
Comunitatea internațională 
se pronunță greu

Evenimentele dm LK-SS, atit 
lj-i timpul loviturii de stat, cit și 
după revenirea la putere a lui 
Mihail Gorbaciov au suscitat un 
interbs deosebit in rindu] țărilor 
lumii, stîrnind reacții de tot fe
lul. Sigur, odată cu revenirea la 
putere a președintelui constituțio
nal, spiritele s-au mai liniștit, 
dar mersul evenimentelor din U- 
munee. Sovietică a generat noi 
reacții și luări de poziție.

Astfel, profitînu de momenwil 
favorabil tot mai multe țari din 
componența T'RSS și-au declarat 
Independența, pini acum și-au 
declarat independenți: Lituania, 
Estonia, Letonia, Bielorusia, U- 
ereana. Moldova, Georgia și Ar
menia, dar după ultimele 
rații ale conducătorilor de repu
blici, se pare că in scurtă vreme 
Uzbekistanul $i Turkestanul vor 
proceda la același act de ieșire 
din imperiul sovietic. Acum cîte- 
va zile, președintele Gorbaciov 
convocase ja Moscova pe toti pre
ședinții de republici, pentru a 
pune din nou în discuție tratatul 
unional, ce trebuia semnat la 
data d* -0 august, au răspuns 
solicitării președintelui Gorba- 
ciov, doar trei președinți de re
publici, printre care și Eoris 
Elțln. care a devenit cri mar in
teresat de soarta imperiului, fn 
această conjunctură. Față de 
refuz*»! șefilor de republică de 
? se prezen 3 la masa tratative
lor. pievedi ațele Gorbaciov a de
clarat cft acele republici care nu 
vor să semneze tratatul unional 
vor trebut să beneficieze de 
dreptul la autodeterminare. Mai 
pragmatic și mai tranșant. Boris 
Elțin a declinat că nu v» admite 
a imperiul sovietic să des

trame prin secesiune, i.'tr "ață dc 
republicile ca se vor desprinde 
va emit? □rc'eoți- t >ri:.le pen

^ornați în miez de noapte
Mai in-;. ;i un pahar de bău

tură, au U-. utjt toate detaliile. 
După care, Akrxa Stelien, Miti- 
ă Ion, cunuscuți. cu anteceden

te penale, și Bodrog Gheorghe 
au plecat spre „obiectiv* ; con
signația din clădirea Cooperati
vei „Unirea*, situată In cartie
rul „8 Martie* — Petrila. Aveau 
la ei un lacăt și un levier.

După ce ajung tn spatele clă. 
dirii. ți sc conving că nu-i vede 
n meni, s-nu apucat de treabă. 
Mitică Ion forțează lacătul de 
la usa de acces In complex, du
pă care împreună cu Alexa, pă
trunde in clădire. Faza următoa
re corcRJ Tn » deschide ușa de

tru teritoriile locuite ir. nv.jori- ? 
tute de populație rusă. ț!

Pe p!an extern lucrurile stau j 
și mai complicat. Islanda, Dane- . 
marca, Norvegic, și Germania a1* | 
recunoscut oficial independenți 5 
ccior trej republici Baltice și au r 
stabilit deja relații diplomatice 5 
cu acestea. Pe aceeași poziție sc 5 
situează si Marea Britanie, care | 
*, declarat, prin ministrul de ex- £ 
terne, Douglas llearth, că Marea i 
Britanie nu a acceptat niciodată 
ideea ca țările Baltice să fie in 
comooncnta URJSb Cit des >re 
celelalte republici ce încearcă să 
se ae.orindă, diplomatul engie* 
e, opinat că ar fi nepo*ri”it să 
stub.iească 15 tipuri diferite de ‘ 
politică externă pentru fiecare î 
rep ib.-că In parte, definind as* s 
fel dezacordul său față de d?s 5 
tiâmarea imperiuiui sovietic. Dir J 
premierul John Major a plecat J 
in SUA, pentru a se întilni cu 1 
George Bush, ln reședința de va- I 
cânți a acestuia pentru Srși de- g 
fini împreună poziția pe care tre- f 
buie să o adopte față de situația ■ 
din URSS. Cel mai ciudat insă 
este comportamentul americani
lor. După ce luni de zile admi
nistrația Bush a trimbiț?,t mult 
visata independență a țărilor 
Baltice, pusă in fața faptului îm
plinit și a recunoașterii inde
pendenței acestora, nu s-a pro
nunțat încă, președintele Bush, 
deși știa că toată lumea este r- 
țintită cu ochii pe el. declarînd 
că SUA va recunoaște indepen
dența acestor țări la momentul 
potrivit.

