
142 de ani de la nașterea 
Poetului Național, 

Mihai Eminescu

Porni LucesfărtiL..
Trecut-au anii. Iată, astăzi 

din noii, scriem despre ctitorul 
poeziei românești, Mihai Emi
nescu. Și oricît am dori, cu
vintele se dovedesc iarăși, prea 
mici. Ele nu vor putea cuprin
de niciodată întreaga recunoș
tință a neamului pentru cel 
căruia i s-a spus ,Budia Mi
hai". Poetul Național. Doinito- 
rul născut la Ipotești pentru a 
aduce nemurire cuvîntului ro
mânesc, pentru a aduce nemu
rire baladei și basmului. Iar a- 
tunci clnd vremurile au ceru
t-o, Bâdia Mihai a știut ca ni. 
meni altu'. să dea aceluiași cu- 
vlnt cu rezonanță latină, as
cuțișul săbiei. Râul nu a încă
put ’n inima lui Eminescu Rău. 
a fost infierat. Citindu.i ver
sul, recitindu-1, oamenii au de
venit mai buni, mai hogați.

142 de ani De 142 de ani Mi
hai Eminescu trăiește printre 
noi El este totul. Conștiință de 
neam, frumusețe, unitate sufle
tească, este LUCEAFĂRUL ce 
luminează calea la vreme de 
întuneric. E1, Badia Mihai. 
.Prin nopți tăcute I Prin lunce 
mute / Prin vlntul iute / Aud 
un glas; / Din nor ce trece I 
Din luna rece I Din visuri se
ce / Vdd tm obraz / Lumea se
nină ! luna cea plină I Si ma
rea pl’nă / Icoană i sunt: / O- 
chiu-mi o cată / In lumea iotă 
I Cu mintea beată / Fu plina 
ți cînf (Prin nopți tăcute).

142 de ani. Atunci, in ianua
rie 1850. -Porni Luceafărul 
Crcțteau / In cer a lui aripe, / 
$t căi de mit de ani treceau I 
In tot atitea clipe. / Vn cer de 
stele dedesupt / Deasupra-i cer 
de stele / Părea un fulger 
nentrerupt / Rătăcitor prin ele 
I Șt din a Chaosului văi, / Jur 
împrejur de sine / Vedea ca-n

(continuare în par a 3-a)

De mai bine de o săptărnină de 
clnd, la nivelul guvernului se tot 
duc tratative intre reprezentanți 
ai executivului și principalele 
grupări sindicaliste, care repri-- 
zinta interesele a milioane de 
salariați. Obiectul negocieriloi 

se știe Se impun noi indexări ale 
salariilor, coroborate cu aberan
tele creșteri de preturi și stabili, 
rea cuantumului minim garantat 
al «kirinlui pe economie. Pînă 
nu demult știam că sîntem In- 
tr-o tară bog.ită Acum am aluns 
Ia un fel de sărăcie lucie, cerșe
tori !n propria țară. Sindicatele 
luptă pentru a obține garantarea 

ziua cea dentii / Cum 
lumme“.

Eminescu a ridicat cultura ro
mână ’a rangul de universalita
te. Tot ceea ,ce a avut ea mai 
de preț s-a Îngemănat într.un 
mănunchi de nestemate și, prin 
el, neasemuit de frumosul cu- 
vînt românesc a pătruns în 
conștiința lumii. Să cinstim a- 
■ iclar marea ctitorie a nean n- 
lui nostru, opera eminesciană. 
Acum, la sfîrșit de veac două
zeci, să ne aplecăm cu smere
nie în fața creației sale — pil
dă vie de patriotism simțit, nu 
cuvlntat totdeauna, trăit și nu 
zugrăvit în „vorbe goale ce din 
coadă au să sune". Eminescu 
este și va fi mereu cu noi. la 
bine, la rău, totdeauna. „Lumea 
toată-i trecătoare / Oamenii se 
trec ți mar / Ca ci miile de 
unde / Ce un suflet le pătrun
de / Trcierind necontenit / Si
nul mării infinit. / Numai poe
tul/ Ca paseri ce zboară/ Dea
supra valurilor / Trece peste 
nemărginirea timpului / In ra
murile rândului / In sfintele 
lunci / Unde pasări ca el / Se- 
nirv in cintărC. („Numai po
etul").

„Porni Luceafărul “ Si ni
meni și nimic, cit va fi acest 
neam pe lume nu-i va putea 
frînge zborul. A^a cum pe bol
tă Luceafărul este nemuritor, 
tot astfel noi, românii sînlem 
și vom rămine prin veac pe a- 
ceste locuri, unde frunțile Car- 
paților, unduia’a Dunării, a Ol
tului. Mureșului si Nistrului 
ne-au fost totdeauna prieteni de 
nădejde. Iar Emimscii este cel 
ce ne va călăuzi prin timp spre 
lumină și adevăr.

Ilorafiu ALEXANDRESCU 

Economia foamei
unui minim de salariu decent, 
cu ajutorul caruia sa poată na
viga sa al iatul, cit de cit in sigu
ranța, pe marea învolburată și 
nesigură a reformei economice. 
Guvernul actual, moștenitor al 
programului reformei, nu poate 
da înapoi. El merge înainte pe 
calea deschisă de guvernul Ro
man. Concomitent, in economia 
țării nu se mai progresează de
loc. Nu avem nici măcar șanșa 
bătutei pe loc. Dimpotrivă, veni
tul național e in continuă scăde
re. Industria se afla în recesiune 
de mai bine de rloi ani. In agri- 
cu tură am ajun.' la o cădere ne
maipomenită In România. Nu s-a 
realizat in anul agricol IDW1 nici 
măcar producția de cereale care 
să asigure necesarul intern de 
con-um. Intr-o țară care, prin 
tradiție, era exportatoare de griul

Începutul acestui an se anun
ță a fi unul dintre cei mai lipsiți
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Producția se normalizează, dar „durerile" rămîn
După o săptărnină de la tra

gicul eveniment de la E.M. Lu- 
peni, mina a reînceput să intre 
în normal. De luni, au fost pla
sate fronturile de lucru din toa
te sectoarele minei. Avaria pro
dusă d. incendiul din ziua de 
5 ianuarie, datorat autoaprin- 
derii cărbunelui, a afectat 3 din 
cele 5 sectoare productive, res
pectiv sectoarele IV, I și V. De 
luni, minerii au intrat din nou 
la locurile lor de muncă, aceas
ta însemnînd un pas hotărîtor 
spre normalizare. Dar, pînă ia 
acest pas hotărîtor, ciți pași — 
și ce pași I — nu s-au făcut ?l

