
Republica Moldova și-a declarat independența
■ DECLARA I I A DE INDEPENDENȚA 

DE LA ADUNAREA EXTRAORDINARA 
zi DEPU,TAȚILOR A FOST APROBATA 
PRINTR-O IMPRESIONANTA MAJORI

TATE DE VOTURI.

■ S1NT GARANTATE DREPTURILE 
Ș LIBERTĂȚILE PENTRU TOȚI CETĂ
ȚENII REPUBLICII MOLDOV \, INDIFE
RENT DE NAȚION ALITATE.

C PE ÎNTREC; TERITORIUL REPU
BLICII MOLDOVA AU 1 OST PROCLA

MATE ATRIBUTE ALE DEPLINEI SU
VERANITĂȚI N AȚION ALE.

■ REPUBLIC A MOLDOVA ȘI-A EX
PRIMAT OPȚIUNE V DE A FI PRIMITA 
C A MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE 
IN ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE.

■ MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
DIN CHIȘINÂU A APROBAT 1N UNA
NIMITATE ISTORICA HOTARÎRE \ 
adunării deputaților.

Ieri, a avut loc un eveniment memorabil, care se înscrii» cu 
litere de aur în istoria neamului românesc: Republica Moldova 
și-a declarat independența. Acest act politic reprezintă o conse
cință firească a evenimentelor ce au zguduit jin temelii ultimul 
imperiu multinațional din lume, care, timp (|c peste 70 <|c ani. a 
avut ca principal pilon doctrina comunistă.

Asistăm, fără îndială, la des
trămarea vechilor structuri na
ționale din componența URSS. 
Țările Baltice, Ucraina, RSFSR, 
Bielorusia și-au declarat inde
pendența, cu puține zile în urmă. 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, pe care se sprijineau ve. 
chile structuri, se află, de aseme
nea. în plin proces ele destrăma
re. întrunit înlr-o sesiune extra
ordinară, sovietul Suprem al 
URSS a fost pus in situația de a 
lua hotărîri fără precedent.

Pentru noi, românii, s-a ivit 
șansa istorică de a ne vedea din 
nou împlinit visul reîntregirii 
granițelor patriei după ce Basa
rabia și Bucovina au fost răpite, 
oferite pe baza dreptului forței, 
Uniunii Sovietice prin odiosul

pact Molotov — Ribbentrof». De
clararea independenței a fost nre- 
cedată de acte curajoase și deci
sive ale fraților noștri de limbă 
și de suflet d n Republica Mol
dova. in ultimii ani. ca urmare 
a unor ample mișcări de mase 
și de reînviorare a sentimentelor 
naționale, au fost înlăturate, pas 
cu pas, măsurile luate de impe
riul de la răsărit cu intenția vă
dită de a asimila Moldova. în 
locul limbii ruse a fost declarată 
ca limbă oficială limba română, 
pe care o vorbește populația ma
joritară a Republicii Moldova. 
Alfabetul cu litere chirilice a fost
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Ce frămîntă prefectura ?
3. Reparațiile la .fondul 

locativ de stat
A li'-'i.i problema irviisp pe 

Osdmij de zi 3 «Hiii'Z'i org.mi
ta'. dc j>r'.T<’ 'ura jiidt.’țului și 
p.miâri i inunii ip.’da a fost cea 
privind execuția reparat. dor ia 
fondul țo rt'av ele s'.at.

Dopa cum se știe, in volumul 
ă-tivi'aților ediiitar-Liospodure li 
a est capitol reprezintă un11' din 
punctele nevialgice caic, alaiuri 
dc salubritate, de aprovizionarea 
populației cu apă potabilă, apă 
caldă menajera și c..Jduia, deli
ii Ri adul posti u do confort 
Civic, In grad do confort care. 
I cbuie i recunoaștem, este in- ă 
departe do standarui mediu dc 
Piața, și foarte, foarte dopate 
dc re ce nc-.im propus și tm- 
iflem cu toții. Mo ivele unei ast
fel de situații, ncmulțiimdoarc 
ps- buna diept.ite, șip; multiple 
și e.c -5i an sorgintea in nepăsa- 
r.., tu < :r-’ a iost tratat acest 
aspe t in do ursul anilor din 
urmă, ('u snu fără supărarea 
cuiva, trebuie șâ ;imintim citeva 
aspe.p* i are au făcut ca fondul 
locativ de stat să fie un fel dc 
copil ,d nimănui, RBopriclarnl, in 
P’1 soana fostelor EGC.T, și chiri
așii. in persoana localurilor. din
tru circ unii pasageri, vez.i.. ac- 
ți'inea 7 000" si altele de «eelași 

lip. iu care se voia cil oi ice preț 
ridicarea pioducți a de cărbune 
n au mi cal n • ț un rl get p.*n 
liU a asigura minimul ck* intre- 
ținere pentru unele ap-irlani- nl-i 
construite cu bani grei si cu efo 
turi supraomenești. Goana ra 
portaiilor dc parada a genei ut 
predarea unor upartanv nlc neli- 
nalizatc, caic în ioc sa rczisic in 
timp s-au degradat progresiv de
venind in scuit timp nelocmbile. 
Gam uccstea ar fi citeva din 
motivele care fac sa avem in i 
in momentu] de fața citeva sute 
do apuilamenle degradate și uc- 
lo’uite.

In P-Iri ani. spic e\oinplii, s-a 
spus că aț- h 73 <ji* apartamente 
degrada'c și nclocuibilc, locali
zate în blocurile Salin n / și Ve 
nus 13. Am înțeles, după cum 
S a spus [a acea analiza, ca fi dm 
acestea ar fi rezolvate, iar cele
lalte au fost r, reluate dc RĂII 
Petroșani care le va lare* locuibile. 
■Situația este ascmănnlo u o și 
in celclaltc orașe ale mi imipiu- 
hii nostru. J,npcnin| ..se lauda'* 
cu astfo] de probleme in carlieiul 
Viitorului, Vulcanul in ,.l)aiasiil“

(.bcorglie < IIIRX ts \
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Revenim
— Domnule Cazma, aiu. dori 

sa reluăm, pentru informarea 
cititorilor, problema posibilei 
greve, anunțată prin comunica
tul Ligii sindicatelor minieri* din 
V alea Jiului, ( e il promis, dar 
nu a făcut guvernul, in privința 
corelării prețlli iloi cu salariile

•— E bine sa explicam penii u 
cititou. Prip doua liotaiiii, res
pectiv cele cu nr, 219 .și ni toi 
dm iicest an, guvernul și-u propus 
nișlc etape dc îhdWxarc a salur
ilor, inccpinu cu triincstiul 11 
19'31. ghiul* mai mult, și-a propus 
Lei mc ne penhu elaborarea unor 
pioiectc de holul ne privind in
dexarea, in 19 iunie și lă iulie. 
A' este termene nu au fosL res
pectate. Consiliul dc coordonare 
al Ligii noastre nu a fa( ut alt
ceva dccit sil cc,nil guvernului 
s,i linulizeze masurile propuse. 
Dormi sa inlormam opinia publi
ca cu faptul ca noi pil vom de
clanșa o greva de,if dm a .a 
cauza, dacă se Va menținu pe 
mai d'l'-’i'lc a(iaslii pi on<-- dan
ia, intre meciul urina] a| salari
ilor și învelii] in creștere al pre
țui ilor.

