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scur tissimeU
Șomajul sau ceea ce nu 

ne-am dorit
La sfîrșitul celui de-al treilea 

trimestru al anului 1992. numărul 
celor care beneficiau la Petroșani 
de ajutor de șomaj era de 1648, 
din care, 1511 femei. 8 au studii 
superioare (6 femei). Beneficiau, 
de asemenea, potrivit Hotărîrii 
Guvernului, de alocație de spri
jin 122 de persoane, din care 
120 de femei. în afara celor a- 
mintiți, la Oficiul de muncă și 
protecție socială din Petroșani 
erau înregistrați 809 persoane, 

din care 767 sini femei, cărora 

Hai la meci !

le-a expirat perioada de 270 de 
zile în decursul căreia se acordă 
ajutor de șomaj și acum nu au 
nici un venit. 32 dintre aceștia 
(31 femei) au studii superioare

Prin strădaniile amintitei in
stituții care se ocupă de plasa
rea șomerilor, au fost încadrați 
în muncă 380 de șomeri, în pri
mele 9 luni ale anului, din care 
316 sînt femei. 39 dintre aceștia 
(26 femei) sînt cu studii supe
rioare.
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Filiala CATT Petroșani (fostă BTT) organizează excursie, In 
ziua de 11 octombrie, cu ocazia meciului de fotbal FC Drobeta Tr 
Severin — Jiul Petroșani. Costul excursiei este de 850 de lei/ptr- 
soană. Telefon 541098. (D.N.)

Nea’ Fane, marinarul
de apă dulce

Lipsa totală a apei potabile, care s_a făcut simțită incă de la 
mijlocul săptămînii trecute șl pină la finele acesteia, a creat pa
nică în rindurlle cetățenilor din Uricani, Lupeni, Petroșani, dar 
mai ales din Vulcan. Motivul? In seara zilei de 30 septembrie a 
fost semnalată o defecțiune pe magistrală, la Uricani. Specialiștii 
de la secția apâ-c.mal a RAGCL Petroșani au remediat defecțiu
nea. insă, după nici 24 de ore, a survenit o altă avarie a sistemului 
undeva mai jos. Și aceasta a fost remediată. Dar cum o nenorocire 
nu vine niciodată singură, în noaptea de 2/3 octombrie, în zona 
E.'.I I’aroșenl, defecțiunea unui tub Pțcmal 600, a produs — sub 
presiunea de circa 8 atm. a apei — o spărtură de mari proporții 
apa țicnind irezistibil la suprafață, atacînd fronal casa unui bătdn 
de 66 de ani— Fane Ion — care, singur fiind, nu a putut face 
altceva decit să privească potopul care i-a distrus eminamen’e 
agonisirea sa de_o viață, transformîndu-i curtea în... Islaz.

Deși obosiți după 2 zile de muncă, specialiștii de la aceeași 
secție din Vulcan a RAGCL Petroșani, au intervenit rapid și, cu 
toate că lipsa de materii prime, materiale și chiar personal este 
resimțită din plin și aici, au oprit... potopul. După alte cîteva zile 
de muncă non-stop, in care a fost necesară schimbarea un u 
tronson de circa 20 m. înlocuindu-se tuburile Premal 600, defecta 
cu țeavă de fier, duminică noaptea apa potabilă^ a revenit in ca 
selc noastre. Din nefericire, ea nu a părăsit însă șl casa lui n^a' 
Fane, care este ajutat spre a_șl reîncropi m:ca-j gospodărie, de 
oamenii RAGCL-uIui Petroșani șl de Primăria Vulcan.

Și pentru că ni se spune că fără pregătirea profesională și 
curajul celor ce au acționat Ia remedierea defecțiunilor, lipsa 
apel potabile pe magistrala Valea de Premii — Petroșani s-ar fi pre
lungit, merită evidențiat cfoitul depus de brigăzile de lucru con
duse de maiștrii Ion Cflariu, Vasile Samșudcan și Pavel Bagatai 
pr ’um șl sprijinul nemijlocit al Primăriilor din Vulcan și Petro
șani.

în înmuiere, un semnal de alarmă lansat de viceprimarul 
.Vulcanului, dl. Vasile Giurgiulcscu: „Dacă vom mai avea astfel 
da surprize și la iarna, s-a dus de ripă șl munca noastiă p-’iitru 
asigurarea apei calde și a tcrmofic irit". Doamne fereștel

Tiberiu V INȚAN

Policlinică 
nouă la 
Vulcan

La Vulcan, au demarat lucră
rile do construcție a noii Poli
clinici. După îndelungi discuții, 
cereri și parlamentari, Minis
terul Sănătății a aprobat suma 
necesară investiției. Astfel incit, 
în marș rapid, vechea policlinică 
a devenit „Istorie", pe locul a- 
cesteia fiind deja ridicate fun
dațiile noului așezămînt de să
nătate din Vulcan. Lucrarea este 
prevăzută a fi finalizată peste 
circa 4 ani. (T.V.).
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în pag, a 2-a 
lung e drumul
privatizării 
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In atenția agenților 
economici

Camera de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoara vă 
pune la dispoziție publicația bi
lunară „Comerțul hunedorean” 
publicație necesară fiecărui om 
de afaceri, întrucît oferă infor-

mâții vizînd legislația comercială 
la zi, oferte de afaceri și alte 
informații economice utile. Pu
blicația se găsește la Reprezen
tanța Camerei de Comerț și In
dustrie din Petroșani, cu sediul 
în Hotel Petroșani.

Se suspendă cursurile 
școlare

In zilele de 9 și 12 octombrie, deci vineri și luni, comunii i 
Ministerul Invățămintului și Științei, iarăși se suspendă curu
rile școlare din învățămîntul preuniversitar. Motivația acestei de
cizii este desfășurarea celui de_al doilea tur de scrutin in alegr"- 
rile prezidențiale, cele mai multe secții de votare fiind in scoli 
(T.S.)

* Taxe majorate
Urmare a unei hotârîri a Pre

fecturii județului Hunedoara, 
Primăria orașului Vulcan anunță 
majorarea taxei pentru apă, 
canal, gunoi, energie electrică 
(iluminatul casei scărilor), de la 
100 la 150 lei de persoană, în- 
ccpind cu dala de 1 septembrie.

