu și porumb, 
din care nu se mai vede calul și călărețul.

Nicolae BALCEȘCU — .Românii 
supt Mihai Voievod Viteazul"

O, țara mea iubită — O, mindră Românie' 
Pămînt ce riuri d.aur sub bolta azurie!
Tu. mamă iubitoare a fii nesimțitori 
Ce-adtnca ta durere nu poate să re-nvle!

ALEXANDRU ODOBESCU 
.O, țara mea iubită!"
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Fie neam oricît <le mare
Fie neamț, francez, englez 
Neam mai mîndru și mai tare 
Ca românul, eu nu crez 
A'eanju-n care naște-oricinc
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< La anul domnului 1600 s-a 
ridicat mîndru Voievod român, 
Mihai, zis Cel Mare, Cel Viteaz, 
pentru a se împlini vrerea nea
mului, vrerea oamenilor locului. 
Șl cu mare putere și ajutor de 
la bunul Dumnezeu au izbindit 
asupra vrăjmașului venit din pus
tie, de dincolo de fruntariile țării. 
Și s-a înfăptuit UNIREA. Trei 
surori s-au Insurorat. O singură 
voință, o singură iubire, Țeara. 
Și marele voievod a intrat min
dru la Alba in cetate. Și clopo
tele au bubuit și cușmele au fost 
dale înspre ceruri tot asa 
dacii, ctt vreme multă în 
aruncau săgeți spre boltă.

cum 
urmi.

★

s-au

Pe acela va iubi?
Ești român ? Voi ți cu tine; 
Cd-s român și-n veci voi fi

CEZAR BOLLIAC — „Sini român"

La anut domnului 18-18 
ridicat oameni luminați, oamenii 
țării. Și .pentru că trebuiau să 
poarte un nume", li s-a spus 
Bălcescul, III Iade, Odobescul, Teii, 
Kogălniceanul, Iancul, Negri sau 
mai simplu, țărani răzeși și moș
neni, oameni pentru care țara și 
neamul le-au fost dc.a pururi 
icoane, spre ‘ lauda lor prin veac. 
Și a fost atunci luptă in Dealul 
Spirii. Și au căzut cu tricolorul 
lingă inimă flăcăi frumoși. Și ei. 
tot plugari. Iară vrăjmașul și-a 
plătii cu mlnie biruința vremel
nică. Cei buni, cei drepți au luat 
calea pribegiei și au povestit lu
mii că aici, in Carpați, sînt ur
mașii Romei. Și lumea întreagă 
a dat să înțeleagă firea noastră 
a celor care, la cumpănă 
liii, am stal dintotdeauna 
pavăză vie adevărului*

I

de sti- 
drepti.

★

amil domnului 185!> birui- 
l-tiu pe vecie (jindul cel bun. Și 
iarăși au sunat clopotele la Mi
tropolie, la Tismana și Putna, la 
Argeș și Voronet. Voievod lu
minat, om din ritului oamenilor, 
și-au luat m miini greaua pova
ră a trebilor țării Alexandru Ioan 
Intiiul. Iar plugarii i-au zis spre 
Cinste : Vodă Cuca Și lln<iă 
venit.au cei care vremelnic, 
18 pleeat-au spre a duce 
noastră Europei Alecsandri, 
gălniceaaul, tloleseul, Moș 
gri, Boliacul și toată floarea ti
nerimii țării. Lipsea Hăleescul, 

cel răpus cu dorul tării in inimă. 
Dar el era tot acolo, cu imagi
nea sa luminoasă. Lipseau Ba- 
sarbi si Mir alini, si Iancul din 
cetatea Hunedoarei dar ei 
totuși acolo. Lipsea Mihai, 
Marc, cel Viteaz, lipseau 
lliiZescul și Danii! Sihastrul, si Dan 
Căpitan de Plai, si atiția alți mar
tiri ai neamului. Dar ei erau ti
căit

I.ifaptuilu s-a ghidul ■ 
Si țara era de.ai uni, una. 
la MiJcov eu grăb.re" cintaii 
menii Și Milcovul nu i a 

spăijil, < i i-a un:'.

el 
la 

solia 
Ko- 
Ne-

cran
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el bun
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oa- 
mai

ur-
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și Cu.ta intr, ‘it-uu trupul țarii m 
fruntariile ei firești. Spre știința 
viitorimii — o scrie acum diacul, 
in cartia sfîntd a I etopiscțului — 
s-a infilptuit dreptul. <i. Și țara e 
unu, si nim< nl și nimic nu n« 
va da de aici. Au .să nc ajute 
Uuînncz-: u !

t

venit.au
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Să mai lăsăm politica și să vedem realitatea *
AFLĂM
_____________________________ I