Primul pas a fost intervenția 
promptă a echipei de salvare, 
imediat după izbucnirea incen
diului. pentru combaterea a- 
cestuia. Intervenție care, după 

de speranță din ultima jumătate 
de secol de istorie a României. 
Sacul cu pomeni oferite electora
tului cu o generozitate populistă, 
nu lipsită însă de interes politic 
de moment, de către guvernul 
provizoriu al Frontului Salvării 
Naționale s.a golit. Ultimele res
turi le-a împărțit guvernul Ro
man, in numele unei palide în
cercări de aplicare a promisiu
nilor demagogice de protecție so
cială. Guvernului Stolojan i-a 
revenit misiunea ingrată de a 
spune lucrurilor pe nume, fără 
cruțare și fără menajamente. A- 
bia acum, cind sacul e gol, ade- 
văru’. crud se spune pe față. Ce 
rezolvă, dacă se acceptă, în ur
ma negocierilor, un salariu mi-

Viorel STllAUȚ 

(Conlmuart in pag a 2-a)

cîte se știe, s-a soldat, cu două 
victime : inginerul , Constantin 
Drăgulescu, inspectorul șef cu 
protecția muncii și a mediului, 
șeful stației de salvare a minei.

E.M. LUPENI

și minerul Emil Suru, șeful e. 
chipei de salvare. Zilele ce au 
urmat au însemnat o luptă a. 
cerbă, eforturi supraomenești 
pentru lichidarea avariei, limi
tarea efectelor sale și normali
zarea producției.

Avaria, evenimentul tragic au 
marcat viața minei, ritmurile 
extracției — mina a pierdut, In 
medie 2500 tone de cărbune zil
nic — dar, au marcat mai ales 
oamenii, viața lor, sufletul lor.

„Nu cred c-a
Relatam, în urmă cu cileva zi

le, despre descoperirea unui ca
davru in pîrîul Morii din Vul
can. Ca urmare a cercetărilor în
treprinse de poliție — cercetări 
care insă nu s-au încheiat — s-a 
stabilit că persoana decedată se 
numește Atudoroaie Costache, 
44 ani, din Vulcan. „Părerea 
mea, a relatat dl. căpitan Florin 
Nicolae, șeful poliției din loca. 
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vă oferă:
— computere, joc pentru copii 130 programe

— casetoloane auto

— dublu radiocasetofon cu orgă lumini

— mohair — cele mai variate culori

— bijuterii din am și argint

— mașini de spalat automatic industriale 330 W

Am avut interlocutori dintre cel 
aflați la locul tragediei, dintre 
cei implicați în acțiunile de li
chidare a avariei. Marcați de 
șocurile psihice ale evenimentu
lui, de eforturile fizice supra
omenești din zilele trecute, in- | 
durerați de moartea celor’ cu 
care au fost umăr lingă umăr in 
fața nenorocirii, de nedreptatea 
destinului constind în condiți
ile tehnice și tehnologice pre- 1 
care care mai fac posibile tn mi
nele noastre asemenea nenoro
ciri, unii, au evitat să abordeze 
anumite subiecte, alții au cerut 
ca tot ce ne-au spus să rămtnă 
confidențial. Le satisfacem do

rința.

Toan DUBEK

■

fost o crimâ“
litate, este că nu a fost vorba de 
o crimă. Cadavrul nu prezenta 
urme de lovituri și asupra Iui 
s-au găsit banii, ceasul, toate 
actele'1.

Atudoroaie fusese dat dispă
rut din 20 decembrie 1991. Se 
pare că, după ce băuse ceva, a 
căzui în albia pîrîului.

Poliția cercetează In continua
re. (Gh. OLTEANU)

Leul, dolarii
Se poate cumpăra valută de la Banca Comer

ciala Româna, fi inia Petroșani. Cursurile de 
schimb sini afișate conștiincios, in fiecare zi, 
la intrarea in clădirea B.C.R. Nimic de zis I 
Numai că valută nu-i. De ce ? Simplu. Poseso
rii de valută o schimbă mai bine „la negru", 
unde prețul de vlnzare jeste superior cu circa 70 
lei la I dolar, comparativ cu cel oferit de ban
că Cine a juce valuta la bancă ? Numai acela 
care are nevoie de vreo adeverință precum că 
a schimbat valută în lei. Și atunci se schimbă 
■urne derizorii. Banca are voie să vîndă. Dar 
ce să vindă, dacă nu are sumele respective ? 
Mai mult, banca poate să vindă numai din în
casările zilei II Ceea ce — rar. «e Intlmplă — 
rămine nevîndut intră în cont și se blochează-

și... ai noștri
Cele sci ise nu înseamnă că banca nu are va
lută, numai că aceasta a fost cumpărată la alt 
preț, inainte de unificarea cui surilor. Dacă ar 
fi vindută acum, banca ar vinde-o în pierdere, 

încă un aspect. Ghișeul de schimbare a valu
tei de la B.C.R. Petroșani nu este prea bine or
ganizat, in sensul că permite ca o persoană să 
afle secretele de depunere ale a’tei persoane, a- 
șezlndu-se, pur și simplu, la rlnd, In spatele a- 
cesteia. Firesc ar fi ca acest ghișeu să asigure 
secretul operațiunilor, printr.o astfel de delimi
tare a spațiului, îneît să permită accesul linei 
singure persoane, celelalte ncputfnd să vadă 
nici o cifră. Odată cu timpul, poate că... (loan 
ȘTEFAN)
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VOTAȚI... MĂCIUCA!
Cînd un om necăjit își caută 

dreptatea, va face o cerere; dacă 
riu i se rezolvă problema, va mai 
face una ți încă una, în speran
ța că i se va comunica ceva. 
Dacă nici in urma acestor de
mersuri nu se rezolvă nimic, o. 
mul nostru va bate pe la diferi
te u.și — că de-astea avem des
tule — ți va solicita audiențe 
pentru că el este totuți un om 
civilizat.

Cum birocrația la noi este foar
te bine organizată, omul are 
toate șansele să... nu-și rezolve 
problema. In acest caz i se va 
cere să mai aducă niște acte, de 
exemplu, o adeverință din care 
să rezulte cînd te-ai născut, unde 
te-ai născut ți... de ce te-ai năs
cut.