Inlic l.iga și R *gi(j autonomă 
a huilei nu exista conflicte do 
mum a si nici motive care să de
clanșeze asemenea conflicte. E- 
Xistii in schimb aceasta situație, 
creala pi in neindoplinii e» de ^ti
tre gu\ern a propriilor masuri. 
In Miptiîinina trecula s-an anun
țat noi intenții de a îndrepta lu-

Cu ochii lipiți de micile ecrane 
ori cu urechile ciulite la radio-, 
uri, toți am urmărit cu sufletul 
la gură, cu încordată temere a- 
poi cu o senzație de ușurare, e- 
venimentele din ultirmae 10 zile 
din Uniunea Sovietică, jar neca
zurile noastre, nici puține, nici 
curind trecătoare, au ajuns in
tr-lip plan secund. Și, izbindu-ne 
de ele tot timpul, parcă nu mai 
simțim gustul dumnezeiesc al 
libertății, ce s-ar cuveni, în sfir- 
șit, să ne îndemne la sentimente 
m.p bune, la unitate și responsa
bilitate pentru țară.

Am făcut atit de mult drum 
pe făgașul democrației incit ne 
pierdem timpu] in discuții bi
zantine despre soarta unor par
tide care și-au ajustat doar veșt
mintele, alătui indti-se celor vreo 
1 10 de alte formații politice, mai 
mărunte ori cu fel de fel de a- 
ripi A trecut lin an de cînd la 
noi se tot vorbește dc patrimo
niul pecereului și al celorlalte 
răposate organizații. însă efectiv 
nu s-a întreprins nimic deoarece 
în acele spații s-au cocoțat dizi- 
denți de ultima oră. S-a văzut 
prin ce au trecut, în cele trei 
zile ale puciului, sătui pină-n eît 
de comunism, basarabenii noș
tri, popoarele din Țările Baltice, 
din Rusia. Ucraina și altele din 
dizolvatul imperiu sovietic, care 
au închis rapid acele localuri și 
le.au sigilat, astfel incit să nu 

la cererea cititorilor /
.•V-* •

ci urile. Șinlem in așteptare și 
am don in mod sincer sa nu fie 
nevoie de o reacție d'n partea 
sindicalelor mltuere.

— ( r<*<| câ e ncccs <r să reluăm 
și cauzele care au declanșat re. 
centa greva (le la l.tipeni. Din 
lelefoaiich primite am ,jedus că 
nu s au reiatul suficiente delalii

Interlocutor, dl. MIRON 
UOZMA, președintele Ligii 

^indicatelor miniere din 
\ alea Jiului

privind accslc cauze. Vreți să vă 
referiți la ele ?

— Doresc sa vă spun că antici
pam o asllej d<-’ manifestare a 
oamenilor, nu numai la Rupem 
ci poate și la alic unit.di. In 
perioada ultimelor luni, efectiv 
• im Iu. ul toui le multe drumuri 
la București pentru bani ci si 
putem face plățile salariilor. Nil 
era voi ba de a obține ipr'oliui i 
penim salar i, ci de a obțină 
masa monetara necesara C.'eva s a 
greșit si nu c firesc ca, iluj ă <e 
a prestaț intim a. omul să nu fie 
plătit Ja timp, fiind nevoii să și 
ceară <|rcpliirde. înainte de gre- 
vii, ep pors<in,.|] am discutai uite- 
v,n orc jbi in telefonul guverna
mental eu t°ți f i'loiii dc decit.ie 

mai aibă nimeni posibilitatea 
să-și curețe trecutul. Nu împăr
tășesc nici punctul dc vedere al 
declarațici-apet a Partidului A- 
lianța Civică potrivit căruia ar 
fi necesare tip fc] de tribunale 
inchizitoriale, rcinviindu-se ven
deta si înflorind delațiunea atit 
de adincă în balcanismul n°stiu. 
E nevoie de unitate, câ prilej de 
dezbinare e lesne ele găsit. Nu 
sînt nici idei originale ale PAC 
(numitul partid), ci copiate după 
modelul actual din răsărit. Noi 
sintem români așa cum cînlă atit 
de mișcător solistul de muzică 
populară, și se cuvine să gîndim 
cu capetele noastre, nu cu ale 
altora.

Dar iată că a venit, pe nesim
țite, toamna, împiinindu-se și o 
jumătate de an <J- la promulga
rea Legii fondului funciar. Cei 
îndrituiți s-o aplice, acolo jos, nu 
s-au grăbit, ori pentru că nu s-au 
priceput, ori n-au vrut. Legea, 
darâ-i lege, nu trebuie explicată 
pină la exasperare. Peste o lună 
începe poui an agricol: cine va 
semana, va culege. De soarta 
mîntului nu este interesat doar 
țăranul, cei care muncește acum 
de cînd se crapă de ziuă si pinii 
seara, sase zile pe săptămînă. nil 
cinci, ci toți cei care mincăm pîi-

Tibcriu SfATARU
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care puteau să ne aiute. Domnul** 
Pacea, directorul de bugete al*'. 
Regiei, a fost la București, dar 
nu s-a rezolvat in totalitate pro-’ 
blema, pentru ca n11 au fost banr.

— Se confirmă deci că nu a 
fosl im conflict intre mineri 
RĂII.

— Regia f;1<e tot posibilul să 
asigure condițiile di* plată. Noi, 
sindicateie, la fel, facem tot ce 
depinde de noi pentru a nu se 
cre.i motive de întrerupere a l’1* 
cruiiii. \ aia nu se află aici, în 
Valea .Jmiui, ci in Bucureșli.

— ( um s-au desfășurat eveni
mentele la I.upeni '!

— Pot spune că și aici s-a gre
șit, in sensul că nici conducerea, 
nici sindicalul pU au : *șit pe 
schimburi pentru a sla dc vorbi 
cu mmcrn s1 nu mă reler n imai 
la problema banilor. Greva a 
scos la iveală multe neajunsuri. 
Dar ca să in. hei o jdec, pentru 
principala nemulțumire de Ei 
Lupeni, răspunzători sint cei din 
guvern și ^e la băncile plătitoa-" 
re. Dc* reținut că în preziua gre-, 
vei, ui s.a Ir.msims că problema ' 
mi poate fi rezolvată decît în 
3—I zile, iar duPâ ce an1 declan
șat greva s-a rezolvat cu cea 
mai marc operativitate. Deci, e-I A

Interviu consemnat dc r 
ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. • Z-a) .
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Revenim la cererea cititorilor Cu preșul pe Jief
(Urinare din pag. I)

xista masa monetară | Se pare 
însă că nu erau prezenți cei 
care trebuiau să ia o decizie. 
Prea mulți dintre ei se aflau in 
concediu...

Atmosfera de nemulțumire a 
fost amplificată și de faptul că 
In fi;no ce plata salariilor era 
amînată anele orețuri continuau 
să crească, mai ales la alimente
le de bază.

— Ați afirmaf că greva a scos 
Ja iveală si alte neajunsuri...

— Este vorba despre probleme 
cunoscute. Nu e o noutate că nu 
avem locuințe suficiente, in a- 
cest sens nu sintem sprijiniți 
ntei noi, nu sînt sprijinite nici 
primăriile. Nu avem suficiente 
butelii, in condițiile în care nu 
avem gaz metan în bucătării. 
Mai mult, nenorocitul de Ceau- 
șescu a făcut casele fără coșuri 
de fum ca să nu putem instala 
o sobă, să nu ardem cărbune. Și 
la mină, este cunoscută lipsa de 
materiale, de echipament de pro
tecție, a iluminatului. Este și o 
preocupare scăzută a noastră, dar 
nu toate aceste lucruri depind 
de noi.