CA-N ȚARA LUI PAPURĂ-VODĂ
Auzi, vezi și nu-ți vine să 

! crezi: furturi din cele mai nas- 
[ trușnice, puse la cale și înfăptui

te după planuri minuțios ticlui, 
te; fratele își înjunghie fratele 
sau tatăl pentru neînțelegeri pri" 
vind pămintul; violuri in parcuri, 
ganguri sau te miri unde; ata
curi banditești în trenuri sau 
la drumul mare; scandaluri mons
truoase în localuri publice, a. 
vînd ca punct final crima; per
soane în stare de ebrietate a- 
gresează pe cei aflați în exerci- 
țiul funcțiunii, semeni de-ai lor, 
pentru simplul motiv că nu le-au 
plăcut ochii celor care, pur și 
simplu, își făceau datoria: un 
militar în termen, dezertat din 
unitate, împușcă cu slnge rece 
mama, fiul și un bălrîn aflați în 
sala de așteptare a unei gări; un 
tînăr, inginer de profesie, despre 
care mulți ar fi băgat mîna în foc 
că e om In locul lui. cu nevastă 
și copii, atrag’ în locuința sa o 
tînără pe care o măcelărește; mi
nori, proveniți îndeosebi din fa
milii dezorganizate, se organizea
ză în găsti si dan „găuri" într.un 
știi invidiat uneori, chiar de „co
legii" lor mai mari: într-un .111- 
def din sudul țării, lin senator îl 
îa la bă’aie pe prefect, după ce 
au băut împreună un pnhar-două: 
un tip, n-am ce zice, meseriaș, 
tși face, în orele de după pro. 
.«ram, un pistol, cu care nu cred 
Că avea de gînd să pocnească de 
sărbători; un alt tînăr, despre 
care, la fel, jurai că-i om cu cap, 
pune poliția pe Jar, adueînd-o 
chiar pînă acolo îneît aceasta face 
uz de armă, motivînd în cele din 
urmă, că a vrut doar să.i În
cerce vigilența; la punctele de 
frontieră, poliția a început să 
aibă serios probleme cu cei care 
cred că prin România se poate 
trece orice, chiar și droguri: etc, 
etc.

Am spicuit doar o infimă par
te din evenimentele care se În

cadrează în categoria delictelor. 
Numărul lor este însă mare. Im. 
presionant de mare. Nu dispunem 
de o statistică a acestora pe plan 
național, dar în ce privește mu
nicipiul nostru putem exemplifi
ca. Sursa — interviul pe care 
domnul maior loan David, șeful 
poliției Petroșani, l-a acordat 
ziaruluj la sfîrșitul anului tre
cut. Să rememorăm: 1224 de in
fracțiuni comise pe parcursul a- 
nului 1991, din care 214 în dauna

Stopați 
delincventa !

avutului pubic, 349 în detrimen
tul celui privat, 18 infracțiuni de 
omor, 80 de tîlhării și 35 de vio
luri. Plus infracțiuni de genul 
delapidărilor, speculei, al încălcă
rii liniștii publice.

Orice om de bună credință își 
pune întrebarea: „cum de-a cres
cut așa de mult numărul infrac
țiunilor? Parcă pe timpul lui- 
nu era așa". Nu era chiar așa, 
dar, totuși, era. Asemenea fapte 
nu erau date, în primul rînd, 
publicității. Circulau doar zvo
nuri cum că — existau zeci de 
variante — nu știu unde s-a pe. 
trecut un fapt abominabil. Nu se 
dădeau informații oficiale în 
acest sens; ele veneau doar In 
puține cazuri, cînd convenea re
gimului. După Revoluție am a- 
sistat la o descătușare a energiei 
românilor. In toate direcțiile po
sibile. Din nefericire, descătușa
rea s.a produs și pe tărîmul in
fracțional. Aceasta, îndeosebi 
din modul greșit în care au fost 
înțelese democrația și libertatea. 
Unii au crezut că sînt liberi să 
facă orice. Chiar să dea în cap 
semenului.

E adevărat, la început am asis- • 
tat la o reținere a lucrătorilor ae 
poliție. Timorafi la acea dată, 
deoarece li se punea în circă fap
tul că au fost apărătorii vechii 
ordini, uitîndu.se, deliberat, ia, 
și în trecut, miliția s-a ocupat iot 
de hoți și tîlhari. Cu timpul, con
fuzia a fost limpezită, poliția m. 
trîndu-și în drepturile și îndato
ririle firești. Nu s.au schimbat 
doar uniformele, ci și mentalita- 
ea celor ce le-au îmbrăcat. în 

formaț unlle poliției au fost a. 
duși lucrători noi. Cu toate aces
tea, numărul polițiștilor este in
suficient pentru volumul mare 
de muncă pe care aceștia trebuie 
să„l facă. Nici do’area sediilor de 
poliție nu este de invidiat în 
comparație cu cea din alte țări. 
Și ceea ce credem că e mai im
portant — de abia anul trecut, 
deci după un timo neîneădnit 

de lung, organul legislativ al ță
rii a început să dezbată legile 
care să confere, cu adevărat, po
liției forța de care aceasta are 
nevoie în asanarea societății de 
elementele infracționale. Elemen
te care — să ne amintim — au 
beneficiat de o nesperată mări
nimie în ianuarie 1990, cînd por. 
țile pușcăriilor au fost larg des
chise. Exact ca în zilele premer
gătoare fostei mari sărbători na. 
ționale din august.

Ni s-a promis că împotriva fe
nomenului infracțional, a delinc. 
venței, va fi folosită toată forța 
de care poliția dispune. Așa și 
trebuie să fie, deși nu ne putem 
aștepta la eradicarea completă a 
fenomenului infracțional. Ar fi 
o utopie pe care nimeni In lu
mea asta nu și-ar pune-o în 
gînd. Pădure fără uscături n-a 
existat. Și nici nu va fi vreodată. 
Dar o stopare a fenomenului es. 
te posibilă și credem că cei în 
drept să o facă vor purcede la 
înfăptuirea ei.

Gheorghe OLTEANU

Astea nu sînt povesti, 
sînt adevăruri care dor!

Mai deunăzi m-am intilnit cu un „amic". O cunoștința mai 
veche. Aștepta și el — ca șt mine — autobuzul în stație. Timp 
de o oră, pine cind a catadixit sa vina un astfel de mij oc ue 
transport in comun, am mai schimoat o vorbă. Printre altele zicea 
că are ur servici comod, ca duț. Singura Sarcină, după cum afirma 
dumne.. ... e aceea de a da un teleion „la centru". Un telefon in 
opt ore, zic, asta da muncă! Da, numai că vezi tu, nu mai ține 
figura. Vremuri grele, toate scumpe, pretențiile cresc Numai 
1UUU0 de lei pe lună nu-mi ajung. Așa că, ma duc la mină". Sti- 
indu-l băiat „salon" mi-am exprimat nedumerirea față de opuu- 
nea sa pentru o slujbă atit de grea și de murdară — la propriu. 
„Habar nu ai ere locuri de muncă, foarte călduțe, sînt in mini 
Singurul deranj e că trebuie să intri in subteran. Da' iei, pe ușor, 
25 000 pe lună. Nu vorbesc prostii. M-am „documentat" temeinic. 
Am eu pe cineva acolo". Și cum faci, zic, să te „lipești" tocmai

BEȚE-N ROATE
^11 î I.

