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Școala generală nr. I 
din Petroșani

-120 de ani de existență
In acest an se împlinesc 120 de ani de existență a 

Școlii generale nr. 1 din Petroșani. Manifestările care vor 
marca acest eveniment deosebit pentru viața spirituală a 
municipiului nostru vor debuta în ziua de 15 ianuarie, 

cinci, sub semnul LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMANEȘTI, 
Mihal Eminescu, în Școală va avea loc un recital de poe
zie. Momentul culminant al manifestărilor va fi atins în 
luna iunie. Toți cel care dețin documente despre viața 
școlii nr. 1 din Petroșani sau alte materiale cu valoare 
istorică legată de Invățămîntul primar și gimnazial în Pe
troșani sînt rugați să ia legătura cu domnul prof. Mirea 
Petre, directorul Școlii. (AI. II.)

Bacii tot 
acolo merg!
Sintem de cîteva zile martori 

șl victime ale unui eveniment 
total nedorit: întreruperile de 
curent electric în anumite zone

I
I
I
I. . . . . . . . . . .
Iale orașelor Văii Jiului. Motivul 

este același, aproape peste tot:

I
I
I
I
I
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consumul casnic extrem de ridî- Ș 
cat. De vină, temperatura extrem | 
de scăzută de afară, care face \ 
la fel de scăzută și temperatura > 
din casele noastre. Căci cu căi- § 
dura din calorifere este greu s 
să reziști, oricît de curajos vrei ț 
să fii. Deci, cu alte cuvinte, Jj 
RENEL (respectiv FE Paroșeni) Ș 
nu ne dă căldură, se consumă Ji 
tot de la RENEL curent electric. 
Numai că acesta costă mai mult. 
Dar banii, șl într.un caz și in

• altul, tot la RENEL tnerg. Alt- 
I fel, cu ce asemenea salarii?...

„Raliul” Dacia - România
l-i nici o s.îptâmlnâ de la sta

bilizarea prețului b -n/m-.i la 
140 lei litrul, Uzina de Vjtutu- 
riiine Pitești intră in forță pe 
piața (ne)ncgocicrilor fără cla
xon și frină, instalindu-și caii 
puterii pe pistele imposibile de 
pon urat, unde așii volanului 
('■ .-urătorii; refuză aproape
Șist matic să mai urce la bordul 
L-’l ziior. Prin analogie, renumi
ta cursă a morții, Paris — Da
kar, cu tot arsenalul ei supraso- 
fislicat se pare că va avea un 
pontracandidat serios In mate
rie, unde cuplul cal-călăreț (ma
șină posesor) este In cel mai 
mare pericol, nu de n sucomba 
pe rind, ci, de acum Înainte, îm- 
pieunâ. Aveți bani ? 
Avem mașinii A- 
pesta pare a fi monologul renu
mitei firme care și-a consolidat 
pe piață prețurile unei incredibi
le ascensiuni, afijndu-le ca pe 
o listă cu un candidat reușit 
intr-un exairn n in care a con
curat singur.

Pac ia-Berlină 1310, între
1 370 500 lei și 1 417 WO lei;

Dacia Break, intre 1 535 100 I -l 
și I 593 100 lei.

Dacia tip 1301, intre 1 712000 
și I 738 200 lei,

Dacia tip camionetă, cu cabină 
dribla, Intri» 1307 000 și 1763 000 
•ei,

Dacia tip camionetă 1309, ia 
prețul de 1 793 500 lei;

Dacia Liberta, la prețul de 
1 654 800 lei.

Așadar, 1993 debutează cu o 
extraordinară povara aruncată 
pe umerii populației, printr-o 
singură manevră a schimbăto
rului de viteză, care face ca e- 
conomla de piață să se supraac- 
cclereze, lăjind in urmă gazele 
nearse ale eșapamentului as
cuns undeva sub pragul cel mai 
de Jos al sărăciei. Anul trecut 
infernala cursă Europa — Afri
ca (Paris — Dakar), și-a pierdut 
viața unul din așii acestei re
gretabile curse și s-a prăbușit un 
elicopter cauzind moartea Între
gului echipaj. Norii de praf ri
dicați acum de acele kilometra
jelor ne fac să nu mai vedem, 
nu la orizont, ci in perspectiva 
celor patru ani de guvernare, 
programul anunțat la alegeri, 
inccrcind să se ocolească prin- 
tr-un viraj politic, punctul tel 
mai sensibil al societății roniâ 
nești — protecția socială. O 
cursă începută fără să 1 se a- 
nunțe traseul, lungimea și peri
colul imanent ce paște la orice 
hop dezmembrarea unor articu
lații de ceară care se topeso la 
pr.ma luminare aprinsă a nemul
țumirilor.

Horei NEAMȚU
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Accident mortal la E.M. Lupeni
Marți, in jurul orelor 14, la EM Lupeni s-a produs un acci

dent mortal. La sectorul 4, complexul 4, a avut loc o surpare. In 
urma căreia și-au pierdut viața doi oameni: Eva Iosiî — ajutor 
miner, 32 de ani, 3 copii și Ionlță Petru Sorin — vagonetar, 24 
de ani, 1 copil. Cel doi aveau o vechime de numai un an la mina 
Lupeni. De la RAH s-a deplasat Ia fața locului o comisie care 
cercetează împrejurările in care s-a produs accidentul. (V.L.)

„Fe. 
actor și inter» 
— de la 
ianuarie, 
de poezie 

eminesciană,< 
al actriței Adam Erszebet. Reci-) 
talul sc intitulează „Da ce nu-mi' 
vii?" și va putea fț urmărit in-) 
cepînd cu or- 16. De la ora 13 
a aceleiași zile, o reprezentație 
cu „Bătăi în plu.ș'', lucrare clfti 
dramaturgia lui Marin Soresc. i.

• I.a Casa de cultură, în orga
nizarea Inspectoratului Școlar ju
dețean, a Casei de cultură și a 
redacției ziarului nostru, în ziua 
de 15 ianuarie, un simpozion de
dicat lui Eminescu și operei sa
le, în cadrul căruia vor susține 
comunicări profesori de limba și 
literatura română și alți specia
liști, urmat de un spectacol, la 
care își dau concursul corul 
„Armonii tinere" din Petroșani, 
grupul coral al Liceului indus- i 
trial, actorul Florin Plaur, pia
nista Adina Alexandrcscu și un 
grup de elevi — recitatori — 
care vor prezenta versuri din 
creația „Luceafărului", în limbile 
română și în 
nifestarea va 
mică a Casei
HOLBAN)

1
ora 
un 
ti

Împlinirea a 143 de ani de la 
nașterea marelui poet român Mi
hal Eminescu este in prim planul 
vieții culturale din Valea 
în aceste zile de început < 
Programul manifestărilor 
nunți deosebit de bogat.

