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calcu'afor. Po’itia ccr- 
cazul. Pînă una alta, cum

europenizează”

Inspectorat șco ar îa Petroșani
De două săptămîni, odată cu începutul trimestrului al doilea, 

în Petroșani s-a creat un colectiv de inspectori școlari pentru Va
lea Jiului, în principal. Coordonat de prof. Viorica Ciucian, in
spector teritorial, in colectiv sînt prof. Mircea Mun’.can'i, inspec
tor de limba și literatura română, ing. Margareta Duna, inspector 
pentru disciplinele tehnice, înv Nicolae Irimie, ir. pretor pentru 
învățămînlul primar, O impia Butuza — invățămîntul
preșcolar.

Aveți idee care este noul „o- 
bicctiv" al borfașilor din Valea 
Jiului ? Echipamentele sofisticate 
de bii'o’.ică și tehnică de calcul 
De la E. M. Livezcni s-a furat 
un fax, iar de la UPSRUEEM s-a 
furat un 
cetează

în Valea Jiului au fost instalate 
în ultimul timp echipamente de 
birotică moderne tragem cuveni
tul semnal de alarmă pentru cei 
care le au în dotare. Se știe 
doar vorba românească, „lacătul 
e pentru oamenii cinstiți". (Ioan 
ȘTEFAN).

febră electorală Se fur* la C.F.R
în primăvara anului trecut vorbehm cu un cunoscut care toc

mai se pu, i nasc. Și cum orice nevinovata discuție sc transforma, 
in acta vreme, in aprcc.eri piivitoare la guvern, interlocutorul 
mi a spus că poate pune pariu cu mine câ piua in toamnă va 
pica cil. Roman. Chiar a?a s. iu pelr. rut ucrurile, precum bine 
știm. De u.unci parcă l-am mai intilnit o data, insă m-am gindit 
adt cori la dumnealui pentru că nu știu ce sa cred, a avut o 
iniui'ie, ori are în*u«iri premonitorii.

Acum este de actualitate altă temă — politica, producînd o 
stare de fertă țSreelectora ă. Orice nevinovată discuție, prieteneas
că sau cordială, se Îndreaptă invariabil in sfera politică, unii con- 
testind pe te-miri-cîne, alții fund susținători ai nu stiu-cui. Sint 
oameni respectabili, de altfel, care se agită nu chiar liră temei, 
argumcnMnd cu Intlmpluri picante ori stări de insalubritate in 
cutare sau cutare cartier. Prin urmare, constatam eu, oamenii nu 
sint cituși de puțin apatici si indiferenți față de evenimentul din 
9 februarie. Toate aceste discuții nu sint tangente cu n.inic din 
trecut, a-a cum Înclinam să cred, ci concetățenii noștri observă 
cum s-a degradat mediul citadin de care nu sc m.n interesează 
cei răspunzători decît intermitent, prin ,e picături. •

Deși «te o experiență de alegeri d. mocratice, la 20 mai 1990 
— cu toate suspiciunile de manipulare sau ma versații. poate în
dreptățite, dar în cazuri izolate —, oamenii sint derutați de nu
mărul mare de candidați, reprezentind formațiuni politice ori 
in lepf-ndenți, unii chiar colegi de serviciu, rostin lu-sc nu prea 
măgulitoare vorbe despre ei. Dar asta-i cu totul altceva, deși mi 
se spunea că unul sau altul n-o să se ducă la urnă. Aici sint două 
aspecte diferite. Primo rcota absentcismt’’'il este suficient de în. 
semnată, deoarece cetățenii fie că nu-i cunosc, ori n-au încredere 
In candi-lății din cursa electorală, fie sint convinși că mecanismul 
po itic nu se schimbă dacă vine un om nou. ci doar nuanțe și ac
cente fără mare efect in conștiința cetățenilor care sint pindiți 
pretutindeni de fel de fel de pericole, derivate din stagnarea eco. 
nomică si inflație Dar toate astea se petrec la alegeri legislative 
sau prezidențiale, așa cum va fi, In toamnă, și In Statele Unite 
ale Americii unde campania electorală este aspră de pe acum. 
AI d! dea aspect : la a'egerlle pentru administrațiile locale pre
zența alegătorilor la urne este mult sporită deoarece oamenilor nu 
le «s’e indiferentă starea vieții.

R mine doar un sinmir fapt care produce confuzie, ngltatic șl 
nesfirsite comentarii, anume câ oamenii nu că n-au 
simpatie politică, ci nu știu p'ntru cine să opteze, 
tind Intre ei poate că se dumiri se, dar este posibil să 
ențeze rc< r roc. Platformele sau programele electorale
ritirii, dol iora.de bune intenții si promisiuni. Insă pînă a apli
carea lor, la implantarea lor, cum o zice mai nou. e o cale lungă 
și spinoasă, totul Invirtin lu-sc in iur”' unui ruvint magic : banii, 
dar și sintagmei : sprijinul oamt -ii'mr. F .te sigur că viitorul primar 
și consilierii nu vor fi nici m<u L" i, nici mai răi djeit slntem noi.

neapărat o 
Tot discu- 
sc și influ- 
pot fi me-

ÎN PAGINA A 3-\

E . PAROSEMI

„Dacă p oducție nu e, 
nimic nu e“

I
I
I
I
I 
I 

te c- ț 
ăi lor .

I
ita '

I
I

Se repetă periodic un act ne
cugetat. Indivizi iresponsabili 
fură și distrug instalațiile te'e. 
fonice și de alt ordin alo căi 
ferate, în zona Iscroni I.ivczcni. 
Se taie cablurile cu o inconșt 
ent i strigute-rc la cer. Siguranța 
traficului este grav afectată. A- 
dică bunuri materiale și 
menești 
sesizată 
vedea, 
dreaptă 
ncți“, altminteri cunoscuți 
șați“ în dosare'e poliției, 
reveni. (I. ȘTEFAN).

ne-au vizitat la redacție 
persoane reclarnînd — a 

cita oară ? — calitatea pîinii din 
Valea Jiului. Au venit și cu pro
be. Două bucăți a 27 de lei fie
care. Interesant este că la exte
rior, coaja adică, arăta rumc- 
nioară si apetisantă. Miezul însă... 
Puteai face din el bilute, figuri
ne sau orice te-ar fi minat ima-

ginația. Un singur lucru nu se 
putea face cu plinea respectivă J 
nu se putea mînca. Ințe'egem că 
făina suferă în privința calită
ții, drojdia idem, dar pentru fap
tul că pîinca nu e coaptă, pe 
cine sau pe ce onor fabricile de 
pîine mai pot da vina ? De fapt, 
nu-i nici o problemă I Găsesc 
ei... (P.N.).-

slnt în pericol, 
poliția. Efectele 
Primele bănuieli 
către unii dintre

vieți o.
A fost 

le vom
se în- J
„bru- 

și
i ,.H- i

Vom

Da la F.O.G.R.

