
CĂRBUNE ’92
UN DEBUT CE AR PUTEA FI DE BUN AUGUR î Pu/su/€)\//ef7/i
■ Extracția medie zilnică de cărbune, pe ianuarie, 

este superioară cu peste 2000 tone, celei din luna prece
dentă.

■ Opt, din cele 13 exploatări miniere au extras mai 
mult cărbune decît programul stabilit.

■ Au fost livrate suplimentar aproape 10 000 tone 
huilă energetică și peste 300 tone brichete.

■ Productivitatea muncii a Înregistrat sporuri la 
toate exploatările, inclusiv la nivelul RAH.

■ Media zilnică a posturilor plasate in cărbune pe 
luna ianuarie a fost cu 81 mai mare decit în decembrie.

■ In ianuarie, s-au înregistrat cu 265 nemotivate pe 
zi mai puține decît în decembrie, iar foile de boală au 
scă7»t cu peste 100 pe zi.

Dup»i luna decembrie, cu o pro
ducție sud nivelul realizărilor 
meuu pe la»l, prima luna a a- 
nu.uj 1JU2 promite sa fie de bun 
aug-r. Ecrjcția medie zilnică pe 
Valea Jiu.ui a fost cu peste 2000 
tone superioară celei din decem
brie. A crescut plasarea frontu
rilor de cărbune cu 81 posturi pe 
zi. rezultat firesc al reducerii 
numărului de nemotivate, de la 
media zilniră de 1807, în decem
brie. la 1693 în ianuarie. S-a re

dus cu peste o sută pe zi și numă
rul foilor de boală și cu aproape 
20 cel al Învoirilor.

Tot o consecință a ameliorării 
stării disciplinare și a creșterii 
intensității muncii, productivitatea 
muncii la majoritatea exploatări
lor miniere a înregistrat salturi 
semnificative Îndeosebi la Pe- 
trila, Paroșeni. Vulcan și inclusiv 
pe RAH. Eforturile minerilor, 
conjugate cu cele ale preparatori
lor, s-au concretizat într-un rezul

tat semnificativ și la două sorti
mente ale producției nete: s-au 
livrat suplimentar beneficiarilor 
In cursul lunii ianuarie 9771 tone 
huilă netă energetică și peste 300 
tone brichete.

Opt din cele 13 exploatări au 
încheiat luna ianuarie cu progra
mul de producție depășit, cele 
mai bune realizări- înregistrînd 
minele Valea de Brazi, Uricani, 
Cîmpui lui Neag, Vulcan, iar ex
ploatările Petrila Sud, Paroșeni, 
Bărbăteni și Petrila au Încheiat 
și ele prima lună a anului cu 
plusuri de producție.

O remarcă specială merită re
venirea la linia de plutire, după 
lunile de stagnare, a minelor 
Vulcan, Uricani, Petrila, Clmpu 
lui Neag, iar minele Paroșeni 
și Valea de Brazi perseverează In 
nota obișnuită. Eforturi deosebi
te s-au depus Ia Vulcan și Ia 
Dllja pentru realizarea progra
melor de asanare a focurilor de 
mină si recuperarea unor capa-

Ioan DUBEK
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— OCUPAȚIA ?
— ȘOMER...

A vorbi despre șomaj, ca des. 
pre o perspectivă certă a mul- 

' tora din Valea Jiului, e, poate, 
puțin exagerat, deși există voci 
Icare susțin că, nefiind capabili 

de schimbare, soarta ne e pece- 
I tiuită. înclin să cred, totuși că 

greșim, atunci cînd ne plîngem 
ide bani și nu de minte. Propa

ganda electorală de pină mai 
ieri ne-a bombardat, din toate 

3 direcțiile, cu multiple promisiuni, 
( care de care mai hazardate, toate 
Îavînd insă un numitor comun

— „cu condiția să fie fonduri" 
, De unde 7 S-a uitat oare bancul 

acela cu evreul care, pornit in 
' lume, să-și caute norocul, între. 
’ ba, in flecare port unde debarca : 

„Am trei grăunțe, ce să fac cu 
ele, ca să cîștig bani?” Intr-un 
loc i s-a răspuns că acele trei 
boabe, puse în pămint, vor da de 
o sută de ori pe atîtea ș.a.m.d. 
Evreul a fugit imediat... Abia

acolo unde i s-a răspuns : „Dă-le 
unei păsări sau aruncă-le, tot 
una-i !" a rămas. De ce 7 Pentru 
că avea ceea ce le lipsea celor
lalți — puțină minte...

Totalul șomerilor din Valea 
Jiului — 1 316, din care I 216 fe
mei — raportat Ia numărul per
soanelor apte de muncă, repre
zintă un procent încă neînsem
nat. Amenințarea cu un nou val. 
din partea preparațiilor, a rămas 
literă moartă, probabil și dato
rită strădaniei minerilor de a 
dovedi ce pot... Faptul că', din 
acest total, 342 (319 fete) sînt ab. 
solvenți de liceu, care n-ati apu
cat încă să lucreze, iar 61 (43 fe
mei) sînt oameni cu studii supe
rioare ar trebui totuși să dea de 
gîndit, atît celor care se ocupă

Ștefan CIMPOI
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ANC. ETA NOASTRĂ

S-3U , evaporat" J de butelii
Am .pirat că, odată cu introducerea tichetelor pentru bute

lii, se va face ord,ne. Aș, ți-ai găsit! Continuă practicile vechi, 
după cum se va vedea mai jos. S-a prezentat Ia redacție domnul 
Ionel Brf. bu. din Petroșani, strada Aviatorilor, nr. 23 A, sc. I, ap. 
3. Domnia i a dus butelia la centrul din cartierul „Aeroport" in 
ziua de 2 ,ie< -ml.rie 1/)1. Nu erau butelii pline și, așa cum pro- 
efr-iau t<.>, c tăp n;i. a lasat-o la de, oz.t pină cînd ii va veni rin. 
dui să o rirl.ee p inâ. I s-a eliberat tichetul nr. 1692 care poartă 
p. rever il au parafa gestionarului de atunci, domnul Nicolae 
C. i s.i. intre timp, un inventar efectuat de primăria munici
piului a scos la ivea ă o lipsă in gestiunea domnului Cătălină de 
pe te ti) de but- '.i. S-au „evaporat". Depozitul a fost închis, ges
tiunea lichidată, iar cercetările privind lipsa, continuu. Domnul 
Barbu. pensionar, avind soția grav bolnavă, a rămas și el, ca și 
ceilalți treizeci de cetățeni, fără butelie. Se slujește de un reșou 
pentru a fi -rbe o ciorbă sau un ceai. O butelie costă mii de lei. 
Omul nu are de unde să-i d- a și nici cui, pentru că buteliile de 
aragaz nu te mai repartizează prin primărie, ci pe cu totul alte 
căi, astfel că orice evidență a repartizării lor a dispărut. Avem 
știri neconfirmate despre persoane care, profitînd de debandada 
In livrarea buteliilor de aragaz către populație, s-au procopsit cu 
cite două. trei. . Și se pare că știrile se confirmă din moment ce, 
din 30 de păgubași, numai unul se piînge.