într-un astfel de loc? „Ei, asta-i acum, ce, nu știi ? „Ungi" rotita 
care trebuie. Vii „cu dreptul" cum se zice. Chestia e să ai intrare. 
Și eu am. Aștept doar momentul prielnic". Atunci ce s-a schimbat 
față de vremurile de dinainte ? il întreb. „S.a schimbat, s-a 
schimbat. De exemplu, dacă te prinde maistrul dormind nu mai 
face atita balamuc, ca pe timpuri. Mai ales dacă știi cum să „te 
dai" la el. Au devenit mai umani ce mail" Așa, deci. M.am mal 
dumirit cu schimbările astea.

A tâ poveste, vis-a-vis de schimbări. Intr-o întreprindere, de
venită după Revoluție agent economic (S.A. respectiv), la cîrmă 
a rămas același director de dinainte. Numai el și alții cîțiva știu 
cum, prin ce sacrificii. Unii angajați, dornici de schimbări In bine, 
încearcă sâ-și impună punctul de vedere. Dar domnul (sau doam
na) director, uzînd de conceptul conform căruia firma nu-i insti
tuție de ajutor social și deci nu e obligată să țină pe toți angaja- 
ții In serviciu. Ii pune pe liber. Intimplător sau nu, cei disponi- 
bilizați pot fi buni meseriași. Dat fiind că deveniseră incomozi, nu 
contează. Important e că s-a scăpat de o „sulă In coaste". în acest 
timp, licheluțe'e, care n.au muncit nici înainte și nu au chef sâ 
o facă nici acum — venind ba cu „darul", ba cu lingușeala sau 
pîra, prestlnd un serviciu (sau altul) personal „domnului" sau 
„doamnei", tși văd mai departe de locul lor călduț. Sau dp afa
ceri peste granițele ț’ ” Și, fie că alții slnt, sau nu, trecuți pe 
statele de premiere, ei nu lipsesc niciodată. Timp In care acentui 
comercial respectiv merge prost. Producția e mică, iar calitatea 
slabă Cum, în originala noastră economie de piață, nu se poartă 
falimentul, respectivul „don director" ia măsura scumpirii pro
duselor, pînă în pînzele albe, pentru a putea acoperi pierderile 
și a putea plăti un mizerabil salariu angajaților — de voie sau de 
nevoie — rămași fide'i lui și (sau) firmei

Cam asta e cu schimbările. Și, oneît ne-ar place să credem, 
sau am vrea să credem, astea nu-s povești. Din păcate.

P NZCU

Politicieni la tribunal
Contestațiile depuse la Judecătoria din Petroșani In urma a- 

nunțării listelor de candidați pentru alegerile locale au stlrnit un 
lung șir de procese. Vreme de mai bine de o săptămînă, timpul 
președintelui și vicepreședintelui Judecătoriei noastre a fost ocu
pat de aceste procese. In fața instanței și-au „spălat rufele" — 
vorba românească — și-au adus acuzații reciproce candidați și 
partide politice, încă o dată dovedindu-se lipsa de maturitate po
litică. Stare de iritare, acuzații, vorbe grele spuse pe la colțuri, 
pentru că au fost cazuri cînd și din instanță vorbele 
stradă, dînd subiecte picante de birfă.

„Curat murdar" că doar — se știe acest lucru — 
cu noi. Pentru corecta informare a electoratului cu 
contestații, am solicitat amănunte domnului VICTOR 
președintele Judecătoriei, și doamnei GEORGETA 1LINCA, vice. 
președinte, care au Judecat cauzele.

— Care au /ost contestațiile 
depuse 1

S-au înregistrat un nu
măr de 16 contestații, 
In temeiul Legii 70 din 1991, pri
vind a'.egeriie locale. O sinteză a 
lor oglindește modul cum fiecare 
formațiune politică a privit ale
gerile, răspunderea de care a 
dat dovadă. Avem contestații de
puse de candidați independenți, 
cărora li s.a refuzat înregistra
rea de către comisiile electorale 
pe motiv că au depășit termenul 
de 9 ianuarie, data limită pentru 
depunerea candidaturilor. Rețin 
atenția 2 contestații ia acest ca
pitol, depuse de domnii Vasile 
Graur și Andrei Petia. Prima a 
fost respinsă, In cea de-a doua

au ieșit In

Caraglale e 
privire la 
CHERCIU,

contestatarul a renunțat la Jude
cată.

Avem, de asemenea, contestații 
Introduse de alegători. Sînt 5 
contestații. Domnul Solomon Căl- 
dărar a contestat două candida
turi de pe lista Alianței Romilor 
pentru circumscripția electorală 
Aninoasa; un grup de alegători 
din comuna Baru au contestat 
candidatura pentru funcția de 
primar a domnului Gheorghe Ne- 
guț; domnul Valeriu Căldărar a 
contestat candidatura domnului 
Rad Marcel pentru funcția de 
consilier din partea Alianței Ro
milor pentru circumscripția Pe
troșani; domnul Rad Marcel a 
contestat lista depusă de Alianța 
Romilor prin domnul Căldărar

Valeriu; domnul Nistor Armean 
care a contestat lista pentru con
silieri depusă de Partidul Renaș
terea și Independența României 
și Intr-o altă contestație a atacat 
listele depuse de partidul R.I.R.. 
atit pentru funcția de primar cit 
și pentru cea de consilier la cir
cumscripția din zona Văii Jiului.