Dacă nu va prezenta aceste 
acte, eventual autentificate de 
notariat, cererea i se va respin

ge ca fiind neîntemeiată sub as
pect formal și in fond, problema 
in discuție nici nu mai există.

in disperare de cauză, omul 
nostru va pune mina pe măciu
că sau bîtă, ori alt „argument“ 
contondent și va încerca să-și 
facă singur dreptate. In acest 
caz, va fi condamnat pentru ul
traj cu violență sau ofensă adu
să autorității, ori vătămare cor
porală gravă sau mai puțin gra
vă, în funcție de „tăria argumen
tului".

Și uite-așa, dintr-un om cinstit 
și necăjit am făcut un infractor 
și cu asta i-am rezolvat proble
ma. Că d-aia sîntem stat de 
drept ! Nimănui nu-i este per
mis să-și facă singur dreptate 
cînd avem atîtea „organe".

In schimb, cînd în locul unui 
singur necăjit vom avea sute sau 
mii de oameni necăjiți care vor 

pune mina pe măciucă și o vor 
folosi in mod „constructiv", pro
blemele se vor rezolva rapid și 
nimeni nu va păți nimic pentru 
că ei și-au căutat dreptatea pe

A

In sprijinul 
alegătorilor nehotărîti

care au găsit-o bătută în cuie la 
diferite nivele. în cel mai rău 
caz se vor mai forma cîteva co
misii parlamentare care vor dez
bate (adică vor bate apa-n piuă) 
cauzele care au generat aceste 
acțiuni, ca și cînd ele nu ar fi 
cunoscute.

Concluzia logică șl firească 
pentru a intra in legalitate, ar 
fi constituirea unui nou partid 
politic, mai „dinamic", mai prac
tic și cu obiective foarte concre
te pe care l-aș intitula Partidul 
Măciucarilor. Să vedeți atunci 
cîți membri și simpatizanți va 
avea acest partid; sînt poate, su
te de mii de oameni necăjiți în 
țara asta.

Dacă, așa ca simplu cetățean, 
mă veți alege ca președinte al 
acestui partid, vă promit că vom 
participa în alegeri după urmă
toarea platformă-program:

1. Semnul nostru electoral va 
fi măciuca |

2. Metodele de realizare a o- 
biectivelor noastre vor fi non- 
violența sau în caz contrar, cel 
mai tare din parcare |

3. Obiectivul imediat: vom a- 
lege ca primar, cel mai mare 
mâciucar |

4. Obiectiv de perspectivă: cu 
măciuca noastră-n frunte, vom 
avea succese multe.

Problemele noastre nu le mai 
amintesc pentru că acestea sînt 
atît de multe, încit pot fi înscri
se în cartea recordurilor Guines 
Book și prin aceasta, Partidul 
Măciucarilor va avea suficient 
spațiu de emisie la TV pentru 
campania electorală sub deviza l 
aceeași aromă și gust sublim I

Deci, votați... măciuca ! Ea vă 
asigură să vedeți ceea ce nu ați 
visat vreodată: Italia, Turcia, 
Bîrcea... Mai ales ultima, unde 
se asigură gratuit întregul con
fort

Adrian FERARU,
Cons. juridic E.M. Paroșeni

de zi a Parlamentului

Notă

ușu- 
Valca

i facerilor

a- 
in-

Largi perspective 
cu Polonia

• Scrisoarea adresată Parlamen
tului României de către Liga Sin
dicatelor Miniere „Valea Jiului" 
a fost primită în Adunarea De- 
putaților cu adîncă mihnire și 
consternare, avînd în vedere gra
vitatea faptului relatat Președin
tele Adunării, dl. Marțian Dan 
a evocat tragicul accident surve
nit la mina Lupeni, în urma că
ruia Și-au pierdut viața doi ti
neri salvatori. Exprimîndu-și 
compasiunea, președintele a 
dus la cunoștința Camerei
tenția sindicaliștilor mineri de a 
organiza o întrunire la Petro
șani, pentru discutarea unor pro
bleme legate de extracția hui
lei. La această întrunire ar ur
ma să participe mai mulți mi
niștri, precum și liderii grupuri
lor parlamentare din Senat și 
Adunarea Dcputaților. Parla
mentarii au luat act de tragicul 
eveniment, trecînd cu vederea to
nul nepoliticos și arțăgos al scri
sorii, total nepotrivit cu situația. 
Cel puțin ciudată s-a părut și ini
țiativa de a angaja liderii partide
lor politice in probleme legate de 
extracția cărbunelui. Totuși, a- 
vîndu-se în vedere tristul eveni
ment, s.a convenit să se răspun
dă pozitiv la această invitație. In 
acest sens, președintele Adună
rii i-a cerut explicații d-lui de
putat Valeriu Butulcscu, față de 
situația existentă în Valea Jiu
lui. Reproducem mai jos un scurt 
fragment din discursul deputatu
lui nostru :

„Despre tributul de sînge plă
tit pentru fiecare tonă de cărbtu 
ne v-am mai vorbit șl eu alte 
ocazii. Iertată să-mi fie impieta-

Nmi. ;. i u c mai îndoiește ■ 
(aptul ia Mitocul este al com-r- 
țului pr -atiz it. Șansa unui în
treprinzător dc a prospera în 
afaceri depinde dl cele mai multe 
on de seriozit tea partenerilor 
și de existența unor piețe de 
d fa 'ic igurc. Amba.ada Po
loniei ia București aduce ia cu
noștința celor interesați că. prin 
intermi lini Camerei de C Jmerț 
și Industrie Deva, sc pot stabili 
i iți, economice cu diverse firme 
poloneze, care oferă încălțăminte 
de înalt.i calitate, pentru a<lo- 
le- enți și bărbați, producția fiiixl 
bazată pe tehnologii 
germane — 150 
rar. Mm <•■ . t.i . 
«le af .'. ri;

• T*i- i iniei 
-îmr SA lore 
It Unii cu iot 
genții român ..ti 
d” a< liUiții și t 
o; • Intr. prind' rea 

<1 i Ci i- m ia ini.
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i
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■bile r.<ii

■ ri au fi
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puii, fnlum I Joii 
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li 1i 111 - CC 1 1.1
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Iicc. • Societatea l’EK.POL SRL 
iin Varșovia este o firmă spe

cializată în vinzări de carne și 
produse din carne. Dorește sa’ 
stabilească colaborare în dome
niul exportului și importului de 
carne și preparate din carne — 
colaborare cu abatoare din Româ
nia. • Fabrica de autoturisme 
SA de la Bielsko-Biala 
spre vînzare, ca urmare 
structurărilor efectuate:

— mașini moderne ale 
FĂLCI pentru producerea 
lor; vînzarca integrală a produc
ției de coase, tehnologie, mașini 
ctc; înființarea linei societăți co
mune „joinl ventitre" in dome
niul producției de doare sau alte 
unelte gospodărești. • Întreprin
derea internațională polono-so- 

vieticâ „Miractilum", producă
toare de articole chimice de uz 
gospodăresc șl cosmctică-parfume. 
rie. oferă cosmetice, ca: rujuri, 
farduri p -ntru pleoape, creme și 
emul.ii lichide, șampon, .iile 
produse de parfumerie. Fabrica 
a obținut, in repetate rînduri, 
medalii Ia tîi vin ile din țară i 
a ră imitate

Inform..! ii suplimentare, la bi
roul CCI a județului Ilunciloar.'i, 
<l> ibis ' lini Pi iin.u i, i. I.i
,nn« ■■ ■. teh f<m -i i«ăl.