Insă președintele american a 
uitat sau n-a vrut să specifice 
cine va alege acest moment și 
pentru cme trebuie să fie potri
vit. Probabil că tot pentru SUA 
și nici intr-un erz pentru țările 
Baltice sau URSS.

la magazia Consignației. Bodrog 
ramine afară și, cu lacătul luat 
de acasă, închide ușa forțată. 
După care dl să se retragă pen
tru a nu da de bănuit. Numai 
că este zărit de un subofițer de 
poliție Și imobilizat. La somația 
subofițerului, fese din complex 
doar Mitică Ion. Alcxa este gă
sit ascuns între mște baloți cu 
resturi de țesături.

Acum, cei trei, cumnați, ur
mează să fie judecați. Mitică Ion 
și Alexa Stelinn pentru tentati
va de furt jn dauna avutului 
privat, Bodrog, .-el . u „șose
le", p.'n’ru coniciii it ’

Gliroreh.- <»I II.\\U

Minerii au revendicări justificate
Greva lansată ia 15 au. 

gust a.c. ia rnma Lupeni 11-a 
rămas fără urmări. Faptul ca 
n-au fost plătite la timp salari
ile a constituit doar ultima pi
cătură, care a revărsat paharul 
plin de tot felul de necazuri 
cu cate se confruntă minerii, nu 
numai dc la Lupeni, ci și de la 
celelalte exploatări miniere din 
Valea Jiului. Problemele sc cu
nosc. Ele au constituit obiectul 
dezbaterilor Consiliului de coor
donare al Ligii sindicatelor mi
niere din Valea Jiului. Decizia 
stabilită este făia echivoc. Se 
cerc Guvernului indexarea sa
lariilor pînă Li data de 23 sep
tembrie a.c. fn caz că nu se va 
ține scama de această revencli-

Apa (rece cu... 
gunoaie

b' uimii,i intr-un număr tru- 
1 ut starea ) linie,î prin care trece 
ștrandul din Lupeni, care, dm 
cauza nepăsării și a poluară a 
devenit o baie dc nămol. De 
altfel, sc pare că aici, in munici- 
piui Peuoș.mi, apa i.ur :t.i JIU

guseș'li decit la munte, dar
ai ■: .a e scumpă, ținind cont (lc
ban ii dați pe mijloai ele de tr.m.
sport.

M'i mir cum dc ano exis fă 0
D -ltâ a Dunării, atunci cînd In
Dună re se var-ri 0 ap.i atit de
poluată ca a Jiului. M 1 r Jiul 
știm ck cc-i poluat, dar ne în
trebăm de cc-i atit dc murdară 
Maleia, că doar își are izvoarele 
din inima muntelui. De ce? I),n 
cauza indiferenței unora și a lip
sei de respect, a al'.ora.

De la Jieț in jos, încep fru
moasele case ale malecnilor. Oa
meni care, cu greu au reușit 
Sci.și constiu'asoă areste case 
n-au reușit de loc să-i convingă 
pe cei de la RAGC'L (?) câ ei au 
nevoie de containere. Astfel, de-a 
lungul drumului, pe o distanța 
dc mai buio de 5 kin nu exis
tă nici un container sau alt o. 
blect ce să țină locul unei lăzi 
comune de gunoiI Om fj noi in 
pragul mileniului II, dar acești 
oameni nu trăiesc cu aer și, cum 
e normal, resturi menajere exis 
tă șl aici. Ei, dacă nu există 
containere, există... Maleia. Așa 
că, toată lumea din cele peste 
200 dn case nuniâ gunoiul în 
afin, dacă <nltund«Va tot n.au 
unde șă 1 arunce, far Maleia tre
ce prin centrul orașului Petro
șani, i nept nil md tot l'riul dc 
mirosuri

Nana ( Al{ \M II 

care, sindicatele afiliate Ligii vor 
intra în grevă.