Al doilea exemplu, tot din „Aeroport". Urmare a desființării 
depozitului, livrarea buteliilor se face in curte, ca punct volant. 
De ce nu se organizează mai multe puncte 7 Domnul Gbeorghe 
Monete, miner pensionar s-a oferit, spre exemplu să se ocupe 
gratuit de organizarea unui astfel de punct. Omul locuiește pe 
strada „Păcii" S-a înscris pentru butelie la fostul depozit. In luna 
octombrie. A font inspirat că n-a lăsat-o acolo pentru că s-ar fi 
numărat si dumnealui printre cei păgubiți. Acum — omul a lipsit 
din localitate un timp, tot din motive medicale — s_a înscris din 
nou la punctul volant din curtea fostului depozit Sînt două serii 
de înscrieri. Una se închide la nr. 3 000 și alta a ajuns la peste 
1 500. Domnul Monete are numărul 1 200 In cea de-a două serie. 
Din prima serie s-;ra livrat vreo 8—9 sute. Tn ritmul ăsta, deși 
cu Ucisele, domnul Monete va primi butelia plină prin luna mal. 
Omul s-a adresat primăriei. I s-a răspuns că aici există toată 
bunăvoința de a deschide noi puncte volante, In cartierul „Aero
port" (n. rcd. : măcar încă două), dar nu vrea domnul Bogar, 
șeful depozitului de la Vulcan. Că de Ia primă, ie există toată 
bunăvoința, am verificat personal și am constatat că afirmația 
este reală. Oameni care să organizeze punctul volant sînt, con
diții sînt In cartier. Nu știm opinia domnului Bogar. Adresăm. în 
numele locuitorilor cartierului „Aeroport", prin ziar. Invitația 
domnului Bogar de a vizita punctele volante din acest cartier, dar 
să o facă In zi de livrare a buteliilor. Poate că așa va cunoaște 
realitatea și domnia sa.

Sintr-m curioși care este opinia domnului Bogar. Eventual 
dacă nu are ce să ascundă, ne poate invita și pe noi, și primăria, 
la vizita domniei sale în cartierul „Aeroport". Concluziile s_ar 
putea să fie interesante.

lonn ȘTEFAN
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Cotidian te opinie și mini (nație ai ^an Jiului

Societatea Comercială D.M.V. — 
alimentație publică S.R.L.

Livrează eo-gros următoarele produse: dulciuri, ca

fea, băuturi alcoolice, țigări, băuturi răcoritoare, electro
nice și mărfuri industriale.

Relații; lelefon 43165, str.’da 22 Decembrie, nr. 17 

fBar „Faliment’*).

Tclefax 935 — 43165. (208)
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Primim la redacție I
PRECIZARE ;
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In legătură cu RELATAREA 1 

APARUTA IN „ROMANIA LI- . 
BERA“ nr. 586/11 02.1992. domnul i 
ing. Sfoicuța Ghoorghe, candidat ’ 
independent la funcția dc primar i 
al Municipiului Petroșani — ră- ' 
mas in cursa electorală pentru al I 
doilea tur de scrutin — informea- j 
ză alegătorii că nu aparține nici ■ 
unui partid politic .și nu împăr- | 
tășește idei exlremiste — națio
nalist — .șovine. Comentariile po J 
această temă făcute de reporte. • 
rul Florin Mircea Corcoz pre- | 
cum șl în alte cercuri locale, sînt I 
răutăcioase și tendențioase {

In ceea ce privește relațiile cu ( 
Liga Sindicatelor Libere a mine- ■ 
rilor din ValAa Jiului și cu dom- I 
nul Cozma, acestea sînt nule. . 
Nu_l cunosc pe lider decît din 1 
aparițiile sale la TV.

în paiț. a 4-a
PROGRAMUL T.V 

ți 
horoscop

Stafia monarhiei n-are o tihnă
Ne-a invadat chioșcurile de vtnzare a ziarelor în plină cam

panie electorală O foaie tipărită sub denumirea „România Viitoa
re", care s-a oferit cititorilor gratuit. Ceea ce e ciudat, stîrnind 
nedumerirea, procedurile legale cu privire Ia editor și tipografie 
nu sînt tipărite. Te dumirești despre ce e vorba abia după lectură. 
Dar cei din vîrsta a treia recunosc In figura prezentată drept ilus
trație de mari dimensiuni, pe ambele fețe ale tipăriturii, poza 
cx-regelui Mihai I de Hohenzolern. O stafie a reprezentantului 
fostei monarhii din perioada unor vremuri revolute a istoriei 
zbuciumate a românilor.

Sub titluri bombastice, cum ar fi „România Viitoare restabi
lește adevărul istoric", se vehiculează cu litere de o șchioapă idei 
care vor să forțeze o imagine falsificată a Istoriei. Datele istorice 
prezentate cititorului au o sursă anonimă, se datorează, cum su
bliniază chiar autorii lor anonimi, „colaborării mai multor cadre 
universitare". Nu se amintește nimic de istoria multimilenară a 
poporului nostru. Anonimele „cadre universitaro" iși cantonează 
expunerea doar în perioada celor 40 de ani cit a durat monarhia 
In România. Perioada scurtă, dar bogată In realizări a domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza, este minimalizată, scoțîndu-i-se in evi
dență doar greșelile. In schimb, este ridicată în slăvi perioada 
domniilor prinților germani de Hohenzolern, străini dc neam, care 
culminează cu cea a lui Mihai I. Carol al 11-lea, despre care știa 
nu numai o întreagă țară, dar și străinătatea, spre rușinea noas
tră, că este un mare amator de aventuri amoros e cu putane de 
ocazie, este idealizat ca om politic animat de o puternică dra
goste de țară. Despre dictatura regală din timpul Iui, care a fa
vorizat afirmarea mișcării legionare fasciste cu consecințe atît de 
tragice, pentru țară nu se amintește decît în treacăt Despre re
gele Mihai se încearcă, de asemenea, acreditarea ideii că ar fi fost 
un marc patriot român, animat dc dorința de a salva țara de la 
dezastru in anii de marc cumpănă ai celui dc al doilea război 
mondial. Nu sc pomenește în ,ă nici un cuvlnt d< - pre faptul că 
viața mareșalului Antonescu, un mare și adevărat patriot, n-a fost