Excursie
Filiala BTT Petroșan. organizează o excursie 

cu ocazia meciului dintre echipele Chimia Hm. 
Vilcea și Jiul Petroșani. Prețul informativ al 
excursiei este de 230 lei. Se asigură transportul 
cu autocarul.

înscrierile se fac dirc t la sediul Filialei BIT.

Banane
Deși obișnuiți să asociem gustul bananelor cu 

anotimpul sărbătorilor de iarnă (așa ne ap o- 
bișnuit unii '), avem totuși ocazia, ca și acum, 
in august, să putem cumpăra delicioasele fructe.

Acestei se găsesc spre vînzarc la sediu] Filia
lei BTT Petroșani ] i un preț deosebit de avan
tajos.

— în uriua grevei de |a Lu. 
peni au fost luate unele măsuri. 
Vreți să vă referiți la ele ?

— Da- Măsurile sînt de natură 
disciplinară E inadmisibil faptul 
ca in stația de salvare a minei 
să se consume băuturi alcoolice. 
Pe de altă parte, s-au menținut

Interlocutor, dl. MIRON 
COZ II A, președintele Ligii 

Sindicatelor miniere din 
Valea Jiului

unele structuri încărcate ța nive
lul exploatărilor miniere si al 
sectoarelor. La Lupeni a fost jus
tificată cererea oameni!or de a 
schimba conducerea si, i propu
nerea noastră. Regia a tăcut în
locuirea neeesară. Au fost schim
bați din funcție direct ul. con
tabilul șef. urmînd să e facă a. 
nalize și la celelalte nivele.

Au fost luate $i alte măsuri, 
de pildă, pentru asiguiarea echi
pamentului de prote ție. soluțio

narea problemelor d« ordine în 
cantină, in vestiare, îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. Cu privire la starea băi
lor, personal am făcut o propu
nere, în sensuj că să fie încadra
te cu personal corespunzător care 
să preia pe bază de gestiune tot 
ce există acolo, prin contract. 
Propunerea a fost însușită si vom 
urmări să prindă viață. în pri
vința cantinelor, au fost consta
tate multe neajunsuri privind 
calitatea meniurilor, curățenia ve
selei. lipsa unor produse cum 
ar fi chiar si sarea. Au fost sta
bilite și in acest sens măsurile 
necesare.

— Domnule Cozma, pornind de 
la (oale aceste nemulțumiri jus
tificate, care privesc răspunde
rea f'C n gospodarilor minei, fie 
a celor care au înfirziat plata 
salariilor, de ce credeți că mine
rii au strigat „Jos Jliesctl" ?

— Minerii n'J au strigat așa 
ceva. Am auzit că s.a strigat 
dintr-o dubă, care a circulat prin 
Lupeni, Vulcan. Uricani A fost 
probabil o manifestare izolată. 
Sentimentele minerilor față de 
președin'ele țării nu s-au schim
bat.

Că Jiețul, îp afară de zonă tu
ristică, reprezintă interes și din 
punct de vedere social-urban o 
știe toată lumea. Adică cei mai 
mulți locuitori ai Petrilei și Pe- 
troșaniului care beneficiază, deci, 
consumă apă potabilă captată și 
filtrată la stația de la Jieț, adică 
din pîrîui ce coboară din munții 
Parîngului. Dar sînt și cetățeni, 
turiști niCi într-un caz, mai mult 
autoturiști, care tocmai aici și- 
au găsit de cuviință, pe malul 
Jiețului, Ia intrarea în chei, și 
în amonte de captare, să-și adu
că la spălat preșul, covorul și — 
de ce nu ? — inclusiv frumosul 
autoturism plin de praf și de ulei.

Mașina se trage lingă pîrîu, co
vorul se întinde pe asfaltul de

Privatizarea și starea concurențială
(Urmare din pag. I)

nc, ce se face din griu, precum 
bine știm.

Legea privatizării, promulga
tă și ea după dezbateri aPnnse 
și contestări care nu s-au înche
iat, nu și-a pierdut interesul deși 
pare a fi intrat într-un con de 
umbră de vreo două săptămîni. 
Pînă cînd se va aplica și ea. va 
înflori în continuare mica priva
tizare, cea din sfera comerțului 
despre care ministrul de resort 
a declarat că în scurt timp va 
dispare si comerțul de stat. Deo
camdată. doar mulțimea de con
signații sînf în stare erneurenția- 
lă, între ele si mai puțin cu ma
gazinele tradiționale Cine știe 
cită apă va mai curge pe Jiu pînă 
cin i libera inițiativă va intra și 

lingă pîrîu și dă-i cu detergent, 
cu săpun, cu peria, cu mătura. 
Și tot jegul curge îr* pîrîu, îm
preună eu spuma rfetergenților gi 
a săpunului. Iar apa— apa ajun
ge la filtre, jegul se mai depune 
dar substanțele nocive din deter- 
genți se... duc Ei ajung în casele 
oamenilor. Iar harnicii proprie
tari, satisfăcuți, împreună cu con
soartele lor, că pentru un an au 
scăpat de grija spălării preșuri
lor și covoarelor. că au petrecut 
și o zi de relache pe malul Sur
lei, își urcă calaljalicul în Dacia, 
curată și Ca lucitoare ca C 
mireasă și se retrag veseli spre 
casă. Frumos, nu ? Și mai ales 
civilizat... (T.D.) 

în domeniul serviciilor, să nu 
mai așteptăm d°uă, trei, ba chiar 
patru săptămîni zugrăvirea apar
tamentului. Echipele complexe — 
zugravi, zidari, instalatori, elec
tricieni, ba chiar ți persoana 
pentru curățenie — sînt încă de 
așteptat.

Asta da privatizare: prin mun
că spre civilizație.

Pînă una, alta, se apropie ale
gerile locale si se va nune punct 
numirilor și detașărilor ca-n 
vremurile revolute. Abia aștept 
ca Parlamentul să înceapă oste. 
neala legislativă. Legea fondului 
funciar e clară, a privatizării ur- 
meaz-ă să fie aplicată, te pome
nești că de săptămîna următoare 
se vor lua în dezbaterea aștepta
te legi printre care și în vederea 
alegerilor locale.

Publicăm, la cererea domnului Ștefan Nemecsek, sentința nr. 
G">7 1991 a Judecătoriei din Petroșani, emisă in procesul civil pri
vind cercetarea provenienței bunurilor conform Legii nr. 18/1968. 
După cum rezultă din cererea adresată redacției, dl. Ștefan Ne- 
mccsck a dorit ca prin intermediul ziarului no<tni să se facă cu
noscute sentința și principalele elemente ale dosarului, apreciind 
că pe aer astă cale va beneficia de o reparație morală in locali
tățile unde este cunoscut.

Ședința publică din 1 martie 
1991. Completul de judecn'ă for
mat din ; Președinte : lacob 
Gheorghe — jude-itor. Judecător; 
A'Jreț Comșa. procuror: Szoke 
Ștefan. Grefier : Popa Cristina.

Pe ro) fund judc.area proce
sului civil privind cercetarea pro
venienței bunurilor ce aparțin 
numiților Nemecsek Ștefan și 
Nemecsek Margareta, cercetați 
conform Legii 18/1963.