O altă categorie de contestații 
sînt cele introduse de partide. 
Partidul Socialist al Muncii a de
pus contestații împotriva refuzu
lui înregistrării la Circumscripți
ile electorale Petroșani și Lu- 
peni; Partidul Național Liberal 
a depus două contestații împotri
va Partidului Liberal în care se 
cere radierea listelor acestui par
tid depuse la Petroșani, pe mo. 
tiv că denumirea acestui partid 
este ilegală, iar In a doua contes
tație, tot cu această motivare, eu 
mențiunea că PNL — aripa tî
nără a fost înregistrat la Tri
bunalul Capitalei sub denumirea 
actuală — I’artidu' Liberal — 
după expirarea termenului pre
văzut pentru candidatură. Se cere, 
deci, radierea listelor P.L In ale
gerile locale. O altă formațiu
ne politică este Partidul R T P„ 
care ÎI contestă pe dl. Nistor Ar
mean și solicită radlarea acestuia 
de pe lista pentru consilieri, cu 

motivația c4 N A. a fost exc m 
din acest partid. Organizația Pe
troșani a FSN a introdus două 
contestații. Intr-una contestă pe 
domnul Cioclei Nicolae pe motiv 
că dumnealui are domiciliul In 
Petrila și nu In Petroșani și a ce
rut clarificarea situației domnu
lui loan Solga. care apare atit 
pe lista Uniunii Liberale Brătia. 
nu cit și pe lista Partidului „Ro
mânia M ire" FSN a cerut și ve
rificarea listelor de candidați de
puse de A’ianța Romilor, respec
tiv, dacă cei propuși au fost sau 
nu condamnați penal. A doua 
contestație a FSN vizează persoa
nele care au avut condamnări șl 
nu au fost reabilitate, și care can
didează pentru funcția de consi
lieri pe lista Alianței Romilor 
Organizația Petrila a FSN rnn- 
testă ordinea consilierilor și can
didatura domnului Mocoi pentru 
funcția de consilier.

O contestalie d” o altă natură 
a fost introdusă de comisia elec

ULTIMA ORA
Domnul Victor Cherclu, președintele Judecătoriei Petroșani 

ne-a comunicat telefonic că. urmare a contestației introduse de 
organizația Județeană a PNTCD, listele de candidați ale Partidu
lui Socialist al Muncii pentru circumscripțiile electorale Uricani 
și Vu’can au fost radiate. Contestația a fost, deci, admisă.

torală Lupeni împotriva domnu
lui Gheorghe Ciobanu din partea 
Frontului Renașterii Naționale pe 
motiv de antecedente penale.

— O formațiune controversata 
este Partidul Socialist al Munci# 
Partidul Socialist al Muncii a de

pus candidaturi in Uricani și Vul- 
can, candidaturi înregistrate șl 
care nu au fost contestate de ni
meni. In consecință, stnt valabi
le La Lupeni și Petroșani can
didaturile PSM au fost refuzate 
ia înregistrare, iar contestațiile 
PSM împotriva refuzului Înregis
trării la Lupeni și Petroșani au 
fost respinse, pe motiv că nu se 
îndeplinesc condițiile legale.

— Care este stadiul contesta*  
fiilor1

Toate au fest iudecate, 
soluționate în temeiul îx-gii 70 
șl comunicate părților In terme
nul legal prevăzut

A consemnat
fforațiu ALEXANDRPSCTT

uit%25c3%25aendu.se
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„Minerit nu se poate face decît într-un 
singur fel: prin respectarea iegiior sale“

— Pentru că nu dc mult am 
încheiat un an și am început al- 
tul, am socotit oportună o discu
ție, domnule director, asupra 
problematicii protecției muncii 
in minele Văii Jiului, asupra e- 
xtgențelor care se ridică in acest 
domeniu prioritar in activitatea 
de extracție pe 1992. Deci, prima 
întrebare: cum a fost anul 1991 
dm punct de vedere al protecției 
muncii’’

— Nu a.ș spune că a fost foar
te râu; dovadă că in afara celor 
moruue, numărul accidentelor es
te mai redus. Dar, nici califica
tivul „bun*  nu i se poate acor- 
aa. Aș spune, deci, că a fost 
satisfăcător. In aprecierea anului 
aoia încheiat nu am insă In 
vedere doar dalele statistice, ac
cidentele și cauzele lor, asupra 
cărora vom reveni. Ceea ce ne- 
mu țumește este faptul că anul 
1991 nu a însemnat aproape nici 
o Îmbunătățire — cu excepția 
unor piese de schimb strict ne
cesare stațiilor telegrizumetrice 
— privind dotarea minelor cu 
echipamente și aparate de pro
tecție a muncii. Ne-am confrun
tat cu o seamă de neajunsuri și 
datorită aprovizionării tehnico- 
materiale precare în general. Un 
exemplu: datorită penuriei de 
becuri, de corpuri de iluminat, 
nu se asigură un iluminat co
respunzător ia locurile prevăzu
te in mod expres, de normele în 
vigoare, de a fi luminate: ram
pele puțurilor, stațiile de acțio. 
nane a benzilor, stațiile de pom
pe. fluxurile principale de tran
sport etc. Dacă în *92  dotarea cu 
aparate și echipamente de pro
tecție a muncii nu se va ame
liora, nealunsurile privind secu
ritatea minelor se vor croniciza.