Dincolo de problema crește
rii prețurilor și a necesității in
dexării salariilor, in pas cu 
scumpirea vieții, mocnește încă 
in rîndui minerilor, o stare con- 
flictuală cu caracter mai larg, 
legat de activitatea minerilor. 
Greva de la Lupeni, ea și cu 
alte prilejuri, cum a fost cel din 
decembrie anul trecut, reprezin. 
tă Un adevărat barometru al 
stării conflictuale. Greva de la 
Lupeni a scos la iveala că și în 
condițiile actuale, salariile nu 
se plătesc in concordanță cu e- 
fortul depus, e'-.istînd persoane 

< are ciștigă mult și muncesc pu
țin, ca pe vremea dictaturi; co
muniste. Unele sectoare din ca
drul exploatărilor miniere sînt 
încărcate supranumerar cu per
sonal TESA. Comisia care a fost 
numită la Lupeni din p.irtfca 
RĂII și a Ligii, avîn.-J ca obiec
tiv cercetarea abuzurilor săvirși- 
t. de unii membri ai ( onsiliu-

Zahăr și cozi...
I ' Li lirm.i 1’ te .ui — SA 

(fosta I< 'R V) aflam că, Jupă mul
te demersuri și intervenții 5-a 
putut aduce in Valea Jiului in- 
tieaga cantitate de zah ir, care 
acoperă ri tanța lunii iunie. Ce
le 200 de tone au fost distribui
te direct din vagoane în toate 
localitățile Viii Jiului, în Petro, 
șam, restanța e.a de 40 de tone, 
astfeț ca societatea și.a lichidat 
restanța f 'ții dc unitățile comer
ciale. După afirmațiile atit ale 
secretarului de stat, dl. Viorel 
Cataramă, cit și ale mini: trului 
Comerțului și Turismului, dl. 
Constantin Fota, România im

Atentie la... dulciuri
<J s cbt< tristă u recepționam 

prin mas.-media. La Iași și-au 
pierdut viața 21 dc copii din 
cauza mtoxjcaț.ilor cu dulciuri, 
[uajitiiri, înglicțatâ, cL., produ
se pe bază de creme, maioneze, 
ouă, vindute de fabricanți am
bulanți prin piețe și în sectorul 
dc stat, care mi nu fost supuse 
unui controi sanitar arlccvnt, hr 
probele org molcptice făcute la 
Slip daț.î tu p imis comerciali
zarea lor, in final dovedindu se 
otrăvitoare. I> și în Valea Jiului 
s-a semnalat un singur caz la 
Uiicani, cu citcva luni în urmă, 
cînd la V11I an au fost inlernnte 
cîfc '.i (amilii, lan „un semn ilul 

lui d-; administrație al minei, ă 
dat cLștig de cauză minerilor gre
viști. Prin decizie a HAII au 
fost ^liberați din funcții ing. 
Dumitru Dânciulescu, fostul di
rector al minei, ec. Nicolae Go- 
moiu, contabilul șef, iar 
ing. Constantin Drăgulescu, 
inginer șef cu securitatea mi
nieră a fost schimbat din func
ția de șef al stației de salvare 
minieră.

fn funcția de director al mi. 
nei Lupeni, la cererea mineri
lor a fost numit c) ■ către R-'dl, 
dl- ing. Alexandru Biaj.

lin fapt simptomatic pentru 
starea de spirit care domnește 
In rindul minerilor î[ constituie 
hotarîrea de a se curma de la 
rădăcină orice manifestare de 
indisciplină. Li recenta grevă 
d.n Lupeni, minerii au cerut în

Viorel STRĂUȚ

(( ontinuare in pa; a ?•#)

portă prodtl ul din Tufio-lavia șl 
sc licitează în< ă citeva lirmo 
străine pentru acoperirea nece
sarului dc zahăr pentru lunile 
restanță, astfej ca, [lină in lunsț 
septembrie el să fie permanent 
l.i vînzare.