Viorol STilAUȚ
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IARNA CAR Șl VARA SANIE
Omul guspjuai s-iidește încă de acum, deși 

ala.a c zapa.ia și temperaturile aerului int nu 
o ik.ui sub zero grade, la ceea ce va lace la 
vară. Nu puțini sînt aceia care și-au propus 
su-ji construiască fie o casă <Je ouihnă in zona 
aipină, lie un magazin, fie o locuință in orașe. 
Alții se gindesc să renoveze și să extindă ceea 
ct au In prezent. Nc-am pus t.șa.iar in postura 
celui care are nevoie de materiale pentru con
strucții și iatâ-ne 'a depozitul din Petroșani al 
8<>cietății comerciale „Conlemn**  S.A. — Deva. 
Cc putem cumpăra la această oră si care este 
prețul aproximativ ? Nc răspunde la întrebare, 
cu amabilitate, șeful depozitului, doamna Lucia 
Oprea. „In depozit există în stoc plăci aglome
rate fibroase — circa 2 900 de coli, in doua sor
timente. avînd prețul de 39 și. respectiv, 61 dc 
Ici coala. Există, de asemenea, coturi pentru 
sobe din teracotă — 50 de bucăți, 81 bucăți 
socluri pentru teracotă, plăci aglomerate lem
noase — tot în două sortimente, cu 1 512 și. res
pectiv, 1 350 lei placa, trestie — 480 de plăci, 
ramificații și coturi din fontă și vreo trei si- 
foane. In ziua documentării sosiseră și ui mau 
a fi puse in vînzare 1 200 de ?oii geam de 4,5 
mm. Mai pe românește spus, nici cit să constru
iești un coteț. Lipsesc : cimentul, varul, ipsosul, 
ferestrele, ușile, cheresteaua, cărămida, cără
mida >,motă. plăcile de teracotă, bolțarii și cite 
altele. Adică materialele strict necesare nu-s. 
J..1 depozitul din Dexa mai „vin" de unele, de

CĂRBUNE
(Urmare din pag. I)

«duți de producție; păcat că la 
Di ;a revirimentul se mai lasă 
așteptat. ’J ot dfn cauza focurilor 
endogene stagnează producția, 
In [>of;da eforturilor depuse, iu 
•nin.i I.iipcni, . arc a încheiat lu- 
n., ianuarie <u o restanță de 
p te 26 600 tone, opro.u>e întrea
ga r. stanță pe RĂII, jn aceste 
condiții, p’<>gr.imiJl de extracție 
pe luna ianuarie a fost realizat 
in proporție dc 92,9 la sută. La 
re.tonta pe prima lună a anului 
au ontnbuit, desigur, și alte 4 
exp'oatări: Aninoasa, cu 4319 to
rn, datorită dereglărilor interve
nite in pi,
c.i'iz. n 
ev uni

rii 3 6;:o 
g-ii n- i.

• tui
• ț A1

<k
ii.

trjetiv, din 
fluxului <<e 

ei: I.ivczeni, 
Lntirzierii 

„analii dor 2.

a- 
ln 
cu 
se

altele Dar și acolo se construiește și „mai 
pioapc-i cămașa decît haina**.  La Petroșani... 
gara noastră a sosit mai demult un vagon 
cherestea. A venit descompletat. Pe traseu, 
fura ca-n codru. In gară, dcscompletarea a con
tinuat. Dacă mai sînt ' . . . —
plătește ? Depozitul 
lipsuri. Vagonul este 
biema cherestelei și 
construcții este tot...

Legea 50, care stabilește condițiile în care 
pot construi imobile este aplicabilă. Și se 
plică. Oamenii vor construi. Cu ce? Fiecare 
„cum sc descurcă**.  N-am înțeles niciodată de 
cc trebuie să ne „descurcăm**  cind ar trebui să 
cumpărăm. Răspunsul la dilemă : pentru că nu 
se muncește. Nu se muncește pentru că oame
nii se pot „descurca1*,  și oamenii „se descurcă" 
pentru că nu se muncește. Cerc vicios. Stăpînul 
învață sluga hoață. Stăpînul, adică onor „Con- 
lcmn" S.A. Depozitul pentru materiale de con
strucții din Petroșani este prea de tot uitat de 
lume. Și prea de mult timp. Oricum, mai în 
glumă, mai în serios, vrem de toate, facem po
litică, numai muncă nu vrem, atît pentru că 
nu avem cu ce Să muncim, cit și pentru că ani 
și ani omul a fost obișnuit cu „dcscurcatul", nu 
cu dreptul de a cumpăra cinstit și a investi pe 
măsură.

5 t de cherestea în el ! Cine 
nu-1 poate recepționa cu 

pe o linie moartă, iar pro- 
a celorlalte materiale 
„moartă1*.

de

'9
3 și 4 din stratul 3/VI A; Diija 
<u 3230 tone, tot djn lipsa liniei 
de front și Lonea cu 2591 tone.

îmbucurător este faptul că in 
prima decadă din februarie, ex
tracția sc menține ia nivelul rit
mului promițător din prima lună 
a anului. Din cele 13 exploatări, 
H au producția realizată ia zi. A 
pornit bine și mina Lonea. Men
ținerea ritmului și creșterea ex
tracției depinde însă de normali
zarea producției la Lupeni, dc li- 
ihid.irea focurilor, dar și de spo
rirea vitezelor dc avansare, a 
productivității muncii, condițio
nată dc respectarea tehnologiilor 
<le lucru, a plasării fronturilor, 
de întărirea disciplinei la toate 
■ sploatărilc.

In luna februarie, există toa
te premisele |M-ntru a atipgc pro
ducția programată, ne asigură dl
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Pentru membrii APCA

I
I
■Divizionarele C, in... cantonamente I

lllll

se . 
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Horațiu ALEXANDRESCU
Paul N1CULESCU

ing. E. Neagoie, șeful Serviciului 
Producție al RAH. Totul depinde 
de ritmul de lucru, de climatul 
de ordine și de disciplină la fie
care unitate și loc de muncă. A- 
cestca sînt rezervele...

• PARINGUL PETRILA — 
LONEA A URCAT LA... VOE- 
VODU. Sălăjan și Homan nu 
s-au desprins de casă. Pregătire 
fizică exemplară.
• AS PAROSENI A ALES 

„CAPRIȘOARA". Gogu Tonca 
știe că paza bună trece primej
dia rea. Toate forțele asociației 
(președinte Ionel Bota) pentru un 
obiectiv declarat.
• MINERUL URICANI A 

OPTAT PENTRU... FELIX. Ma
ia și Marian vor să aducă o ma
re bucurie orașului: Locul 1—1. 
Băieții sînt așteptați acasă, astăzi.
• MINERUL LUPENI — IN 

CASA NOUA. AMENAJAREA 
STADIONULUI (zugrăveli-repa-

rații) conferă cadrul propice de 
pregătire. Se economisesc binl 
albi pentru zile negre. Antreno
rul Rus mizează 
Tudorache, adică 
confirme.

-ȘI ACASA
Minerul Vulcan 

cent de la Felix, unde 
cat bateriile sub bagheta lui Pe
tre Libardi și V. Frățilă. Iorda- 
che și Mărgineanu sînt nou ve- 
niții dar vechiul obiectiv este 
în picioare.