Candidalura pentru primar, din 
partea Convenției Democratice, a 
domnului avocat I’rip Pompiliu 
este su ținută de : P.N Ț.C.D.,
U.D.M.R., A.F.D.P. și Partidul 

1 iberal Monarhist.

'’ircutnscripf ia. electorală
nr. 8 Petroșani

țea comparației, dar minele Văii 
Jiului au înghițit mai multe vieți 
omenești, decît întreaga revoluție 
română. Situația grea a minelor 
de cărbune trebuie tratată cu o 
mai mare atenție. Ceea ce s-a e- 
tichetat, cu o regretabilă 
rință, drept „fenomenul
Jiului", continuă să fie un focar 
nestins, care uneori erupe vuicaj 
nic, așa cum am avut ocazia sa 
vedem pe viu în cîteva rîncluri.

Scrisoarea minerilor trebuie în
țeleasă ca un strigăt după ajutor. 
Un apel asemănător am primit și 
înainte. Din păcate, el nu a fost 
înțeles la timp. Scrisoarea repre
zintă o invitație de a participa 
la o întrunire organizată la Pe
troșani, întrunire care.și propu
ne, citez, o prezentare corectă a 
problemelor legate de extracția 
huilei în Valea Jiului. Se solicită 
respectuos participarea cîte unui 
reprezentant al fiecărui grup par
lamentar. Personal consider că 
putem răspunde pozitiv la a- 
ccastă invitație. Spre deosebire 
de mineritul altor țări, al nostru 
arc încă un pronunțat caracter 
politic. Mi se pare mai normal 
să vedem parlamentari în mină 
decît mineri în Parlament.

în final îmi permit să vă rea
mintesc că problemele Văii Jiu
lui, deși riguros inventariate de 
comisiile anterior constituite, sînt 
departe de a fi rezolvate. Conti
nuă să lipsească apa, aragazu)- 
agcntul tcrtjiic, carburanții, mai 
nou și energia electrică. Pe 7 ia
nuarie, fabrica de pîine din Pe
troșani avea o rezervă de făină 
pentru o singură zi".

I’ It 1 C IZ IR)

oferă, 
a re-

ECONOMIA FOAMEI
(Urmare din pag. 1)

niin <lc 21000 lei ? Vom trăi mai 
bine, avînd salarii mai mari ? 
Nicidecum I Creșterea salariilor, 
fură acoperire corespunzătoare 
în mărfuri, duce în mod inevita
bil la o nouă creștere a prețuri
lor, iar în cele din urmă la in
flație.

Răul are rădăcini mai 
puici nic ancorate în < 
țării. Restructurările 
din ultimul an au aruncat Româ
nia in urma cu peste două dece
nii, în comparație cu propria ci 
dezvolt <rc. Acum ne raportăm 
inșii, la (•■onomiilf altor țâri, cu 
mult mai dezvoltate. Iar compa
rația est. duroroa i. Plutim a- 
pjo.i|*c 200 |ci pentru un dolar, 
ia aliimbul oficial. Adevărul dste 
< i deci ■'iile de cre dere a salari
ilor no poate ■•■roate din impas. 
Est< nevoie de rh vizii economice, 
caic !.â fie l iabor.de neîntirziat 
in funcție de posibilitățile șl ne- 
ei «.iliițik' roln, a< Iunie ale țarii. 
Gir.. rii i'.. . mi nțin :'îl se mi'ii-

adîncl, 
economia 

economice

țin. Dar în cele din urmă se 
schimbă. Marile probleme ale e- 
conomiel țării rămîn, din păcate, 
nerezolvate. Și se pare că vor 
rămîne la fel și în acest an. A- 
vem nevoie, ca de aer, de pro
grame economice bine funda
mentate pe idei economice știin
țifice, realiste, care să tină sea
ma de interesele majore ale na
țiunii. La ce e bună reforma da
că ne-a adus în sapă de lemn ? 
La ce o bună reforma, dacă am ' 
ajuns pe pragul de Jos al sără
ciei, amăgiți de mirajul că trăim 
într.o țarii 
de tranziție 
tranziția nu 
de protecția
■ ii, cil de cit suportabilă.

Politica are căi ocolitone, 
zîml bunăstarea 'națiunii, 
foamea da ilc a dreptul. Omul 
amenințat direct de foame, de 
șomaj și de inccrlitudinej Silei 
do miinc nu mai are răbda 1 a do 
a face politică. Presiunile sin- 
<li< ale, al oi i li se adaugă și re

7 E nevoie 
da, atunci 

'ace at .iracție 
, care s-o fa-

vi_
Dar

centul demers în 
Ligii sindicatelor 
norilor din Valea 
zintă o speranță că ni se va asi
gura, în cele din urmă, un minim 
de măsuri de protecție socială, 
care să facă cît de cît suportabil 
șocul perioadei de tranziție. Dai’ 
este o speranță pe termen scurt, 
provizoriu. Chestiunea 
nu rezidă numai în 
problemelor hranei și 
zilnic, ci în abordarea și rezol, 
varca gravelor racile care conti
nuă să macine temelia economi
că a țării. O țară bogată cu ade
vărat, își poate permite măsuri 
de protecție socială care să asi
gure un standard ridicat de via
ță. Dar e.‘te oare, țara noastră o 

după
ie
și 

ca
de
Ș»

LCu ?
1

Parlament al 
libere ale mi- 
Jiului, repre-

esențială 
rezolvarea 

traiului

țm i bogată, cu adevărat, 
ce mai bine de doi ani a rost 
fulta cu nerușinare, în fel 
chip, de o mină de profitori, 
re acum inccp sa ne sfide 
pe meterezele unor aface,r 
chiar ale unor partide ) 
Greu .le răspuns.

iabor.de
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In genunchi In fața
Am învățat de la dinsul fru. 

musețea cuvîntului, graiul teilor 
și misterul apelor țară fund. Am 
învățat alfabetul iubirii care în
cepe în umbra sălciilor plingov. 
toare, alunecă pe urmele acelo
rași — și mereu alții — t-neri 
îndrăgostiți, vegheați deasupra 
de incandescentul și tremurătorul 
Luceafăr.