• Deschideți sacul șl scoateți 
cutia port mască din interior, a 
Dcsfaceți banda dc metal de etan-

— Ce dotare ar fi mai nece- 
ia-î -

— Se impune dotarea mai ales 
cu aparatura pentru controlul de 

distanță a concentrațiilor de 
netan, a monoxidului de carbon, 
a bioxidului de sulf etc, apara
te care să indice temperatura 
zfi <~ăm!ntului, a atmosferei de 
mină, in general. Avem nevoie, 
tn'odată, de aparate portabi’e de 
măsură și control a meta
nului, precum și de pie
se de schimb pentru aceste apa
rate ca si pentru aparatele de 
salvare aflate In dotarea mine'or. 
O problemă deosebită este, în
ceperea lucrărilor de investiții

Convorbire cu dl. ing. AUREL MARHAN, director tehnic- 
aeraj, protecția muncii și a mediului — R.A-H.

pentru realizarea instalației de 
inertizare, strict necesară în com
baterea și prevenirea fenomene
lor de autoincălzire și autoaprin- 
dere. In alte țări se lucrează în 
mod curent cu instalațiile de i- 
nertizare cu azot. Și cu rezultate 
certe: problema prevenirii focu
rilor de mină fiind soluționată. 
La noi, la fabrica de oxigen de 
la Livezeni, azotul se pierde în 
aer... Avem proiectul elaborat și 
aprobat pentru realizarea insta
lației. Totul depinde însă de ob

+ In 1991, în mineritul Văii 
de accidente — cu 38 mai puține decît în 1990 — din care 1368 
(tot cu 38 mai puține) cu incapacitate temporară: 4 cu invalidita-, 
te, cu 5 mai puține, 24 mortale, față de 19, în 1990.

< După cauze, din cele 1315 accidente din subteran, cele mai 
multe s-au produs datorită căderilor de roci la locul de muncă — 
312; în timpul transportului manual și cu mijloace mecanizate pe 
căile de transport — 214. Alte 
căderea accidentatului, organe

+ La sfîrșitul anului 1991 
mină, cu 4 mai multe decît la 
multe decît la sfîrșitul anu'.ui 
zată datorită focurilor reprezintă

< In cursul anului 1991 s-au înregistrat 569 acumulări peri
culoase de metan, cu 160 mai puține decît în 1990.

* In ultimii 4 ani totalul cheltuielilor pentru protecția mun
cii în mineritul Văii Jiului au fost următoarele 1988 — 75213,7 ;
1989 — 95694 1 ; 1990 — 118530,9; în 1991 — 225 310 mii lei.

A In 1992 se prevede dublarea cheltuielilor de protecție 
muncii față de cele din anul trecut.

ținerea fondurilor necesare pen
tru realizarea insta'ației de pro
ducere, stocare, transportare și 
punerea în operă a azotului. In
vestiția ne costa, dar ne asigură 
soluționarea unei probleme de 
fond a securității miniere, ca stin
gerea focurilor de mină să nu 
depindă de un „șpriț*  rudimen
tar și mai mult de curajul salva
torilor.-

Pentru completarea dotării a- 
vem o listă Întreagă de aparate, 
echipamente și piese de schimb 
necesare modernizării stațiilor te
legrizumetrice, ce urmează să 
fie importate de la firma france
ză „Oldham*.  Am contactat, de 
asemenea, firma „Auer“ din Ger
mania pentru achiziționarea de 
metanometre moderne și piesele 
de schimb necesare. Iar firma 
„Medi*  pentru aparate de salva
re. Urmărim și achiziționarea de 
echipamente de lucru și de pro

tecție — salopete, cizme de cau. 
ciuc etc. Totul depinde de fon
durile de care vom dispune pen
tru finanțarea investițiilor și a- 
chiziționarea acestor aparate și 
echipamente. De aceea solicităm 
dublarea cheltuielilor de protec
ție a muncii pe acest an...

— Deși am început convorbi
rea noastră cu anul 1991, am a- 
juns la cerințele și, mai ales, do
tările necesare pe acest an. Să 
revenim, deci, la *91.  
accidentelor s-a redus.

Totalul 
Totuși,

Jiului s-au produs în total 1396 

cauze: căderi de materiale (lemn), 
de mașini în mișcare etc.
s-au aflat în evidență 37 focuri de 
începutul aceluiași an, și cu 7 mai 
1988. Rezerva de cărbune imobili- 

1 989 333 tone de cărbune.

a

rău e că sint încă accidente, iar 
cele mortale au crescut. De ce ' 

Cauzele constau în dotarea 
necorespunzătoare, despre 
am vorbit deja, dar mai 
în nercspectarea tehnologi.

tncă 
care 
ales 
ilor de lucru, a normelor de pro
tecție a muncii. Cele mai multe 
accidente se datoresc surpărilor, 
căderilor de roci, sau la tran
sportul de materiale. Or, ele nu 
denotă altceva decît abateri de 
la tehnologiile de lucru, negli
jarea întreținerii căilor de tran
sport.

Ce aș dori să subliniez? Nu 
altceva decît faptul că minerit 

de 
co
di
și 

CUM trebuie, ne ușurăm munca, ne asi,mirăm premisele unor rea
lizări superioare și reducerii subvențiilor.