Democrat German din

Duminică, 2 ftbruaric, la ora 
11, va avea loc adunarea gene
rală a Filialei Petroșani a Foru
mului
România, consacrat dezbaterii bi
lanțului pe activități pe anul 
1991 și altor probleme curente. 
Adunarea va avea loc în 
UACCVJ — fostul sediu al 
trului de Stat „Valea Jiu’ui" 
gă fosta baie comunală). Sînt
vocați toți membrii filialei FDGR 
din localitățile Petroșani, Pctrila, 
Lonea și Aninoasa. (I.D.).
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în atenția bolnavilor
Pentru aplicarea corectă a Hotărîrii Guvernului nr. 531/1991, 
privire la reducerea cu 50 la sută a costului medicamentelor, 

partea conducerii Spitalului municipa' Petro ani ni se fac 
♦

Persoanele care beneficiază de reducerea cu 50 la sută a 
costului rețelei medicale, conform Hotărîrii Guvernului nr. 531/ 
1991, sint obligate să prezinte modicului unul din următoarele 
acte doveditoare : adeverință de salariat cu numărul de înregis
trare de la unitatea unde lucrează persoanele încadrate sau cupo- 
nu’. dc pensie pentru pensionari.

Cil 
din 
următoarele precizări :

I

Cine cade, cine se ridică?
pils în 
care — 

găsim 
la ale- 
că da 1

bieții alegători iau ecții 
tinaj. „Dublu-axcl“, triplu 
rub pe spate" și mă rog,

pa- 
șu-

Mai mulți cititori nc-au 
aceste zile o întrebai;e pe 
fie vorba între noi — o 
justificată : „Vom merge 
geri pe patine ?“. Se pare
„Opoziția" a aranjat străzile cu 
o crustă de gheață pe care pie
tonii fac zilnic probe de înde,. 
minare. Primăria combate , 
ziția" aștcptînd să cadă in 
pria-i capcană, adică să-și 
picioarele. Gospodarii de la 
mtinală și locativă" stau cu 
cînd pe Primărie, cînd pe 
ziție curioși să vadă cine 
cine se ridică. In tot acest

„opo- 
pro- 
rupă 

i „co- 
ocliii 
opo- 

cade, 
timp,

de 
-cu 
întrea

ga gamă de invîrteii invuțatu de 
la TV.

Scenariul conceput de Primă
rie în colaborare cu opoziția este 
simplu : după ce ne învîrtim de 
cîte trei ori, ajungem în fața ur
nelor unde trebuie să ne expri
măm opțiunea electorală. Atunci, 
cu cine votăm ?

Eu, sincer să fiu, votez cu 
CFR-ul. Grijulii cum îi știm, 
harnicii ceferiști au adus zgură 
pentru tot orașul. Dar, nimeni 
n-o împrăștie 1... (I.M.).

Stocul de cărbune este în ptricel!
ru moment, termocentrala din ParOșeni 
>n uza la întreaga capacitate. Asta în- 
i Ir. i < iz inc, două turbine și boilerele Ic 

a fa MW energie e ei trică, 120 Gval/ll 
? li i nuca, avind pe tur tenii arătură le 

gr.i >e Gel ius, iar pe retur 311 de grade, 
zis „p nl. ii m 'meni", deoarece aceasta se 
la timpul prez al. Mai < v ict spus, la 
ile in care exiști limitări la con umili 

z. m lan (de l.i 15 mii mc/li la 12 mii 
și ciml intrările — a Lc.i recepțiile le 

ie — au Iiici pul să s uiă Din ace t 
do vedere, se poa'c spune' câ situați i iste 
>e, npioape alaimintă. C’.mtilali’,. de car- 
medie caio intiă zilnic in uzina iste le 
:le tone. Consumul mc lui actual este le

t e in
ia 90

>13
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G 
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O
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să oprim unu' din cazane, situ ai'.' ‘U care 
pcr.ilura pe tui la tei motivare i.i co-orî 
de grade, limita minimă de coii rtet. Asta de
oarece exr.la pericolul de a nu pute < ține in 
luncțiune normală nici c lei ilte cazan •"

Cu alte cuvinte, am ti.is, dm timp, un semnal 
de alarmă, cu speranța ca nu se va a|iin.;e la 
situații limită. Problema gazului n tui , e i;e- 
n raia, pe țoală țara, de vreo zece zi e Am în
țeles, dih spusele domnului d 
aerul din CSI nil mai livrea:’, 
deteiminat impun i ea unor i 
con .iimaloi ii in Iu li aii. Deci, 
tot c rbtiiii le. In primul riad, 
nivel zilnic .Li recepție care 
fie lligri joi al o. lai ii.'.nn cal ' 
gliețat V. iul i ’.le ținut șa 
stftiiifi di' in< ăi care puia ciad, < 
rle -ghe.ița. Ti imis .voi pe Ihix 
1 unelui li t inc i fadul la roasi 
nrj. Din stocul actual se tot 
lur.i" v le tui cazane. 1) r 
completul. Credem că acest li 
Fină nu v.i fi prea lirziu.
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PROPAGANDAi
Fj electorală

ALEGlII Utilii. SI Ml I'AKIIUUL li
Cu acest îndemn electoral îmi desfășor campania electorală, 

viitorul primar urmlnd să fie omul tuturor locuitorilor și al fie- | 
căruia în parte, fie că lucrează la mină sau la preparație, că este • 
operator chimist sau țesător, pensionar, muncitoare sau casnică, I 
profesor sau elev, intelectual sau muncitor. Să fie în primul rînd, | 
un bun gospodar, un om de acțiune, care să cunoască și să aplice • 
legea, care să apere interesele Lupeniului și ale cetățenilor săt I

DATE PERSONALE: M-am
născut în 1940, căsătorit, am doi 
copii minori. Am lucrat la EM 
Lupeni (1960—1968), la Vîscoza 
Lupeni (1968—1987), iar din 
1987 la CMVJ — actualul RAH 
Petroșani — consilier juridic. 
După Revoluție detașat la 
CPUN — oraș Lupeni, ca secre
tar și apoi tot ca secretar la 
Primăria Lupeni pînă în 23 
septembrie 1991 cînd s-a expirat 
detașarea. In prezent lucrez în 
cadrul RAH Petroșani, în func
ția de consilier juridic. Locuiesc 
din 1960 fn Lupeni.

Programul pe perioada imedia
tă :

— Voi fi omul deschis dialo
gului, omul pentru colaborare și 
înțelegere.

— Pentru o mai bună aprovi
zionare a orașului sînt adeptul 
și deplin convinsul importan
ței deplasărilor la diverși furni
zori, al „bătutului la ușă“, al 
legăturilor directe de la om la 
»m( pentru a convinge și a ne 
rcconvinge. In acest sens, rea
mintesc deplasările personale fă
cute in 1990 și 1991 la diverși 
furnizori de produse agro-ali- 
mentare (Zimandul Nou, Panciu, 
Odobe.ști, Barca, etc.) cînd s-a 
reușit aprovizionarea populației 
cu peste 200 tone de făină, griu, 
porumb, precum și brînză, ouă, 
paste făinoase, pește, etc.