• Teatrul dramatio „I.D. Sir- 
bu“ a programat pentru zilele 
de 15 și 16 ianuarie, un adevărat 
regal teatral. Astfel, în ziua de 
15 ianuarie, de la ora 18, vom 
putea viziona în interpretarea 
actorilor acestei prestigioase In
stituții de artă, piesele „Iesus• ••••••••«•• *••••«••«••••••« ••••••

i

Jiului, 
de an. 
se

limbi străine. Mi- 
avea loc in sala 
de cultură. (Călin

Bișnița bonurilor
Circulă tot mai des zvonul, care, deocamdată, nu știm dacă; 

e adevărat, că unii dintre cei ce înscriu oamenii la centrele de 
preschimbare a buteliilor, dau bonuri de înscriere peste rînd la 1 
prețul de 1000 lei. Adică, te duci, dai mia, omul o ia șl te ducii 
din nou a doua zi cu butelia șl o schimbi în față, bineînțeles a- j 
jutat de omul cu pricina. Ce să-l faci ? Dacă actuala criză de 
butelii se prelungește, nu-1 de mirare dacă dumnealor (titularii 
centrelor volante) vor cere chiar și 2000 lei pentru un bon peste 
rînd. Si cînd te gîndești că unii dintre el au fost postați pe aceste 
posturi, chiar de domnul primar al municipiului... Asemenea oa
meni ați pus, domnule primar ?

Promitem că vom depista pe unul din aceștia și o să vedem 
ce o să pățească... Cine știe, poate nu-i zvonul adevărat... Parsâ' 
poți să mai știi ?...

Maxima zilei
Marc este Dumnezeul nos- | 

tru și argintii sînt profeții 5 
3 sai. |

OKAKURA KAKUZO |

Dl. Turnă este indiferent?
Taman cînd cearta domnului 

Stoicuța cu cei ce-1 acuzau că 
La bătut era mai In toi, a cobo- 
rît de la etajul primăriei și dom
nul membru al Consiliului ju
dețean Mircea Florin Țurnă.

A trecut privind cu indiferen
ță dar n-a intervenit. Poate ex

periența sa ar fi fost binevenltl. 
Dar n-a făcut-o. \

Noi știm, domnule Țurnă, c* 
dumneavoastră sînteți de la 

PSDR și domnul Stoicuța e IaJ 
dependent. Dar nu-i frumos sX 
nu vă ajutați colegul, cînd w 
încolțit... '
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hem certificate. Vom fi și proprietari ? ’
Ca dovada ca 'populația țării și-a pierdut de 

tot încrederea in fostele echipe guvernamentale 
sta .și faptul că o mare parte dintre cetățenii ce 
aveau dreptul nu s-au prezentat să-și ridice 
certificatele de proprietate.

Fapt mai mult decit concludent, încercat a fi 
salvat prin prelungirea duratei de distribuire 
pinu la finele anului trecut. Nu știm dacă au 
rămas sau nu certificate de proprietate neridi
cate, dar vom afla în curind. La fel cum nu 
știm daca au ramas oameni care aveau ac ?st 
drept și n-au intrat in posesia mult trimbița- 
tului document, care, cică, ne va face proprie
tari. Pe ce, nu știm. La fel cum nu știm nici 
cind. Insă nu ne-ar mira ca acest termen, cu 
dl. Adrian Sevcrin In fruntea bucatelor, să se 
amine pinii undeva in jurul anului 2000. Argu
mente in acest sens sint suficiente. Atit de 
ordin economic, metodologic, cit și politic chiar. 
N-o să intrăm in amănunte pe această temă, 
căci la noi toate sint aș.a de schimbătoare și de 
ined te incit aproape nimic nu poate fi valabil 
ca anticipație a cuiva.

Știm că, o vreme, la Agenția Națională de 
Privatizare a fost șei dl. Stolojan. Pe atunci 
nu-1 cunoștea mai nimeni, dar acum 11 știm cu 
toții. Intr-un an a făcut mai mult rău decit dl. 
Iliescu în trei... Ce mai, un zgircit șl jumătate, 
care nlît a pritocit-o, dacă să ne dea sau să nu 
ne dea, incit chiar că era »ă nu ne mal den. 
Noroc de domnul Severin care e mai practlo. 
Vorbește mult și face puțin, chiar dacă nu face 
bine. Dar pînă la urmă am primit certificate. 
Probabil că vom mai sta multă vreme cu ele,

fără să știm cum să le folosim. Recent citeam 
cu interes o întreagă metodologie ce urmează 
a fi aplicată la nivelul Județelor privind corec-* 
titudinea distribuirii certificatelor de proprieia-l 
te. Este posibil să dureze vreo jumătate de an i 
pina se verifică această corectitudine. Sau poatrfj 
mai puțin, deși e destul de complicat. Așa că 
să nu ne facem prea multe iluzii că vom devenlj 
curind proprietari, pe baza acestor certificatei 
Singurul lucru care merită atenția și trebuie, 
știut este că aceste certificate trebuie păstrate 
cu grijă, pină ni se va spune ce să facem cu 
ele. Este greșit să procedăm, cum au procedat 
deja unii, la vinzarea pe prețuri de nimic Sln^ 
tem convinși că într-tin viitor nu prea Indepăr^ 
tat acestea vor cnpăta valoare, chiar și prin 
simplul fapt dP a nc da calitatea de proprietari 
tuturor. Numai că acest final al acțiunii certlfl-, 
ratelor îmbracă și un aspect politic. FSN-nl. 
pierzînd guvernarea a mai rămas doar cu 
vatizarea, reformă lansată și continuată de cele 
două guvernări. Roman și Stolojan. de pînă, 
acum. Nu este exclus ca Guvernul Văcăroiu să« 
aibă o altă viziune asupra acestei acțiuni ll 
s-ar putea să nc aștepte și surprize plăcute. Dar 
ce ne facem atunci cu dl. Sevcrin ? Mai păS'j 
trează dînsul Agenția Națională de Privatizare? 
Sau se mută la FDSN, păstrîndu-și fotoliul da 
privatizat șef ? Încă e posibil... Căci dacă 
FSN-ul nc-a dat certificate, de ce nu ne-ar face
FDSN-ul proprietari ? J

Ghcoighc C1I1RV ASA rj



9

2 CORI NOI VINERI 8 IANUARIE 1993

Trei zile — o sărbătoare a sufletului românesc !
După cum ați aflat și din nu

merele precedente ale ziarului 
nostru, municipiul Petroșani a 
fost gazdă ospitaliera pentru 
niște oaspeți dragi, apropii',1 
noua, cunoscuți deja din seria 
de reportaje pe care le-am publi
cat nu demult. In rindurile care 
urmează vă propun o sinteza a 
derulării vizitei delegației din 
Chișinău. in calitate de martor 
ocuiar la aproape toate momen
tele importante ale acestei ac
țiuni.