nu se poate face decît inir-uu 
singur fel, prin respectarea legi
lor, a regulilor sale! Aceasta da
că vrem minerit fără accidente 
și fără avarii. Or, ceea ce constat 
eu de mult — cam de un dece
niu — aceste legi și reguli sint 
eludate. Care legi? Mai ales cele 
care prevăd ca exp’oatarea zăcă- 
mnîtului să se facă descendent 
și de la extremități spre cen
trul blocului, de la acoperiș spre 
culcuș etc. Asistăm de cîțiva ani 
buni la eludarea acestor legi 
datorită goanei după cărbune. Se 
neglijează și multe reguli teh
nologice : curățirea integrală a 
cărbunelui în zona exploatată, 
determinantă pentru prevenirea 
focurilor; cerința ca lucrările 
miniere de deschidere, de aera], 
să fie executate doar în steril și 
nu în cărbune, cerința închide
rii perfecte si în timpul prevă
zut de NPM a spatiilor exploa
tate De asemenea, se cer asi
gurate gabaritul optim al căilor 
de transport, aerai, calitatea lu
crărilor de deschidere, pregătiri, 
montaje etc. Sint la toate mine
le formații care nu fac rabat 
la calitate, dar există, totodată 
și multă indisciplină, neglijență 
crasă atît la nivelul personalu
lui de conducere, cît si al colul 
de execuție față de NPM, față 
de cerințele calitative ale lucră
rilor. Și încă ceva: să nu uităm 
că fenomenul de autoîncălz’re 
depinde si de viteza do exploa
tare, deci de ritmul de lucru Scă- 
zînd viteza de avansare, zăcă- 
mîntul es+e exnus mai mult rir- 
cuitu’ui de aer si. drent conse. 
cință, crește fenomenul de antj>- 
încălzire.

— Ce cerințe se desnrind din 
aceste constatări’’

— Cerința ca factorii resnon. 
s.nbili să re'dnde-'scă modul d^ 
lucru în exploatarea zăcămîntu 
Iul pentru a limita la minimum 
situațiile r>r»-‘ccidenta1o sau re
le care pot genera avarii Tre
buie elaborate programe stric
te. pentru punerea la punct a lu
crărilor miniere. întreținerea ca
nalelor do srm-jȚr.yp nentru a 
crea cond'tii normale de lucru, 
de transport, circulație si do 
raj.

IN CONCLUZIE : avem nevoie de fonduri, de investiții, 
dotare corespunzătoare, dar avem nevoie și de o mentalitate 
rectă, responsabilă față de respectarea regulilor tehnologice, 
exploatare, a normelor de securitate și de lucru. Făcînd CE

ae.

Poluarea >.
«1

persistă
Principalele pruijleme ale pro- - 

lecției mediu.ui — um puncul 
de vedere al exploatărilor mi
niere — privesc mai ales polua
rea apelor. Se mențin adică o 
seamă de surse de poluare prin 
deversarea apelor folosite în pro
cesul de exploatare și preparare 
a cărbunelui. Iată și deficiențe
le care generează poluarea ape
lor: colmatarea jompurilor de 
colectare, din cauza neglijării 
curățirii lor în timpul prevăzut, 
colmatarea canalelor și a siste
melor de drenare, ceea ce deter
mină creșterea cantității suspen
siilor în emisar. Și, nu în ulti
mul rind, nefuncționarea la pa
rametrii prevăzuti a stațiilor de 
epurare a preparațiilor datorită 
lipsei reactivilor, a pieselor de 
schimb și uzurii fizice șl morale 
a instalațiilor.

Poluarea aerului se produce i 
datorită lipsei filtrelor (ca la
Uzina Paroșeni) la coșurile de 
fum ale centralelor termice.

Proiecția solului, respectiv a 
terenurilor ridică probleme, da„; 
torită haldelor de steril, aparți- I 
nind minelor Dîlja, Lonea, și 
Uricani, ajunse la capacitate 
maximă și nepregătite pentru 
redarea lor în circuitul silvic 
sau agricol. In perimetrul unor 
halde s-au format acumulări d- 
ape — baraje, care prin runoro 
pot periclita zonele din avaT’ cu 
inundații. După cum ne-a asigu
rat dl. ing. Horea Frățilă, din 
compartimentul protecția mediu
lui, din RAH, pe 1992 sint prevă-, 
zute mal multe obiective pentru i 
protecția mediului — stații de 
filtre, jompuri colectoare, pre
cum și măsuri pentru remedie
rea deficiențelor constatate priț 
vind poluarea apelor, aerulu; ți 
solului. Sperăm să le vedem rea-- 
lizate.

PAGINA REALIZATA

LA CEREREA R-A.IL

e.c .<

SÂ FOLOSIM CORECT MASCA DE SALVARE!

șare, lipită, trăgind de inel. a 
Prindeți cu miinlle cele două ra
pace, cu săgeata albă deasupra

Șl loviți puternic de genunchi oi
nă se desface. • Scoateți mas. 
ca din cutie și agățnți.n după !.'t 
cu cordeluța dp susținere. a In

troduceți m g'.liă piesa bucală 
(muriucul) intre gingie și luizc, 
proeminențele de cancliir. • Sirin- 
t'.-.ți-le intre dinți; supapa de c

l>irai,ie trebuie vii ti>- den-up
• Aslltp.di n? ■ ilr pi in stt > .
re:i nasu.ili c.l pensa i
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Cine ne pîrăște la americani?
Este cel puțin straniu, modul 

in care opinia publică interna
ționala abordeaza problema ale
gerilor locale de la 9 februarie, 
din România. S-a ajuns, chiar 
la concluzia, că noi, românii, nu 
vom avea alegeri libere și co
recte.

Concluzia, de-a dreptul șocan
ta, alit pentru noi, cit și pentru 
alte țări, care cunosc mai bine 
re ihlatea djn țara noastră decit 
Îndepărtata Americă, a fost pusă 
„in valoare**,  de un institut ame
rican pentru sondarea opiniei 
publice, din Washington. In „ști. 
ca de senzație**  dată publicită

ții, prin intermediul marilor a- 
nții internaționale de presă, 

imintitul institut Iși motivează 
oncluzia pe rezultatul unui son. 
laj de opinie, realizat în Româ

nia, avîncl ca subiecți persona
lități politice, membri ai unor 

artide și — bineînțeles — cetă
țeni obișnuIțL Numărul subiec
ților intervievați, se spune în 
comunicatul acestui institut, a de
pășit cifra de 10 000.