— Tot pentru o mai bună a- 
provizionare cu produse agro- 
alimentare se vor definitiva lu
crările la noua piață agro.ali- 
mentară (din spatele restauran
tului Cina), lucrări ce le-am în
ceput, dar care au fost apoi com
plet neglijate. Vorbesc de închi
derea cu geamuri a acesteia, 
construirea unei fintîni și a unui 
WC publ,<i terminarea parcării 
cu plată din fața picții (locul fi
ind amenajat in mare parte), 
a boxelor pentru vinzarca de 
produse pe timp de vară-toam- 
nă. precum și construirea celor 
12 spații de vînzare ce vor fi 
închiriate direct marilor produ
cători de produse agro-alimen- 
tare, care iși vor vinde produse- 
b direct, fără nici un interme
diar și deci la prețuri accepta
bile pentru populație. Au optat 
pentru astfel de relații, încă din 
vara anului trecut, mari unități 
de profil din Tg. Jiu, Craiova, 
Bacău, Zimandul Nou și altele.

— Pentru aprovizionarea cu 
piinc voi încuraja înființarea de 
noi brutării in cartierele orașu
lui, a iuțind populația să-și pro
cure făină și drojdia necesară, 
cunoscută fiind piinca făcută de 
miinile harnice ale soțiilor și 
fiicelor de mineri, nu cu mulți 
ani in urmă.

— In privința curățeniei ora
șului, numai acțiunea fermă de 
privatizare a acestei ar livități — 
pe cartiere sau asociații de loca
tari — ne va scoate din impas. 
Căci alta va fi situația cînd 
vom avea nu unul, ci mai mulți 
potențiali parteneri (și slnt cel 
puțin 3 societăți comerciale can
ar dori ,-ă se ocupe de act astă 
a< ti vitale) avind dc unde alege, 
■pir cel ale . ui fim convinși că 
v<> face fn -bă, deoarece știe 
r.i alți 2—3 li -tau în spate să-i 
«a locul! Aceeași situație — prin 
înființarea unor noi brutării — 
s_ar crea si li activitatea de fa
bricare a piinii, deoarece a uni.

actuala Fabrică de pîine, deținînd j 
„monopolul* fabricării și vin- • 
zării piinii, controlează piața, iar | 
noi, cum se spune, sîntem la ' 
cheremul ei. *

— Privind încălzirea centrală 1 
și mult visata „apă caldă*' Io- I 
crurile merg cam așa: unul o I 
produce și o livrează, altul o | 
încasează și noi o plătim! In . 
acest sens, se impune montarea I 
unor aparate de măsură pentru * 
fiecare centrală termică, pentru 1 
a plăti numai ceea ce ni se li- I 
vrează. Pentru livrarea ei efec- I 
tivă și în cantitățile necesare, | 
măsurile sînt mai ample și am ■ 
nevoie de sprijinul întregii popu. I 
lății a orașului.

— Tot în acest an putem în- I 
cepe construirea unei păstrăvă- * 
rii pe Tusu. Locul a fost stabi. I 
lit încă din vara anului trecut, I 
împreună cu șeful păstrăvăriei | 
de pe Jieț, care ne acordă tot | 
sprijinul de specialitate. Există g 
cel puțin două societăți corner. I 
ciale interesate în această în- 
vestiție, la care or participa și I 
Primăria pentru completarea • 
fondurilor proprii. I

— In privința spațiului loca- ’ 
tiv: se va da tot sprijinul pentru | 
repararea celor deteriorate, dar | 
locuite, Iar cele deteriorate și g 
nclocuite vor fi vîndute celor | 
interesați pentru a fi aduse în 
stare de folosință. Se va urgen. | 
ta terminarea blocurilor începu- g 
te, precum și construirea de lo- I 
cuințe proprietate personală. .

— Privind buteliile dc aragaz, I 
consider că tot legăturile directe, 
atit cu producătorul din Bacău, I 
cit șl cu unitățile încărcătoare ’ 
(Ploiești, Pitești și mai ales Cra- I 
iova), pot rezolva în mare parte | 
problema. |

— Cunosc în general starea | 
dezastruoasă a unităților sâni- . 
tare din oraș. Pentru soluționa- I 
rea acestei situații trebuie să * 
luptăm cu toții dacă vreți, pen_ I 
tru ca în acest an să se înceapă, < 
în sfîrșit, fundația la noul Spital | 
al orașului. J

Pentru următorii ani, îmi pro- - 
pun : I

— construirea unei fabrici de 1 
bere (in principiu avem încă I 
din 1990 și 1991, acordul și sprl. I 
jinul promis de către Departa- I 
meniul de resort din Ministerul | 
Agriculturii șl al Fabricii de , 
Bere Hațeg).

— reamenajarca zonei dc a-
grement „Brăița" la care există I 
și un proiect (cu bazine de ' 
înot pentru adulțl și copii, cofe- I 
tărie, bar, motel etc.). Urmează | 
a se găsi investitorii (dc ce nu i 
și striTini I). |

— construirea unei stații -
„PECd", a unui complex mo- 1 
dern dc auto-scrvice, complexe 
dc garaje cu toate instalațiile a. | 
dccvatc. -Și ol'ele, pe care îm- • 
preună, le puti-m avea... I

Doresc in încheiere, dragi con- I 
- -’ățeni, ca Dumnezeu să vă dea I 
gindul cel bun și înțelept pentru 
a nu pierde această șansă de a i 
alege din toți candidații ce vi se | 
propun, omul cel mai bun, iar 
dacă acel om voi fi cu, să fiți j 
siguri că nu vă voi dezamăgi.

Marin HLENDF.A.
candidat independent peniitl 

funcția dc primar al orașului 
Lupeni •

Nici depozitele nu gem de marfă,
dar nici noi nu gemem de foame /

Se spune că îndeobște, comer
țul oglindește în bună măsură 
bunăstarea unui popor. Se mai 
spune că atunci cînd comercian- 
ții sînt interesați, ei pot scoate 
apă din piatră seacă. Și tot se 
spune că atunci cînd nu este 
marfă, de vină sînt numai co~ 
mercianții. Și orice s-ar spune 
șocul care a luat cumpărătorul

Nu știm cîte conserve sînt sau 
nu pe rețea. Dar, jos, în depozit, 
la Emil, am găsit vagoane de 
conserve. Aproape de toate sor
timentele. Adică, de mazăre, ro
șii în bulion, pateuri, tocană de 
legume, fasole verde, conserve 

de pește, compot de piersici, pas
te făinoase (fidea, macaroane, tă-

Există și
Necesarul lunar de ulei co

mestibil, în Valea Jiului, con
form graficului de raționalizare 
(fir.ar să fie de rații că tot n-am 
scăpat de ele) este de aproxima
tiv 200 de tone. Principalul fur
nizor este fabrica de ulei de la 
Podari — Craiova, care se face 
sau nu vinovată de abundența 
sau lipsa acestui produs în cra- 
tițele dumneavoastră.