Și tot de la dinsul om învățat 
că nemurirea trece prin veac, că 
drumul astrelor poate fi cuprins 
într-o clipă, că moartea :tu-i de- 
cît preludiul somnului fără vise, 
odihnă adtncă a trupului din

„Nu i-a zis 
hai la

A venit la redacție împreună 
cu fiul său. Bogdan Nicolae, un 
puști de patru ani, frumușel și 
dezghețat la minte. Pe el, tatăl, 
Gondurache Ștefan, l_a adus aici 
nevoia de a-ți descărca of.ul de 
pe suflet Ii ascult. Povestea sa 
se aseamănă cu a altora care au 
trecut prin situații identice.

„...Am venit la Lupenj in 1987, 
Stăteam in concubinaj cu B. Pa- 
raschiva. Bărbatul ei era In puș
cărie. In 23 octombrie 1988 s.a 
născut băiatul... Intr-o zi. în 
1989, cind am venit acasă, n-am 
mai găsit-o. Nu era nici copilul. 
Luase banii din casă, vreo 350 
de lei, ți a plecat. După trei 
sâptumîni am primit o telegramă 
din Iași .ă merg să iau copilul, 
ă-i grav bolnav. M.am dus. Am 

gă*it-o la o soră a ei. Copilul nu 
era bolnav. Rămăsese ea fără 
bani... In 1990 am revenit la Lu- 
pcni. Eu, ea ți copilul. După trei 
săotămini, pe 28 februarie, ea a 
plecat din nou de-acasă. Tot Ia 
Iași M.am dus și eu după ea in 
aprilie. Copilul il lăsase la o 
soră de-a mea, în luna martie. 
Tot la soră-mea mai lăsase și pe 
celălalt băiat al ei, mai mare, de 
nouă ani. Nu, nu.l avea cu so
țul ei. /i cu altul 1 Pe unde um
bla. numai ea Știa. Am dat de

Examenele, 
bat la ușile

F.te ultima șuptămină de 
cursuri la Universitatea Tehnică 
din Petroșani jnaintea sesiunii 
de examene care va începe luni. 
Studenții, îndeosebi cei care se 
respectă, au intrat, deja, in a- 
lertă, întrucît de rezultate se

Domnuui Euinascu
care sufletul izbucnește, țipat 
înalt către zenit,

EMINESCU... univers fără gra
nițe, EMINESCU... apa noastră 
via cea de toate zilele. EMI- 
NESCU... ce cuvinte ar fi de- 
ajuns pentru a-l cuprinde?

!n genunchi, în fața Domnului 
Eminescu, rostesc rugăciunea cea 
mai fierbinte a unui muritor: 
„Revarsă peste noi torentul de 
lumină al privirilor tale, încăl- 
zește-ne cu zîmbetul tău, dăru- 
iește-ne „nopțile tale de patimi", 
lasă-ne să ne închinăm în umbra 
ta, Eminescu.,.a

Mihaela CUCU

nici măcar 
mama!
ea in aprilie. I-arn lăsat ceva 
banj pentru mincare. Pe atunci 
nu știam că e gravidă în o lună 
și jumătate. Am aflat după aia. 
Și incă alte multe. Parcă nu-mi 
venea să cred, pentru c-o duse
sem a biserică și am pus.o să 
jure că n-a avut de-a face cu ni
meni. Și ea a jurat—'* 1

Ceea ce ținem .să sublinia m 
sint efortul, dăruirea și profesi- 
onalitatca cu care au acționat c- 
chipep. de salvatori pentru a 
lichida avaria și a readuce mina 
la normal. Zilnio au acționat, 
după cum ne i informat dl. in
giner Valeriu Temelie, din par
tea comandamentului de lichi
dare a avariei, cite 4 echipe (19— 
20 oameni fit -ne) de salvare ale 
minei și o echipa a Stației cert- 
tr de de -.alvare de la Petroșani. 
Piui a țiurma concertată i echipe, 
tor de salvare, s.au realizat izo
larea zonei de incendiu prin 
îndiguire si innămoiire, srhimba-
i ea soluției de aeraj a toru
lui It pentru ariguram condi
țiilor o-risirii corospunî doare a 
fronturilor de lucT'i in vederea 
Teluăiii ii’ iții piodmtive,
Pentru reuhz>m-a digmdnr și 
a con?ii'!■•! i hipc-

de ♦SiV'-.tOri, Fii si ij nU| mi. 
aeril r. ace ’ia «oțloinud 4lo.it 
plrrâ în apropic’r?»' rortri avaria- 
te, flu treTispai — m cobi' m - 

2000 de saci cu cenușa de 
wmocentralf» ii alic mai«riadc 

ascesare corvArik :îor de. izO- 
îtars I u moi'tai; conducte de 
El șl dr MF I nnrpt Un O I* o 

de peMc 1000 m. AIU

Cnndurache a revenit a Lupeni 
jn vara lui 1991. S-a reangajat 
ca vagonetar la mina Dărpăteni. 
A aflat ulterior că și Paraschiva 
se întorsese în Vale. La Uricani. 
Că stă în concubinaj cu cineva, 
că are ți un copil cu respectivul. 
S-a dus la ea acasă să-i vorbeas
că, să-i arate copilul, pe Bogdan 
Nicolae. „Degeaba, domnule ! 
Nici măcar nu i-a zis la copil, 
hai la mama să te Văd! Acum am 
dat-o în judecată. Prima prezen
tare a fost pe 5 decembrie anul 
trecut. N-a venit. Nu s-a înfăți
șat nici pe 7 ianuarie. Acum s-a 
amlnat pînă la 30 ianuarie. De ce 
să mint, mie mi-a plăcut de ea. 
Da' să nu zică o vorbă de mamă 
la copilul ăsta? Știu că mai are 
alții patru, cu diferiți bărbați și 
încă doi cu bărbatu-său legitim, 
dar, orișicum, o vorbă, putea să-i 
spună și la ăsta micu’. Nu-i așa ?“

Gheorghc Ol.TE.ANU

cioocîoc, 
studenților
păstrează sau nu, se obține ori 
nu bursa de studii și cea de me
rit (cîți o au). Deocamdată au 
loc notările la disciplinele care 
nu se finalizează prin examen 
după primul .semestru al anului 
universitar.