Concluzia că nu vom avea ale
geri libere nici la 9 februarie are 
citeva argumente. Printre acestea, 
amintim: lipsa de acces la fon. 
durile statului în campania elec. 
torală; acces inechitabil la mij
loacele de informare in masă, 
inclusiv la radio șl televiziune : 
lipsa de siguranță pentru urnele 
în care se depun buletinele de 
vot, precum ți lipsa de credibili
tate a comisiilor electorale de la

secțiile de votare, concluzie des
prinsa din luptul că nu vor fi 
prezenți reprezentanții partide
lor politice.

Cam acestea ar fi argumentele 
acelui institut american. Trebuie 
să ne deranjeze sau nu ? Depin
de. Problema e insă alta. Daca 
acest sondaj de opinie ar fi fost 
făcut înainte de declanșarea cam
paniei electorale, cînd nu exista 
o strategie națională, în privința 
derulării ei, credibilitatea sonda
jului ar fi fost probabil mai ma
re. Insă sondajul a fost efectuat, 
se spune in comunicat, în pe
rioada 12—17 ianuarie a.c., deci, 
în plină campanie electorală. Dar, 
să nu uităm că avem chiar și o 
comisie parlamentară care ve. 
ghează la corectitudinea apariției 
la radio și televiziune a candida, 
ților. Să nu uităm că, măcar pî- 
nă acum, campania electorală — 
și asta o vedem la tot pasul — 
nu ridică probleme obstrucționis
te, pentru un partid sau altul. 
Faptul că unele partide se con. 
testă între e’e. e cu totul altceva 
șl probabil aceste contestații sînt 
cuprinse în „regia**  cuiva. Nu • 
treaba noastră.

Desigur, așa e cu alegerile. în
să, pornind de la aceste concluzii, 
domnii „specialiști*"  al Institutu
lui, conchid că în România S-au 
făcut abia cîțiva pași preliminări 
pe calea democrației și că va mai 
trece mult timp pînă ce în țara 
noastră se va putea vorbî des
pre democrație. Cu siguranță, ad

ministrația Bush va specula a- 
ceastă concluzie, pentru a-și con
tinua pe mai departe politica dis
tantă față de poporul nostru și 
nu față de actuala guvernare. 
Este c’ar că substratul unui ase
menea sondaj, ca și al unei ase
menea concluzii nu poate fi de- 
cît motivația răcelii față de noi 
a americanilor, care amină, ami
nă mereu apropierea față de 
România. Dincolo de acest as. 
pect, care ne afectează mai mult 
sau mai puțin, deși îi privește 
pe americani, apar multe între
bări. Ceea ce ne mîhnește sau 
ar trebui să ne mîhnească mult 
este atitudinea acelor subiecți 
intervievați, care, s-a spus, fac 
parte și din rîndul personalități
lor politice. Dacă omul simplu 
de pe stradă, apăsat de grijile 
cotidiene, pricepe mai greu re
zonanța internațională a unor 
răspunsuri cerute de sondaje, 
este greu de înțeles cum unii po. 
litlcieni pot să declare așa ceva.

Păi, bine, domnilor politicieni! 
Dumneavoastră nu slujiți popo
rul român ? Faptul că dumnea
voastră existați ea politicieni, ca 
personalități, că aveți acțiuni 
politice, fără teamă de nimeni, 
nu înseamnă oare și democrație? 
Ce.l aia, cu pași preliminarii pe 
ealea democrației 7 Dc ce ne pî- 
rîți Ia americani domnilor ? Cre
deți că ei ne vor asigura viitorul?

Gheorghe CflIRVASft

x

Pentru timpul dumneavoastră liber
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Întîlnire Vatra Românească
Sîmbătă, 25 ianuarie, ora 12, membrilor filialei Petroșani Q 

va avea loc la sediul din strada Uniunii Vatra Românească. 
1 Decembrie nr. 90, adunarea

Convocare la Poliție
Se convoacă în ziua de 1 fe

bruarie 1992, ora 10, la sediul Po
liției municipiului Petroșani, toți 
ofițerii și subofițerii în rezervă

sau în retragere (pensionari) din 
Valea Jiului, din fostul și actua
lul minister de interne. In ve
derea clarificării situației pensiei 
militare.

MICA PUBLICITATE
VINZARI

V1ND Fiat 125, stare bună, preț convenabil. Petroșani, Prun
dului nr. 8. (4871) t

VIND Dacia break și televizor Sport, nou. Petroșani, Slătinioa- 
ra, bloc 1, ap. 1. (5)

VIND CEC Dacia 1300, martie 1990. Telefon 70957, după ora 
16. (10)

VIND Dacia 1310, 1985, 55 000 km și CEC Dacia, 1988. Repu- 
blicii, 89/38, 43983, între 18—20. (2)

VIND casă, televizor color, video. Petroșani, str. Gh. Barițiu, 
22, Petroșani. (13)

DIVERSE

S.C. ZERO COMPUTER SRL
comercializează calculatoare tip H.C. 90, asigurînd facilități de 
instalare, garanție și service. Informații, telefon 43866. (15)
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Studioul electoral
Top 10.
Gong I 
Muzicorama.
Recomandări din

17.30 
18,00
19.30

20,00

Actualități. Agenda eleeto- 
ra’ă. Meteo.
Calendarul zilei.
Film artistic.
-.vatoga. 
si: \, 1937).
t’iemierâ pe țară. 
Video.satelit. 
Ora de muzică. 
Actualități Meteo. 
Medicina pentru toți. 
Bicentenar Rossini. 
Preuniversitaria. 
Limba noastră. 
Muzica pentru toți. 
Tragerea Loto. 
Emisiune în limba germa
nă.
Video-ghid.
Studioul electoral 
Desene animate. 
Cartea cărților. 
Actualități.