Această măsură iși are explica
ția în reducerea a im a unei părți 
din subvenția acordată 
pentru aceste servicii, 
aceasta precizare, pentru 
tura orice interpretare 

rută a măsurii

de stat 
Facem 
a inlâ- 
denatu- 

mcnționalc. (I’.N.)

JOS CU PARAZIȚII !

COPII, VOTAU CASA...
ELEVULUI!

Deschiderea oficială a activită
ților găzduite de Gasa elevu
lui din Vulcan a avut loo la 1 
octombrie. S-ar putea credo că 
in perioada de vară porțile »lă- 
diril au fost închis,, pe motiv de 
vacanță, dar nu este așa. Ai al 
u existat și va funcționa în con-, 
tinuarc, pînă la 27 noiembrie, 
Centrul nr. 4 de distribuire a 
certificatc'or de proprietate. în 
27 septembrie și 11 octombrie, tot 
această clădii e găzduie7te secția 
do votare nr. 209. Plus aclivită- 
țil’j specifice d vară ale clubului.

De acum se intri , însă, în ncr_ 
malitatc. Se discută șl se sL.bl- 
Lso tematica și programul fiecă
rui cerc, în colaborare cu copiii, 

la modul cel mal democratic. In 
fond, democrația se invața, și, cu 
cît mal de timpuriu, cu i îl mai 
bine. Cu titlu de noutate, amin
tim înființarea cercurilor de is
torie, electrotehnică (depanare) 
și foto. Prin intermediul Inspec
toratului școlar județean, reni 
de informatică a fost dotat cu 
încă un calculator electron io cu 
monitor.

Frecventarea unuia din nume
roasele cercuri ins anina petrece
rea într-un mod plăcut a timpu
lui liber în această școală fără 
note și fără absențe nt moli.ale, 
care este Ga-o elevului din Vul
can. (P.N.)

I- vorba despre paraziții ani
malelor și a, oamenilor (nu de 
para/iți sociali) și cind spun 
JOS! nu mă refer la coborîrca 
lor înspre anumite zone... mai 
de jos ale corpului cl la eradi- 
carep lor, într-o măsură cît mai 
mare. Clujul a găzduit recent 
un Congres internațional de 

parazitologie. Tenta congresului a 
constituit-o tratamentul bolilor 
transmisibile de la animale, la 
om (zoonozele).

Au participat profesori univer
sitari șl uiți specialiști de la 
Universitățile de medicină •— 
farmacie din București, Iași, Ti
mișoara, Cluj, de la Facultățile 
de medicină veterinară din ace
leași orașe, cercetători de la Insti. 
tutele Cantncuzlno și Pasfcnr, 
modici do la Centrele do Medi

cină Preventivă din toată țara, 
specialiști în boli infccțioase și 
parazitare. Au mai participat, de 
asemenea, specialiști din Unga
ria, Olanda, Danemarca. Șaizeci 
de lucrări științifice deosebit de 
interesante au fost prezentate și 
discutate. Printre acestea și cele 
doua aparținind Circumscripției 
saryar-vclcrinarc pentru igienă 
și controlul alimentelor Vulcan. 
Prima, avînd ca temă „diagnos
ticul rapid al trichinclozci prin 
digestie artificială”, rod al cer
cetărilor domnilor dr. Cristca 
din Vulcan și dr. Moldovan din 
Deva. A doua, plutind titlul 
„Epizotologic și tratament în 

trichineloză", autori dr. Gristca 
și dl, doctor Gornc-l DănfCSCU 
din Drva. Ca dovadă a bunelor 

aprecieri de care s au bucurat 
cele două lucrări este și invitația 
adresată autorilor de a partici
pa, anul viitor, la Congresul In
ternațional de la Izmir, Turcia.

Din cadrul manifestărilor găz
duite de Congresul de la Cluj, 
a făcut parte și o expoziție cu- 
prin/înd cele mai noi medica
mente în domeniu, fabricate în 
Olanda șl Danemarca.

Se intenționează crearea unei 
filiale a Societății naționale de 
parazitologie (membră a Socie
tății Europene de Parazitologie) 
la Vulcan, avînd ca scop pre
venirea și combaterea bolilor 
transmisibile din medicina umană 
și veterinara, și m ii ales, era
dicarea trichinclozei in Valea 
Jiului.
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ECONOMIA

„Economia României este economie de piață.
Statul trebuie să asigure libertatea comerțului, protec- 

■ țiu concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru 
j valorificarea tuturor factorilor de producție’, protejarea 

intereselor naționale în activitatea economică, financiară 
î și salutară; stimularea cercetării științifice naționale, ex

ploatarea resurselor naturale, in concordanță cu interesul 
. național**.

PROPRIETATEA
„Statul ocrotește proprietatea. Proprietatea este pu

blică sau privată... Proprietatea privată este, in condițiile 
legii, ins iolabilă**.

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
. (art 135 și 136)

k______________ ______________________ _________________________/
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De ce d
I tronul filialei Petroșani a 

SC „Globprcss” bRL are ji el 
necazurile lui.

— Ani înființat aceasta filială 
a „Globpress" SUL la Petroșani 
p .mlru a face producție, nu ali
mentație publica. Obiectivul ac
tivității, pentru început, lucră

rile ele bobinaj. Pentru agenți 
economici cu capital de stat și 
privat, ca și pentru populație — 
este vorba, in acest ultim caz 
de lucrări de bobinaj pentru 
aparate de uz casnic. Nu mă 
plîng de aprovizionarea cu ma
terie prima, pentru că de la 

so iet.cte comercială din Za- 
Jau o pol cumpăra. Dar cu ce? 
In prezent, persoane juridice — 
societăți comerciale cu capital

u b 1 ă imp 
de stat — îmi sînt datoare peste 
OOOUOO iei. Nu au bani, pentru 
că și ei, la rindul lor sini blocați 
de... blocajul financiar. Adică de 
o politică financiara păguboasă.