La apelul nominal făcut *n șe
dința publică au fost jipsu părțile.

Procedura de citare a fost le
gal Îndeplinită.

S-a dat citire »i lucrărilor do
sarului, după care:

Mersul dezbaterilor și șu.sține- 
rilor părților au fost consemnate 
Ir, inclicierca de amînare a pro
nunțării dm dafa de 25 februarie 
•W), caro face parte intcgranră 
din prezenta sentință.

JUDECĂTORIA

Prin încheierea comisiei de 
cercetare de pe lîngă Judecătoria 
Petroșani nr. 10 dm 23 august 
1989 s-a dispus trimiterea în ju
decată a cercetaților Nemecsek 
Ștefan și Nemersck Margareta 
pentru faptul că nu justifica pro
veniența licllfi a unor bunuri și 
efectuarea unor dieltuielî In sumă 
<1? 61 241 lei.

D.n actele dosarului și probele 
administrate in cauză, te reține 
• i in perioada supusă cercetării, 
1 iulie 1971 — 1 Iulie 1989 — 
C':>P* iții au dpbîndit bunuri 
care au fost inventariate de co
misia de cercetare, tn valoare dc 
422 383 lei, valoare din care ur
ni' i/.i a se srade suma dc 9 050 
Ici. fiinj o greșeală jo ad'lionaie,

11 O M A N I \
JUDECĂTORIA I’EIROȘAM 

JUDEȚUL IU NI DOARA
DOSAR NR. 4’135 1989 — 10 000 le) reprezenlind con

travaloarea unei excursii;

precum și contravaloarea unei 
verighete și a unui inel, în va
loare de 7 500 lei, bunuri pe care 
cercetata îc-a primit cadou dc
nuntă de la nași, așa cum re
zultă d‘n declarațiile martorilor
Va*s lrina (fila 50), Iliescu Sa-
rika (fila 52), Bocan Iosif (fila
59) și Rusu Toader (fila 61), ast
fel că valoarea finală a bunuri
lor doblndite de cercetați în pe
rioada supusă controlului este 
de 405 333.

CAPITOLUL II — Alte cheltuieli

în perioada supusă controlului, 
cercctații au ocazionat o seric dc 
alte cheltuieli, cum sînt ;

— 4j 025 lcl reprezentînd Im
pozite ți taxe achitate (fila 39) 1

—- 72 062 lei reprezentînd con
travaloarea autoturismului Dacia 
I 300 achiziționat de cercetați la 
data de 10 septembrie 1981 con
form facturii aflate la d°’ar (fi
la 41) 1

— 7 278 lei reprezentînd taxe 
achitate la IRII (fila 42) i

— 5 160 lcl '-prezcntlnd taxe 
s hitate ]-4 A > iațig dc locatari I

— 20 050 lcl reprezentînd taxe 
l’TTR achitate i

— 47 599 lei reprezentînd fon
dul social obținut de cercetați 
la CAR |

— 6 000 jei reprezcnttnd contra
valoarea instalației de gaz cu 
care a fost dotat autoturismul 
cercetaților t _

— 18 000 lei reprezentînd contra
valoarea excursiei efectuate în 
l'RSS (fila 18),

— 5 000 lei reprezentînd con
travaloarea cursurilnr urmate dc 
cei doi cercetați la școala de șo
feri amatori din Petroșani ;

Cercetați! au mai efectuat o 
serie dc cheltuieli cu întreține
rea celor două autoturisme în 
sumă totală de 113 887,10 Ici (vezi 
raportu] de expertiză), astfel că 
in total, în perioada supusă con
trolului cercctații au efectuat alte 
cheltuieli, in sumă de 356 351,10 
lei.

CAPITOL! I. III — Cheltuieli 
de întreținere

La acest capitol comisîa urmea
ză a stabil, în perioada supusă 
controlului, a două subperioade, 
respectiv de la 1 iulie 1974, pînă 
la 22 iulie 1978 — respectiv pl- 
nă la data căsătoriei cercetaților 
ți apoi a doua subperioadă pînă 
la data efectuării inventarului.

In prima perioadă comisia ur
mează a reține că cercctații nu 
au achiziționat nici un bun care 
să se regăsească In perioada su
pusă controlului și că aceștia ți
nu asigurat existența în limita 
veniturilor realizate respectiv su
ma dc 60 780.

Pentru a doua subperioadă co
misia urmează a reține nivelul 
de trai al cercetaților, faptul că 
aceștia au achiziționat două au
toturisme, aparaturi electronice 
dc valoare (video-casetofon, tel°- 
,vizor color), că au efectuat ex
cursii în străinătate, că au dus 
un nivel dc fral peste medie.

Așa fiind, urmează a se stabili 
următoarele cheltuieli dc întreți
nere :

— Nemecsek Ștefan — 132 luni 
oi i ) 000 iei is 132 000 lcl.

civilă Nr.
— Nemecsek Margareta — 132 
luni ori 1 000 lei = 132 000 lei.

— Nemecsek Cristian Ștefan —-
116 luni oii 600 lei — 69 600 iei.

— Nemecsek Anca Marin — 95 
luni ori 600 Jci == 57 000 lei.

Suma totală a întreținerii c e 
dc 390 600 lei.

CAPITOLUL IV. Venituri.

La veniturile realizate de cer
cetați din retribuție conform a- 
deverințclor existente la dosar 
(filele 34, 35, 37. 38, 57, 58. 59) 
urmează a se m.ii reține urmă
toarele venituri :

—- suma de 154 180 Ici repre
zentînd veniturile realizate de 
cercetați din exercitarea meseriei 
dc fotograf autorizat ;

— suma dc 35 000 lei reprezen
tînd împrumut de h» CAR ți ne
restituit în perioada controlului 
(fila 71) ;

— suma de 65 000 Ici peprezen. 
tind contravaloarea autoturismu
lui Dacia 1 300 (fila 75);

— sunia de 10 000 ici reprezen
tînd venituri realizate la botezul 
celebrat în 1980 ;

— suina dc 42 600 lei repre
zentînd veniturile realizate la 
nunta cercetaților după ce s-au 
scăzut cheltuielile, în sumă de 
10 000 lei (fila 79) ;

Suma totală a veniturilor este 
de 1 179 899 lei din care se va 
scădea suma de 60 780 lei repre
zentînd veniturile realizate în 
prima subperioadă și care nu s-au 
raportat la cea de-a doua sub
perioadă este dc 1119 119 lei.

Veniturile realizate pc întrea
ga perioadă supusă cercetării se

65711991
I

ridică la suma de 1119 119 lei, 
întrucât la prima subperioadă cer- 
cetații nu erau căsătoriți, nu au 
achiziționat buntiri si au realizat 
numai suma de 60 780 lei, pe ca
re i-au cheltuit.

Făcind balanța între venituri, 
respectiv 1 119 119 Ici si cheltuie
lile ocazionate de părți, în sumă 
de 1 152 731 lei, pe aceeași pe* 
rioadă, rezultă o diferență de 
33 665 lei, ceea ce nu constituie 
o vădită disp*,,PorțJ ’ mice veni
turi și cheltuieli, motiv pentru 
care se reține că cercelații au 
justificat proveniența bunurilor șî 
a cheltuielilor efectuate, astfel că 
se va dispune în baza art. 10 
alin, ultim din Legea 18/1968, în
chiderea dosarului.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN 
NU BIELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

In baza art. 10 alin, ultim din 
Legea nr. 18/1968, constată pro
veniența licită a bunurilor cer* 
cetăților Nemecsek Ștefan ți Ne* 
«necsek Margareta ambii domici- 
liați în Vulcan str. Victoriei nr. 
24 sc. E ap. 2 județul Hunedoa
ra și, In consecință, dispune în
chiderea dosarului.