Nu e cazul acum să fie vi- 
novată fabrice, deoarece, există

Dacă nu sînteti
îndemnul nostru, desigur este 

peiorativ. Nu vă sfătuim s-o fa
ceți, dar ținînd cont de cîte ți
gări sînt, dacă nu sinteți fumă
tori sînteți păgubiți de o marfă 
care se găsește.

La depozitul din Petroșani, 
cel de tutun, bineînțeles, cantită
țile de țigări sosite în ultimul 
timp, ca și cele Ce au fost vîn-

Ea depo’iurt de grăsimi, acolo 
unde de rcgefiT se găseso mai 
multe produse, stocul existent nu 
poate oferi prea mari iluzii. La 
grăsimi, țara e mai săracă și în 
maro măsură produsele de aici 
sînt dirijate de alții, care nu au 
sediul central în Valea Jiului. 
Ploieștiul trebuie să trimită un

Produsele din cereale, Iăinât 
mălai, orez, zahăr și altele con
stituie fără îndoială produse de 
bază. Se știe acest lucru și la 
depozit și eforturile din ultimul 
timp au fost pe măsura solicită
rilor din rețea. S-au găsit în ul_ 
timpul timp mai de toate. Și făi

Deși în depozitul dc mobilă, 
acest produs apare tot mai rar, 
pare cel puțin bizară atitudinea 
producătorului de a o scumpi 
cam o dată la două săptămîni și 
nu oricum ci cu sulă la sută. 
La ora documentării noastre de
pozitul cra pur și simplu gol, iar

I’e rafturile magaziei craii 
de tulc obiecte necesare în ori
care gospodărie. Dc la sobe me
talice, pînă Ja unelte agricole, 
de limpliirie, do uite activități

La ultimul ctn| al clădirii U. 
nui depozit, pe o Ușa metalică 
un lacăt, nu piei marc, dar tă
cut ne avertizează (ai pe acolo 
nu se poate intra. Se \ad însă 
printre gratii stocuri imense do 
materiale cc stau acolo, după 
spusele martorilor oculari, de 

își are săgețile lui otrăvite tot 
în tolba comerciantului. Și de 
obicei, realitatea este percepută 
ca o neputință a comerțului de 
a aduce marfă mai ieftină, mai 
bună, mai de mai... în toate zi
lele. Nu contează că nu mai 
este (un produs sau altul), că 
nu se mai fabrică, că ia drumul 
exportului, că totul se negocia

Conserve cu vagonu
iței, vreo patru vagoane), gogo- 
șari în oțet, gogonele și altele. 
Cantitățile, ambalate în box-pa- 
leți erau gata pregătite pentru a 
lua drumul rețelei comerciale. In 
baza comenzilor care vin zilnic, 
Ia depozit. Uneori parcă cu o 
oarecare încetineală. Dar totul 
este după cum are nevoie cum

ulei» Din cel comestibil
nlel, atit pe rețea, cit și In stoo 
la depozit. Dl. Marcu ne oferă 
cîteva date semnificative. Exis
tă în stoc 62 tone de ulei, s-au 
livrat pe rețea circa 100 de tone, 
iar cisterna face mereu drumul 
Podari — franco-magazin. Și 
pentru următoarele luni canti
tatea necesară va fi asigurată, 
cu ajutorul executivului și al 
soarelui, pentru producția de 
floare. Nu știm dacă și cu al 
cultivatorilor de floare.

fumăfori9 apucați-vă de fumat !
dute, ne spune dl. Cornel, se ri
dică la imensa sumă de 23 de 
milioane lei. Iată unde se duo 
banii noștri. Dar să nu exagerăm. 
Țigări trebuie și ele se găseso 
nu numai la depozit și în ma
gazine, ci și la bișnițari. La de
pozit erau în stoc, țigări Top, 
Dacia, Bucegi, Carpați, de ordi- 

Nu stăm rău numai cu laptele!
tul. Bucure.știul margarina. Su
ceava cașcavalul. Sibiul brînza. 
Dar se pare că nu prea vor sau 
nu prea au. Cum nu avem nici 
noi la depozit de niciunele. Se 
stă bine privind aprovizionarea 
cu ouă. De la Iscronl se adus 
zilnic, iar de la Deva de două 
ori pe săptămînă. Tot Deva ne 

Cu rațiile stăm bine
nă, și mălai, și sare, și orez. Cit 
despre zahăr se știe, este rațio. 
nalizat și se găsește conform a- 
cestor rații stabilite, chiar dacă 
pentru aducerea lui se fac efor
turi mari de tot. Dar este, și se 
mai aduce, și va fi. Mai rău se 

Un produs necesar sau de lux ?
prețurile mari ce se anunță la 
orizont îți taie respirația. Ni 
s-a spus că furnizorul, Gherla, 
Gheorghcni, Tirgu.Jiu, Bistri
ța și Sfintu Gheorghe au co
municat că următoarele garni. 
IUri de mobilă vor sosi cu un 
preț majorat cu sută la sută. A- 
dică în loc de 150 dc mii o gar

Fabricile de metale produc !
gospodărești. Și parei) și pre
țurile, deși și acestea s-au scum
pit, erau mai omenești decît la 
alte game sortimentale. Lipsesc 
doar obiectele sanitare de tip

Lacătul «««tace !
prin septembrie 1991. Ni se spu
ne că depozitul ar aparține so
cietății comerciale Diamant S.A. 
Oare cc produse o fi adăpostind 
acest depozit, dacă stau de a- 
proapc jumătate dc an ncrulale. 
Sigur nu c treaba noastră. Dar 
dacă tot cxisțli această marfă, 

ză, că totul „se cumpără", că 
nu există legea contractelor, că 
porumbul nu se mai recoltează 
decît în proporție dc 20 la sută, 
că...

Cum toate acestea trezesc sus
piciuni și îndoieli, am căutat să 
vedem care este realitatea, nu 
în altă parte, ci la depozitele o- 
rașului. Iată cum se prezintă a-, 
cestea: ____ _>

!•••

părătorul. Cînd se gată pe rețea, 
se aduc altele. Bine e că se gă
sesc în depozit și după cum ne 
spunea dl. Emil, mai sînt și alte 
cantități pe drum, care se în
dreaptă spre cămările oamenilor 
din Valea Jiului. Deci să fim 
optimiști... ________

Ulei este, dar nu prea sînt 
butoaie, pentru ulei. De ce ? 
Simplu. Un oarecare act norma
tiv a transformat butoaiele din 
mijloace circulante în mijloace 
fixe și cu asta s-a pus capăt 
plimbării lor de la depozit la 
magazine și invers. Frumos, nuî 
Am mai găsit tot aici și mari 
cantități de apă minerală, de 
foarte bună calitate. Pregătiți 
vinul.,, , 

nul zecilor de tone, mulțumită 
prietenilor noștri gorjeni și toa
te la același preț unic pe sorti* 
mente, în toate magazinele, de
oarece la țigări există preț de 
monopol de stat. Deci atenție. 
Cine vinde mai scump, încalcă 
legea și îl ia garda. Nu cea re
publicană, cl cea financiară.