Delegația fondului filantropi- 
co-social de protecție a copiii >r 
handicapați „AMOKOM" im 
Republica Moldova. reprezenta
ta oficial de vicepreședinta 
cestui fond, Calina Oltu și
doamna Galina Grădinaru. a so
sit la Petroșani cu puțin înain
te de ora stabilită, dum nică, 3 
Ianuarie 1993. O dimineață ge
roasă care însă nu i-a surprins, 
pentru că frigul îi pătrunsese 
deja pină la oase. Lipsa „părț.i 
române", i-a determinat să tragă 
la alt hotel decit cel care le fu
sese rezervat, pentru că, și-au 
zis ei, „la un asemenea orăș’l, 
nu ■ poate să fie mai multe ho-

teluri". Incidentul s-a rc7ol zat 
relativ repede, prin ’niv. -enția 
ulterioară a domnului *-?•• ian 
Nagv. președintele Asociatei le

Rui- 
cele

lui și al Regiei Autonome a 
lei Petroșani, a făcut din 
trei zile cit i-am avut oaspeți pe 
ce. doisprezece din Chișinău (sa-

a- 
le

Iț f 
i

I

se adulți și șase copii) o 
sărbătoare de suflet, fără 
că, fără prejudecăți, aproape ca 
o reuniune de familie...

Cazarea a fost asigurată la 
„Casa de oaspeți", hotel „două 
stele", unde, prin amabilitatea 
deosebită a domnului Chircules- 
cu, director, și prin profesiona
lismul de care a dat dovadă 
sonului, oaspeții s-au simțit 
acasă.

In prima zi, ținîndu-se 
de oboseala drumului, n-au 
programate manifestări 
te. Plimbări de 
in

Punctul central al zilei 
luni l-a constituit excursia 
Parîng. Timpul a fost limitat, 

motive obiective, dar mi-am 
seama, din privirile copiilor, 
cuvintele celor mari, ■ ă, 
unii vedeau pentru prima 

nu 
ar 

pentru

mare
poli ti-

ficare pe care o ai pe măsură 
ce urci spre creste, căldura ca 
care ești întâmpinat de oamenii 
locului, nu au asemănare și nu 
pot fi descrise în cuvinte...

Singurul mare regret a fost 
că doamna MARICICA GREȚU 
LIVIȚCIII, președinta Fondului 
„AMOKOM", n-a putut insoți 
delegația, fiind foarte ocupată 
cu probleme specifice, la sediul 
din Chișinău.

Momentul culminant, de 
obiectivul final al intîlnirii 
constituit semnarea, marți,
tr-un cadru festiv, a „Cartei da 
înfrățire" între Fondul filantro- 
pico-social „AMOKOM" din Chi- 
șinău și Asociația de sprijin a 
handicapaților „LIBERTATEA" 
Petroșani. Semnatarii, doamna 
Galina Grădinaru și domnul Ște
fan Nagv, au făcut schimbul 
documentelor în prezența repre
zentanților Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului, dl. Ilie Tor. 
san. președinte, și dl. 
Bădîrcă, vicepreședinte

reclamei

per- 
ca

oară munții, deși nici unul 
s-a născut la munte, mulți 
fi preferat să rămînă 
totdeauna aici. Senzația de puri-

faot 
l-a 
in-

Victor

este

Ștefan CIMPOI

■invitați
Aseme- 

toc-

spre 
că fie- 

des- 
care 

lacrimi

„LIBER- 
asociație 

în Româ- 
Ligii 
Jij-

sprijin a handicapaților 
TATEA" — Petroșani, 
care i-a invitat, de fapt, 
nia și care, cu ajutorul 
S.ndicatelor Miniere Valea

C o m e r ț u I 
sufletul

D.i â in alte părți reclama 
cu totul altfel: r ' ' 
superbi reclame cu Cova-Cola, 
Iul de produse are la noi exiști numai pc hirtie. Publicitatea 
plătește, dar la noj c. ’ 
bar numit „Cula 
Ii'hid, ri numai 
sub imense r< lame . 
de rare ta și primi Ir 
ni nț' li ■ de ce 
e. același Icor-ariJ. 
stat (și nu numai) 
Pină cirul le v ,m 
și multe dughene 
totul e vinari fie vint.

Pe im mai m.ra ■ ă unii români, piticiți în roate și-n ge- 
num hi, după grele sacrificii, reușesc sa bea, o d.ită la cileva luni 
un V hi : și r, Cola ,i picară apoi cu capul plin dc vise vestice 
Șori n a friguroasă. Unde sc cuibărec, cu genunchii la gură 
sub o pătură pet> ită. Unde visează la Paradisul pe care l-au pier
dut In a inainte de a-1 cunoaște?

Caloriferul ■ la fel dc rcc( precum un politician dc profesie 
Punea e la fel dc neagră i de tare și, dacă viața noastră s-a co 
lorat, asta se dator, uză in marc măsură acestor rec lame, parcă 
rupte din Rai.

p ne’ asta no.e-tră c grasă și vulgarii, nu ne mai răminc 
<e*it .a pricim la IV femei .idevărah și să 1< mingiiem cu privi- 
rile noastre., părintești. Daca soarele răsare tot dc la București 
mmghnd c(1 razele sale clte-un „Vcrdeț" roșu, numai luna mai 
pa est. vazind ... se Intimplă peste zi in această țărișoară. Nu 
pălesc, cle i sin' mult m.ii aproape, mulți concetățeni de-ai noștri 
< ii fun ,ii de răspundere și ni o coloana vertebrală aidoma unei 
trestii neginditoare.

D ă kilogramul d' sal.un costă 
piedica s; ' ' ' ’
intr la fel dc mult < 
Strs ■ ura deranjați p.- 
cu "■ 
f’ -iți țigan

est' sufletul comerțului, la noi e 
comerțul e sufletul reclamei! Vedem la tot pasul 
' cu guma Wringlcy's și cu tot fe

se 
un 
de 
Pe 
fel 
de

dimpotrivă: noi ne vindem ei. Dacă la 
nu ■ poate bea o singură picătură de astfel 
autohtonul „Brifcor" asta nu ne mai miră.

cu „Marlboro" cerem țigări „Caipați", la 
i asta ne parc de la sine înțeles. Ce e 

v' ■ ■ >n continuare gardul, cind înăuntru 
Iz-opard in fața căruia vitejii comerțului de 

zimbesc la fel de enigmatic precum Nona Id-a 
ințelege zîmbetui. va trece multă apă pe Jiu 
voi dispun.> din peisajul patriei. Pînă atunci Nostalgia

cont 
fost 

deosebi- 
„recunoa.ștere", 

zonă, discuții preliminare...
de 
in

atit cit costa, asta nu ne im- 
■a, înghițim tot felul rl<- reclame, pe care ]>• rumegăm tna- 

<a și pc guma „Turbo". Pină cînd ne vom 
aib o frumoasa rec lamă color, pe care scrie 

I umațl orily Carpați Style" și vom cerc 
', cred că va trece încă mult timp.

. Păuncscu 
că.

„To-
noș- 
Pre-

litere dc , șchioapă „I
i „Carpați", ............... ............................