Producția internă d« zahăr n-a 
acoperit nici 10 la șutii din con 
suinul intern, iar relațiile cu prin
cipalul producător și furnizor, 
Cuba, s_au rupt imediat după 
revoluție. Urmează așadar, Cfl 
Ministerul Comerțului șl Turis
mului să-și facă datoria față da 
promisiunile făcute.

tuturor pruducătonlor. Le din 
unități de slat, dar mai ales 
particularilor, organelor sanitara 
și comcrcianților, să res[xxte re
țetele de fabricație, legea calită
ții produselor, a l« rmcnului de 
garanție, evitind astfel pericolul 
declanșării unor epidemii sui 
perie] il ind sănătatea publr o.

Produsele expuse "pq tarab-. iu 
deschise din piețe nu îndepli
nesc condiții! dc comercializară 
și în consci iată, rolul orismelor 
sanitare trebuie să fie hotarilor. 
Uneori o prelntimpinare face mal 
mult dcctt o nmcrtrla usturătoare 
in.-,intca căreia și-a pierdut via
ța un ■ opil -cui un ad i’it.
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Pe cine deranjează 
Radio Timișoara ?

In ultimele doua luni s-a zvo
nii toi mai des că Radio Timi
șoara — post ce poate fi recep
ționat în bune condiții și in 
Valea Jiului — va fi constrins 
sa-și reducă din puterea de c- 
misie. De ce? S-au invocat fel 
și fel de motive. însuși domnul 
Râzvan Tlieodorescu, președin
tele Radioteleviziunii Române, a 
încercat să explice treaba asta. 
N-a fost insă prea convingător. 
De fapt, explicația e simplă. 
Radio Timișoara e un post de 
radio la care informațiile sînt 
prezentate fără a fi selectate ori 
răstălmăcite. Ceea ce, din pă
cate, se întîmplâ la postul națio- 
naj de radio și, îndeosebi, la 
Televiziune. Apoi, Radio Timi
șoara a fost prezent, cu transmi
sii în direct, la procesul celor 
cincisprezece Și la o serie de ma
nifestări care, s-o spunem, n-au 
fost pe placul actualei puteri. Or, 
■în ochii dregătorilor, asumarea 
unei astfel de libertăți înseamnă 
periclitarea pozițiilor pe care ei 
se află.

Interesant este că, în urma 
protestelor sosite pe diferite căi. 
S-a încercat justificirea acțiu
nii de limitare a ariei de recep
ție a postului de radio respec
tiv printr-un sondaj IRSOP. Con
form rezultatelor date publicită

ții, cîștig de cauză au cei care 
au pus la calc sugrumarea vocii 
postului de radio Timișoara. In 
sensul că majoritatea persoane
lor chestionate au răspuns că 
preferă postul național de ra
dio. Am însă rezerve în pri
vința modului în care s-a efec
tuat sondajul. Mai mult ca sigur 
că și do a^tă dată — nu e prima 
oară, au mai fost cazuri — el a 
fost tendențios. Se cunosc des
tule despre legăturile dintre con
ducerea Institutului Român de 
Sondare a Opiniei Publice și cei 
aflați la vîrful piramidei puterii.

Problema se poate pune și în 
alt mod. De ce nu sînt obstruc- 
ționate și alte posturi teritoria
le de radio? Radio Cluj, Radio 
Graiova, Radio Iași. In jurul a- 
cestora nu s-a făcut nici un tam- 
tam. Răspunsul este simplu. In 
mare măsură, acestea emit du. 
pă cum li se indică. Or, cînd 
un post de radio sau o gazetă 
o zic pe-aia dreaptă, care deran
jează, se găsesc metode, îmbră
cate elegant în mantia legalită
ții, spre a le fi astupată gura. 
Ceea ce, firește, contravine prin
cipiului libertății presei. De a- 
ceca repet întrebarea din titlu: 
pe cine deranjează Radio Timi
șoara?

Glieorglie (>| | | i \ (î

Moda 
„ pijama “

In ultimul timp, un grup de 
tineri „bine crescuți" fac deliciul 
publicului ocazional pe stradă, 
în cafenele, sau cofetării, prin 
ținuta vestimentară aprobată de 
„consiliul de familie" cu care 
apar în viața orașului. Nimic mai 
normal să fii liber, să-ți duci 
viața ta în tihnă și nepăsare, dar 
moda înseamnă un progreS, o 
anumită ridicare a ștachetei în 
proba bunului gust si a bunului 
simț. Un regres total, în special 
la generația tînără.