livrează și carne de pasăre, după 
o repartiție bine drămuită, doar 
cinci tone pe zi. Puțin, foarte 
puțin... In schimb, străinii sini 
mai omenoși cu noi și ne-au tri
mis pînă acum 116 tone porto
cale, 17 tone de banane și peste 
30 tone de lămîi, măsline și al
tele. Măcar de astea să avem.

stă cu arpacașul, cu grisul și 
aicum și cu orezul. Brăila ar fi 
în stare să ne dea kilogramul cu 
1115 lei, iar chinezii, mai ome
noși, cu numai 75 de lei. Cinstit 
nu ? Așa că îl vom aduce de la 
chinezi, cu care s.au stabilit de
ja contracte. „ 

nitură, 300 000. Trebuie să-și facă 
și ei salariile și dacă nu pc ba
nii cumpărătorului, pe banii 
cui ? Că zău că te face să crezi 
că mobila a devenit un produs 
de lux și nicidecum o necesita
te stringentă pentru orice fami
lie.

boilere, chiuvete, faianță și alte, 
le pentru cu producătorii Lugoj, 
Cluj, Timișoara prefera expor

tul... Cînd lucrează I 

oare nu ar .fi mai bine ca ca să 
fie oferită spre vînzare cumpă
rătorilor? Cine știe, poate sini 
produse de reală utilitate. Dar 
lacătul nu nc-a spus nimic...

Gheorghe CIIIRVASA, 
Dorc) NEAMȚU
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„DACĂ PRODUCȚIE NU E, Ș
NIMIC NU E“ i

*

...o sintagmă care trăiește și se valorifică i 
prin gîndirea și faptele colectivului I

„DACA PRODUCȚIE NU E, NIMIC NU E...“. O sintagmă simplă care a inter
venit de mai multe ort în cursul documentării noastre la mina Paroșeni, cu ocazia 
acestui nou inceput de an. O sintagmă care a revenit mereu in discuțiile cu specia
liștii, cu oamenii minei. Dovadă că, in etapa actuală atit de convulsionată la nivel 
macro-economic, oamenii Paroșeniului au înțeles un adevăr fundamental — că 
supraviețuirea minei, asiqurarea vvtTuiui ei, după criteriul dur și riguros al efi
cienței, nu se poate asigura decît De temeiul realizărilor concrete ți palpabile, al 
tonelor de cărbune. Al tonelor care, exprimate valoric, să justifice existența minei 
salariul oamenilor, subvenționarea investițiilor pentru menținerea ritmului de ex
tracție.

Mina Paroșeni — colectivul ei — a încheiat anul 1991 cu un procent de 112,5 
la producția fizică brută. Un bilanț semnificativ. Dar, adevărata semnificație a bi
lanțului o dă un alt indicator — producția netă, și o altă cifră — 5925. Aproape 
6000 tone. Cu această cantitate de cărbune și-a depășit mina Paroșeni producția 
programată.

CIND EȘTI CONSTANT 
CU TINE ÎNSUȚI

Pentru minerul Nico'.ae Andrașic, unul 
’.re ce» mai reprezentativi șeii de for. 

dintr.un mare abataj mecanizat 
im sectorul III, anul 1991 a fost un an 
jun, ca și ceualți de altfel, și cum va 
fi și cel in care am pășit, adică 1992. Bri
gada exploatează din decembrie 1990 un 
panou pe stratul 4 blocul V cu un com
plex mecanizat SMA-2. Panoul, lung de 
ilU metri, a avansat lunar, de atunci, 
cam 20 metri, asigurind formației obține
rea unei prouuctivitați de 12—15 tone pe 
post. Aceasta in pofida stratului cu frec
vente intercaiații sterile, „impregnat" cu 
roci dure, care fac necesară perforarea, la 
fiecare avansare, a cel puțin 30 de găuri 
și impușcarea. Ritmul bun, consecvent, se 
explică prin constanța eforturilor și com
petența profesională a celor 70 de oameni 
din brigadă. Mineri-mecanizatori care for
mează un nucleu unit și la bine și la 
greu, de 15 ani. Se cunosc bine intre ei 
ți cunosc la perfecție utilajele din dota
re, asigurindu-ie o exploatare eficientă. 
Pentru lucrările de întreținere se folosesc, 
în mod curent, de simbetele libere. Vin 
toți cei programați și pun mina pe trea
bă. „Avem oameni buni și cu poftă de 
lucru. Cu absențele nemotivate s-a cam 
I minat, spune brigadierul. De noi nu 
-au lipit chiulangai".
Si, ca orice brigadier stupin pe destinul 

brigăzii, este optimist. Brigada mai are 
de luptat vreo jumătate de an cu durita
tea rocu, a panoului din stratul 4, după 
care va trece la un abataj, in pregătire, 
în stratul 5, un strat curat, in care briga
da va avea șansa unor avansări și pro
ductivități și mai mari. „Avem oameni 
buni și cu poftă de .ucru. Noi cărbune 
dam, pentru că avem de unde. Dar ne 
doare <a guvernanților nu le pasă de noi, 
de greutățile noastre. N-avem uleiuri; dar 
n-avem in< a gaiaiiția subvențiilor de care 
avem nevoie...".

RITMURILE MINEI — ALE 
-MAȘINILOR Șl ALE OAMENILOR

Intr.o pi -porție de 97 la sută, producția 
minei Par... ni se extrage mecanizat. Dar, 
nu numai abatajele, deci taierea este me
canizata; și lucrările de pregătiri se exe
cuta cu combine de înaintare. Inca ceva, 
nu lipsit de importanță : pe lingă faptul că 
evacuarea cărbunelui .v face prin lluxid 
continuu de benzi, întregul transport de 
materia e, echipamente și piese de schimb 
se asigură prin instalațiile de monorai, 
atit la abataje, cit și la lucrările de îna
intare. Uiinăoaiâ, din cele 8 lucrări de 
înaintare doar două nu dispun de mono
rai

Toate operațiile de bază ale Extracției 
sint executate, așadar, mecanizat. Cu a- 
celcași utilaje și echipamente de ani de 
zile. Ultimul utiaj nou intrat in dota
rea minei a fost in anul 1988. Den, de 
aproape 5 ani.

Mina trăiește și iși menține ritmul, cu 
aceeași intensitate și cu aceleași echipa
mente tehnologice, cu utilaje care se între
țin și se repară de aceiași oameni. Oa
meni care-și mențin și își valorifică a- 
celeași virtuți profesionale și umane.

„Colectivului mine, Paroșeni, opinează dl. 
ing. Ștefan Toma, directorul tehnic elec
tromecanic a! exploatării, i-au fost dintot-

■ Colectivul minei Paroșeni 
a incheiat anul 1991 cu o pro
ducție netă suplimentară de 
5925 tone de cărbune.

■ Producția netă de cărbu
ne a anului trecut a fost cu 
1640 tone superioară producției 
nete livrate in 1990.