La fel de mult vom avea de așteptat pină cind A 
va arde carnetul d. partid (care din 
iși, important e și bunul-simț, nu 
I iubirea". Mult vom așt pta și pină 
nu-și vor mai irosi timpul, 
intele va fi real-
Cind I. ite a< ’st> a vor 
lini'fiți fn »sejc noastre.
, o ale că într o bună zi

*lc?) și va ințelege 
numai „Vremea" sau

<înd parlamentarii
Guvernul va -.tapa inflația, iar

! 

I

i ară Îndoială, ar fi absurdă a- 
firmația că anul 1992 a fost un 
an bun din punct de vedere al 
relansării economice a țării noas
tre. Pentru că, de fapt, ce a în
semnat anul economic 1992 pen
tru România? Creșterea exagera
tă și, pe alocuri nejutificată, a 
prețurilor, pe fondul unei libe
ralizări din care „nu se poate fa
ce bici" ca să-l parafrazăm pe 
actorul Jean Constantin, o creș
tere exacerbată a șomajului și 
o scădere vizibilă a nivelului dc 
trai. O evoluție rapidă a infla
ției, o

rc.diz.i, noi, cetățenii d, rînrl, 
In frig, dar și in consens. Și, 
se va găsi cineva care să pe 

r .clamă: Popor „the brst" sau „Thc best people". Atunci 
sponsorizează cineva țin'te frai, ncncac.î’
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extindere impetuoasă (a- 
proape generalizata) a corupției 
care și-a intins tentaculele in 
mai toate sferele vieții economice 
românești. Insuficiența ori lipsa 
absolută dc pe piață a unor pro
duse indispensabile au încurajat 
un alt parazit al vieții economi
ce: bișnița, practicată azi fără pic 
de bun simț sub ochii indulgenți 
ai organelor menite să stirpeas- 

i acest flagel economic.
Toate aceste probleme econo

mice grave, care s-au nianifesl.it 
plenar in anul care a trec it, pro
bleme peste care guvernul Văcă- 
roiu nu numai că nu <i puiuț 
trece, dar parc-sc chiar Ic-a în
curajat, au inoculat în marca ma
să a populației o stare do nemul
țumire acută, care s-a finalizai 
prin ajungerea Ja concluzia că de

Că

REALCOM SA (în calitate 
sponsori), ai presei locale .și cen
trale — „Zori noi", „Evenimen
tul zilei", „Romprcs". Paharele 
de șampanie moldovenească s-au 
ciocnit cu cele de palincă arde
lenească. s-a recitat din Emines- 
cu, s-a cîntat. La un moment 
inedit am asistat cînd partea fe
minină a grupului a improvizat 
un număr de „brigadă artistică", 
în care fiecare dintre 
și-a putut auzi numele, 
nea momente sint unice și 
mai de'aceea, de neuitat.

Miercuri, la amiază, microbu
zul a demarat, cu greu, 
Chișinău. Cu greu, pentru 
care ducea cu el povaia 
părțirii și amintiri dragi 
trăgeau înapoi. Despre 
nu-mi place să scriu. Poate altă
dată...

economiei planificate
fapt „era mai bine pe timpul lui 
Ceaușcscu". Adică era mult mai 
eficientă economia centralizată 
in care -,ei se făceau că ne plă
tesc, noi ne faccam cu muncim, 
dar aveam un loc de muncă un 
salariu .și... țara prospera" cum 
avea să remarce deunăzi un a- 
mic. Iertată fic-mi concluzia, dar 
cu personal consider că acea e- 
conomie, daca termenul nu este

RETROSPECTIV E
1 992 («O

*••***♦***•*
prea „marc", era dc-a dreptul a_ 
berantă. Că atunci o duceam rău 
iar acum o ducem și mai râu, fap
tul nu se datorează ineficiențci 
sistemului economic occidental 
pc care, se spune, vrem să-l a- 
cloptăm și noi, ci numai proastei 
aplicări a reformei economice de 
către executiv.

Ce a însemnai pentru Româ
nia anul economic 1992? Cele mai 
relevante sînt 
ultimelor date 
te de Comisia 
lislică, rezultă
piața românească a cunoscut 
puternică recesiune. Astfel, 
imnul vînzărilor do mărfui I

Potrivitcifrele, 
statistice elabor.i- 
Naționalfi de Sta- 
că în anul 1992 

o 
vo- 

n

scăzut cu aproapo 25 la sută 
față de anul anterior. Nivelul 
aprovizionării cu produse alimen
tare s-a diminuat cu 50—90 la 
sută in funcție dc sortiment. Și 
nivelul aprovizionării cu produse 
industriale a scăzut, fiind cu 50— 
80 la sută mai mic decit in 1991.

In schimb, rata șomajului a 
ajuns la 9,4 la sută, ceea ce in
dică existența la ora actuală a 
nu mai puțin dc 1 043 780 șomeri, 
din care 347 320 nu mai primesc 
ajutorul dc șomaj întrucît le-a 
expirat perioada dc 9 luni, sta
bilită legal pentru acordarea a- 
jutorului dc șomaj.

In concluzie, chiar dacă sala
riile au mai fost indexate de cî- 
teva ori (salariul minim brut pe 
economie alungind la 15 215 lei), 
chiar dacă au fost introduse pe 
piața monetară noile bancnote 
de 200 și 500 lei, starea econo
mici naționale s-a degradat trep
tat, alungind pînă la inimagina
bila situație a... nostalgici econo
mici p’anificn."’.

Deși nu sînt i n pcsrnlst, vc‘ 
încheia acest episod, a! retros
pectivei economice 1992, cu cu- 
\intclc atit dc dureroase dar 
atit dc reale, ale lui ion Creangă: 
„Sărac ca anul acesta, ca anul 
trecut și ca dc cînd mă știu n-am 
fost niciodalal"

Tibcrlu \ 1NTAN
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Va fi stopat declinul eco !1 o ni i (‘ ? Pîn j și

Fără îndoială că printre prin
cipalele manifestări politice din 
primele zile ale noului an, un 
loc de frunte îl ocupă declara
ția oficială făcută de președinte
le României, domnul Ion Iliescu. 
Două idei esențiale se pot des
prinde din această declarație în
cărcată de optimism. Prima este 
că, în cea de-a doua jumătate a 
acestui an. declinul economiei 

va fi stopat. Cea de-a doua se 
referă la creșterea rolului sta
tului în activitatea din industrie 
și agricultură. Ambele vizează, 
însă, menținerea stabilității so
ciale și politice, atît de necesară 
pentru relansarea activității eco
nomice.

Analizînd cu luciditate, la rece, 
ce au adus omului simplu, de 
rînd, pe planul vieții materiale, 
de zi cu zi, cei trei ani care au 
trecut de la Revoluția din decem
brie ’89, rezultatele nu sînt nici 
pe departe îmbucurătoare. Din 
octombrie 1990, de cind s-a de
clanșat aberanta liberalizare a 
prețurilor, prețurile au crescut, 
conform datelor oficiale, pină In 
decembrie anul trecut, cu 1354 
la sută, la mărfurile alimentare, 
cu 1091 la sută, la cele nealimen
tare și cu 921 la sută, la servicii. 
In același timp, insă, salariile,

pensiile și, în general, veniturile 
populației au crescut incompara
bil mai puțin.