Cu recurs ln termen de 15 zile 
de ia comunicare.

Pronunțată în ședința publică 
azi 1 martie 1991.

PREȘEDINTE

lacob Gheorghe

* 

JUDECĂTOR 

Comșa Aurel 

* 
GREFIER 

Pop;, Cristina
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Regalurile de duminică Ini re gazon și vestiare
ic BIHOR — UTA 0—0 Opt 

mii de spectatori, din care 2 000 
de suporteri sosiți din Arad au 
vizionat o partidă inclusă in pro
gramul pronr rt care a depă
șit ambele caracteristici ale di
viziilor B și A, ajungînd pe alo
curi să semene cu pn meci „in- 
ternațional“. Cu destui jucători pU 
mare experiență fazele au alter
nat de la o poartă la alta, o 
primă ocazie în min. 24 cînd 
Cornea (UTA) de la 35 m a tri
mis mingea în bară, portarul Papp 
fiind depășit, dar ajutat de For
tuna.

Gazdele trimit si ele o dată 
mingea în bară. Ungur, Ovi- 
dip I-azăr, ratează, arbitrii acor
dă două cartonașe galbene, cîte 
unul fiecărei echipe și șansa nil 
va surîde nici uneia, cu toate că 
în final Ovidiu Lazăr ratează 
victoria. Partida s-a prelungit cu 
patru minute pentru unele acci
dentări și jucătorii oaspeți, în o- 
vațiile propriilor suporteri cuce
resc un punct prețios în lupta 
pentru revenirea pe prima scenă 
a fotbalului românesc. B'horenii 
pierd ocazia realizării unei vic
torii care să le anuleze ace] mi
nus 1 ți antrenorii Abrudan și 

Sărac au trebuit să încline stea
gul în fața trioului Țicleanu, Vi- 
dac, Țîrlea, conducătorii „Bătrî- 
nej doamne". La acest reușit 
spectacol a contribuit arbitrajul 
excelent al brigăzii Georgan Io- 
nescu. Alexandru Dobrin și Ale
xandru irimei, toți din București.

☆
GLORIA REȘIȚA — CIIIMLX 

Rm. VlLCEA 2—2 (1—0). A- 
proape 2 000 de spectatori au ur
mărit apriga d'sPUtă dintre echi. 
pa locală Gloria Și fosta divizio
nară A Chimia Rm. Vîlcea care 
a reușit, in ciuda presingului to
tal la care a fost supusă în min. 
18, pe contraatac să deschidă sco
rul prin extrema stingă Perțu, 
Arbitrii au temperat zelul, acor- 
dind ambelor echipe cîte-un car
tonaș galben si suita ratărilor la 
poarta iui Preda (Chimia) n fost 
de-a dreptul alarmantă. Repriza 
a luat sfîrșit cu 1—0 >n favoarea 
vilcenilor care, si în partea a do
ua au jucat economicos, cu con
traatacuri periculoase • și avînd 
mare șansă cînd a fost supusă 
unui asediu total. Numai experi
ența i-a salvat de la o sigură în- 
fringere și curajul arbitrului de 

centru Viorej Ilie (36 de ani, din 
lotul A, București), care l-a eli
minat în min. 58 pe Sjizsk, gazdele 
rămînînd în io oameni. Tot a- 
cum primește galben și Mangala
giu, dar jocul se încinge si Croi- 
toru (Gloria) trimite în bară, în 
min. 70, anunțind golul care a- 
vea să vină spre marea bucurie 
a spectatorilor de abia în min. 
75, go] înscris de Kiss. Dar ata
curile haotice ale Gloriei vor crea 
spații libere pentru contraatac si 
în min. 81, 11 m pentru vîlceni. 
Mangalagiu transformă, șutînd 
puternic, învingîndu-1 pe Vlădoi 
— 2—1 pentru oaspeți.

Degringolada generală a reșițe- 
nilor face publicul să părăsească 
încet — încet stadionul și numai 
o parte va avea bucuria de a ve
dea egalitatea, egalitate survenită 
în minutele de prelungiri (parti
da s-a prelungit cu 4 minute) 
cînd același Kiss în min. 88 reu
șește un spectaculos și meritat 
gol, făcînd dreptate într-un der- 
by socotit de Loto-Pronosport 
drept o partidă atrăgătoare. Așa
dar, 2—2. Șase cartonașe galbe
ne, două gazdele și patru oaspe
ții, un arbitraj corect și cil un 
suspans pînă ]a limita răbdării.

După terminarea partidei, toa
tă lumea era supărată, inclusiv 
formația reșițeană, care scăpase 
ca prin minune de nu mai puțin 
de, 4-5 goluri, dacă atacanții Jiu
lui ar fi punctat ȘÎ nu ratat. Unul 
din tabăra adversă însă, îmi a- 
runcă mănușa cu o dezinvoltură 
dezarmantă : Nu intrați | Nu a

de ultuiia orsâ
O Petre Libardi, fostul ințernațional al -Jiului ți fostul antre

nor al echipei care l-a consacrat a fost repus în drepturi ; c' =er- 
vator federal in noua formulă a acestui important organism al 
FRF • Vasile Tătar completează lista județului Hunedo: ra © 
Silviu Lung s-a întors la Craiova, după un popas scurt la L ’.g- 
rones (Spania), drumul pînă la Electroputere a fost... lung © Tot 
doi reprezentanți ai județului se află ți pe lista arbitrilor dc di
vizia A — petroșăneanul Ion Danciu, cooptai în iotul dc 20, 'a 
centru și Grigore Macavei, pe lista celor 26 la linie © încă un 
fotbalist din Valea Jiului a luat drumul diviziei A, -Mogoșanu. 
Minerul Uricani, după un stadiu sub bagheta lui Maria și Ma
rian. Echipa la căre va evolua — Electroputere Craiova Q în tu
rul campionatului 1990—1991 Jiul a plătit 56 000 lej pentru carto
nașele galbene și roșii. în retur numai 8 500 lei. Paradoxul apare 
în meciul cu Steaua, cel mai bun joc al Jiului, în care echipa a 
primit nu mai puțin de cinci cartonașe. Oare de ce ? © Potrivit 
legii, condiția prealabilă și obligatorie pentru trecere,a la profesi
onism este organizarea cluburilor de fotbal din diviziile A ți B 
în societăți comerciale © Baremul de arbitraj în divizia B a a- 
juns la cifra de... 3 200 lei pentru fiecare arbitru 9 Tudoracliz, 
Minerul Lupeni, a plecat în lume să găsească contre t pentru., 
a sa tinerețe. După peregrinări și obstacole a ajuns ja... Steaua. 
Urmează tratativele pentru o anumită sumă de... transfer.

veți public. Cu 1 000 de specta
tori o să stați mult .și Line în 
divizia B- Și apoi nici nu este 
susținută echipa. Am simțit-n țt 
o simțim pe pielea noastră, du 
cînd ne chinuim să promosăm 
La noi cînd sînt 2 000 s,nt foar
te puțini". Să știe ci eu? Sâ 
aibă dreptate ?