Cine salvează
La Începutul anilor ’80 a aparut în librăiii 

o carte dedicată activității formațiilor Saha- 
mont din țară, înlitultita „Șalvâpiontiștii oameni 
intre oameni". Departe de a fi o hiperbolă sau 
o metaforă, tit'ul cărții reflectă in conținutul 
sau o realitate și un adevăr de necontestat. A- 
cești oameni, pnni de cuiaj și dăruire de sine, 
pregătiți pentru a interveni oricând in ajutorul 
celor accidentați pe cărările munților, sint, prm 
suma calităților lor, cu adevărat oameni intre 
oament

Formația Saivamont din Petroșani, una din
tre primele înființate în țară, s-a confruntat 
de-a lungul timpului cu multe situații dramatice, 
fiind solicitată în numeroase acțiuni de salvare, 
unde în multe cazuri, „miza" însemna viața 
unor oameni. Buna pregătire și seriozitatea cu 
care s.a implicat în aceste acțiuni, au adus 
formației rezultate încununate de succes.

Căliți în climatul specific muntelui, bine 
antrenați, modești și cu suflet mare, membrii 
formației Saivamont din Petroșani au răspuns 
întotdeauna prezent atunci cînd cineva a lansat 
un S.O.S.-, într-o situație ce reclama ajutor. Deși 
obișnuiți să înfrunte multe obstacole ale vieții, 
se pare că acum, chiar ei, salvamontiștii, au 
nevoie de ajutor. Lipsa de fonduri, dar mai ales 
lipsa de interes general — boli cronice la nive
lul întregii societăți — au ajuns să afecteze și 
activitatea de salvare montană. Chiar dacă este 
o activitate ce se bazează mult pe voluntariat,

Salvamontul ?
pe dragostea față de oameni și natură, aceasl 
se cere mai mult sprijiniră de către cci care a . 
obligația să o facă. Considerăm prin aceasta < a 
nu cerem prea mult Primăriei în invitația de-a 
privi mult mai serios problemele formației Sai
vamont. C-hiar dacă nu există o lege care m 
„constrînga" la așa ceva, să o facă măcar din 
aceleași sentimente care ii animă pe tinerii sal- 
vamontișli.

Nu vom face acum un inventar cu problemele 
de care se lovesc aceștia, deoarece ele sint cu
noscute de cei în măsură a le soluționa. Dar 
despre rezolvarea lor n-au primit nici o veste. 
Cu vorbe și promisiuni orice activitate rămine 
doar un discurs frumos.

Ne aflăm la poalele unor munți, la răspîn- 
tia unor importante trasee turistice și, în 
aceste condiții, prezența formațiilor Sai
vamont este obligatorie. D ir un înalt profe
sionalism nu poate fi atins decît cu un efort 
concertat din partea tuturor factorilor ce pot 
concura la buna reușită a acțiunilor de salvare. 
Luna decembrie a oferit din păcate două exem
ple, în care lipsa sprijinului acordat Sa’vamon- 
tului a avut consecințe nedorite. Vom reveni 
pe marginea acestui subiect, așteptînd ca fap
tele să găsească răspunsul la întrebarea: Cine 
salvează Salvamontul ?

Sorin OPREA

PRODUCȚIA SE NORMALIZEAZĂ
(I rtnare din pag. 1) li ansportarea materialelor, cît 

și realizarea construcțiilor speci
ale au cerut, pe lingă eforturile 
deosebite, învingerea condițiilor 
vitrege din subteran: a fumu
lui, a temperaturii ridicate, a 
gazelor rezultate din ardere, a 
unor pericole care pîndeau din 
cotloanele minei.

Realizarea lucrărilor de îndi
guire a produs izolarea zonei 
cuprinsă de Jar și flăcări, per- 
mițînd reluarea activității pro
ductive. Prin acțiunea conver

gentă, acerbă, a celor angrenați 
in lichidarea avariei, pericolul 
cel maro, de care toți erau con- 
șticnfi. nu s.a produs — MIN X 
Nli S_ \ ÎNCHIS. Normalizarea 
i f ■•divă mai cere, desigur, cile-
va zile de eforturi pentru relua-
rsa activi1 ații r ’r • icliV i- la toate
fi ou in o |e produci i vc, efoi Im i
ine?' nle in i:>ndiț! ile |»> i tionăril
bl a ai ilor miniere, după zilcde do
■m ignare. de rprir e .1 a van- a i i-
lor. In i 11 il CV’Ji miori i m di uit
.o ,i c !(,| a i cr.t re- ■■■tiv i.
tim 1 ian miri0, a unui 1ir i1
i ii in slraiul .1/11 ■ ire a if' r al

li vi late i se. Io, ui m 11. finii, de

3 zile i’, in luci ăi ■te d. ■ 1 zi > i:11 o

și iniiiirm ii im, ac! iviWfS 1 pio-
diicli'.ă a foțt. tel ■i . .1, i.lcmmn-
d.iia, :n f egim sp< s l.d.

Producția se normalizează. 
Dar îndurerarea, mihnirea și in
certitudinea rămin. De ce atîtea 
victime ? De ce primitivismul și 
sărăcia în mijloacele de comba
tere și mai ajcs de prevenire a 
focurilor, a incendiilor? De ce 
nu există aparate și instalații de 
alarmare în cazul unor pericole? 
De ce nu dispun minele de in
stalații de incrtlzare cu azot ? 
De ce nu sint fonduri pentru 
investiții, pentru realizarea lu
crărilor strict necesare, a siste
matizării minelor, a creșterii 
gradului lor de securilafe — a 
oamenilor și zăcăminlului — și 
depășirii efectelor din ,,epoca", 
ale ritmurilor draconice de ,ex. 
ploui ire, ale ,,luptei” pentru
■ arbune cu orie, preț 71

Aceste intrebari și multe dle- 
le mențin miluirea, inecrlillldi-
■ dle, pentru ui menim riscul și
|)i‘l ir Olf ’e So llllll (i l pr.l’enț t
eoni ■i 'i ll i 11 ' i TI 11 o și pai la
in* h' (I-' ■ III \ d' ,l dliului — mi-