Sport.
Drumuri in memorie. 
Film serial.
Tan amara -— Leul din 
gapore. Episodul 

82,45 Simpozion. 
23,00 Actualități.
23,15
23,30
0.05

program.

9,00 Bună dimineața T
10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Oglinda fermecată.
11.10 Descoperirea planetei.
U,30
13,30
13,30
14,00
14.10

Viața spirituală. 
Ora de muzicK 
7X7- 
Actualități. 
Tele-club.

■>

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

15,30 Mapamond.
Autograf muzical. Reflec
ții rutiere.
„Dați un leu pentru 
neu I" (I).
Concert de muzică 
tară.
Concertul Orchestrei 
meră .Virtuozii*  din 
rești.
Teleenciclopedia. 
Actualități.

16,00

17,09

te.io

Ate-

popu.

do oct. 
Bueu-

19, ra
10.00 
Î0.35 Sport
20,45 „Dați un leu 

neu !• (II).
21.30 Film serial. 

Caracatița.
« Premieră pe țară. 

Seria a IV-a. Episodul I.
23,15 Actualități.
83.30

%,

A-fe

0.1*

„Dați un leu pentru 
neu 1“ (III). . . .
Film artistic. 
Patrick.
(Australia, 1978). 
ră pe țară.

8,00 Recomandări din program.

Afe-

t-

Premie-

treceți cu bine primele trei „obs
tacole**.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Veți beneficia, din plin, de O 
hrană .spirituală consistentă.

TlNAR, fără vicii, caut gazdă, pe termen limitat, Petrila sati 
Petroșani, exclus Aeroport. Informații, poarta EM Petrila. (16)

SCHIMB apartament, 2 camere, cu 3—4 camere. Str. Șt. O. 
Iosif, bl. 1B, sc. 4, et. II, ap. 49, după ora 18, (20)

PIERDERI
PIERDUT scroafă negru cu alb, aproximativ 100 kg, în Jurul 

gării. Găsitorului recompensă. 9 Mai, 2A/77, Petroșani. (19)
PIERDUT în ziua de 22 ianuarie, orele 12—13, în perimetrul 

Teatrul de Stat — Artizanat, plasă roșie cu revistă tricotaje. Tele
fon 45510; numai sîmbăta șt duminica orele 14—18. Rccomnensă 
deosebită. (4)

COMEMORĂRI

SOȚIA Nely anunță eu tristețe împlinirea a 6 luni de la tre- 
eerea în neființă a Iubitului ei soț

BUZDUGAN MIHAIB
Pie.I odihna ușoară I

COPIII Nina și Aîexe, ginerele Ghlță, nora Moriko și nepoții 
Alin, Cristina șl Oana, nemîngîiațl de dor și durere amintesc eâ 
se împlinește un an de la despărțirea cumplită de mama, soacra și 
bunica i

DOBRESCU IOANA
caro a lăsat în Inimile noastre un gol de neînlocuit.

Lacrimi si durere la mormîntul ei vom presăra tot restul vie. 
țH. (12)

Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

angajează, direct sau prin transfer

— ingineri minieri și electromecanici, cu vechime mi
nimă in minerit de 10 ani

Concursul va avea Ioc la data dc 8 februarie 1092, ora 
9, Ia sediul exploatării.

Cuviiilul dv. are greutate, dar 
astăzi di-ciziilc in cc> a ce vă pri
vește lo iau alții.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

P eiul pe terrm n lung de a 
vă r« : ,eza viața i ili .t ,i Veți 
avea •> confirmare...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

’.'u <• prima d.,1 i cinci veți fi 
pe pecii c|cj „îli'.cc. 11 i(r>r“, fal ă pl C.l 
umila tragere de inim i.

j ,rn
(21 aprilie — 21 mai)

li i'fl ați fi ■. mbf mai puțin, 
mi doua zile în ihinii, astăzi nu 
■ . o fi durut capul.

Nu-1 pierdeți din ochi pe eroul 
principal al „iocutiii" in care 
v-ați băgat!

RAC
(22 itlnic — 22 iulie)

După un prim ucces, veți face 
mnllc drumuri in gol.

LEU
(23 iulie — 22 anglist)

l’n om ii o mare ambiție i.i 
lioiai lira de a \,i doborî, vinindil. 
Va gTe.e’ >

I E( IO ARA
(23 august — 21 septembrie)

Vr ui dv. se va împlini, da' i

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Zi eoni tiză și bezmetică, în care 
trecerea dc la euforie la apatie 
se face fai a preaviz.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Regrete lirdive, pentru o lu

crare Jă tă m terminată...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Deși căl-ți mereu pe picior 

gre.it, vă veți achita anormal de 

repede di s;u ci-njlc- ce vă revin.

Filiala de rețele electrice Deva
Deva)

anunță că toți consumatorii de energie electrică, agenți e- 
conomid privați (societăți comerciale — SRL, SNC ctc) 
sînt obligați să se prezinte la sediul Filialei de rețele e- 
lectrice Deva, strada G. Encscti nr. 39, pentru plata ener
giei electrice consumate pe anul 1991 — indiferent dacă 
au intrat sau nu în posesia facturii FRE Deva.

Pentru agenții economici care nu vor plăti contrava
loarea energici la zi, pîuă la 31 ianuarie 1992, se va sista 
livrarea energiei electrice cu o preavizate dc 21 de ore.

In anul 1992 livrarea energici electrice se va face nu
mai pe bază dc plată anticipată sau deschidere dc acredi
tiv, modalitate care se va stabili la prezentarea consuma
torului cu contractul de furnizare.
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