T . sfîrsitul săptăminii trecute, (]ouă colective:ccl a| redacției și tipografiei au (răii un eveni- 
mc,ii spii itual deosebit: sfințirea clădirii ce adăpostește cele două instituții. Slujba a fost să- 
virșită de preotul Miliai Milntcami, parohul Bisericii ortodoxe „Simțul Nieol e" — petroșani I, 
din încredințarea Părintelui Protopop, <]r. Dorel Pogan.

Ce frămîntă
(Urmare din pag I)

local, iar Uricaniuj în blocul 
turn. Ne-ar fi plăcut să auzim 
o raportare cifrică exactă, pentru 
a face o sumă a acestor aparta
mente în care nu se poate locui. 
N-am auzit, dar am auzit insă 
că tot în capitolul reparații in
tră și izolarea teraselor defecte, 
curățirea subsolurilor și, mai 
ales, rezolvarea sistemelor de 
canalizare la unele blocuri, sis
teme care, după cîte s-a spus, 
aparțin constructorului ce, ori 
nu ]e-a făcut, ori le-a construit 
defectuos și blocurile nu au scur. 
gere. La Petrila se spune că ar 
fi vreo 68 de subsoluri inundate, 
în Petroșani n-am aflat cîte sînt. 
în schimb am aflat că sînt 126 
de terase deteriorate, deci 126 de 
blocuri în care la unii oameni 
plouă în casă, din care, Ia înce
putul lunii august erau rezolva
te vreo 30. De altfel, am aflat 
că doar 90 sînt programate pen
tru reparații în acest an. Gurile 

prefectura ?
rele spun că și in Lupeni ar fi 
multe subsoluri inundate, în 
cartierul Bărbăteni. Dar cum la 
analiza respectivă tiriicle s-au 
axar mai mult pe RAGCL Pe
troșani, n-am aflat cu exactitate 
nici ce-i la Lupeni și nici re-i la 
Vuicin. Promitem in a să rtve
nim pe această temă, r.ni ales 
ca tcamna bate la ușă ți, după 
cîte știm, ritmul de lucru ,;1 a- 
eeste probleme este mu.t mai 
lent cînd condițiile atmos'.' ic 
sînt mai dificile. în re-.'., an d zn 
de la primărie, chiar dacă p a 
avut darul să rezolve unele din 
problemele noastre î.;i arc utili
tatea ei și măcar, tei loviți de 
soartă, cu astfel (]e noc;.zuri, pa
tern să ne amăgim mai -jep.irtc 
ca speranța vă mă ., cineva 
„de-aeolo dc sus“ sc mai in- 
rK-te ]a poi Nu știm r ■■ vom f icc 
însă cu astfel de s: anții cînd 
fondul locativ dC it n i va mai 
fi al statului, ci pro,ir.- '. irii vi m 
fi noi înșine ? S> ir, '</'<n 1 ăi și 
vom vedea...

tMMMOWOMMmMmmMUumemteeawMCJducr . specia .ia®

| VIATA j
PARTIDELOR^!
1 POLITICE <
— Dc cilrînd, MEII a aderat 

împreună cU a|tc formațiuni — 
FSN, PDAR «i PL-»t — la „Car
ta pentru reformă și democrație. 
Ce semnificație acordați acestei 
aderări ?

— Aderarea are la bază consi
derente dc ordin general, națio
nal, respectiv, viitorul țării. Sîn- 
tem con.știenți, adică, de faptul 
că interesele naționale au prio
ritate față de interesele particu
lare ale fiecărei formațiuni sau 
persoane, de necesitatea reunirii 
eforturilor tuturor forțelor con
structive în soluționarea comple
xelor probleme econcmico-socia- 
le ale etapei actuale. Depășirea 
crizei, reforma profundă a țării, 
cer lnlocuirea structurilor dml- 
nistrative moștenite de la ve
chiul reg m, cu structuri noi, spe
cifice statului de drept, societății 
democratice. Dacă oamenii cate 
doresc binele acestei țări, toate 
forțele democrației nu se vor ri
dica solidar, în numele națiunii, 
•n fața valului de extremism, 
dezlănțuirile oarbe ar putca dr'

Astăzi — M.E.R.
„Toți care vreți să respirați un aer curat, veniți cu no.4*

țara și mai mult în haos. Mai 
vreau să subliniez că prin ade
rarea la „Carta pentru reformă 
și democrație”, MER nu urmă
rește un scop politic — obține
rea puterii.

— Cc acțiuni are în vedere fi
liala Petroșani a MER in vede
rea alegerilor locale ?

— Urmează să întocmim liste
le candidaților pentru consilie
rii primăriilor județeană, muni
cipală, orășenești și comunale 
care vor fi aprobate de Consi
liul nostru Dirigent. Noi vom 
întocmi liste proprii, dar urmea
ză sâ definitivăm pe plan local 
care va fi forma cea mai potri
vită de unificare a tuturor for
țelor Dolitice în fața cerințelor 
multiple ale vieții economico- 
sociale. In acest scop, urmează, 
de săptămîna viitoare, să Înce
pem consultările cu celelalte 
formațiuni din municipiu, pen
tru a ajunge la o înțelegere co
mună privind soluționarea pro
blemelor cele mai stringente din 
viața economică și socială, in
clusiv în ceea ce privește pro
tecția mediului.

— Apropo <]c protecția mediu
lui rncnn |ut ălor, cc inițiative, 
ce acțiuni întreprins filiala

MER ?
— în cursul lunii iulie, am 

inițiat o întîlnire pe probleme e- 
cologice cu factorii principali de 
răspundere din municipiu, res
pectiv Primăria municipală, 
OGA, RAGCL. Compartimentul 
dc protecție a muncii și a me
diului din RAH, Centrul de me
dicină preventivă ete. Păcat că 
din partea Primăriei și EGCL 
Petrila n-a răspuns nimeni invi
tației; și nici din partca gospo
dăririi apelor. Păcat, pentru că 
in afară de unele probleme strin
gente privind ecologia Văi; Jiu
lui, a fost discutat șr proiectul 
satului ecologist Jleț,

Am mai preconizat or
ganizarea unui s,mpozion cu 
matica ecologistă. cu prezentări 
dc filme, diapozitive, foiogr dit 
dip actualitatea zonej în care 
muncim. Confirmarea primirii 
invitațiilor Intîrzie, probabil dato
rită conjun-turii politice actuale, 
în o'ico caz, n-am vrea sa re
nunțăm li organizarea acestui 
simpozion pentru că avem pro
bleme 4‘ssebiț de acute.

— ( arc ar fi problemele mai 
acut)' priv in I poluare.) mediu
lui în ou'm ătur în V.ih'a Jiului?

i . > mai e .lin o 

avem cu poluarea apelor Jiului, 
iar factorii poluanți sînt prepa- 
rațiile, precum și centrele Urba
ne, cartierele fără canalizare, sau 
cu canalizarea făcută fără cap, 
deci nefuncționale, datorită că
rora apele reziduale, toate scurso
rile din blocuri ajung în Jiu. Asa 
e situația la Bucura — Uricani, 
pe Viitorului-și Bărbăteni în Lit- 
peni, Aninoasa și chiar în Aero
port. Apoi, inai în toate cartie
rele au apărut îngrămădiri de 
cotețe, aie căror scursori poluea
ză, de ademenea, apele Jiului și 
ale pîraielor ce străbat localită
țile. I n factor poluant e-te și 
inconștiența civică a cetățenilor.