■iii Ci la im pulul ,ii?l,imi n ii, i.i
1 i,A . ■ a 1 > Iu il dor nu-

Ec» î ' ■>. .1 1,1 am a o i iu 'i-imt
< c. | 11) silul i-.i 1| ' | HI 0 . Il >l d' i

i 1' lor pielii e p - )>

mu»: ' 1 1 vi a ; • ,*f|l ■ '..O

COMUNICAT
I. In ziua de 11 ianuarie a avut loc la Petroșani Congresul 

Partidului Renașterea și Independența României, convocat la ce
rerea Consiliului Director Național, conform articolului 10. alia. 
2 din Statutul partidului. Au participat reprezentanți ai filiale
lor județene și ai unor organizații locale ale partidului din în* 
treaga țară. S-au analizat: activitatea desfășurată de Consiliul 
Director Național de la înființarea partidului și pînă în prezent, 
unele probleme curente din viața partidului privind orientarea 
și strategia sa politică in alegerile locale și generale.'A fost ales 
noul Consiliu director. Noul Consiliu director aprobat de Con* 
gros, arc următoarea componență : 1 Scbcstycn Augustin, avocat, 
președinte; Păun Ion, of. sanitar, vicepreședinte, Dăbulcanu Ion, 
inginer pensionar, vicepreședinte, Mihalcea Gheorghe, inginer, 
vicepreședinte, Ion Muntcanu Necuiai, profesor, secretar genera), 
Armioni Doina Tustea, consilier, l’iscoi Valcrin, consilier. Sandu 
Spiridon, consilier, Epure Ion, consiliul, Ciocan Ion, consilict, Bur
tea Liviu, consi’ier. Congresul a validat propunerile privind mo
dificarea slatutului și platforma program a partidului, funcție de 
noile realități Interne și internaționale.

1. Cu privire la Comunicatul apărut in ziarul „Zori noi“ din 
Petroșani, din data de II ianuarie, dat de domnul Armean Nistor, 
acest, constituie un blum pentru fo tul președinte al parlidlllu 
Domnul Armean Nistor a losl susp. udat in zin.i de 10 ianuaiie 
l'ioj de Consiliul n ițimial, din ac suta l'um ție. Congr tul a vall- 
lat .ir oend ' *a .i a h>>1,11 it c\e111■ i c i .ie si ■ 11a din 1 în Im de

P’ud.i dlllul.
UI. Cct li ei membi i .,ii p.irt; liii’ii iiiiimți de domnul Arin

m a.: e ul Con «.iui iriții.Hiiil (1 lâbiil'-.’imi hm» pi i o; ’’ • a.

S!.im l.m.d ,iii m f...t ' hi ‘ilt.iîi ic »‘a i-‘ i i i . i ■

si »■ ricz'i d» ml m u' ui ; •' ,7fi . • •*, 11’ ;ii )tl Hiri |I. i a >. i, 111 J
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
DIN NOU TENSIUNI 

IN REPUBLICA MOLDOVA

Situația din Transnistria nu s-a 
dezamorsat încă. Separatiștii din 
această așa-zisă republică, de pe 
malul sting al Nistrului conți, 

nuă să facă zile negre autorită
ților de la Chișinău, lupta poli
tică luind de multe ori forme
le luptei armate. Îngrijorat peste 
măsură de perpetuarea luptei 
a! m.iie, președintele Republicii 
f.’ ■ ova, Mircea Sncgur a adre- 
-..<t președintelui Federației Ruse, 
3 >ns Elțin o telegramă în care 
exprima protestul guvernului 
M • 'ovei pentru încălcarea con. 
tinua a ordinei constituționale 
le către separatiștii rusofoni, 

care, ajutați de trupele sovietice 
>1 de cele ale ministerului de 
interne sovietic blochează în con- 
( nuare drumurile de acces spre

Republica Moldova și fac noi 
victime în rîndul forțelor de or
dine constituționale ale guvernu
lui de la Chișinău. Autoritățile 
din Moldova consideră aceste a- 
tacuri la adresa ordinii de drept, 
o încălcare flagrantă a principi
ilor de independență și suverani
tate pe care Moldova și le.a cîș- 
tigat și au fost recunoscute, in
clusiv de guvernul Federației 
Ruse.

in

NOSTALGIA 
DUPĂ GAMSAHURDIA

Situația din Gruzia rămîne 
continuare încordată. Zeci de mii
de manifestanți demonstrează 
zi’jiic pe străzile capitalei Tbi- 
lisi cerînd demiterea autorităților 
militare instaurate prin forță în 
republică și îndemnînd populația 
civilă să nu se supună ordinelor 
acestora. Preluarea puterii de

către militari și opoziție, după 
fuga președintelui Gamsahurdia, 
nevoit să părăsească puterea și 
țara, după cîteva luni de război 
civil cu opoziția, este caracteri
zată drept un puci militar orga
nizat de opoziție și armată în 
vederea destabilizării țării. Mai 
mult decît atît simpatlzanții fos
tului președinte, fugit, după cum 
se știe în Armenia, cu încă vreo 
cîțiva colaboratori apropiați, dar 
și cu vreo 27 kg de aur, nece
sare pentru fuga și viața viitoare 
în occident, au început să facă 
înscrieri de voluntari înarmați 
pentru readucerea la putere a 
președintelui constituțional ales. 
Gamsahurdia a cîștigat anul tre
cut alegerile prezidențiale cu o 
majoritate de 87 la sută învin- 
gînd net contracandidații săi, re
prezentanți ai opoziției.

MICA PUBLIC I T A T E

S. C. „ENIGMA COMPROD IMPEX" SRL
distribuitorul autorizat al renumitei firme

CHRISTINE VALMY
anunță că vă oferă în curînd următoarele produse j
■ ÎNTREAGA LINIE DE PRODUSE LYOGENICE 

PENTRU ÎNGRIJIREA TENULUI CARE AU CUCERIT 
IN
FI

S.U.A. ȘI MULTE ALTE ȚARI, REPUTAȚIA DE A 
CELE MAI BUNE Șl MAI EFICACE DIN LUME.
■ O COLECȚIE UNICA DE BIJUTERII, ELEGANTE 

SOFISTICATE OFERITE LA PREȚURI ACCESIBILE,ȘI
FLACTATE CU AUR DE 18 KARATE.

Informații suplimentare la sediul firmei din strada
Republicii nr- 74 (fostul magazin Expo-Mobila). (4731)

HOROSCOP
VÎNZĂRI

VIND dormitor, stare foarte bună. Preț: 150 000 lei. Informa, 
ții, după ora 20, la telefon 41849. (4749)

VIND stație 2 x 100 W plus boxe pentru voci, instrumente 
sau sonorizare. Telefon 44679. (4724)

VIND casă, strada Gh. Barițiu nr. 22, Petroșani. (4737)
VIND instalație gaz autoturism din import, 

Republicii 109/2. (4744)

SCHIMBURI DE LOCUINȚĂ
SCHIMB apartament, 2 camere, Lonea, cu 

camere, Petrila, zona Căprioara, Relații, Lonea.