Cele mai mari greutăți le-am 
avut cu spațiul de producție. S-a 
ajuns in instanță dar in final, 
reclamantul și-a retras acțiunea. 
Acum s a soluționat problema 
spațiului, a atelierului de pro
ducție. Firesc, ne punem pro
blema extinderii activității filia
lei. In prezent nc-am limitat la 
bobinaj. Dorim să ne extindem 
în direcția instalațiilor sanitare, 
spre exemplu. Ceea ce înseamnă 
posibilități de cîșlig pentru cei 
angajați. Cei 10 lucrători sînt 
meseriași de primă mînă. Lucrea-

ozitare? i 
za la firma noastia in timpul | 

liber. Intre ei se afla doi ingi- . 
neri eleclroniști, electricieni, bo- I 
binalori, un lăcătuș. Dar este ’ 
vorba, in cazul lor de un impe- | 
diment. Pentru ei, ceea ce rea- ' 
lizeată este un venit suplimentar I 
Acesta este impozitat de două * 
ori. Ceea ce nu poate fi un j 
stimulent pentru privatizare. I 

Daca, să presupunem, un sala- . 
rial de-al nostru a ciștigat 10000 ț 
lei într-o lună și ar trebui să ’ 
plătească, să zicem, un impozit I 
de 3 mii de lei, el plătește O I 
mii de lei, pentru că suma este I 
venit suplimentar. De ce dublă * 
impozitare? Ce fel de privatizare < 
este asta? |

Legi peste noapte

M-am privatizat ] 
prin cnnjuctură!

la cofetăria din complexul co
mercial „I’aringiil" stăm de vor- I 
bă, pe tema privatizării, cu ' 
doamna Elena Cazacii. Pinâ mai I 
irri, șef de unitate aparținind I 
REALCOM, astazi patron. |

— M-am privatizat printr-o I 
conjunctură Mi s-a scos spațiul | 
imitații la vin/are. Și astfel a | 
trebuit să vlnd una alta din . 
casă pentru a încropi minimum I 
de avans astfel ca după peste ’ 
?() de ani de comerț să nu ră- I 
nun șomer. Și eu, și personalul * 
angajat în unitate. Așa câ I 
volens-nolcns, am devenit pa- I 
tron. Un patron care pornește | 
pe drumul privatizării cu 6 | 
milioane de lei datorie. Am 11- . 
citat, mi-am asigurat un credit. I 
Nu mă plîng pentru că muncind • 
din greu, voi trece și peste asta. I 
Dar esle posibil ca „domnii* șn- | 
fer" sau ..domnii* ingine. ml- | 
nici'*, adică oameni care nu au I 
nici în clin, nici în mînccă cu | 
comerțul să devină peste noapte î 
comerciant i? Unde este așa zisa ’ 
competența? Sînt absolventă a | 
Scolii profesionale cu profil co- • 
merț, a liceului economic șl a | 
unui curs do perfecționare de | 
un an organizat la București | 
pentru lucrătorii din comerț. Șl [ 
aș fi fost acum pe drumuri. Ac- ■ 
tualmcnte, privatipnrea stă ram I 
așa: fă ce știi privatizează te. ’ 
Hal să privatizăm minele țî să I 
pun^m director un vînzMor de ' 
mere san de prăjituri T.ogicfl |

aceeași. Curat competență!

Sănătatea, tot comerț ?
O gravă lipsă a legilor noastre cu privire la privatizare — 

asimilarea asistenței medicale private cu activitatea comercială. 
Altfel spus, cabinetul medical este tot una cu circiuma. Impozite 
peste impozite, și alte opreliști puse in fața unui medic, loarle 
bine cotat, altminteri, pentru că numai cei bum iși pot permite sa 
aiba cabinete medicale private, lata nu o forma de încurajare a 
privatizării și în acest domeniu social, vital pentru o națiune, ci 
una de descurajare a el. Nici intr-un caz nu se pune problema 
excluderii celor sărăci de la asistența sanitară gratuita. Pentru ca 
medici cu cabinet medical particular nu fac concurență spitalelor. 
D.mpotriva, relația de colaborare este evidentă. Caz concret, ca
binetul de pediatrie și cardiologie pediatrica al domnului doctor 
Traian Bacila, medic primar, care urmează a fi deschis în cîteva 
zile, in complexul „Heringul" din Petroșani. Piedici, peste piedici 
și impozite cu carul, de parcă medicul s-ar ocupa cu vînzarea 
cartofilor, nu cu apărarea vieții copiilor noștri. Așa protecție so
cială...

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

Dialog cu domnul Dan Suciu, 
patronul Societății comerciale 

„SUCIU S.C’.S. din Lupcnl.
— Cum vi s-a părut drumul 

spre privatizare?
— Extrem de greu și sinuos. 

Legislația csle, la ora actuala, cit 
se poate de proastă. O frînă ’ în 
fața privatizării reale. Apar im
pozite peste noapte. Practic po
litica de impozitare dublată cu 
aceea a dobinzilor practicate do 
banei „omoară" firmele mici. Ie 
duce la faliment sigur pentru câ 
nu pot rambursa creditele. Nu 
mai vorbesc de impozitul ' pe 
construcție, asigurarea firmei și 
primele de asigurare, taxe nota
riale, alte biruri și hangarale 
din astea născocite nu se șlie de 
ce. Circa 600 000 de Ici plătesc lu
nar pentru toate „minunile** din 
lume. Cum sa vorbești de renta
bilitate, de prețuri accesibile pen
tru populație? Și măcar dacă a- 
ceșli bani ar fi folosiți de stat 
astfel incit să se remarce cunaa 
o ieșire din criza sociala și cul
turală! O creștere a calității vieții. 
Dar lucrurile nu stau așa.

— Primiți sprijin de la adminis
trația iocala ?

Pagină realizată de
Călin 11OLBAN

— Nu numai dc la administrația 
locala ci și de la organ, le finan
ciare. Acest „sprijin" se traduce 
în Ci troale peste controale. Mal 
Jn gluma, maj în serios, asta e. 
Săptamîna și controlul. Uneori șl 
două p, săptămină. Nu se înțelege 
incă un lucru cert: ad, vârâtul 
pat on nu arc interes sa fure. 
.Se luni pe el însuși. Patronul li
nei firme arc tot interesul să res
pecte legile. Dar să fie și prote
jat de lege. Patronul adevărat 
nu are zi, nu arc noapte nu are

concediu, nu are liniște <iaca do
rește să facă un lucru uld pen
tru el și pentru ceilalți. AJtă 
„minune" care numai în spu i li
nul nostru nu este : ridicarea ta
xelor vam.de dincolo de limita 
acceptabilă. Urmare.1, tinporteici
rul ridică prețul iar noi, la rindul 
nostru vindem, vi ind-nevrînri, 
scump. Plus un impozit adițional 
care se percepe pentru import 
așa incit-..