Pregătirile se desfășoară în li
niște, acasă, urmînd a se lega cî_ 
teva meciuri de verificare pen
tru unsprezecele de

pe.„ 
noi

s-a

Acceptat dc... Israel
Ni sc confirmă, de la Clubul 

Dinamo, că Marin Tudorache, ju
cător al echipei Minerul Lupeni, 
a primit „carte verde'*,  pentru 
puternica echipă Dinamo Bucu
rești și tratativele se vor încheia 
azi sau mîine. Talentatul nostru 
fotbalist va încălța deci ghetele 
debutului, pentru că și-a dat a- 
cordul de titularizare însuși ce
lebrul Rinus Israel, care a pro

„zborul“ 
talente să

întors re- 
și-a încăr-

bază.

nunțat în olandeză 
pă ce Tudorache a 
neele organizate peste hotare trei 
jocuri din patru. In partida cu 
Veszpren, a fost coautorul golu
lui 3. Scor 3—1, pentru Dinamo. 
După Crăiniceanu, un alt sportiv 
de la Minerul Lupeni, ia drumul 
Bucurcștiului. Un stadion îl va 
regreta, un altul îl va adula.

un „da“, du- 
jucat în tur-

UN ÎNCEPUT BUN
’i „Autoturism", 
Ivpus banii pentri

>i d;n aumăr'i) |/)<102
• • • Uite zâ |.' Cei I

• m.
■* t ,i d ătre AI’CA (Asociația pentru protecția

• ‘orilor d .lutoturi mc) a procesului judecat in fond la 
- il A lmi-::stra*iv  București a produs o reacție în lanț

•• '*  •••e.i -ui ■auza, (lucind la un veritabil asalt 
i blocului .Im Bl. B.inu M intă, unde sc află apartamentul 

.. 7. ___ 1 „asediatorii"?
asociație sau (cci ncînscriși) să de

ci, pentru a beneficia de hotărirea dată de Con- 
Dl. Gh i;ghe Ilioscu, avocatul pledant al cauzei păgubi-

„Vv
< U'U,'.
Conteni 
.i impui*.
a U[
pi lin’c.ui a oc.iați i, Ștefan Chițescu. Ce doreau 
S-i . achite cot zația ătre 
viriâ m<'m>> i ai 
t<ncio-, r*
ților, ' făcut precizarea că hotărirea'nu este definitivă*  Incul- 
i ații (Guvernul, Comautospurt ctc.) avînd dreptul să facă recurs, 
pină a 39 ianuarie 1992, la Curtea Supremă de Justiție. In cazul 
In c.ne Curtea va confirma soluția dată de Contencios și hotărirea 
v.i rumînc definitivă, ea nu va face decît să anuleze o hotărîre 
a Guvernului Roman, care îndreptățea retroactivitatea în vînzarea
< u prețuri liberalizate a autoturismelor Pentru soluționarea com
pleta a cauzei ar urma ca fiecare depunător la CEC în cont pen
tru autoturism*-  (in perioada 1 ianuarie 1981 — 1 noiembrie 1990) 
sa deschidă după aceea acțiune individuală in justiție. Dl. avocat 
este încrezător in siK'ccsui acțiunii, avînd In acest sens argumente 
juridice ij' lu'.ibilc, inclusiv soluțiile unor Drocese similare jude
cate In Cehoslovacia, Polon.a sau Ungaria, și ciștigate de cumpă
rători. In extremis, nc-a spus dl. Ghcorghe liiescu, procesul ar 
putea ajung'1 la un tribunal internațional de la Sirasbourg".

La 9 februarie afișul „electoral" al 
formației „Albatros", expus la intra
rea în secția de votare nr. 2 din U- 
ricani, s-a dovedit, prin .titlu, o 
veritabilă premoniție: „Vino iar"!

——— i —

Lucru caic va trebui să sc intîmple 
pe data dc 23 februarie, deoarece la 
primul tur de scrutin, electoratul a 
chiulit de la vot într-o majoritate 
aproape zdrobitoare.

Votați iarna!
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re Lip-.a dc i 
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didaț'i la foto 
promit, apior 
rezolvarea tuto 
Jupuiri. Unii, 
• : Jpr.i ' lata îr, i 
Ju..d-o Înainte 
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Ocupația ?
Șomer...

(Urmare din pag, I)

reformarea" invățămintuiui 
cit .și părinților, care caută în 
stele viitorul propriilor odrasle. 
Asupra necesității recalificării, a 
rcoiicntării profesionali',
insist, aici vorbesc cifrele : 
dc șomeri slut 
câți (664 foind), 
lificaților, c mai 
207 (190 femei), 
■ ă uitiim crt tot
ca potențială mină 
iei cari', din anumite 
n iii cerut niciodată si

Așteptam, desigur, d< 
m, ri noi, idei noi, ca 
roată din impas. Dar

teptain '* Cu Innțcle inci'tieisalr

□t cu ajutorul 
ut“ și morina- 
Jiniil bloiiii'i- 

>r Cit privași.- 
;f uniformizat 
a.tiipuid toate 

și alte delii
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I 
I 
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I 
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I
I
I 
I 
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monarhiei n-are
(Urmare din pagina 1)

swlvată în urma procesului „de trădare" cc i-a fost intentat la 
indicația sovieticilor, deoarece ex-rcgcle Mihai a refuzat să sem
neze cererea de grațiere. Despre abdicarea dc la 30 decembrie 
1947 sc spune lapidar că a fast obținută prin șantaj și forță. Dar 
adevăratele Intenții ale autorilor acestei propagande monarhiste 
ies la iveală mai pregnant în final, cînd sc afirmă că cx-rcgele 
Mihai a părăsit țara sărac lipit pămîntului. Or, sc știe că la ple
care a cărat peste hotare, într-o întreagă garnitură dc tren, bu
nuri și valori însumind sute de milioane, reprezcntînd, de fapt, 
nu „avere personală" ci rezultatul Jafurilor dc zeci de ani 
resurse ale țării. Avem o constituție nouă, 
atu drept una dintre cele mai democratice în 
dc azi. în aceste condiții cui folosește propaganda 
narliică ? Avem o puzderie dc partide mic), printre care
mării și cele <le orientare monarhistă. însuși faptul că nu puțini 
aderenți spune mult. Ele sc află în afara curent, lor majore ale 
democrației din zilele noastre. Nu se bucură de popularitate fi
indcă poporul român nu mai este preponderent analfabet, ca pe 
vremea domniei ex-regelul Miliai.

îndemnul la ncrcspcclarca actualei Constituții, mal mult sau 
mai puțin afirmat în propaganda monarhistă ai căror autori 
pref< ia sa îămînă anonimi este în realitate o încercare de adîn- 
circ a dezbinării iraționale generată dc existența partidelor minus. 
' Iile, liepopi ilare.

nu mai
700 

muncitori califi- 
„Ramura**  neca- 
•lal) prezentata, 

dar nil trebuie 
aici, sc includ, 

dc lucru, și 
motive, 
lucreze, 
la 

e ii 
cum

oa- 
ne 
aș-

a unor 
aprcci- 
lumea 

promo- 
se nu



VINERI, 14 FEBRUARIE 1992 ZORI NOI 3

Fără fard, despre pensionari
„La noi nu se discută politică 

și nu se fumează. Discutăm doar 
probleme de serviciu-, mi-a fă
cut cunoscut, chiar de la început, 
domnul Petru lacob, președintele 
Asociației pensionarilor din Pe
troșani. „Excepții facem doar cu 
musafirii-, a continuat dumnea
lui. văzînd că-mi caut, prin bu
zunare, pachetul de țigări și bri
cheta.