Reforma economică, începută 
sub semnul terapiei de șoc, n-a 
dat rezultatele scontate. Produc
ția industrială națională și-a 
continuat declinul în mod im
placabil, ajungînd. la finele ri
nului 1992, la mai puțin de ju-

pă aplicarea primelor măsuri ale 
reformei, prin înființarea regi
ilor autonome și a societăților co
merciale, s-a ajuns la situația 
ca majoritatea unităților produc 
puțin, dar la supraprețuri, , u 
singurul scop de a se menține 
la un mediocru stadiu de plutire 
prin plata unor salarii fără aco
perire in productivitate. In agri

I

STAREA
matate in comparație cu cea a a- 
nu.ui 1989. S-a înregistrat in 
adevărat record, după panul eu 
agricultura pe care l-a făcut in 
anul 1990 domnul Petre Roman. 
România a ajuns pentru prima 
oara, după un secol de cind a 
livrat gnu la export, să importe 
griul necesar plinii populației. 
Creșterea prețului dolarului, de 
la 21 lei la 460 lei, a aruncat 
moneda națională intr-o pericu
loasă spirală a inflației. O ho- 
tărîre guvernamentală elaborată 
de pe vremea guvernelor adepte 
ale terapiei de șoc, stipulează că 
prețurile de pe piața internă se 
aliniază automat conform rapor
tului de schimb leu-dolar, la ni
velul dolarului. In industrie, da

F S.N.-ul pi opune o
alternativă la guvernare

Domnul Petre Roman, ieșit pe ușa din dos din fruntea buca
telor (Miron Gozma să trăiască !), 
la fund. I-au dat alții destule, așa că nu mai vrea să-și dea 
dînsul. După ce a pierdut alegerile, dinsul și partidul său nu vor 
nicicum să se împace cu gindul. Deh, era mai bine la guvernare... 
Bineînțeles pentru ei, că pentru noi... am văzut și ne-am lămurit.

Așa că FSN „sub înțeleaptă** oblăduire a dlui Roman începe 
din nou să facă gît propunind nici mai mult nici mai puțin, decit 
o alternativă la guvernare și o echipă de guvernare (de rezervă, 
se înțelege), cică, viabilă. Ca și cum nu ne-am fi săturat noi de 
guvernarea dumnealor...

Păi, bine, fraților, frații voștri, FDSN-iștii, nici nu s-au apucat 
de guvernare și voi vreți să le și luați locul ? Hai să-i lăsăm și 
pe ei să vadă cum e I Cine știe... (Gh. CHIRVĂSA)

nii vrea nicidecum să se dea 
Și

Epilog la comedia de la 
Teatrul Dramatic

Cu puțină vreme in urmă zia
rul nostru a prezentat cu lux de 
amănunte conflictul izbucnit la 
Teatrul Dramatic „I.D. Sirbu" 
între consiliul de administrație 
și sindicatul „Masca". Se vede 
treaba că ziarul a stîrnit ecouri 
puternice. De la București s_a 
deplasat la Petroșani regizorul 
Cristian Hagiculea, director ge
neral al Direcției Teatrelor din 
cadrul Ministerului Culturii, ins
tanța supremă în materie. Dl. 
Hagiculea a avut o discuție cons
tructivă cu actorii teatrului du
pă care a vizionat spectacolul cu 
piesa „Există nervi" de Marin 
Sorescu. Se știe că acest specta
col a constituit cauza imediată a 
conflictului. Lidera de sindicat, 
deși nu are nici o pregătire de 
specialitate, a acuzat de lipsă 
de profesionalism atît regia, cit 
si scenografia spectacolului. Du
pă vizionare, dl. director gene
ral i_a felicitat pe actorii Mihai 
Ulița, Lerida Bucholtzer, Florin 
plaur, Rosmarin Delica și Alex. 
Codreanu pentru maniera deo
sebită in care au jucat. Felici
tări a primit și autorul regiei, 
dl. Dumitru Velea, pentru mo
dul inedit în care a descifrat di
ficilul text sorescian. Scenogra
fia semnată de d-na Elena Buz
dugan a fost apreciată ca re
marcabilă de către directorii] ge
neral al teatrelor din România, 

/•pre nemulțumirea liderei de 
sindicat. Aceasta a pus o serie 
de întrebări de o naivitate în
duioșătoare. Cu un calm demn 
de o cauză mai bună regizorul 
Cristian Hagiculea a răspuns la 
toate. Din apusele Iul spicuim 
cîteva elemente care lămureso 
definitiv lucrurile.

NAȚIUNII
distruse sisteme- 
marne complexe 

alte structuri, 
in locul lor ceva

culturâ au fost 
le de irigații, 
agrozootennice 
fara a se pune 
viaoil.

Mica privatizare și libera tre
cere a frontierelor au dus la du- 
guemzarea comerțului, la lavori- 
zarea jafului avuției naționale, 
în comerțul de stat nu mai gă
sești decit marfun greu vandaoi- 
le, deoarece fondul de marfă es
te speculat în interesul comerci- 
anților particulari, dar pe buzu
narul cumpărătorilor.

Piața noastră internă este a- 
saltată de produse străine de 
mina a treia, cu rare excepții. 
Sintem, de fapt tratați, pe plan 
comercial, drept niște consuma-

tori de mina a treia... 
Guvernul Vacăro>u vine 

tru prima data cu an program 
care nu face abstracție de nece
sitatea reformei economice, d ir 
optează pentru altceva ciecit 
rapia de șoc; adaptarea ritmul ii 
de derulare a reformei la con
dițiile concrete ale țării și dimi
nuarea costurilor ej sociale, 
optimismul care se degaiă 
declarația președintelui țarii 
întemeiază tocmai pe acest 
gram. Există o continuitate l 
gramatică, în jurul ideii de 
cial-democrație, in ceea ce vr-’a 
să Întreprindă noul nostru gj- 
vern și evoluția primei gruptri 
politice majore de după Revo
luție.

Se pare, intr-adevăr, că singu
ra noastră șansă este stoparea 
declinului economic și revigora
rea industriei și agriculturii pen
tru a ieși din actuala criză.

Guvernul Stolojan a promis că 
va fi atinsă „creșterea zero“ în 
1992. Dar acest obiectiv n-a fost 
realizat. Acum, noul guvern pro
mite c?va mai mult, jar președin
tele îi susține ideile programatice 
Rămîne de văzut în ce măsură 
se vor realiza bunele intențiîl

pen-
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gropari ♦
Un caz cutremurător prm 

pliciț.ile sale ne-a relatat, m.i.’ i 
dimineața, doamna Estera Keri- 
ke.ș d n Petroșani. Cu puțin tiiTVj 
înainte de Revelion i-r mur i 
soțul. A stabilit data cind urma 
să fie inmormintat și b'.v.a fe- 
meie și-a luat masurile de rigoa
re. in.clegîndu-se 'cu groparii -i- 
mitirului Petroșani să sape groa
pa celui decedat în ziua fe 
miercuri, 30 decembrie 1992. Le-a 
plătit 2000 de lei, țuică și min- 
care și in ziua înmormintării a 
venit să vadă groapa. Da ie 
unde!