— Aflați la timp de modifică
rile prevederilor legale?

— Nu. Dc cele mai multe ori 
tîrzin. Din ziare. De ce pe pl.irț 
local nu se găsește o formă dp 
informare periodică cu privire 14 
modificările legislației? Primând 
sau viceprimarul, care au interes 
in dezvoltarea orașului, nu iad 
mai nimic. Investițiile nu sînt 
a jutate, nici j>i aducția. Privatiza
rea se rezumă, în Imperii, în 
magazine. De ce? Fiecare patron 
nu muncește numai pentru el, e) 
și pentru oraș. De cc nu primuri 
și sprijinul adecvat din parte;» 
administrației locale, este grry 
să Înțelegem cu toții. Jn contcx-» 
tul actual, investitorii sint dr icu- 
rajați. Banca rui ajuta cu mai ni
mic... Am creat 11 locuri de mur», 
ca prin societatea mea, dores< să 
mai angajez și alt personal, să 
dezvolt activitatea societății, dar, 
investind, blochează bani, plat» ti 
„n“ impozite nejustificatc. Anga_ 
jînd oajrwnii. trebuie să le oferi 
un cîștig civilizat. Atunci îți tre
buie un marc curaj pentru a de
veni patron. Hczumind, niderind 
după greutățile pe care le întim- 
pină un patron, la noi in Vale 
privatizarea merge „ca m căruță 
pe drum desfundat".

Reflecții amare
„Lung e drumul pînă departe" zac, cam in 

răspăr o vorbă. Avem Jegi incomplete ,sau ne_ 
funcționale. Vorbim de privatizare și capital, 
facem din asia „capital electoral", adică ducem 
oameni cu „zăhărelul". In fapt aceste Jegi sînt 
făcute In așa fel incit devin o frînă In (alea 
dezvoltării noii structuri i-conomice. .Și asta pen
tru câ exponenții vechilor structuri sînt yrea 
tari. Iar cînd, tn sfîrșit, legea este buna, ope
rativă, vine guvernul domnului Stolojan sau 
primarul, sau nu se știe cine, sau vreun con
trol picat și el in triabu, in condițiile în caie 
obiectul controlat încă este neclar iar subiectul 
controlat, edicA patronul firmol, hui consiliul de 
administrație, sau contabilul, habar n_arc dc

• Numai in orașul Petroșani 
existau înregistrate la dala dc 29 
septembrie, 3110 de firme cu ca
pital privat care funcționează In 
regim dc societăți comerciale, 
familiale și alte firme.

• Dintre toate, NUMAI 5 FIR
ME SINI FIRME CARE AU CA 
AC I 1VITATE PRODUCȚIA!

• 20 dr firme AU CA ACTIVI
TATE .SERVICIU.!. Celelalte au 
ca obiect de activitate comerțul 
ți, mai ales, alimentația publică.

• In emirul celor 300 de socie
tăți comerciale ar. găsit loc de 
muncă peste 2000 dc persoane.

an» x» Ic la o lege sau alta, de crdonanțrie mt- 
nist< rddr sau dc alte acte normative pentiu 
eă nimeni nu are nici macar elementar (I bun 
simț dc a le da imediat publicității, c»; anexe 
oii toi și ca explicații cînd e cazul. Așa !n< it, 
hai să privatizam, dar nu -lini cum, hai <1 
facem, hai să respectăm legea, sa fim tore<țî, 
să fie bine in România, sa avem de hjen», 
devenim capitaliști, să trăim mai bine' fuml 

Numai Adrian -Severin știe. Dacii știe* C« rl est* 
că haos economic cn acum n a fost in Românii 
niciodată. Măria si „regina birocrație" sA Iră-s 
utseAI Poate noul parlament. poate noua >prv< 
nare— Oricum, românul încă mai cp<să.

vam.de
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Poliția în acțiune
i t, din cc in cc mai limpede pentru toata lumea că oricit 

de mult s-ar feri răufăcătorii sa nu fie descoperiți, pînă la urmă 
acțiunile organizate ale poliției ii descoperă, aplicîndtule bineme
ritata pedeaps i a legii. A unei legi care este mult prea aspră pen
tru oameni . comportament normal și mult prea blinda pentru 
infractori, tratați de multe ori cu prea multă îngăduință sau, și 
m ii rău, cu indiferență in raporturile lor cu societatea și cu oa
menii cu care vin in contact.

Deși, așa cum aminteam, de regulă toate infracțiunile sînt de
pistate și făptașii pedepsiți. In ultimul timp, infractorii, in loc să-.și 
vadă de o muncă onestă, și-au înmulțit acțiunile antisociale pe 
raza orașului I’etrila, dar în contrapondere și acțiunile poliției 
locale, dublate de o experiență bogată in domeniu, ău condus la 
pr.nd rea de urgență a celor ce au incercat să se îmbogățească 
prin furt.

Redăm, în cele ce urmează, doar citeva din recentele cazuri 
soluționate de poliția orașului Petrila, cazuri ce Se vor exemple 
evidente că orice ar încerca un răufăcător, pină la urmă tot încape 
pe mina poliției și a legii.

Goana după aur Recidivă

K.iducanu Petru.ș. de 18 ani, din 
Petrila, cartierul 8 Martie, bl. 10/ 
4.1. fără ocupație, la pofta sa de 
aur, nu a ales drumul Amcricii 
sau al altei zone renumite în ase
menea zăcămint. Și-a zis că e 
mult mai ușor să procure metalul 
galben mai de pe aproape, de la 
cineva care arc. Astfel, împreună 
cu Majlath Aii, tot de 18 ani, 
«Iar din Petroșani, str. Saturn, bl. 
12/1 și tot fără ocupație, a pur
ei s la drum pentru a găsi aur. 
Întâmplarea face sa găsească pe 
degetul unui oarecare Mihai Olâ_ 
rașu din București, strada Con
ductei 45, bl. 12/52, sectorul fi. 
care, in noaptea de 15 spre 16 
septembrie, se trezește atacat pur 
și .implu de doi indivizi necunos- 
«iiii, care s-au nflpustit să-i smul
gă in-'lul de pe deget. Scapă, ca 
prin minune, și acțiunile intense 
al politiei orașului P. trila depis
tează pe cci doi luptași, afl.iți 
acum in stare de arest, pentru 
tftnlatAă de tâlhărie. Probabil că, 
acum, cei doi își vor potoli „foa- 
mc,' de aur.