Mai întil, ce înseamnă Asocia
ția pensionarilor sau Casa pen
sionarilor, cum este, îndeobște, 
cunoscută. Este o„ asociație de a- 
jutor natural, ale cărei începuturi 
datează dinainte de 1944. După 
acest an, asociația a fost lăsată 
de izbeliște, pînă în 1949, cînd 
un grup de inimoși au purces la 
reorganizarea ei. In momentul 

de față asociația numără în rin- 
durile sale în Jur de 9000 de 
membri, incluzîndu-i aici și pe 
cei din filiala Aninoasa. Scopul 
său: aiutor și servicii acordate 
familiilor îndoliate sau. altfel 
spus, o mină întinsă celor aflați 
la necazul cel mai mare care 
poate da peste un om atunci cînd 
i se stinge din viață cineva a- 
propiat.

Desirur, cotizațiile au fost 
cum au fost și vremurile! Un leu, 
doi, trei. Acum, că și vremurile 
s-au schimbat, nici cotizațiile nu 
puteau râmînc mai prclos. In 
ultimul timp, s. i mers pe trei 

ateeorii de cotizații : 1. două
zeci de lei lunar de persoană ; 
2. treizeci de le. lunar de per

soană și a treia categorie, intra
tă în vigoare de la 1 ianuarie 
1992, avînd trei nivele: 100, 200 
și 300 lei lunar de persoană. Și 
asta pentru a-i putea oferi omu
lui aflat la necaz o sumă cu care 
acesta să poată face, cit de cît, 
față prețurilor mari care n-au o- 
colit nici cele cu care răposatul 
pătrunde In lumea drepților. Și, 
pentru că sîntem la acest capi
tol — dureros, e adevărat, dar 
de care nu e scutit nimeni —. 
mai aflu de la dl. lacob și al
tele. Aflu, de exemplu, că asoci
ația, prin trei membri ai săi, are 
și un serviciu de ciocli. Ei fac 
tot ce trebuie în asemenea situa
ții. Fac rost de sicriu, de cele
lalte trebuincioase, le aranjează 
și le duc la domiciliul răposatu
lui. Problema e, întotdeauna, că 
se găsește greu un mijloc de 
transport. „Noi am vrut să ne 
procurăm o dubiță de o tonă ji 
s-o aranjăm drept car mortuar, 
spune dl. lacob. Nu nc-au dat 
voie primăria și cgeceleul. A ră
mas doar căruța lor. Spre ru
șinea orașului. Mai urît car mor
tuar nu cred că mai e în țara 
asta ! Are un vizitiu de nu știe 
nici să vorbească. Ba vine cu în
tindere, ba nu vine, ba că nu-i 
potcovit calul, că nu a mîncat... 
S-apoi, domnule, oamenii vin la 
noi si ne zic că groparii nu sapă 
groapa pînă nu li se dau bani și 
de băirt. Ne zic oamenii nouă, 
dar noi ce putem face ? Și-acum, 
cea mai mare problemă : cimiti

rul. La ora asta, orașul n-are ci
mitir. Se bagă morții unul peste 
altul. Noi am sesizat. Am fost 
la Faur, la Resiga, au promis și 
ne.au zis să facem o echipă. Am 
făcut-o și, cînd am mers acolo, 
nu ne-a dat de lucru. Nici mai 
apoi nu s-a făcut nimic. Acum 
am zis, hai să lăsăm să treacă 
alegerile si. după ce se-ncheagă 

bine primăria, mergem cu me
moriul pe care l-am pregătit-.

Escalada prețurilor n-a dat 
ocol nici celor trebuincioase vie
ții de apoi. Un sicriu nu ți-1 dă 
sub 7 500 lei nici un furnizor. La 
care se adaugă și re~‘ul de tarim 
care face, și ăsta, cam 3 500 lei.

Fără îndoială, comparate cu 
nivelul pensiilor, preturile aces

tea te determină să faci o-lce, 
numai să mori, nu I Dar asoci
ația s-a gîndit și la cei necăjiți 
și cu pensii mici. Cînd inevitabi
lul s.a abătut și peste familiile 
acestora, se face ceva pentru a 
mal proteja punga, ș-așa destul 
de goală, a neamurilor celui ră
posat.

Observînd că nc-am lansat 
prea mult în acest subiect, dl. 
lacob trece la altele, mai lumești, 
și mă conduce în bibliotecă, în 
sala de jocuri distractive. Nu 
era încă nimeni pe-acolo — „vin 
pe la 10—11 și, mai ales, după- 
amiază- — în afară de cei doi 
responsabili, care făcuseră focul 
în teracote și pregătiseră cafeaua. 
„Da, pentru că la «o piatră», un 
biliard sau la un «66», pensio
narul nostru să mai aibă și ceva 
cald-. Coborîm. In camera în 
care se plătesc cotizațiile, cît și 
la ghișeul CAR-tiliii pensionari
lor, cîteva persoane așteaptă să 
Ie vină rîndul. Fără nervi, cal
me, funcționarele explică fiecă
ruia ce și cum. „Programul e de 
la opt la doisprezece, spune dl. 
lacob. La opt fix casierele slut 
pe scaun și termină serviciul a- 
lunci cînd ultima persoană a în
chis ușa“. Îmi zic în gînd „mai 
o fi aș» în altă parte 7". M-am 
străduit să.mi amintesc, dar, pe 
moment — drept să spun — n-am 
putut.

Gheorghe OLTEANU
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Stăm de vorba <U domnul Au
rel IllWfCU, directorul așezămin. 
tului, chiar în ziua alegerilor 
locale și sîntem surprinși de 
,,programul de duminică" al sec
țiilor ce-și urmează cursul nor
mal, paralel cu istorica zi (9 fe
bruarie), învațînd, dincolo de a 
vota, o meserie pentru viitor, lă- 
șind pentru trecut e\enimentul 
postrevoluționar.

• C’ARI I VI E Șl ( O \Fl’l? \

Dc-abia o regăsim printre cursan
te pe doamna Maria Biter, șofa 
cursului, și deducem că practica 
este în toi, pentru că miinilc vi
itoarelor coafeze sint deja obiș
nuite cu bigudiurile, șamponul, 
și uscătorul, ele însele nrătînd 
ca pentru „nuntii", chiar dacă 
nu au vîrsta. Foste eleve, absol- 
vente’d 10 clase ori ale altor 
școli, lovite acum de „tranziție", 
negăsind un loc de muncă, ori 
vrînd să se califice în altă me
serie, au tras aici și, timp de 
10 Iun., se vor specializa pe 
propriul „pâr" in ale frumosului 
sporind într-o integrare rapidă, 
dictată de cursul reformei. Dar, 
ce s-a învățat și sc învață cel 
mai mult aici este... caritatea. 
Pînă acum s.au deplasat la spi
tale, casc de copii, cămine dc 
but l ini — Păclișa, Măcel, Cămi
nul do bălrîni Lorica — cu nu-