Groparii s-au ocupat doar de 
țuică și mîncare. uitînd de groa
pă. La insistențele femeii. iui 
răspuns că mortul poate fi în
gropat și mîine. Asa că groapa 
au săpat-o alții, iar groparii și-au> 
văzut mai departe de ale lor...

Oare cine sapă groapa acestor 
gropari indolenți?

îr.i

Alerta în șco i

Viorel STRAUȚ

r

„N-au Iă<*ut străinii ce-au 
făcut românii”

• Directorii de teatru sînt 
numiți de prefecturi și confir
mați de Ministerul Culturii. Ei 
nu pot fi revocați de sindicate,
• Sindicatele nu au dreptul să 
se amestece în procesul artistic, 
nici în stabilirea repertoriului.
• Consiliul de administrație, deși 
e obligatoriu, are un ro] consul
tativ. Directorul hotărăște sin
gur, fiind totodată unic răspun
zător în fața forurilor superioa
re. • Directorul hotărăște pe cine 
angajează sau nu. • Teatrul este 
o instituție bugetară, deci sala
rizarea se face conform grilei în 
vigoare. Directorul nu poate ma
jora salariile așa cum cere sin
dicatul. • Pentru a semna regia 
unui spectacol nu e nevoie de 
derogare. Derogarea se cere doar 
atunci cînd vrei să ocupi 
post de regizor. • Oricine
dreptul să apară pe afiș, de vre
me ce joacă în piesa respectivă.
• Prefectura iși stabilește singu
ră reprezentantul în consiliul de 
administrație, fără a fi nevoie 
de avizul sindicatului Masca.

Concluzia este simplă. Condu
cerea sindicatului nu cunoaște le
gislația în vigoare, iar de Or
dinul 77 al Ministerului Culturii 
nici măcar nu a auzit. Mare pă
cat, pentru că acest ordin stă 
la baza autonomiei teatrelor, a_ 
cordind directorilor o mare pu
tere de decizie.

Se pare că vizita și explicațiile 
omului de cultură Cristian Ha- 
giculca au avut darul de a lămuri 
lucrurile și de a detensiona at
mosfera din teatru. Se confirmă 
teoria conform căreia românul 
este înțelegător și amabil atunci 
cînd este bine informat.

R. PORTER

un 
are

Este drept că in decursul anilor am învățat 
străinii, mai mult ca pe noi românii, .în virtutea ___ ____
ral, îmbrăcat in ambalajul pompos al întregului spectru* sol ir, 
avînd imprimat pe el și minutul în care soarele trece de meridia
nul Grcenwich.

Este drdpt că la noi nu este ce este la ei, dar nici la ei 
nu este ce este la noi.

Este drept că civilizația apusului își are la origine mai multe 
revoluții decit sîntem noi obi.șnuiți să avem, iar libertatea expri
mării, în numele propriului popor, estc plătită la rang de Premiul 
Nobel.

Ajutoarele străinătății pot avea fel de fel de interese, de la 
cele financiare, politice, pină la cele de propagandă, care țin de 
cald mai mult vara decît iarna. Recent, intr-o emisiune televizată, 
la Paris, mai mulți tineri emancipați ai democrației, fiind între
bați de un reporter român ce știu și cunosc despre România, au 
răspuns mai mult decît flegmatic, că nu s-ar afla în Europa, eă 
are capitala la Sofia, Tirana, Budapesta, iar o rusoaică nu știa 
cu cine se învecinează fostul imperiu sovietic. Iar de România 
jura că nici n-a auzit. Aici intervenim noi și-i spunem că Rușii 
se învecinează cu cine vor ei, iar capitala României nu mai este 
la Moscova.

Dar să lăsăm speculațiile pe scama altora și să vedem cum 
stăm noi cu ajutoarele. Noi care trebuia să facem și noi care am 
făcut din inimă, bun simț și dragoste. Dacă vizitați acum secția 
de copii distrofici din Petroșani, ca arată ca un „palat al omeniei 
românești1*, pentru că anul 1993 a sosit pe masa pusă. S-au mon
tat uscătoare de haine, difuzoare cu stație de amplificare, unde 
muzica dezmiardă urechea celor ce nu au auzit încă cuvîntul 
mamă, s-a refăcut toată tîmplăria, toată instalația electrică, in
stalațiile sanitare, într-un cuvînt s-a „construit** un edificiu 
complet, din care nu mai lipsește nimic. Nici măcar laptele praf, 
nici pomul împodobit cu dulciuri, dar mai ales cu jucării, nici 
ospitalitatea EM Livezeni — director — sindicat — meseriași. 
Șase oameni de suflet lucrează de două săptămîni numai schimbul 
trei — la mină — iar ziua în schimbul — de mare omenie — la 
această secție. „Ce n-au făcut străinii, au făcut românii**, este 
înscris de-acum, aici, în memoria întregului personal și al ochi
lor care se deschid pentru a-și săruta mama. Mama care lipsește, 
ca șl orgoliul Primăriei, care n-a dat pe aici, nici măcar cu... gura.

■________________________________________ ____________ )

șă (ne) iubim 
unui drept natu- 

i sol ir, ii
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Situația semenime 
critica

Continuă bătălia „frigului sn 
înghețului" în școlile generale 
nr. 1 șț 5 din Petroșani. Practic,, 
în pofida i I n tului depus „non- 
stop“, de Specialiști, pentru înlă
turarea avariilor la instalațrile 
sanitare și d-e încălzire, începe
rea cursurilor, programată pen
tru ziua de 11 ianuarie, este pu
să sub st mnul întrebării în Școa
la generală nr. 5 și grav pert jr- • 
bată în Școala generală* 
nr. 1. Au fost demon
tate practic, toate caloriferei-'. 
Țevile au fost dezghețate cu lam
pa cu benzină. Continuă, un.le 
este cazul, sudurile. Pagubele 
sînt foarte mari. Nu mai vorbim, 
de starea jalnică în care au 
pereții clădirilor afectate, 
scorojirea vopselei și prin 
rea zugrăvelilor, odată cu 
rea forțată a gheții de pe
cu ajutorul lămpii cu benzin i. 
Directorii școlilor fac apel si la< 
părinți și la toți cei care pot du 
o mină de ajutor pentru înlătu
rarea efectelor nefaste ale închi
derii abuzive a conductelor pen
tru agentul termic.

Aflăm, de asemenea, că într o 
situație deosebită, (cauzele sînt 
aceleași) se află și Casa de cul
tură din Petroșani, precum ș: 
școli din Petrila și Vulcan

ajuns 
pri.ii 

arde- 
too'- 
țevi.