Supurați nevoie mare pentru 
fuptul că nu mai aveau bani de 
țigări .și băutură, Petru Pălărie, 
de 19 ani, din Petrila, str. Mun
cii bl. 7/16, fara ocupație, dar 
cunoscut recidivist, împreună cu 
vecinul său de cartier, Mureșan 
Ștefan, de 18 ani, Petrila, str. 
Muncii bl. E 4/2 au pus la calc 
o spargere ca în filme. Au ales 
drept loc de procurare a țigări
lor și băuturii barul „Comanti" 
S.R.L. din Petrila unde au dat 
lovitura. Au furat bunuri în va
loare de 35 000 lei. Dar nu s_au 
bucurat prea mult de aceste bu
nuri, căci intervenția poliției i-a 
depistat două zile mai tîrziu, a- 
restindii-l. Pentru fapta lor, ca 
și pentru calitatea de recidivist 
a lui Palade, ei sint cercetați în 
stare de arest.

Cascador ie la „Generai**
In noaptea di- 2—3 octombrie, 

pe la orele două, patrula de ser
viciu prin zona observa un in
divid in raionul de electrice al 
ma izinului „General" din Pctri- 
Ja. Individul pătrunsese prin

geam și i.șc garnisea bagajele CU 2 
lei de fel de aparate electronice,Z 
pc care încerca să le ducă acasă. Z 
Un soldat din patrulă pătrunde Z 
și el prin același loc, și începeZ 
urmărirea infractorului care nu Z 
se dă prins cu una cu doua. Pe I 
după tejghele, pe după mese și Z 
pc după alte paravane, acesta fu- ! 
ge rapid și iese ca un adevărat • 
cascador cu umărul, printr-un! 
geam lateral, iar soldați! din ■ 
patrulă după el- Noroc cu cîțiva ■ 
mineri de la E.M. Petrila, care ; 
ieșeau din .șut, și care au pus; 
nuna pe infractor. Acestora, mii ; 
de mulțumiri din partea poliției ; 
orașului Petrila. pentru ajutorul ; 
acordat și spiritul lor civic. ;

Inli.ict- .11 se nume te Marin; 
Coeirlaii, de 20 de .ini, din conm_ ; 
na Optașii-Magura, jud. Olt, ftiru ; 
ocupație, dar plimbăreț cunoscut ; 
pe la exploatările miniere din; 
Valea Jiului. Acum. „omul“ se; 
află în stare de arest, urmînd a ; 
fi cercetat pentru infracțiunea de ; 
furt, fiind surprins in flagrant. ;

■
,,Meseriașii** ;

•
Daca sînt .sau nu sînt meseriași; 

buni, asta urmează să stabilească ; 
lege a, dar faptul câ au avut ne ; 
voie de scule poate confirma po- ; 
liția din Petrila. Chirițoiu Cons- ; 
tantin de 29 de ani, din Petrila, ; 
cartierul 8 Martie, bl. 17/21 și; 
Curilă Ghcorghe, de 24 ani, Pc_ ; 
Irila, cartierul 8 Martie, bl. 5/26; 
au fost surprinși in flagrant cină Z 
sustrageau din autoturismele 2 Z 
111) 8822 și 4 III) 5018 roțile de Z 
rezerva și trusele de scule. Bine- Z 
înțeles, bunurile sustrase au fost Z 
recuperate iar ccj doi meseriași Z 
ce aveau nevoie de scule au fost Z 
arest,iți, stare in care vor fi cer Z 
cobiți de organele iii drept *

•
Rubrica realizata cu sprijinul - 

Poliției orașului Pcfrila

Popice
„Victorii

CONSTRUCTORUL, GALAȚI — 
JIUL, PETRILA 5118—5172 p.d. 
Echipa minerilor din Petrila a 
repurtat încă o victorie în de
plasare, invingind un adversar 
valoros, după o dispută dirză in 
care concentrarea .și mai ales pre
gătirea fizică au fost argum ntele 
ce au diferențiat cele doua e_ 
«liipe.

Jiul a început cu perechea Do- 
brică C. — llordilă. (815 -ț- 866 
p.d.) luind pulsul adversarului, 
după care Andrei Marian — Do- 
brică Marcel (899 | 830 p.d.) au
„săltat" speranțele, iar Ghețea 
Marius — Scorțea (901 871 p.d)
au încheiat definitiv lupta în fa
voarea lor și a echipei. Forma 
bună a Jiului dă marj speranțe 
suporterilor săi la o comportare 
onorabilă în acest campionat și 
poate fi o promisiune pentru re
venirea acasă, cit mai cui ind po
sibil. (Se știe, Jiul Petrila face

la braț”
toate antren.cuent.lo Ic. Vulcan, 
tinde și susține purtai, u. uc.i- 
sâ).

i conici 
itisfac<j 
ictone/i

MINERUL VULCAN _ UN'(*ț 
SATU MARE 5293- 129. (5—1),J 
Campionii au făcut uri uljsrx| 
antrenament înaintea plecării Ia’ 
Seged (Ungaria), pentru a parli-Jj 
cipa la Cupa Mondt .la I’o 
ponenții echipei au dat s 
ție, punctînd pentru i
Oaspeții, deși au avut în Brebart! 
și Talpeș doi jucăto i în formă, i 
n-au reușit să țină ritmul, dc- 
clarindu-se învinși ți felicitînd 
partenerul pentru jocul prestat. 
Iată rezultatele individuale ale 
celor* șase prezenți pc pista: 
Lupii — 909 p.d., SiliveMru — 
896 p.d., Top — 881 p.d.. Ard ic 
— 880 p d.. Cărare — -864 p t . 
Bisok — 862 p.d. De la Invar 
a mai punctat aproape de bai. i.:. 
doar Ion Nulă — 876 p d.

liF.ZUL'l’ATE TEHNICE: Metalul Tîrgov iște — C1R ( b.j 
51 9—5028 p.d.; Construr torul Galați — Jiul Petrila 5148— 17? i <.,• 
CI li la.și — Aurul Baia Mare 5199—5275 p.d.; Voința Fucnii’i, 
— Gloria București 5047—5307 p.d.; Minerul Vulcan — i nio Saci 
Mare 5293—5129 p <1.