TRADIȚII ȘI „EXPERIMENTE" Petrila
Clubul „MESERIILOR"Pentru astăzi vă propunem • .aritmetici'' a- 

partc. Un copil, elev in clasele a cinica sau a
șa ca, de<i in rirsti de 11—12 anișori, are un
proyram săptâminal de 25 dc ore, impărțite în 
cinci zile. La clasele a .aptea și a opta, elevul,
at ind 1 <—14 ani, stă in clasă 30 de ore săptă-
minal. Acea .ta fără a lua in calcul disciplinele 
opționale, care >înt, la aceste clase... obligato- 
ru Același elev in clasa a cinica sau a sosea 
folo.ețt pentru pr lățirea leit iilor, acasă, circa 
20 de orc pe ăpfâmină — o m 'die zilnică de 
patru ore. la le a șaptea i q opta, numă
rul orelor d' pregătire individuală necesare 

creste pină la peste 30. Nu luăm in calcul cer
curile, pregătirile centralizate pentru olimpia
dele polare .i altele. Deci, actualul sistem de 
iniățămint obligă copilul ca la vir.ta de 11 —12 

ni :,ă muncea'că pe .te 50 de orc saptăminal, 
in ritm dc 9 or< p(: zi, iar pe cel de 13—11 
or.,, p, te 60 dc ore — o medie de 12 orc po 
zi (la șăptămina dc lucru de cinci zile). Reți
neți, muncă intelectuală, nu „dat cu sapa !“.

Un adult muncește 40 dc orc pe săptămină, 
timp in care se includă nu o dată și cafcluța, 
șueta, tabacul iau... „terenul". Copilul, 
dacă dorește să sc situeze de la nivel mediu 
spre tirf, ajunge la suprasolicitare nervoasă, 
oboseală, debilitate fizică și așa mai departe. 
Nu mai surprinde pe nimeni eșecul școlar.

Onor, Ministerul Invățămintului și Științei se 
tot .zbate" să facă o reformă a invățămintului0 lege

Prin intermediul emisiunii TV 
Cronica parlamentară de marți, 
JI februarie a c., am luat cunoș
tință despre discutarea, in Se

nat, a Legii privind granițele ță
rii. „M?rul discordiei- l-a consti. 
tuit alineatul din lege referitor 
4a încadrarea juridică a trecerii 
frauduloase a frontierei, ca in
fracțiune sau contravenție. Ar
gumentele pro ți contra au fost 
disputate între reprezentanții 
frSN, P.N.L. ți U.D.M.R. Nu le 
comentez. Vreau doar să remarc 
niște fapte concrete. După revo
luție, la puțin timp. Consiliul 
Național al FSN a amnistiat, 
prin decret, în afara delictelor 
dc ordin politic —- considerate ca 
atare de vechiul regim — și o 
scamă dc dclincvenți de drept 
'omun. Bineînțeles că aceștia din 
urmă au fost mai mulți ți foarte 
„activi". Urmările le cunoaștem 
(unii le-au și simțit pe propria 
piei’ ). Si! r«.'i infracțională a eres-
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<ncare vine cam tîrziu
cnt la cote alarmante. Apoi, înain
te de a fi elucidate unele „pete 
albe" din desfășurarea revoluției, 
mai ales obsedantul „cinc-a tras 
în noi, după 22“, granițele țării 
an fost deschise. De atunci ți 
pînă acum s-au tras nenumărate 
semnale de alarmă referitoare 
la : Scoaterea din țarii, en gros, 
a tot soiul de produse romanești, 
fapt ce a dus la golirea, într-o 
jumătate de an, a magazinelor. 
Abia după acea, fostul prim-mi- 
nistru, Petre Roman, a dispus 
luarea unei măsuri legislative, e- 
ludată, într-o oarecare măsură ți 
acum. Traficul dc copii. Traficul 
de stupefiante ți dc arme. în
cercări dc scoatere frauduloasă 
din țară a unor opere dc artă și 
din patrimoniul național. Cărău
șie clandestină cu români ți c- 
migranți străini spre Vest. Și 
altele. întrebarea este — oare în 
conformitate cu ce articole de 
legi mi fost judecate și pedep

care sa ducă la un sistem formativ și nu infor
mativ. Ceva încercări sint. Timide. România a 
avut unul dintre cele mai valoroase sisteme de 
invățâmint dm Europa. Spiru llaret și, mai 
tirziu, Mircca Malița au dat personalitate dis
tinctă școlii românești, iar sistemul nostru de 
invățâmint era copiat și invidiat pretutindeni. 
Apoi au apărut „experimentele" vizînd unele 
modernizări. Ceva gen „hai să luăm și noi gă
ina vecinului", chiar dacă-i „grasă ca scindura". 
Și nu mai scăpăm de experimente. Chiar atit 
de greu ne este să recunoaștem și să aplicăm 
imediat principiile invățămintului românesc ața 
cum L-au formulat i aplicat Spiru Ilarei sau 
Malița

Din reforma im aluminiului facem o falsă 
problemă pentru a „poza" in reformatori care 
vrem să „intrăm" in Europa. Ca și cum n-am fi 
c&ropeni. Avem in tradiția școlii românești dc 
toate gradele reforma gata făcută. N-avem ce 
căuta prin „ogrăzile altora". Desigur, asta nu 
inscamnă izolaționism. Invățămintul românesc 
a absorbit totdeauna ceea ce a apărut valoros 
in știință și artă, în cultura mondială. Totul 
însă bazat pe principiile noastre, pe principiile 
care au corespondența deplină cu felul de a fi 
al românului de orice virslă; Aceasta este calea 
pentru a forma generații de copii echilibrați, 
frumoși, sănătoși. Numai așa copiii vor avea 
timp și să învețe, și să sc joace.

Avem, cum se spune, reforma școlii sub nas. 
Cine o aplică ?

Ilorațiu ALEXANDRESCU
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site aceste delicte dc frontieră, 
dacă pînă acum nu a existat o 
lege cu referire expresă la aces
tea ? Și, mai ales, dc ce a fost 
nevoie să treacă doi ani și mai 
bine pentru a se constata opor
tunitatea unei astfel de legi 7

Paul NICULESCU

P.S. Așa cum aminteam, mass- 
media a tras semnale de alarmă 
referitoare la o seamă de nerc. 
guli dc natură Juridică, politică, 
economică ț.a.m.d. Pentru ca 
presa să fie a patra putere în 
stat, ea trebuie tratată ca atare 
dc Putere — așa cum sc întîinplă 
în țările democratice. Or, 1a noi, 
presa este categorisită, încă, în
tr-o „anumită parte"... și „cealal
tă parte"... Dar să nu uităm că 
„România sc aflu în plină peri
oadă de tranziție...". Scurtcaz-o, 
Doamne, că știm cu toții pro
verbul cu „boala lungă-...

locarul asigurat dc sindicalul 
EM Pofida, facînd pe gratis ser
vicii acestor oameni, doborîți de 
soartă și uitați dc lume. N au 
lipsit nici pachete’e (circa 100 
de fiecare dată), ca parte a în
tregului act și zîmbctul cristalin 
al viitoarelor specialiste nc înso
țește, la plecare, pentru mult 
timp, dominind eclipsa (doctora
lului si deznădejdea lui in fața 
uriielor

• PARA NOTE DE PLATA 
La etaj, circa 115 cursanți sini 
numai ochi și urechi la explica
ții, la metode și cele „10 po
runci" ale alimentației publice

sint notate apăsat in mintea ce
lor ce doresc să devină noii os
pătari și barmani ui localurilor 
publice din oraș.