OCHELARI PIERDUȚI
I.a redacția noastra, respectiv 

la subsemnatul se află o pereche 
de ochelari de vedere, după as
pect ai unei persoane în vîrstă, 
pe care nu' o dau banii afară din 
casă. Un om binevoitor i-a gă
sit, pe 1 ianuarie 1993, în piața 
din Petroșani și i-a adus la noi. 
Rugăm păgubașul să ne contac
teze, pentru a-i înapoia ochelarii 
pierduți. De ce să cumpere bie
tul om alții, că și ăștia costă a- 
cum o avere I (Gh. CIIIRVASA)

Petrila și Aninoasa
Orice s-ar înlimpla în decursul unui an, eve

nimentele trec mai puțin observate sau li se 
diluează puțin din temperatura de control, care 
le-ar menține febra pentru a se putea injecta, 
la nevoie, programul de redresare. Sfîrșitul a- 
nului 1992 ca și începutul acestui an in optica 
populară și a cetățeanului supus la vremuri 
noi, a avut o anume privire „superioară" prin 
fereastra mai luminoasă, mai dătătoare de spe
ranță, a sărbătorilor de iarnă, prin care lumea 
se vede după cum este și uneori cu mari p?ie 
de neîncredere, care apar ca flori de gheață pe 
sticla, și așa subțire, montată în grabă, cindvi, 
de un meșter dc pe fostul mal al societății ro
mânești. Acum surpat.

Scăpate termic de sub controlul și comanda 
centralizată a fabricii de căldură — Termocen
trala Paroșeni — care se confruntă, an de an, 
cu mari greutăți in exploatare și pentru circ 
promisiunile celor aleși nu mai țin loc de căl
dură nici in cabina unui paznic de noapte, ora
șele Petrila și Aninoasa au scăpat de dictatura 
frigului, acopci indu-și propriul corp c u pl i- 
puma un i mai bune coordonări la nivel de Ci n- 
tr.de, neintrînd in bazinul de în.dii'ț, apărut pes-

• •• evenimente
te noapte în celelalte orașe, unde se spune că sr 
fi înghețat apa in caria de baie.

Semnalele Primăriilor, ale cetățenilor din ce.e 
două localități au ceva din dezmorțită tempe
ratură în blocurile de locuit, pentru că și ani 
doi factori cxogcm reglează sau dereglează ter
mometrele nemulțumirilor.

Este vorba despre cantitatea dar mai ales 
de calitatea cărbunelui livrat de Prcparații, pe 
fluxul aprovizionării ritmice in care clementul 
decisiv, piatra, cum spun fochi.știi, încă mai 
pune la grea încercare grătarele cazonelor. E- 
vemmcntui de la Centrala 6 Petrila, cu impli
cații imediate pentru atmosfera relațiilor locale 
a fost prompt remediat de echipa de interven
ție a lîAGCL-ului. fă;ind ca agentul termic să-și 
lontinuc drumul prin 
n'le iu izolate inca, 
pi lor, 
viratul Moș Crăciun și dacă se 
fi.st cal Iară, aceasta a fost însoțită 
bun.i ipro\ i'zion ire < u pim?. maj 
trila, a ’do unda < ilptoarcb? turcești 
un ir numi harnic ■ al. fa'iri 'ii d .‘ 
localitate. Ilorel

conductele reci, chiar u- 
spre marca bucurie a c >- 

, p nlru rare acc'ta s ■ parc că a fost ade- 
spune că a 
și de o mai 
ales la Pe- 
sînt siip he 
pline Un
NEAMȚU

tr.de
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Un an bogat în 
evenimente politice 

pe mapamond.
ANIVERSARI

HOfebsCoS

Anul 1992 a fost un an „plin" 
xnlru Terra. lntrucit nu a exis
tat cui; In lume în care să nu se 
(i inlimplat cesa care sa atragă 
atenția Întregii lumi.

Debutul anului trecut a fost 
marcat de alegerea in fruntea 
Organizației Națiunilor Unice 
(ONU) a lui Bouirus Ghali, 
care l-a euccedat pe Javier 
Perez de Cuellar, decis să se re- 
li agă din înalta funcție de se
cretar general al ONU.

Cele mal deosebite evenimente 
politice externe ale anului tre
cut s-au legat insă cu prepunde- 
txnță de- geografie. Du pentru 
ca In Europa «geografia politi
ei* a fost centrul atenției între
gului mapamond. Din acest punct 
de vedere, ciudat este faptul că 
In timp ce Europa Occidentală 
caută un mod de unificare, sta
tele estice, membre ale fostului 
bloc comunist, se destramă. In 
tnai toate țările membre ale 
RSCE s-au organizat referendu- 
tnuri In vederea ratificării Tra
tatului de la Maastricht pentru 
O Europă unită. Și dacă In mii 
toate țările membre ale „Casei 
0omune" opinia publică s-a ex
primat pro, Danemarca șl Ma
re* Britanie mai șovăieso încă 
asupra validării tratatului aștep- 
Bnd fiecare pasul decisiv al ee- 
loiialt,

Iar dacă Europa Occidentală 
face eforturi susținute dt; unifi
care, nu același lucru îl putem 
spune despre Europa de Est Ba, 
dimpotrivă, în acest colț de lume 
recent descătușat din chingile 
comunismului totalitar, s-a făcut 
resimțită descompunerea. A fost 
mai întîi surparea imensului 
imperiu al Uniunii Sovietice, a- 
poi a urmat Iugoslavia, pentru 
ca finalul anului ’92 să con
sfințească ceea ce s-a numit 
„despărțirea de catifea", adică 
destrămarea Cehoslovaciei și 
crearea Cehiei șl Slovaciei ca 
state independente separate.

Tot anul trecut a fost un an 
al alegerilor în marea majorita
te a țărilor lumii. Cea mai mare 
„bombă" din acest punct de ve
dere a fost victoria democratu
lui Clinton în fața conservatoru
lui Dush, care a readus democra
ții în fruntea scenei politice a- 
mericane, după o lungă absență.

Și cu toate că anul 1992 a con
semnat mult mai multe eveni
mente in viața politică a globu
lui, noi ne vom opri aici, nu 
înainte de a aminti evenimentul 
politic major al finalului de an 
Somalia și operațiunea „Redarea, 
speranței", asupra căreia nu cred 
că mai trebuie să insistăm, de
oarece ea se află încă în primul 
plan al vieții politice Internațio
nale.