CLASAMENT

f. Mmei ul' Vulcan 4 4 0 0 (- 1J35) X
2. Aurul Baia Mare 3 3 0 0 (- f 461) f>
3. Jiul Pe trila 3 3 0 0 ( - 250) 6
4. Gloria București 3 3 0 1 <- r 297) 4
5. Unio Salu Mare 3 1 0 2 k 16) 2
6. Mc talul Tirgoviște 3 1 0 2 (— 95) 2
7. Constructorii] flalati 3 1 0 2 (— 197) 2
8. CTR Chi| 2 0 0 2 (— 337) ri
9. Voința București 3 0 0 3 - 494) 0

10. CFR lași 2 0 0 2 (— 07) 0

Septembrie - o lună puțin in .ii buîfă
ETAI’/X VIITOARE, 17 oclombiie: Unio Satu Mare — Jhrl Fe

tida; Minerul Vulcan — Gloria București; Metalul TîrgO'vițte — 
CI R Cluj; Voința București — Aurul Baia Mare; Constructorul 
Galați — CER Iași.

Producția netă fi/ită, pe X alea .țiului. a fost cu 42618 
tone huilă, respectiv cu 11 .<» la sulă mai mare decit în 
august. Conținutul de cenușă al cărbunelui extras a scăzut 
de la 19,5 la 19,) la sută. S-a îmbunătățit calitatea mai 
ales I.r minele Lunca, Aninoasa, \ ulcan, l ricani și X alea 
de Bi<i/.i.
Scăderea conținutului de ce

nușa a producției extrase, de la 
50,2 in ianuarie, la 49,3 la sulă, 
cu aproape un procent, echiva
lează cu un cîștig de 7500 tone 
•li cărbune.

UN FAPT .SEMNIFICATIV: 
producția netă fizică realizata In 
primele nouă luni ale acestui an 
i. .le supei io ,ra cu 244865 tone 
fața de cea din pi .mele 3 tri
mestre ale anuhii trecut. In a- 
ccca?i perioadă, producția zilnică 

Valea Jiului a crescut, fața 
di’ amil trecut, cu 1276 ton” Și 
a casta Inseamna ceva. Și încă 
*ruilt. Dacă creșterea zero, obiec
tivul strategic fixat de Guvern 
pentru economia țării pc 1992 » 
rămas o... poveste, in mineritul 
Văi Jiului nivelul producției de 
huilă a cunoscut o creștere rea
la și incă substanțială —• de 7,16 
la <ută, spor co echivalează cu 
producția unei mine, de talia 

ii ivczeniului. Aportul cel mai ma
rc la acest spor I au avui mi. 
nelg Paroșeni, cu lin plus pe 9 
luni. de aproape 20 000 tone. Va
lea de Brazi, cu [ 22 187 tone,
Cimuu Iul Neag, cu I 3 161 tone, 
încă o remarcă: deși nu au atins 
producția programată pe acest 
an, au înregistrat creșteri fată 
<!r anul trecut la producția zii 
nică și minele Livrzcni — 376 
lonc/zi, Petrila Sud — 118 to-
ne/zi, Dîl|a 28 tone/zi. Bărliâ- 
terii — Jll tone/z] și Pi ti ila — 
fi I tone''zi.

CU TOATE CUEȘI’EHII.E PRO 
DUCȚTA PROGRAMATA NU A

FOST BEA1.1ZA TA, restanța pe 
septembrie fund de 64 600 tone. 
Cele mai mari rammeri in urma 
sau înregistrat Ia minele Lu- 
peni. 16600 tone. Vulcan, 15 686 
tone și Petrila, 11113 tone.

Referitor la cauzele restante
lor, dl. ing. \ IOKEI. HOANTA, 
directorul cu producția al IIA1I.

Cărbune ’92
ne a precizat următoarele- Din 
pneul d in sclpcmbrie nr am 
conți uniat cu neajunsurile c unos
cute. in primul rind, cu absente.s- 
mill de toate genurile. In medic, 
s-au înregistrai zilnic 570 ncmo_ 
tiv-ite, 2000 foi de boală. 200 în
voiri etc., absențe care au dij
muit in mod necruțător electivele 
de l.i fronturile de lucru, dezor- 
g.’inizind producția. O altă mc- 
tel .in.i, v clic .și totuși noua — 
producții itățilc deosebit de scă
zute Ja o seama de e xploatări : 
la Aninoasa, de 0,37 lonc/post, 
l.ivezcni — 0,56 lonc/post, Dilja 
— 0,65 tone/posl, Vulcan — 0,63 
tone /post ,i llarbăteni — 0,79 lone 
/post. Concluzia se poate trage 
ușor ; ritmul de lucru continua 
ra fie nccorcspunzătcji".

CE VA FI IN TRIMESTRUL 1V7
In cursul luni septembrie, ne 

informează dl. director V. Bci.iij-

ta s-a finalizat acțiunea de ela 
bor.ire și avizare a programului 
de exploatare pc trimestrul IV, 
st.ibilindu_se nivelele posibile de 
realizat atit, la producție, cît și 
la lucrurile de deschideri st pre- 
>, diri la fiecare exploatare. „Ceea 
ce trebuie insă menționat e fap
tul că, din parate, nil s-a solu 
ționat nici pina acum problema 
alocării f mdarilor bugetare prn 
tril activitatea de iniestilii in 
cadrul RĂII, strict necesare pen
tru — măcar — Tuenlincrea ca
pacităților de producție exisfen 
tc. Din cele 14 miliarde promise. 
Guvernul nu a livrat decit ju 
malale. Or, fiind vorba de o pro
blema vitala, sperain ca, <el pu 
țin acum, în al 12-lea ceas, vom 
fi înțeleși si ni se vor asigura 
subvențiile p nlrn’ care am pri 
mit toate asigurările.