Poluarea aerului este menținu
tă mai ales de uzina Paroșcni 
caro, din cauza nrîntreținerii e- 
lectrofiltrelor continuă să îm
prăștie în atmosferă o marc can
titate de fiăze nocive și pulbere 
La f1 | poluează centrala termică 
dc |a fosta „Vîscoza". microcen- 
tralele, celelalte unităli produc
tive, precum si cele din orașele 
Uricani, Petrila și Aninoa-.i. un
do nu s a extins încă termofica- 
i a. In ceea cc privește arterele 
noastre <|c circu'atm. <•' > dn, ou- 
luate do tevi’e fl • oș.'ip <ment 1 p 
.■iittolurisinelor, a'.c camioanelor, 

fenomen în fața căruia poliția 
ar trebui să intervină cu (...ui
tate.

în ceea cc privește solul, 
cesta a fost și este încă dcg'a- 
dat dc carierele de exploatare a 
cărbunelui dc la Cîmpu lui Neag. 
Uricani, Lupeni, L'>nea și Jicfț. 
Solul, mai ales în mediul urban, 
maj este degradat <]«' gunoaiele 
împrăștiate în juni] așa-numite- 
]or puncte gospodăr ti din car
tiere, devenite adevărate foc ire 
de infecție. Că nu exagerăm, o 
dovedește cu prisosință înmulți
rea toxiinfccțiilor înregistrate în 
rîndtil populației din municipiu

— f um vedeți, domnule Filip. 
eradicarea din viața noastră a 
acestor factori poluanți ?

— Prin conjugarea tuturor fac
torilor responsabili, a tuturor 
forțelor. Numai așa vom sc,,pn 
<Ie criza economică r.i socială, dc 
degradarea morală, de po narea 
mediului. Deci, as indie a. chiar 
dacii sună a lozincă, cu urmat.i- 
ru] îndemn: toți cei ca e doriți 
să respirați un aCr c'iial. m ’-un 
mediu naturi] Și social sănătos, 
veniți cii noi, stă; ii|i pi n'ru 
săr.ă‘atc.1 mediului în mlmator. 
spr ’ bind • țării '

bia,, 1>1 Bl K
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Republica Moldova și-a declarat
i n d e p e n o e n

(l inar, iliii pagina I)

îmo-mi cu cel l.i’m In locul RS 
Moldova i fost | i .mata Re
publica Moldova, Drin‘.i-o Rot iri- 
re a njilui parijm- nt, a'.cs prm 
exprimare,, c|cmo i iiică a voinței 
populației române majoritare. 
.Au fost aprobate ca insemne ofi
ciale de stat drapelul tricolor și 
stema străveche a Moldovei...

Recucerirea acestor drepturi n-a 
fost ușoară. Imperiul sovietic s-a 
opus din răsputeri pentru evita
rea destrămării sale. Nu n> se
pare întimplător că, tocmai in 
ajunul datei la care se prevedea

-.cmnur , nouii.ii irului 
s_u produs lovitura de slul de Iu 
Moscovu, prin care se viza, de 
Iuțit, reveniri . | , sistemul tota
li* trist comunist unional. Dar. 
in k’c să-și a'.mga scopul, siste
mul totalitarisi și-u accelqfat pro
cesul dP dosii amare. Q,ind popoa
rele iși doresp li Iertate i, 
și nimeni nu 1) sc poate 
Alături f|i alte popoare care 
suferit sub dublul jug unional, 
victicși comunist, moldovenii 
gustat |:n Iructui dulci — și 
demult interzis — al libertății. 
Așteptăm, cu mindrie față dc

unional.

nimic 
opune, 

au 
so
im 
nu

As* a
fapii’le fraților noștri moldoveni, 
d ■ ia răsărit, să ni se împ’ineas- 
ca din nou. dar de data aceasta 
p ntTri totdeauna visuj Marii 
niri i Româniior.

in toate localitățile țării 
băltit teri clopotele, ca semn 
unor evcnimvntc cruciale, 
cind victoria istoricii ;1
noștri moldoveni și sădind 
sulletele noastre. însetate 
timp de a<le\u( și dreptate, 
nădejdi intru iinplin.rca 
rmiltun .nu d liber' ile și in
dependentă al României in gra
nițele pi firești.

U

au 
al 

mar- 
fraților 

în 
atita 

noi 
visului

Germanii vor fi obligați să se pensioneze mai tirziu

Pentru timpul dumneavoastră liber
MIERCLR1

28 august 1991

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10,20

12,10

12.35
13,05
13,55
14,05
14.35
15,05
15.35
1G,O5
16,40 Știri.
16,50

Film artistic.
Grund Hotel.
(SUA, 1932)
Descrie animate. Lidia 
jurul lumii.
Documentar științific.

Ora de muzică.
Actualități.
Viața spirituală.
Cursuri de limbi străine.
Conviețuiri.
Forum
Lumea ideilor.

in

21,00

23,30
0,15

Festivalul național de tntb 
zică ușoară — Mamaia 
1991. Transmisiune directă. 
In pauză actualități. 
Universul cunoașterii. 
Recomandări din program.

V/0L0 FILM
Casa de cultură Petroșani

MIEIK t RI, 28 august 1991

se apreciază 
fj nevoie de 
in tehnologi- 

De 
in virstă sint. 

medicinii,

in uliii următori 
oii in Germania va 
personal specializat 
ile dc virf și in medicină, 
altfel persoanele 
datorită progreselor 
tot mai active. Nimeni nu vor
bește Încă de o scădere a virstei 
ele cesionare. Colaboratorii can
celarului știu că el intenționează 
să includă și acest subiect în 
discuțiile politice. Ilelmut Kohl 
nu intenționează o prelungire o- 
bligatorie a perioadei active, ci 
ca o ofertă pentru cei doritori 
să-și continue munca și după 65 
de ani. Virsta de pensionare a 
fost re'k'finilă |egal in 1989. Prin 
legea asupra reform ti regimului 
pensionării, care va intra în vi
goare la 1 ianuarie 1992. s-a sta
bilit ca virsta de pensionare să 
fie 65 de ani. Dar pensionarea 
— acum 60 de an* pentru femei

pentru barbați — va 
ridicată la 65 de ani

și 63 dc ani 
fi progresiv 
începind din anul 2001. pensio
narea la 60 de ani vu rămine 
posibilă doar pentru minerii d'n 
subteran și handicapați.

Primele grupe de vii stă care 
vor trebui să muncească pină la 
65 de ani sint femeile născute 
in 1953 și bărbații nascuți in 
1914. Analiza politică asupra ri
dicării virstei de pensionare a 
inccput înainte de dârimarej zi
dului din Berlin și de umfi a- 
rea germană, avînd ]oc intre 
coaliția guvernamentală și Parti
dul Social-Democrat. debutind cu 
Un consens. Președintele Parti
dului liberal, contele Otto T.ambs. 
tlorff, consideră că. după unifi
carea Germaniei și in pragul li
nei piețe unice. este necesară o 
n'i ia discutare politică. Dacă in 
domeniul fondurilor de pensii

VO| 
vor 
ile, 
fie prelungirea juratei vieții ac
tive In această privință se a- 
trage atenția Cancelariei fede
rale (guvernul) asupra faptului 
că noi reduceri ale duratei de 
muncă ar fi „iresponsabile", pro
ductivitatea pe economie avind 
de suferit. De altfei asemenea 
măsuri ar risca creșterile de pre
țuri deoarece cheltuielile salari- 
ale ar deveni foarte ridicate. în- 
tr-un interviu, ministrul federal 
al economiei. Jurgcn 
s_a exprimat astfel : 
că este vorba 
diții de viată 
Vest, nu vad 
în viitorii ani

nid| ii dificultăți financiare, 
trebui majorate fie cotizați
ile o reducere a pensiilor,

să se 
ogdc 

nici o
pentru

duratei de muncă".