Tiberiu VINȚAN

CU PRILEJUL, zilei de naștere întreg colectivul SG „Voievo
dul" Petrila, urează patroanei Popescu Dorina șl doamnei Szabo 
Eugenia multă sănătate, fericire șl „La mulți ani 1". (124)

VINZARI

VIND apartament 2 camere Petroșani—Aeroport, Aviatorilor, 
bloc 19, ap. 5. Relații, după ora 17. (126)

V1ND apartament una cameră, confort I, proprietate persona
lă, în Petroșani — .Colonie, strada Dacia, bloc Kl, ap. 21. (125)

VlND apartament 2 camere, zonă centrală. Petroșani, Repu- 
blicii, 80, sc. 1, ap. 9. (116)

VlND mașină de tricotat japoneză, dublu jacard, 80 cartele, 
200 ace. Preț 250 mii lei. Telefon 543375. (128)

VlND stație Unitra 2 x 75 W, boxă Unitra 75 W, casetofon 
Dcck, egalizator, pikup (doză magnetică), 2 efecte chitară, chitară 
electrică, preț informativ 120 000. Informații Bar-Magazin „Gari- 
na“, Petrila — Costi. Preț negociabil. (135)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială BMV Lux SRL Petroșani, anunță 
angajarea prin concurs a următorului personal: contabil, munci
tori necalificați, ospătari-barmani, șofer. Concursul are loc în 
data de 11 ianuarie 1993, ora 10.

Înscrierile vor avea loc la „Bar-Cofetăries Jiul pînă la data 
concursului.. (114)

OCOLUL Silvic Petrila scoate la licitație, în data de 12 Ia
nuarie 1993, ora 12, autoturismul M. 461. Relații suplimentare la 
telefon 550971 — Petrila. (137).

SOCIET/XTEA Comercială „Șatra" SRL Petroșani, vinda o 
dubă Izotermă, Rabă de 10 tone, preț 2 900 000, negociabil. Telefon 
545402, 545207. (133)

PUBLICITATE
Exploatarea Minieră 

Dîlja
INCADREAZA

direct sau prin transfer
■ UN FOCHIST — pentru Cabana „Jieț“.

Societatea Comercială 
„Magnet - Impex” SRL

’ • sediul în Vulcan, str. Miliai Viteazul nr. 91
(lingă noul sediu RAGCL)

OFERĂ}

— o bogată gamă dc produse COMTIM, precum și 
olte produse alimentare și industriale.

Prețuri avantajoase, calitate excepțională.

Vizitați cu încredere unitatea noastră! (127)

ASOCIAȚIA Familială „Consul" Vulcan, zona Complex co
mercial, prestează: copiat acte, xerox. Pentru persoanele invalide 
legitimate, servicii copiat acte — gratuite, pentru persoane handi
capate legitimate, servicii copiat acte — reducere 50 la sută. Vă 
va sta la dispoziție între orele 8,30—16, doamna Acasandrei Ște
fana (Brîndușa). (132)

SOCIETATEA Comercială DROB SNG Vulcan, str. Vasile 
Alecsandrl nr. 10, bloc 50, ap. 4, angajează de urgență contabil- 
gestionar. (130)

SCHIMBURI LOCUINȚA
ii

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, Independenței, bloc ,T 
19, sc. I, ap. 20, cu garsonieră, exclus Șerpărie. Informații, după 
ora 15. (121)

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Bărbos Ovidiu, ellberat 

de UT Petroșani. 11 declar nul. (119)

PIERDUT carnet student șl legitimație bibliotecă pe numela 
Pașca Râul, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (120)

PIERDUT tichet butelie nr. 5630, eliberat de Centrul de pre- 
Bcbim’ are Vulcan. II declar nul. (131)

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice pe numele Mihuî 
Vanina. eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (136)

PIERDUT carnet student pe numele Bobîlcă Cristian, eliberat 
de UT Petroșani 11 declar nul. (138)

DECESE

CU ADINCA durere, Emilia și Vlad Pârcălăbior regretă stin
gerea din viață a celui care a fost 

prof. ILIE PREDA MOȘIO
om dc aleasă simțire și înaltă erudiție, model de profesor care 
s-a bucurat dc aprecierea atîtor generații de elevi.

Ii mulțumim că a existat și nu-l vom uita niciodată. (134)

Societatea Comercială Rom Oii SRL
cu sediul in Petroșani, str. Livezeni, nr, 1 1 

telefon 515541, 514548 
angajează, în condiții avantajoase

— jurist
Dacă sinteți convins că puteți reprezenta interesele 

firmei, contactați-ne!
Norocul vă suride! (Fact. 900)

ELEVII clasei a Vll.a E a Școlii generale nr. 1 Petroșani sini 
alături dc doamna dirigintă Doina Moșie la durerea pricinuită de 
decesul tatălui

prof. PREDA II.IE MOȘIO
și transmit condoleanțe. (139)

ELEVII promoției 1952 a Liceului Teoretic Mixt Petroșani, 
aduc un ullim și pios omagiu colul care le_n fost eminent dascăl 

prof. ILIE MOȘIO
Condoleanțe îndureratei familii. (140)

INI I.TIM omagiu din partea colectivului Serviciului geo- 
(opo dc la EM Paroșeni, celui care nc-n fost bun coleg

DONICI VASILE (15 ani)
Sinlein alături dc familia îndoliată.
Dumnezeu să_l ierte. (123)

CAPRICORN — BOU t 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Veți cîștiga mai mult, dacă nu 

vă faceți publice sentimentele, 
VĂRSĂTOR — TIGRU 

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Baza discuțiilor o constituie, 

astăzi, lichidele cu reacție aci
dă...

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie)

Dacă vreți să reușiți, lmpune- 
ți.vă controlul mai ales asupra 
gesturilor care izvorăsc din ini
mă.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Cel ce aprinde „focul'* dv. In
terior se va arde și nu_l veți 
putea salva.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilio — 20 mai)

Există o cale de a ieși din cri
za financiară in care vă zbateți 
dar implică o altă... zbatere.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Astăzi, culorile joacă un rol 
foarte important pentru dv. Fe- 
riți-vu de roșul

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Numărul norocos : 13 și multi
plii săi.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Cedînd în lucruri aparent ne
însemnate, puteți pierde con
trolul asupra mizei jocului. .

FECIOARA — COCOȘUL ’ 
(23 august — 22 septembrie) 

Cu cît sosiți mai tîrziu, cu 
atît farmecul întilnirii se diluea
ză.

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Pornind de la o șoaptă și mer- 

gînd pe fir, puteți nimeri la 
„groparul" șef.

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

- Aveți mare nevoie de alimen
te bogate în fosfor.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Nu vă fie teamă de marginall- 

zarcl Valoarea își face Ioo.^

Sfintele Sărbători 
ale

Bisericii Ortodoxe
Praznicele mar] se Împart In 

sărbători cu dată schimbătoare 
și dată neschimbătoare

SĂRBĂTORILE CU DATA 
SCHIMBĂTOARE SINT ;

— Duminica Stiipărilor Mu 
Floriile < .** «

— Duminica învierii sau Sfin
tele Paști

— înălțarea la cer a Domnului
sau Ispasul ,

— Duminica Pogoririi Duhu
lui Sfînt sau Rusaliile.

In 1993 vom prăznul aceste 
sărbători după cum urmează:

— 11 aprilie — Duminica Flo
riilor

— 18 aprilie — Duminica ln-< 
vierii (Sf. Paști)

— 27 mai — înălțarea la cer a 
Domnului

—• 6 iunie — Rusaliile.
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