Aroganța cu care pătrund în 
intimitatea unui local, indecen
ța și sfidarea, a generat zilele 
trecute un dialog „fertil" din ca
re amenințarea și jignirea nu 
au lipsit, iar tabăra adversă nu 
s.a lăsat mai prejos. Așadar, da
că vedeți pe stradă sau în localuri 
moda pijama, nu vă amestecați în 
discuție că vă băgați unde nu 
vă fierbe oala. I'iți treji, pentru 
că ei sînt, înainte de culcare, ori 
somnabuli șl le stricați somnul. 
Nu știam de ce au dispărut pija
malele de la Jiul, în numai cî- 
teva zile. Și dacă trimiterea la 
adrisant nu „prinde", nu cre
dem că moda va„ține". Mai ales 
că nu sînt nici nasturi și nici 
elastic să o întrețină.

Incredibil, dar adevărat!
Faimoasa aice do pe strade, Aviatorilor, de pe lingă blocul 52, 

veșnic inundată și noroioasă, a fost acoperită recent cu un proas
păt covor asfaltic. Intrucît această bruscă răsturnare de situație 
n-a fost anticipată de £,ltc fapte similare, o considerăm ca fiind 
consecința interminabilei serii de cutremure, ce n’e tot încearcă în 
ultima vreme și cate a creat Și o victimă în numitul bloc — o 
femeie a căzut de la etajul III. Dacă ar fi fost atunci covorul.,. 
(Șt. C.)

La cules de... țigle

Minerii au revendicări justificate
k. (Urmare din pag. 1)

mod expres Consiliului de admi. 
iiiSfiație sâ nu mai fic angajați 
sau reangajați aș.i-ziș, „mineri", 
care figurează in cartea dc 
muncă cu contractul desfăcut din 
cauza absențelor nemotivate.

In legătură cu problema echi
pamentului de protecție, care 
stîrnește atîtea discuții, fiind de 
proasta calitate și în cantități 

» insuficiente, minerii de la Lu- 
peni au cîștigat un nou drept. 
Cizmele și salopetele de protec
ție pot fi eliberate celor in drept 
f.-u ă a se mai pretinde cele ve
chi în loc. l’entru încurajarea 
celor ce vor să se stabilească de
finitiv în meseria do miner, a 
fost lărgită posibilitatea de a 
frecventa cursurile dP calificare 
profesionala din cadrul minei. 
Pot să se înscrie și sâ absolve 
aceste cursuri și cei ce nu au 
diploma de absolvenți ai școli, 
lor generale.

Multe nemulțumiri ale mine
rilor sînt generate de ncasigu- 
rarra necesarului dc pieie de 
schimb, calitatea proastă a unor 

utilaje, care conciliu nemijlocit 
la imposibilitatea respectării 
tehnologiilor dc lucru. De la 
un capăt la celălalt al minei nu 
poți găsi un bec pentru ilumi
nat Chiar și moderna stație 
de telecomandă, dotată cu mo
nitoare de supraveghere perma
nentă a principalelor puncte de 
pe fluxul producției dc cărbune 
din subteran pînâ la suprafață, 
sufciâ din cauza lipsei unor pie
se de schimb ți întreținere strict 
necesare. In abataje, minerii și 
meseriașii, oricît ar fi do bine 
pregătiți profesional, nu pot sâ 
apeleze la infinit la Improviza
ții de tot felul pentru menține
rea în funcțiune 11 Utilajelor.

în ton cu
In ziarul nostru de ieri a a pă

rut. nota Întitulată; „Flecare face 
ce vrea", semnată de domnul 
Vasilo I’op. Dinți-o regretabilă 
greșeală, domnul Pop a apărut 
cu e3te procuior, Facem cuvenita 

Slilpii hidraulici sînt sub orice 
critica. Lemnul pentru armare 

e, dc multe ori verde, crud. Din 
lipsa uleiurilor necesare întreți
nerii utilajelor sau funcționării 
echipamentelor hidraulice, se 
fac tot felul dc improvizații...