SCHIMB garsonieră, 1 Iunie, bloc 1, sc. II, ap. 1, cu aparta
ment, 2 camere. Telefon 44422. (4728)

DIVERSE

Casa de Economii și Consemnațiuni 
anunța noi dobînzi pentru 

anul 1992

nu

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
îngrijorarea dv. e indreptățită. 

Se preconizează o cernere a va
lorilor.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

La drum lung, durerile sînt 
mari. Aveți nevoie de un „sti
mulent'* special.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Un cîștig neașteptat, ca o moș
tenire, va fi. mărul discordiei în 
ittrru) a dv.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă nu vă doare nimic,
▼6 grăbiți la medic. Impresia 
îmbolnăvirii îmbolnăvește.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai) 

înălțare și cădere, optimism 
și deziluzie — cele 4 puncte car
dinale ale zilei.
’ GEMFNI

(22 mai — 21 iunie)
O lectură incitantă va reînvia, 

fn , Înclinația spre aventură.
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
Se pare că veți avea proble- 

' >e cu... burtica.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Lipsa îndelungată provoacă 

ebi nu ir. ța cu un loc gol...
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Pălăvrăgeala inutilă, pe mar- 

g.nca unui „caz** clasat reali
mentează vechi resentimente.

BAI. \NȚA
(22 »ct)t- mbrie — 21 octombrie)
Epilog comic la o idilă care 

țț- Înfiripase la modul serios.
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
O prea mare încredere In for

țele proprii conduce întotdeauna 
li concluzii eronate.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Atenție la „colac" ți nu Intin- 

deți coarda I

Actualități. 
Calendarul zilei. 
Film Manie familii 
TV5 Europe. 
Ora de muzică. 
Virsla a treia.
Muzica pentru părinți 
Actualități.
Civilizația m infană 
Preuniversitaria

MIERCURI, 15 IANUARIE
10,00
10,20
10.30
11,10
12,10
13,00
1330
14,00
14,20
15,00
15.30 Cursuri de limbi străine.
1630
16,50
17.15
17.35
13,00
19.30
20,00
20.35
20,45
21.15
22.15
23,00

Forum.
Cultura în lume. 
Reflector. 
Patrimoniu.
Studioul electoral 
Desene animate 
Actualități.
Sport.
Studioul economie. 
Simpozion.
Studiouri teritoriale. 
Actualități. Cronica Parln- 
mcntuluL

nouă Petroșani,

apartament, 2—3 
317/9. (4747)

Societatea Comercială „Lugoja Select-Service" — S-A. anga
jează tinichigiu calificat.

Relații la sediul societății din strada Dărănești nr. 36, Petro
șani sau telefon 45522. (4726)

ÎNCHIRIEZ garaj, zona Brazi, strada Crizantemelor, bloc 10, 
sc. 1, ap. 5, Vulcan. (4740)

TINAR, 18 ani, caut gazdă. Răspund la telefonul 44301, Intre 
orele 17—19. (4742)

PIERDERI
PIERDUT carnet student nr. 10477, eliberat de V.T. Petroșani. 

11 declar nuL (4727)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Velicu Dan, elibe

rată de Uzina de preparare Petrila. O declar nulă. (4738)
PIERDUT carnet student pe numele Vieru Gabi, eliberat de 

U.T. Petroșani. I] declar nul. (4741)
PIERDUT contract de închiriere pe numele Mitrică Ilie, eli. 

berat de RAGCL Petrila. II declar nul. (4746)

DECESE

FAMILIA îndurerată anunță dispariția după o scurtă suferin
ță a dragului lor

t 1IICEAC MIII AIL
fost director economic la Universitatea Tehnică Petroșani, 

înhumarea, 15 ianuarie, de la Biserica Evanghelică, ora 
(1735)

li.

LENUȚA și Nicu Bădică aduc un ultim omagiu celui care a 
fost un minunat cuscru

CIIICEAC MIIIAIL
Sincere condoleanțe familiei 11735)

COLECTIVUL Inspectoratului de stat pentru proiecția mun
cii cete alături de familia îndoliată prin pierderea celui care a 
fost

CIIICEAC MIIIAIL. 
șl transmite sincere condoleanțe. (4736)

LOCATARII blocului 59 B, scara II aduc un ullim omagiu 
celui co a fost

CIIICEAC MIIIAIL
Ii vom păstra o veșnică nmintlre. (4739)

COLEGII de la dispeceratul RAGCL Petroșani sini altăuri de 
colegul lor Ursu Constantin, in durerea pricinuită de pierderea 
tatălui.

Sincere condoleanțe familiei. (1732)

COMEMORARE

IN GlNDUfflL.E noastre de fiecare zi. un loc de dragoșta și 
neuitare pentru bunul nostru soț și tatu

GLIGA 1OAN 
plecat In lumea neclintitei tăceri arutn 5 an.

Soția, fiul și fiica. (4733)

In cadrul măsurilor de protejare a economiilor popu
lației depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni se în
scrie și aceea a sporirii dobînzilor acordate la depunerile 
pe diferitele instrumente de economisire.

In acest scop în condițiile liberalizării prețurilor. 
Casa de Economii și Consemnațiuni informează depună
torii săi că începînd cu 1 ianuarie 1992 dobinzile ce le va 
acorda la depunerile populației vor crește substanțial a- 
jungînd la:

— 25 la sută la depunerile pe termen de cel puțin 1 
an, față de 10 la sută în anul 1991;

— 18 Ia sută la depunerile la vedere și în conturile 
curente personale față de 6 la sută în anul precedent;

— 12 la sută la obligațiunile CEC cu cîștiguri față de 
4 la sută în anul trecut (sub formă de cîștiguri).

Protejarea depunerilor Ia CEC ale populației consti
tuie o preocupare permanentă a Casei de 
Consemnațiuni.

S.C. DISCO-BAR SERVICE
PETROȘANI

Economii și

S. R. L

angajează tinere pînă la vîrsta de 20 ani
Dc asemenea, angajează mecanic auto.
Relații suplimentare Ia sediu: Disco-Bar (Parîng). 

<4743)

S.C. DISCO-BAR SERVICE S.R.L 
PETROȘANI

ANUNȚA':

deschiderea unui nou local al Societății in fosta 
Braserie Minerul

Braseria este deschisă între orele
Vă oferă zilnic :
— ciorbă de burtă
— grătare
— mici
— băuturi alcoolice, bere, citrice

Vă așteptăm! (1743)

10-- 22 în fierar* ri.

Exploatarea minieră Petrila Sud
încadrează direct sau prin transfer: dcscrvent 1F11ON
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