■ Productivitatea muncii 
programată in 1991 a fost de
pășită la toate nivelele: în a- 
bataje, in cărbune, în subteran 
și la nivelul minei. La nivelul 
abatajelor, productivitatea mun
cii realizată a fost cu 0,484 to
ne superioară prevederilor.

■ Productivitatea muncii în 
1991 in abatajele minei a fost 
cu 1,185 tone pe post superioa
ră celei realizate in 1990.

■ Ponderea producției rea
lizate mecanizat in totalul ex
tracției pe mină reprezintă 97 
la sută.

■ Volumul lucrărilor dc des
chideri și pregătiri realizat in 
anul trecut a fost cu 1600 me
tri liniari mai mare decît in 
1990.

■ In 1991 s au redus consu
murile specifice prevăzute cu 1,5 
mc/1000 tone la lemnul de mi
nă și 1,52 kWh/tonă la energic 
electrică.

dcauna proprii, profesionalismul și res
ponsabilitatea in fața exigențelor tehno
logice și economice ale producției. Și to
tul izvorăște din voința conștienta de a 
supraviețui, adică să produci, să dai pro
ducție, să asiguri eficiența dotării tehni
ce și să reduci subvențiile".

I’rimul element al strategiei supravie
țuirii este, deci, preocuparea constantă 
pentru păstrarea și valorificarea supe
rioară a bazei tclinico-materiale, a tot ceea 
ce înseamnă mina. A lucrărilor miniere, 
a zestrei tehnice. Pentru că a avea lu- 
crări e miniere și utilajele bine întreținu
te înseamnă să poți asigura, în condiții 
optime, funcțiile vitale ale Întregului or
ganism: aerajul și aprovizionarea locuri
lor de muncă cu materiale și energic, e- 
vacuarca producției, stupînirca fenome
nelor gazodinamice, asigurarea securită
ții minei, funcționarea perfecta a .istemu. 
lui informaționa’ și, pe această bază, 8. 
peiativitatca și oportunitatea deciziilor, 
t'n angrenaj, un sistem care funcționează 
optim. Dovada : la mina Paroșeni nu s-au 
mai înregistrat dc mulți ani avarii la 
instalații vita’c, ca cele dc extracție, la 
stațiile principale de ventilatoare, com- 
presoaro etc, caro.să determine oprirea 
producției. Nu, pentru că mina dispune 
de oameni care stăpînesc utilajele.

CIND OAMENII GINDESC, 
GĂSESC ȘI SOLUȚII

Dacă producția minei Paroșeni se ex
trage aproape in întregime mecanizat, este 
firesc ca și structura profesională a per
sonalului să fie pe măsură. Ponderea e- 
fectivului o reprezintă specialiștii elec
tromecanici. Rolul decisiv în întreținerea 
și repararea curentă și capitală a utilaju
lui revine echipelor service — formații de 
meseriași cu o înaltă profesionalitate, spe
cializate pe genuri de utilaje — complexe 
mecanizate, hidraulică, instalații de mo. 
norai, combine de abataj și combine de 
înaintare — întreținerea cît și repararea 
curentă și capitală a acestora. Tot a- 
ceste echipe, coordonate de doi maiștri de 

valoare — Ștefan Tudoran și Alexandru 
Bar — au devenit pepinierele dc cadre — 
de mineri mecanizatori și electromecanici, 
pentru abatajele mecanizate.

Echipele service întrețin și repară uti
lajele, formează cadre specializate pe 
măsura nevoilor minei. Un proces com
plex care se derulează firesc și răspunde 
la toate exigențele pe care le incumbă 
tehnologiile de extracție, operațiile din 
abataje. Oamenii, slăpini pe meserie, reu
șesc să și creeze. In toamna anului tre
cut, la mina Paroșeni a fost montată, deci 
introdusă „in opera", o mașină de încurcat 
hidraulică. Răspunzînd unei necesități 
stringente, mecanizarea încălcării steri
lului intr-un |> an Înclinat, soluția a fost 
găsită tot in cadrul atelierului service, dc 
doi oameni de bază ai acestuia, maiștri 
Ștefan Tudoran și losif Sinka, două auto
rități în profesie, promotori de prestigiu 
ai spiritului creator. Lor lc-a venit ideca 
dc a realiza o mașină dc Încărcat cu o 
autonomie de deplasare pe .șenile care 
să fie capabilă să execute și operațiunea 
dc fixare a armăturilor TH Soluția a
prins viață cu sprijinul unei echipe de
lăcătuși prin adaptarea la sistemul de 
deplasare a combinei GI’K a organelor dc 
Încărcare și de prindere a armăturilor. 
Noul utilaj și-a dovedit virtuțile pe un 
plan înclinat de 17 gi a l«. Dar spiritul ere. 
ator s-a materializat și 1j modific ,u \i 

transportoarelor TR-7, a monoraiuluî 
1TM, in multe a'.te soluții tehnice cu efect 
benefic pentru producție.

PRIVIRE SPRE VIITOR
Spiritul creator se prezintă ca o șansă 

și a viitoarelor reușite. Primul răspuns al 
directorului electromecanic al minei, dl. 
Ștefan Toma, la întrebarea în ce constau 
preocupările de viitor ale conducerii mi
nei, a vizat trecerea cu exploatarea, de 
la stratele subțiri, în stratul 3, perfecta
rea soluțiilor folosirii unei tehnologii a- 
decvate în condițiile stratelor groase, sub 
tavan artificial, prin realizarea unui cu
plu între complexul SMA 2 și combina dc 
abataj KȘ-3M.

Viitorul minei înseamnă ș! realizarea 
investițiilor pentru asigurarea noilor ca
pacități de producție. Trecerea la ex
ploatarea stratului 3 presupune deschide
rea orizonturilor 300, 290 și 230, din pu
țul auxiliar nr. 2 la care mai sînt de 
săpat 30 de metri, apoi, din trimestrul IV 
începerea pregătirilor. Dat fiind adîncirca 
minei, se are în vedere punerea în funcți
une, pe la mijlocul anului și a unui tur- 
bocompresor.

La mina Paroșeni noile investiții se re
alizează concomitent cu soluționarea pro
blemelor tehnice. Se realizează cu con
secvență, eficient, prin efortul creator și 
concertat al întregului colectiv.

GINDURI DESPRE EFICIENȚA
Cum a fost anul 1991 din punct de 

vedere economico-financiar ? Este între- 
barea-cheie care exprimă, sintetic, crite. 
riul fundamental al activității producti
ve. Cel mai autorizat să răspundă la în
trebare nu poate fi altul decît deținăto
rul tuturor datelor de sinteză — contabi
lul șef al unității, pe care l-am întîlnit în 
persoana domnului Simion Rus :

— Să nu ne comparăm cu alții, ci cu 
noi înșine. E suficient. Producția și pro
ductivitatea muncii spun totul. Mai spun 
ceva și economiile realizate la anumite 
consumuri specifice. In esență, deși, am 
întîmpinat greutăți în cursul anului din 
punct de vedere economico-financiar, 
putem anticipa — pentru că definitivarea 
bilanțului a întirziat datorită operațiilor 
dc compensare a plăților între unități — 
și putem afirma cu satisfacție că ne-am 
încadrat în costurile și subvențiile pro
gramate.