Minerii au, fără îndoială, re
vendicări justificate, de oara 
trebuie să se țină seama. In 
ccea ce privește mine, Lupenl, c- 
xcmphil este edificator. Linie 
dc front activă în cărbune există 
la nivelul producției programate. 
Dar, decisivă se pare cu este re
zolvarea problemelor cu care se 
confrunta minerii, zi de zi, șl 
schimb dc schimb, pentru reali
zarea producției programate.

adevărul
rectificare, prccizind ou tre
buia să apară în loc de procu. 
ror, pensionar. Mulțumim celor 
care ne-au semnalat această e- 
roare, de caic sincer n« pâro

înainte dc a trece la fapic, 
Gornca Cornel, 33 uni, și Contea 
Ionel, 41 ani, din sc,tul Nucșoara, 
comuna Salașu de Sus, s-au u- 
dat bine pe dinăuntru. . După 
„baie", in noaptea de 4 spre 5 
august, s-au pus pe treabă. S.au 
dus la C tP.ul din sat, în curs 
de desființare și... Primul care 
a încercat să se urce pe clădire 
a căzut. C 1 dc-al doilea a reu
șii. Apoi, cel de sus a început

N-a fost zmeu
Zinau Viorel, din Petroșani, nu 

avea antecedente penale. Era, cu 
alte cuvinte, om la locul lui. 
Numai că alcoolul... lucrează. In 
27 iulie, pe cînd se afla în pia
ța agroalimcntară, i-a venit, așa, 

sa cotrobăic prin antodubj ]ui 

Pavcl Zaharia, venit sâ vindă 

Opriți zgomotele !
Am primit recent ia redacție o scrisoare prin cuc o doamna 

din cartierul Aeroport, pe nume Maria Drăgan, ne semnalează un 
aspect nedorit, cu care sc confruntă nu numai dînsa, ci mai mulți 
cetățeni din zonă. Este vorba despre fci dc fel dc zgomote care 
tulbură liniștea publică gi pe timpul n°Pt*i» după cum ne spune 
dînsa. Unii locaUri ai blocurilor din aceasta zonă nu vor pur șî 
simplu să înțeleagă că lumea mai arc nevoie si dc odihnă. Prin
cipala vină o poartă dragostea unora pentru muzică, în speciei 
tineri, care fac diverse instalații dc amplificare si le scot pe bej- 
coane, deranjînd toți locatarii din Jur. Sigur, fiecare are dreptul 
să asculte muzică 6i să se distreze, dar asta nu înseamnă că ș> 
ceilalți cetățeni au chef să so distreze în apelași timp, mai ales 
dacă c noapte. Sperăm, doamna Drăgan, că organele care au da
toria sâ vegheze In liniștea publică vă vor ajuta să recăpătațî 
llniștcn, Dcf, credem noi, trebuie Să vă adrosoțl acestora și 
ziarului, care nu are îndatoriri dc acest gen, (G.G.)

să-i arunce c< lui dc jos țigle. 292 
bucăți. In aceeași noapte au în
cercat să 1q valorifice. S-au dus, 
mai întii, la un gospodar din sat. 
Acestuia, om cu cap, i s-a părut 
cam dubioasă treaba, așa că, a 
doua zi dimineața, a anunțat po
liția. Intre timp hoții au reușit, 
totuși, să valorifice o parte din 
pradă. Unde? Se va afla. Deo
camdată ei se află în arestul po
liției. Pînă l i judecată. (Gh, O.)

produse agricole. Și i.au plăcut 

atit dc mult o geantă, două ma

pe și alte bunuri, plus 15 000 lcl, 

incit lc-a luat. Nu s-a bucurai 

dc cele furate pentru că, fîtnd 
zmeu doar cu numele, a fost 

prins. ia.
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ROMÂNIA EROICA ȘI 
MISTIFICATORII ISTORIEI

lUPENF
„Ultimatumul mal conținea — 

se spune maț departe în revolu
ția introdusă de cei doi senatori 
americani in Congresul SUA — 
ți următorul paragraf:

„în 1910. profitînd de slăbiciu
nea militară a Rusiei, România 
A LUAT (subl n.) de la Uniunea 
Sovietică O PARTE A TERITO. 
R1ULUI EI (subl. n.). distrugînd 
astfel unitatea istorică a Basara
biei (sic !) populația UE O MA
JORITATE UCRAINEANA (subl. 
n). cu sovieticii din Republica 
Ucraina,

„Domnule Președinte. această 
afirmație este foarte departe de 
realitate. Potrivit statisticilor de
mografice din 1930, românii con
stituiau 56 ja sută din D°Pulația 
teritoriului Basarabiei, rușii e- 
rau 13 le. sută, iar ucrainenii nu
mai 12 la sută".