Revenind la problemele pro 
ductiei. pe trimestrul IV se cer 
rezolvate cilcva probleme urgente: 
plasarea optima a fronturilor, prin 
reducerea abs"ntei .mului: întări
rea disciplinei; finalizarea mă

surilor prevăzute în cadrul pre
gătirilor de iarna, rec.ș.ilonarea 
Concediilor restante pina la fi 
nule anului; îmbunătățire în 
Ireținerii lucrărilor mina re, a 
reviziilor și reparațiilor pintru 
asigurai ca funcționării oplimc a 
iitilaii'k r, in "opul cri lerii pro
ductivități muncii.

Tot din aceasta perioada lic- 
buic sa im capa întocmirea pro
gramelor generale Re exploatare 
pc 1993. In acest sens, la flecare 
exploatai e se cer stabijite soluții 
bine cumpănite pentnl deschide
re, pregătire ți exploatare, ast
fel ca activitatea productivă să 
nr ofere sati.sfa» ții mai marj tn 
• li maiorul un",

loan 1)1 DEN

Campionatul județean
Z l’ARINGUL LONEA — MEi'A- 
Z J.OUI.ANTICA ORAȘTJE 3—2 
Z (3—0). Se credea că gazdele vor 
Z obține o victorie la scor în fața 
; fostei campioane a județului, in 
; ediția trecută după avantajul 
; luat la pauză, in urma unui joc 
; bun, curat și cu multe faze ce 
; au meîntat și mulțumit tribu- 
; nele. N-u fost așa, penlru câ, 
; după pauza, rolurile s-au inver- 
; sat și oaspeții s-au apropiat ia 
Z numai un gol, fără insa a peri- 
Z elita victoria. I'aringul a deschis 
; scorul in mm. 14, prin Croțu, 
Z gol cu capul, dup:i cari' Movila

a mai punctat de două orfpmfrft 
25, șut de la 22 m, fără speranto: 
pentru portarul oaspeților ți în 
min. 38, cînd a inscris frumos 
cu capul, plonjon la centrarea 
lui I.ăzăroiu. Oaspeții au redus 
din handicap in x. priza a doua, 
în urma unor contraatacuri, pro- 
fitind de două greșeli de apa- 
rare, ale gazdelor.

I’aringul: Stuiza, MuntOili, Bo
tezatei, Burlan, S<'iineant», Axen- 
te, Stana, Movila, J.ăzrroiu, Cre
ții, Nichimiș. Au mai jucat Ursii 
și Varea.

1 -OIBAL, DIVIZIA C
L I ASAMEN F

M
• 1. Minei ul Vulcan v 8 7 1 c) I'1 - 5 15
•• 2. CFR Simc'ria 8 5 1 2 2' — 8 l
■■ 3. Paringul 1 ,onea 8 5 1 a 21 -12> H *
•
• 4. Ilaber Hațeg 8 4 3 f 12- 6| 11
■■ 5. Victoria Ca lan 8 5 (l 3 19— 51 )D
■ 6. Cornirucloriif Hunedoara « 5 0 3 23-‘4( > |'l '
■■ 7. Mi taloplastica Ora*tic 8 4 0 4 zh—ir•■ 8. Minerul Certej « 3 2 3 14—91 1 8
•
■ 9. Minorul Aninoasa ' o 4 0 4 ) 1—19’ i’ » r
■ 10. Minerul Ghc’lar, 8 2 3 3 >3— 20 71■
a 11. Mureșul Deva 1 2 « 3 0 5 1b
■ J2. Minerul TcTu.c 0 0 5 fl—23 i <
■
• 13. Minerul BărbaRni * • 3 0 5 5—21
a• 14. Aurul Brad 8 2 1 5 7—17 * b
■ 15. i'avior Orațtie • 2 0 6 10—34 4
■>
■ 16. Metalul Criscior 1 0 Jl—19 2

; ETAPA VIITOARE, 11 octombrie! Minerul Vul«in ■— Mureș.il 
; Dei a; Mctaloplaslica Orășlie — Minerul Aninoasa; Minerul Gli.- 
£ Lari — iParîngul Lonea; llabir Hațeg — ă'avior Oraștle; Metalul 
■ Crii4)iov —- Minerul Certei; Auml Bind — GFJ) Si.-țierla; tV»n-5 liuctorul Hunedoara — Victoria (talan; Minerul Borbiîtcnl — Mi 5. norul Teli-twv

Mure%25c8%2599.il
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Societatea Comercială 
ROTRANS Iscroni S. A.

cu sediul în Aninoasa, str. Vina Neagră, nr. 123,

ORGANIZEAZĂ

concurs pentru ocuparea unui post de ECONOMIST, 
pentru resortul financiar, solicitanții trebuie să aibă ve
chime de 5 ani în specialitate, de preferință cu experiență 
în activitatea de transporturi auto.

Relații la sediul societății sau la telefon nr. 570991.

Angajează de asemenea, următoarele categorii de 
personal;

— șefi coloană;

— paznici — pensionari, cu domiciliul în Lupeni, Vul
can, Petroșani, Lonea. (4998).

Societatea Comercială 
ROTRANS Iscroni S. A.

cu sediul în Aninoasa, str. Vina Neagră, nr. 123, 
scoate la licitație următoarele categorii de mijloace 

fixe, cu durată de funcționare expirată

— autodubă transport mixt R — 8135;
—- tractor rutier U 650—M;
— motor Dacia 1110;

— tuburi oxigen și alte subansamble.

Licitația se va ține în 20 octombrie 1992, ora 15, la 
sediul societății. (1998).