Intr-adevăr, este o satisfacție Mai ales 
că 1991 nu a fost lipsit dc o seamă dc 
greutăți care au stinjenit activitatea mi
nei. Și-a spus cuvîntul, mai ales, aprovi
zionarea tchnico.materială deficitară la 
lemn, benzi, cabluri, piese de schimb 
etc. — generată de lipsa capacității dc 
plată către furnizori, aceștia, datorită 
blocajului economic, condiționind livra
rea diferitelor materiale prin plata anti
cipată.

Privind cu optimism spre exigențele anu
lui 1992, dialogul pune pc tapet rezerve
le prin a căror valorificare, colectivul iși 
poate asigura noi realizări consistente. O 
mare resursă spre o producție sporită și 
eficientă este imbunălățirca calității bru. 
tutui. In anul trecut, mina a pierdut 87,8 
milioane Iei, drept penalizare pentru căr
bunele rebutat datorită depășirii conținu- 
tu.ui de steril al producției brute. Desi
gur,' in condițiile extracției mecanizate 
cerința nu este ușor de satisfăcut. Dar, 
nici acceptarea resemnării fataliste nu, 
este soluția cea mai rațională. Rezerve ar 
mai li — eradicarea risipei de materiale, 
de armături, lemn și pis«e de schimb. 
Este vorba, totodată, și de folusirca inte
grală și eficientă a timpului de lucru — 
deziderat în îndeplinirea căruia și sindi. 
catului ii revine un rol deosebit. C'n atit 
mai mult, cu cît determină toi ui, .i 
producției — principala sursă dc venituii 
pentru plata salariilor, a furnizorilor, a 
obligațiilor fața de bugetul statului. Să 
inchcicm, deci, cu sintagma-genei'ic a a- 
ccsti’i pagini; „Daca producție nu c, ni
mic nu e".

Pagină realizată le 
Ioan DUBEK
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GERMANIA, DUPĂ UNIFICARE
Germania trăiește evenimente 

isto. .ce intr-un timp rapid. in 
i ■ căderea zidului de la Ber
lin, t primăvara anu ui 1990 a. 

libere in KDG, urmate de 
■a unor noi landuri, uni- 
■îoneuiră. acordul privind 

acorcml de unificare, 
■.iții, la 2 decembrie 1990 
■ al • :cri parlamentare la 
întregii Germanii, dobîn- 

iUVca.n.lății depline — e- 
ta se succed rapid. Configu
ra > politice, care au marcat
decenii la rind forma și conștiin
ța germanilor dispar practic peste 
noaote : divizarea națiunii in 
două state, sistemul politic al 
RDG. La început a^ar zone ce
nușii deoarece în Germania de 
Est a dispărut o ordine politică 
fă'.ă ca în locul acesteia să apară 
imedi it una nouă, capabilă să 
acționeze.

Aderarea fa Constituția Repu
blicii Federale Germania și tre
cerea de la economia planificată 
socialistă la economia de piață 
socială au însemnat pentru noi’e 
landuri federale un soc de mo
dernizare. Toate condițiile cadru 
ale existentei lor de pina acum 
au dispărut — atît politic cît și 
economic. Nu mai rămîne timp 
pentru autoregăsire. După înlă
turarea dictaturii, la ordinea zi
lei nu se află prelucrarea unei

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
O oarecare amărăciune, cauzată 

de bănuieli neconfirmate, mar- 
thcaiâ prima parte a zilei. In 
rest, optimism moderat.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Un prieten vechi trădează, a- 
u..rind a alt grup, dar obligați
ile „contractuale" rămîn literă 
<1. l'-jc.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Ce ocazia unei scurte deplasări, 
luați „contact" cu un act de in
fidelitate conjugală...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Inconștient, prin faptul că nu 
sinteți în toane bune, periclitați 
o relație rutinată.

GEMENI
(22 mal — 21 iunie)

Persoanele de sex opus apre
ciază ținuta și elocința dv,

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Vremea In schimbare provoacă 
furtuni intestine, greu de ascuns.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Chiar dacă nu vi se atrage a- 
tenția asupra lipsurilor, preocu
parea pentru lărgirea orizontului 
eultural face cinste oricui.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

i Reminiscențele conservatoare 
din gîndire și o oarecare inerție 
In acțiune pun sub semnul între
bării reU/ita în afaceri.

balanța
(22 septembrie — 21 octombrie)
Numai întrunind calitățile unui 

patinator-viteză, puteți atinge 
toate obiectivele propuse.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Limba e organul pe care vă 

puteți bizui astăzi.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
După ce vă spălați privii ile 

intr-un „vad" de ochi duM, re
veniți pe pămînt cu... di. ptul.

CAPRICORN
(21 decrmhrie — 19 ianuarie)

Vești venite de depart- ar pu
tea afecta bugetul familial, ca 
urmare, a un i decizii pripi: •. 

istorii nefaste ci adaptarea trep
tată la noile condiții de viață.

S area sufletească este arriDi- 
gu.î : pe de o parte bucuria le
gată de noua libertate, pe de altă 
parte nesiguranța în fața unui 
viitor imprevizibil. Șocul moder
nizării are două consecmțe : sis
temul rețele or structurilor poli
tice și economice vest-germane 
inundă complet societatea est- 
germană. In același timp, socie
tatea est-germană compensează 
aceasta prin dramatizarea pro
priei sale identități. Sub impac
tul șocului modernizării, identi
tatea est-germană este mai preg
nantă ca orieînd. Acest lucru nu 
are n'mic comun cu da-ul de 
principiu privind unitatea ger
mană ci permite doar articularea 
mai precisă și mai conturată a 
drumului propriu, a pretențiilor 
și așteptărilor.

De aici rezultă efecte pentru 
vestul. Germaniei. Acolo, decenii 
de-a rîndul, adeziunea '.a unita
tea germană a făcut parte din- 
tr-un program ferm. Relevarea 

cotidianului a fost foarte limi
tată. Deschiderea surprinzătoare 
a zidului duce la acea sărbătoare 
spontană și nu la celebrarea mi
tică a caracterului național. Ros
tul va fi rezolvat prin servicii 
abstracte de transfer. Provoca
rea lansată de economia est- 
germană a dat un impuls supli

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

CU OCAZIA pensionării, urez soției mele, Maria Neagu, „La 
mulți ani 1“ și s-o folosească timp îndelungat. (121).

X INZAR1
V1ND BMW. Telefon 45363. (150).
CUMPĂR garsonieră sau apartament. Telefon 45572 sau 45363. 

după ora 15.