• NU AVEAU PROGRAM
Cursanții de la croitorie (114 
persoane), dactilografele (IC per. 
soane), depanatorii (26 persoane), 
contabilii (14 persoane) aveau zi 
liberă, fiindcă programul lor pre
vede alte zile. Viitorul nu se
serie, el sc pregătește, iar Irt
clubul din Petrila, mai mulți 
spni idliști în domeniile aminliite 
clădesc, cil migală, profesiunea 
viitorilor meseriași.

Porci NIXMȚU
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O picătură întc-un ocean al foamei
Politica rcform stă de tranziție 

spre economia de piață, idee pe 
placul occidentului, a lovit crunt 
populația din Comunitatea Sta
telor Independente. Dacă pentru 
unele din republicile fostului im
periu sovietic, situația este puțin 
moi îndulcită de existența unei 
ponderi agricole, pentru unele 
din republici, cr.za alimentară 
tinde spre efecte de catastrofă. 
Ețln și Federația Rusă suportă 
el mai greu impactul cu tranzi. 

ția. Populația nu numai că su
portă plnă la limita sacrificiului 
liberalizarea prețurilor, dar se 
confruntă și cu o lip^ă acută de 
produse alimentare d.ntre cele 
mal căutate. Nici nll-i de mirare 
(aptul că manifestațiile de stra
dă se succed cu o fre< vență în
grijorătoare, mei nu-i de mirare

că gla..ul adepților marxismului, 
brutal anulat de decretele refor
matorului Elțin, se face tot mai 
pulern.c auzit

Rusia, și nu numai ea, trăiește 
momente de cruntă agonie. In 
care viața cetățeanului de rind, 
dar Și al specialistului, chiar și 
in domeniul nuclear, devine tot 
mai apăsătoare, tot mai nesigu
ră. Majorările de salarii ca și 
compensațiile oferite de stat nu 
reușesc să țină pasul cu avalan
șa prețurilor ce au golit nu nu
mai buzunarele oamenilor cl și 
speranța din sufletul lor.

Strins cu ușa de o parte și ae 
a^ta, Eltîn nu mai poate da îna
poi. Occidentul l-a primit CU bra
țele deschise, dar protocolul nu 
este suficient pentru a_l ajuta pe 
Elțin să-și mențină popularitatea.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

TIBI transmite ființei 
cire. (373).

iubite, Irina

VtNZARI

„La mulți ani“ și feri-

VlND t: ijent Dacia 1 310, nouă Informații la telefon 44334, 
după ora 16. (100).

VlND CEC Dacia 1 300, 1989. Telefon 41918, după ora 16. (378).
VlND Fiat — dubiță. Diesel. Relații, rulota din Piața Petro

șani. Telefon 935/50592, după ora 21
VlND televizor color. Telefon 4.316, după ora 18. (394).
VlND „Wartburg 353“, telefon 70739, Vulcan, după ora 14. (396).
VlND televizoare Standard 90. Olt și Elcrom. Petroșani, Slă- 

ti moara. 1/1 (398).
schimburi ni io(i inia

SCHIMB garsonieră, str. Vișinilor (lingă stadion), bloc 1, sc. 
I, et. II, ap 12. u apartament 2—3 camere, Petroșani. (374).

PIERDERI

PIERDUT legitimație d< serviciu pe numele Grigorie Liliana, 
eliberată de UMiROM S A Petroșani. O declar nulă. (387).

PIERDUT contract Închiriere pe numele Bitu Constantin, eli
berat de RAGCL Petroșani. 11 declar nul. (390).

PIERDUT contract de închiriere pe numele Hoții Alexandrina, 
eliberat de P XGCL Petroșani 11 declar nul. (397).

PIERDUT contract de Închiriere pe numele Pătrașcu Ionel, 
eliberat de E \GCL Petroșani 11 declar nul. (392).

PIERDUT contract Inch;riere pe numele Negoț Vasile, elibe
rat de RAGt I Vulcan 11 declar nul. (332)

Ruaiu a prmi.i din partea comu
nității internaționale toate drep
turile de care beneficia fosta 
UflSS. Pentru aceasta Eițin a fost 
nevoit sa facă muite concesii 

occidentalilor. Cea mai recentă și 
mai de efect se pare că ramine 
declarația sa cu privire la teri
toriile revendicate de Japonia — 
insulele Kurde. Elțin este pe ca
le să semneze cu Japonia un 
tratat de pace, probabil in toam
na acestui an, tratat în care pre
mierul japonez Myazawa își pune 
mari speranțe privind retroceda
rea teritoriilor în conflict. Dealt
fel, in fața japonezilor nu se 
știe cum va reuși Elțin să se 
descurce. Datoria fostei URSS 
este de aproape 500 milioane de 
dolari, iar pină una alta oamenii 
de afaceri japonezi au sistat o- 
rice tranzacție cu sovieticii, re
luarea acestora fiind în strînsă 
legătură cu atitudinea lui Elțin 
față de teritoriile In conflict.

E-adevărat Rusia a reușit un 
import preferențial de cereale 

din partea Canadei, dar e prea 
puțin față de nevoile acute de 
hrană ale populației ruse.

In prezent speranțele rușilor 
șl ale celorlalți cetățeni flj comu
nității se leagă de vizita Iul Ja- 
mes Baker tn 9 din cele 11 re
publici și de bunăvoința fățișă 
manifestată de Germania. Po- 
du] aerian conceput de ameri

cani și ge.mani intre occident și 1 
Comunitatea Suueior Independen. | 
te, in jurul căruia s-a făcut o*  
puolicivate enorma, are mai de-1 
grabă efecte politice decit eco_' 
nomice. j

Unii observatori politici apre
ciază ca aceste ajutoare ol<nte I 
de occident, eniar dacă se ridi- ’ 
că la mai multe milioane de do- I 
lari, Înseamnă de fapt 0 pica- • 
tură de apă aruncată într-un o-1 
cean. •

Metafora este foarte aproape 1 
de realitate. Gurile rele spun că I 
aceste ajutoare alimentare re- ■ 
prezintă de fapt ceea ce nu s-a ■ 
consumat in timpu] războiului . 
din Golf. Dar americanii ca și I 
germanii știu să-și vîndă mar- ’ 
fa. Și cum țările Europei de Est I 
au cunoscut cu toate pe rind • 
„bunvoința“ occidentului nu er i 
fi de mirare ca amăgirea occi- i 
dentului să-i pască și pe sovie- I 
tici. Deocamdată, Baker. cu a- | 
vioanele de mîncare după el își ■ 
continuă triumfal acest turneu I 
diplomatic, menit să arate lumii | 
că occidentul este mereu ală- • 
turî de cei care îi fac locul. Și 1 
mulți, inclusiv dintre reformiștii |

Programul TV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Muzică pentru părinți.
10.50 Jocurile Olimpice de iarnă. 
13,00 Ora de muzică.
14.00 Actualități.
14.20 Avanpremieră.
14.30 Jocurile Olimpice de iarnă. 
17,00 Actualități.
17,05 Tragerea Loto.
17.15 Emisiune în limba germa

nă.
18.15 Ecranul.
18.45 Jocurile Olimpice de iarnă.
19.15 Recital D.D. Pridgewater.
19.30 Desena animate.
20.00 Actualități.
20.35 Viața parlamentară.
21,00 Film serial. Familia Chis- 

holm (SUA). Premieră pe 
țară.