Mollcmann, 
„Dat fiind 

creeze con- 
in Est și 
posibilitate 

reducerea

Traducerea și adaptare, 
Tiberiu SIMȚIRII

19,00
19,30

20,00
20,35

Fotbal: România — SUA. 
Transmisiune directă de 
la Brașov. In pauza; Tra
gerea Pronoexpres.

Arte vizuale.
Desene animate.
Aventurierii spațiului. 
Actualități.
Studioul economic.

— ORELE 11, 17 :
REPOSEDATA DE DIAVOL
(comedie, groază cu Linda 

Blair, Tz?slic Nielsen).
— ORĂ 18,30:
D RĂGOSTE AMUZANTA
(comedie cu Gene VVilder),
— ORĂ 20 :
PRORĂ Dl FILMARE
(comedie sexy eu Robcrt Bun

el y).

■ ■

organizează C'ONCUBS in perioada 9—I 1 septembrie 1991, 
pentru ocuparea următoarelor posturi :

im post <lc inginer cn profil electrotehnic;

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Vețî lua cunoștința dc niște 
sioraru meschine și dc un ,joc 
dublu, care nu vă aleeteazu insă 
prea mult.

trei posturi de ingineri cn profil mecanic ;

— două posturi tic șef depozit bărbați, cu pregătire 
medie, fără antecedente penale.

Condițiile tic încadrare sînt cele prevăzute dc Legea 
nr. 30/1990 și Legea nr. 1 1 1991. 4

1

l LUlOAK.l
UJ august — 21 septembrie)

numit primar, dar veți li pe a- 
proape... TAUR

(21 aprilie — 21 mai)

Informații suplimentare sc pot obține z.ilnic dc la 
compartimentul personal al imitații, telefon 13962 — in
terior 121.

Grijilo căminului conjugal vă 
absorb Întreaga putere de mun
că, »

GAI'UKOKS'
(21 decembrie — 19 ianuarie)

s

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Entuziasmul vă poate pierde. 
Orice ar fi. nu pierdeți contactul 
cu solul !

Nu e bine s< insistați, pentru 
a stoarce o mărturisire. Lusați lu
crurile c-uin sini, simulind 
ranț i.

igno-
* A

Randament sporit în activități 
creatoare, inițiate pc cont pro
priu > *.
X ‘ SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie) *
dumneavoastră 

crea

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februatie)

Dacă petreceți cu prietenii, gre. 
șiți. Ori vi 
teni, on vi

se pare că sint prie- 
se pare cu petreceți,..

GEMENI
(22 mai — 21 iunie) «

Cineva crede c1 1(") iubiți. T.ă- 
sați-l(o) sa creadu 1

Inspectoratul școlar al 
județului Hunedoara

6

Curiozitatea 
insistentă are darul de a 
suspiciuni.

FEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

1 RAO “-4. ț
• (22 iunie — 22 iulie) • . s

? v _T—
Cu bobîrnace sî cil sughițuri, 

veți ci-șliga, in final, nn.. leu.

A N U AȚA;

func{ioiiarea pentru anul școlar 1991—1992 S VjȘș, 
următoarelor clase cu predare intensivă a linei 

limbi străine : 4

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Lovitură de teatru. Nu veți fi

Marea dumneavoastră greșea
la constă in aceea cn așteptați 
toiul dintr-o singură direcție, mai 
precis de la o singură persoană...

Li U
(23 iulie — 22 august)

Luați-va gindul d” la călătorie, 
daca nu ungeți osia |

Școala generala nr. 1 Petroșani, afiliata UNESC O
— limba

limba
engleză: clasa a H-a, clasa a V-a

franceză: clasa a ll-a, clasa a V-a

Școala generală nr. 1 Petroșani

■ v

->

’A

J
V

MICA P II B L 1 € I T A T E
v Ik/.ăiu

V1ND Skod.j L luă. Telefon 
41972, după ora 15. (2485).

V1ND
Relații,

V1N1J 
lor, alb
Anton P.inn, nr 
( -’HI t).

Ollciț Club, 2UU00 km. 
telefon 1)201. (2ll>l) 
mobila. p"i me, TV
n-grll, jij-.'ro

30,

ri-
.Sll a<l,i 

f’t .ros.im

( \I 1 tip ul Ini nt in vederea 
< pupai .ii ii, s ui j/i hirierii pt 
termen lung (un ari). R- iții: 
R'izin-ki E no, st, adu Mal.-ia 56. 
(2 IM).

I NIUM'. \ ECONOMICĂ RO
MANA a întreprinzătorilor l’ar-

tirul,ui, subfiliala Petroșani, a- 
nunța ; deschiderea de cursuri je 
marketing, managcim ut, contabi
litate și stud ii pe calculatoare 
IBM. speufice economiei je piața.

— cursuri postuniversitare
— cursuri post liceale
Dur.atp cursurilor : ).’> octom

brie 199j — 15 aprilie 1992, in 
zih-lc dL- simbalâ și duminică 
La absolvire se eliberează ates
tate agre.ile de Ministerul învă- 
ț'iniintuhii.

1 lisei i<,. le, 
h i i<.-, 
levarrlill Repuhli ii nr 
zilnic 
17—2(1
I 11 >0

C'AUTAm femeie serioasă, pen
tru ingrijire b Ifrin în medul ru
ral. Condiții avantajoase. Relații 
Ja lelelon -11059. (2337).

Dl ( I S

— limba engleză: clasa a ll-a, clasa a V-a

— limba franceza: clasa a Il-a, clasa a V-a

Școala generala nr. fi Petroșani

— limba engleza: clasa a ll-a, clasa a V-a

.<■

4

* *-«r,

ace in pe

pinii la 1-5 •' ptem 
la sediul snld iliah i ,|ai bti-

31 (I’ irc).
intre- 9 15, mi.ț a și joia
Informații |rl teii Ioanele ■ 

sau I 'lor, (''316).

( Ol.IX I IV I I, sectorului VIII 
aeraj <i I I M. Diljn, «miluță 
cu profundă îndurerare dis 
pariția colegului |or 

l’OI’ V M \R( El.
înhumarea v.-i avea loi in 

comuna Ciulești, județul V il 
cea.

Veșnică amintire. (2I8(’>).'

înscrierea elevilor penii ii aceste clase se 
rioada 25 august — 5 septembrie a.c. la sediul unităților 
școlare unde vor funcționa aceste clase.

fu

'Iestul <le aptitudini și <lc limbă va avea loc in fi sep
tembrie a.(. •— .

Informații suplimentare se pot obține de la direcțiu
nile școlilor generale unde vor funcționa aceste clase sau 
dc la Inspectoratul școlar județean.

-
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