Sucursala Energocostructia
Dtn - MINTIA

cu sediul în Mintia, strada Șantierului nr. 1
— Angajează pentru Filiala Paroșeni —• 

—ZIDARI și DULGHERI 
cu posibilități de plecare în străinătate. 
Relații suplimentare Ia telefoanele: 95/613220; 613221 

•(interior 18 — Biroul P.O.N.S.). (Factura 816)

Societatea Comercială I 
de Transport Local 

Valea Jiului S.A. Petroșani
cu sediul în str. Iscroni nr. 3, telefon 13328 — 43622,

V I N D E
plin licitație, mijloace fixe aprobate pentru casare, în 

baza Decretului nr. 50/1990.
Lista cu denumirea exactă și prețul de vi uzare poate 

fi consultată la sediul unității.
Licitația va avea loc în data de 20 octombrie 1992, 

ora 9, la sediul unității. ______________

ANIVERSARI

HOROSCOP
TOATE florile din lume pentru scumpul nostru Agache Du

mitru, din Vulcan, la împlinirea frumoasei vîrste de 50 de ani. 
„La mulți ani !“, multă sănătate îi doresc soția, copiii și nora. 
(4899)

PRIETENII (dovediți și nedovediți), urează domnului EUGEN 
NEMEȘ (care curăță și... ne curăță), sănătate și să fie iubit. La 
mulți ani ! (5023)

UN CĂLDUROS „La mulți ani 1“ pentru Eugen Nemeș, ,.la 
schimbarea prefixului". Ghiță. (5007)

VINZĂRI — CUMPĂRĂRI
CUMPĂR sau închirier garaj. Relații: telefon 545427, după 

ora 15. (5018)
VÎND apartament proprietate, zonă centrală, Petroșani Nord. 

Informații: zilnic, str. Gh. Barițiu, nr. 24. (5019)
V1ND Volkswagen 1300 pentru piese de schimb. Str. Birăoni 

— Ciripa, nr. 35 bis, după ora 16. (5017)
VlND motor Volkswagen—bus și motor Audț 100 cu cutie vi

teză. Petrila, 8 Martie, 49/9. (5015)
VÎND convenabil apartament 3 camere, str. Republicii, 97/26, 

sc. 1, orele 11—17. (5009)
VlND Volkswagen Diesel, preț negociabil, telefon 545148, după 

ora 16. (5013)
VlND videorecorder Orion, nou. 160 000 lei. Telefon 545933, 

17—20. (5022)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ zilnic, convenabil, la orice oră, video plus casele. 

Telefon 543925. (5021)
DIVERSE

SPITALUL Orășeneso Vulcan angajează prin concurs 
DIRECTOR ECONOMIC.

Relații suplimentare la Birou personal. (5020)
BAR-COLA, str. Avram Iancu nr. 8, scoate la concurs în 

data de 9 octombrie, ora 10, un post de chelnăriță. Condiții: tinere 
sub 25 ani, cu studii de specialitate sau liceu. (4999)

DISPĂRUT convertor antenă parabolică, marca Funal, ofer 
recompensă 30 000 lei pentru orice fel de informații. Vulcan, Mi- 
hai Viteazul. D5/68. (5010)

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1140, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (5004)
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1146, eliberată de UT Pe

troșani. O declar nulă. (5005)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Berbeceanu Dan. 

eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5008)

Societatea Comercială 
„Profesia” S. R. L

ORGANIZEAZĂ
în cadrul Liceului Economic Petroșani, program de cali
ficare in specializările:

— vînzători
— ospătari
— contabili
Informații suplimentare la secretariatul liceului.

Societatea Comercială 
„RtALCOM" SA.

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90, 
ORGANIZEAZĂ

licitație pentru darea în locația gestiunii a următoarei 
unităti:

SPĂLĂTORIE — PETROȘANI — COLONIE
Garanția de participare reprezintă 25 la sută din pre

țul de pornire a licitației și sc consemnează la CEG pe 
numele societății.

Licitația va avea loc în data ilc 21 octombrie 1992, 
ora 9, la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 93/542472.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Relațiile cordiale pot deveni 
încordate dacă vă luați nasul la 
purtare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Ascensiune lină, pe teren ac. 

cidentat.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Nu țineți seama de scînceli șl 

bocete! Hotărîrea dv. e cît se 
poate de corectă.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Renunțînd la un pic de orgo
liu. puteți ajuta un prieten să-șl 
rezolve problema vieții sale!

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Labilitate psihică, pe fondul 
acumulării oboselii.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Tensiuni întra-familiale cu vîr- 
furi periculoase.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Vă trebuie o mare stăpînire 
de sine pentru a contrabalansa 
tendințele centrifuge din nucleul 
pe care-1 coordonați.

«AUR
(21 aprilie — 20 mai)

Gîndiți cu mușchii șl loviți cu 
capul...

GEMENI 
(21 mai — 21 Iunie)

Țința e greșit aleasă, dar ni. 
merită în plin.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Va gîndiți la lucruri mari șl 
neglijați micile neajunsuri care 
se acumulează...

LED
(23 iulie — 22 august)

„Dialog ‘ Interior rațional și 
răbufniri exterioare scăpate de 
6ub control, Posibile represalii— 

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Stare conflictuală accentuată 
de lipsa de cooperare a dv.

PROGRAMUL 
TV

JOI, 8 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10,00 Actualități.
10.30 Super Ghanncl.
12,05 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz magazin.
14,00 Actualități. Meteo.
14,20 Tradiții... folclorice, tradiții 

ortodoxe.I 114,50 Prcunivcrsitaria,
15,30 Tclcșcoală.

16,00 Tinerii și muzica lor.
16,30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17,35 Lumea ideilor.
18,00 Telc-discul muzicii popu

lare.
18,20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial.

DALLAS.
Episodul 170.

21,45 Reflecții rutiere.
22,00 Reporter '92.
22,30 Microrecital.
22,45 Confluențe.
23,15 Actualități.
23,30 Stadion.

ECU1PA DE SERVICIU 
Secretar de rcdacțlo 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Ghcorghc CIIIRVASA 
Corectura i

Emilia ACHiREI «I Viorica FIRȚUI-FSGU

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat da 

«OCIFTATEA COMERCIALA 
„ZORI NO1“ S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MiRCEA BUJORESCU

Materialele necomandate și nepu- 
blicate nu sq restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, autori
lor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. Klcolaa Bâlcescu nr. 1 
(telefoane: 541662 (dkector-redactor |cf)| 
515972 (director execuțiv-admlnlstraflv di
fuzare); 511663, 512161 (secții).

*
TIPARUL) Tipografia Pefrojanl, «tr. 

Nicolao Bălccscu nr. 2. Telefon 541363. >