DIVERSE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE

Organizația municipală Petroșani, anunță prezența d.lui RADU 
TI1EODORU, vicepreședinte și personalitate marcantă a parti
dului la intîlnirea cu alegătorii, a candidaților în alegerile locale, 
ce va avea loc la Casa de cultură din Petroșani, sala mare, du
minică, 2 februarie 1992, ora 11. (120).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
OFER garsonieră proprietate personală, zona Hermes, contra 

schimb apartament, 2—3 camere, exclus Aeroport. Telefon 
45143. (118).

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere pe numele Marușca Lcontin, eli
berat de EGCL Petrila. 11 declar nul. (105).

PIERDUT contract închiriere pe nume’.e Tanislav Alexandru, 
eliberat de EGCL Vulcan. 11 declar nuL

PIERDUT contract închiriere pe numele Bucin Simion, eli
berat de EGCL Petrila. 11 declar nul. (114).

' PIERDUT geantă maro cu acte și bani în zona Hermes. Găsi
torului foarte bună recompensă. Telefon 44844 sau 42971. (123).

______________________ DECESE____________________________

FAMILIA Siladi Mihai șl Irma mulțumește tuturor celor caro 
au fost alături de noi, în special colectivului Fabricii de tricotaje, 
în greaua pierdere a iubitului nostru fiu

ADRIAN (19 ani)
II vom plînge mereu. (116)

SOȚIA și copiii anunfă cu adîncă durere încetarea din viață 
a celui care a fost un bun soț și tată

GABOȘ ALEXANDRU
(56 ani)

Tnmormînlarea — vineri, 31 ianuarie, ora 13,30, de |a domi
ciliul din strada Aviatorilor. (117)

COLEGII din cadrul Serviciului P.I.S.A, dc Ia E.M. Aninoasa, 
sînt alături dc colega lor. Margareta, în clipele grele pricinuite de 
decesul tatălui

GABOȘ ALEXANDRU (115)

FAMILIA Tărăscscu Ion și Vasilica împreună cu colectivul 
Societății Comerciala TAR OPTIM REST. SRL sînt alături de dl. 
Giurgiu Cornel in greaua încercare pricinuită de pierderea tatălui 
său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (119)

___________________________ COMEMORA RI

ȘIȘU Constantin anunță cu mare durere că azi se împlinește 
o lună de la decesul fu gerutor al dragei sale soții

ȘJȘU ELENA
Cu această ocazie mulțumești; tuturor celor care ;țp fost ală

turi de el in gn tua încercare. (101).

FAMIUA Popa și copiii aminte'::; cu durere în suflet că se 
împlineție un an dc cuvj i a părăsit btnril lor pTutcn

KUTY EUGEN
Fic-I țărina ușoară.

mentar de dezvoltare și moderni
zare a economiei vest-germane. 
Conturarea profilu’ui identității 
est-germane are ca urmare, în 
sensul vaselor comunicante, o 
conturare a orizontului vest-ger- 
man. Deci, unitatea germană a 
detemainat concomitent două im
pulsionări de modernizare, chiar 
clacă de intensități diferite, pre
cum și despărțirea a două ori
zonturi diferite de experiență so
cială. Unitatea de stat va fi ur
mată de cea- socială în clipa în 
care noile landuri federale vor 
desăvirși modernizarea Șt va a- 
vea loc, concomitent, organizarea 
celor două societăți.

Germania a fost dintotdeauna 
inclusă in constelația europeană. 
Este aproape simptomatic că ora 
nașterii unei conștiințe politice 
naționale în Germania a coincis 
cu decăderea Imperiu’ui Roman 
Sfînt al națiunii germane, odată 
cu cucerirea sa de către Napo. 
leon. Germania se află perma
nent în centrul intereselor poli
tice de putere. Este prea mare 
pentru a nu prezenta interes 
pentru alții și este prea mică 
pentru a putea rămîne neafec
tată de interesele altora. Nicio
dată nu a existat o situație în 
care Germania să nu prezinte 
interes atît ne plan intern cît și 
internațional.

(PRESS RELEASE)

Convocare
t

Se convoacă în ziua de 1 fe
bruarie 1992, ora 10, la sediul 
Poliției municipiului Petroșani, 
toți ofițerii și subofițerii In- re
zervă sau în retragere (pensio-

Programul TV.
JOI, 30 IANUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Transmisiunea directă a 

slujbei religioase de la Ca
pela Institulului Teologio 
București.

11.45 Worldnet USTA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Ja7z_Magazin.
14 00 Actualități.
14.20 Cu fața către lumina ve

trei.
14.50 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15.50 r, 16. 17, 18.
16.10 Verstele peliculei.
16.45 Serial științific.
17.10 Pro Patria.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene ary pate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Studioul economic.
21.10 Film serial.

Dallas. Episodul 96.
22.10 Reflecții rutiere.
22,25 Reporter ’92.
22,55 Cronica Parlamentului.

— Aclualitățt

Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

angajează direct sau prin transfer :

_  10 lăcătuși specialiști pentru repararea combine
lor și a complexelor mecanizate

— 10 ingineri minieri — bărbați, cu vechime dc pes-;
te 10 ani ..-.Miam&oMMtar *

— șef formație pompieri

Concursul va avea loc la sediul unității, în data de
9 februarie 1992, ora 9. ____

Societatea comercială 
„ASVIL-SA“ Lupeni

organizează în data de 12 februarie 1992, ora 9,00, la se
diul societății, vînzarea prin licitație a unor utilaje ce au 
durata de serviciu neexpirată.

Relații suplimentare la sediul societății comerciale din 
strada Vîscozei nr. 1 sau la telefon 60151 int. 149.

Garanția dc participare, de 10% din prețul de porni
re, se va achita la CEC, in contul nostru 301420101, des
chis la Banca Comercială Petroșani.

Taxa de participare dc 1500 lei, nerambursabilă sc va 
achita la casieria societății. înscrierile sc pot face pină la 
data de 7 februarie 1992, ora 15,30.

Ora de închidere a ediției: 14.

la Poliție
nari) din Valea Jiului, din fostul 
și actualul Minister de interne, in 
vederea clarificării situației pen
siei militare.

23,25 Studioul electoral.
23,40 Stad.on.

0,05 Recomandări din program.

VINERI, 31 IANUARIE

10,00 Ac'uaiități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic.

Sub coralii de la Mila 12.
(SUA, 1953)

ln,15 Super Cnannel.
13,00 Ora de muz.că.
14,00 Actualități.
14.20 Medicina pentru toți.
14,50 Bicentenar; Rpsstni. 
15,05 Preuniversitaria.
15 30 Limba noastră.
10.00 Muzica pentru toți,
1G.20 Tragerea Loto.
16.30 Emisiunea în limba ger

mană
17.30 Ecranul.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20.00 /dualități.
20.35 Sport.
20,45 Televiziunea vă ascultă!
21.10 Film serial.

Tanamera — Leul din Sin_ 
gapore. Episodul 6. J

22.10 Simpozion.
22.55 Actualități.
23.10 Studioul electoral.
23,25 Top 10.
23.55 Gongl

0,25 KONDO IMA.
1,00 Recomandări din program.

secretariat ; 41662, secții : 416GX 42161 
2. Trl 41’63.
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