21,55 Simpozion. Revistă de lite
ratură și arte.

22.45 Actualități.
23,00 Jocurile Olimpice de iarnă.

DECES

SAI \RJ\țII vectorului V E.M. l’ricani sint alături de dl. 
viibinglrmr lle.ik Eugen, in greaua încercare pricinuită de decesul 

><•!. — II
DE \K GA VRII.

> condoleanțe familiei îndoliate.

COMEMORARE

ÎMPLINESC doi ani de la trecerea In neființă a scumpei 
ti > -u e soție, mamă, bunică și mamă soacră

CWZ GEORGETA
Nu te vom uita niciodată. (389).

Asociația familia ă
„Bl ANCA BABY - BAR“ Petrila

Face cunoscut înființarea Asociației, cu sediul in Petrila, 
str. Hepttblirii, bloc 111, sc, 4, care funcționează in baza 

. autui izației nr. 5990 și desfășoară următoarele activități:
— consignație;
— produce și desface răcoritoare, sifoirliric;
— cafea, tutun;
—• desface prnduse alimentare și nealinicntare, indi

gene și de import, băuturi alcoolice;
—- comercializează pic-te de schimb nuto, mijloace de 

transport, electronice, agroalimcntare, țesături, îmbrăcă
minte.

Vinerea en gros și cu amănuntul. (391),

lui Elțîn își pun tot mai des în 
trebarea dacă acesta nu se foacă
cu focul. |
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Lumea valutei, va'utele lumii j
Cursul de schimb a fost stabilit, în urma ședinței de fixing I 

intcrbancar, la 198 Ici dolarul, pentru ziua de 13 februarie 1992. '
La Casa de schimb valutar a Băncii Comerciale din Petroșani, 
deschisă publicului intre orele 8—12, cotația principalelor valute 
era următoarea : i

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 355 372
Marca germană 222 233
Lira sterlină 635 666
Franc elvețian 248 260
Gulden olandez 197 206
Franc francez 65 68
Shilling austriac 31 32

De la Camera de Comerț și Industrie I
Aflăm de la Camera de comerț și industrie a Județului Hu- ' 

nedoara că în perioada 24—29 februarie 1992, in stațiunea Hercu- 1 
lane se va desfășura Tîrgul Național en gros — articole de îm
brăcăminte, cu secțiunile de tricotaje, galanterie, țesături diverse I 
(cu excepția celor pentru confecții în îmbrăcăminte). •

O firmă din Hamburg oferă țigări Astor, Davidoff, Paramont, | 
Wc'-t. E.-nte, RL, R 6. O alta din București oferă produse cos- ,. 
metice : Deo Spray, Bady Eist, fixativ, „Bristows", spumă de ras, I' 
ruj, .șampon, produse de toaletă pentru copii.

In perioada 25—28 februarie 1992, la Sala Palatului din Bucu- I 
rești, va avea loc expoziția „Bunuri de consum" cu participarea I 
a numeroase firme din străinătate. |

Societatea comercială din Tlrgu Mureș oferă : autoturisme, ( 
microbuze, autocare, autobuze, toate din import ■

Camera de comerț și industrie a județului Cluj organizează | 
In perioada 29 februarie — 6 martie 1992, tlrg de produse, cu ' 
utilaje agricole și produse de uz gospodăresc. )

înscrierile se fac la sediul Primăriei Petroșani, camera 22, | 
telefon 45401. Și o ultimă informație: O firmă din Deva oferă | 
ciocolată import din Ungaria, ambalată divers, circa 25 sortimente. • 
35 grame — 38 lei, 25 grame — 28 Iei. ■

ULTIMA ORA
Mitingul

Urmare a situației create la 
nivel național privind emiterea 
unor legi de către actualul Gu
vern, necorelate ai posibilitățile 
actuale de trai. Confederația Sin
dicatelor Independente „Frăția" 
— Sindicatul Șoferilor Valea Ji
ului organizează o acțiune de 
protest, In ziua de 14 februarie 
1992, ora 13, ccrlnd următoarele :

1. Anularea HG. 19, 20, 21, 22 
cu privire la impozitarea sala
riilor ;

2 Aprobarea de fonduri pen
tru invAțămint și sănătate ;

3. Crearea de noi locuri de 
muncă ;

șoferilor |
4. Aprobarea de fonduri pen-1

tru investiții ; .
5. Crearea unei protecții soci-1

ale pentru un ti ai decent; •
6. Cerem R.A.H. Petroșani și 1

Guvernului Romanici să rezolve ! 
problema carburanților și a pic*  ] 
sclor de schimb pentru a se a- • 
sigura in bune condiții transpor-1 
tul de persoane .și a masei mi- 
niere și, nu In ultimul rind, re-1 
durerea șomajului In transportul ' 
auto. 1

La această acțiune de protest * 
re vizează interesul general, fa- I 
cern precizarea că se pot soli- I 
rlariza și alte sindicate din Va- | 
lea Jiului.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Cu cit vă agitați mai mult, cu 

atit lucrurile se complică.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Veți ieși greu din hățișul con

secințelor linei aventuri, vecină 
cu adulterul.

BERBEC
(21 martir — 20 aprilie)

Momentul punerii piciorului în 
prag se dovedește de proastă 
inspirație.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Prin muncă asiduă, puteți va
lorifica și ideile altora, cu folos 
material consistent.

GEMENI
(22 mal — 21 iunie)

Veți lua parte la un eveniment 
trist, dar acceptat ca firesc.

RAC <
(22 iunie - 22 iulie)

Sinteți silit(ă) să acceptați o 
companie naivă și sfclitoare.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Punerea In operă a unei idei 
valoroase este sabotată, prin in
triga unui coleg.

FECIOARA
(23 august — 2| septembrie)

Treclnd peste o anumită limită 
la pahar, veți da tn vileag se
crete de importanță „strategică"

BALANȚA
(22 septembrie - 21 octombrie)
Veți rata, din lipsa sponsori

zării, afacerea vieții dv._

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Marginălizarea de care vă plîn- 

geți este rodul autosugestionării 
involuntare.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Adevărul nu convinge prin el 

Însuși, tar argumentele nu se 
lasă găsite prea ușor...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Încă un pas și... atacul decisiv 1
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