„Procentajul r°rnânilor din Ba
sarabia scăzuse drastic în com
parație cu statisticile demogra
fice din 1817, potrivit cărora la 
acea vreme, românii reprezentau 
87 la sută din populație".

..Explicația rezidă în intensa 
campanie de rusificare ce a avut 
Ioc între anii 1812 și 1862. Pro
centajul de moldoveni a scăzut 
cu 3o la sută între anii 1817 și 
1930".

Aici este cazul să amintim că 
>n realitate, nu România „a luat" 
vreo parte a teritoriului URSS, 
rccte pe atunci a Rusiei, deoare
ce URSS încă nu începuse a se 
forma, ci Sfatul Țării Basarabiei, 
declarind mai întii independen
ța acestei provincii românești 
față de imperiul țarist, ?, hotărit 
mai apoi unirea cu patria mumă 
— România — a făcut ca popu
lația Basarabiei să aducă ea 
României, teritoriul pe care.] lo
cuia și ocupa de veacuri, la 27 
marte/9 aprilie 19]8.

Aceasta a fost posibil a se în- 
timplj fiindcă V.I. Lenin luind 
intre timp conducerea Rusiei, 
după revoluția din octombrie 
1917, a pus în aplicare tezele sale 
din iunie 1913 potrivit cărora: 
....numai un orb ar pu
tea să nu vad ă tre
zirea unej serii întregi de miș
cări naționale burghezo-demo- 
cratice, a unor tendințe spre for
marea statelor naționale indepen
dente și state naționale unitare". 
(„Lenin despre români" — Fd. 
pol Buc. 1950, p. 25), pe ruinele

Lăsați orice 
speranță ! (VII)
imperiului țarist constituindu-se 
ca urmare o „serie întreagă", în 
adevăr, de state naționale inde
pendente, printre care si Basara
bia.

(Mai amintim do a.semenea, că 
imperiul țarist începuse să se 
amestece „în afacerile interne ale 
Moldovei șl Țării Românești și 
în Imperiul Otomm, la sfîrșitul 
secolului trecut și ]a începutul 
secolului prezent (este vorba de 
secolul al XVlII-lca și al XIX-Ioa. 
n. ns.).

„Prima dispoziție relativă la 
Principate e, constituit-o (in acest 
context de intervenție, n- ns ) nrt. 
16 din tratatul de la Kainargi 
(1774) articol prin care s-a sta
bilit astfel „ca miniștrii Curții 
imperiale a Rusiei să poată vor
bi în favoarea celor două Prin
cipele" (K. Marx : „însemnări
despre români — manuscrise i- 
nedite", Ed Acad. RPR, Buc. 
1964, p. 174).

Trebuie să se știe încă faptul 
cert după carc: „Prin tratatul de 

la București (1812), Rusia a ob
ținut pentru ea însăși cedarea 
a aproape 1/2 din Moldova, pro-' 
vincia Basarebia" și împrejura
rea după care „Convenția de la 
Akkeraan (1826) și tratatul de 
la Adrianopo] (1829) N-AU CON
FERIT RUSIEI NICI UN DREPT 
DE SUVERANITATE" (asupra 
celor două principate — n. ns.). 
(K. Marx, op. cit. pag. 174).

Că pînă la urmă Lenin, £șa 
cum am arătat în altă ocazie și 
maj apoi Stalin au folosit drep
tul la independență și autodeter
minare a națiunilor ca un miraj 
care le-a dat în ochii aeestora 
credibilitate și mai apoi autori
tatea de a face ce vor ei si că 
au si făcut-o reînregimentînd în 
noul imperiu comunist-sovietic 
aceleași state care se eliberaseră 
în condițiile de mai sus, cu ex
cepția Țărilor Baltice, o prj-te a 
Poloniei și Basarabiei, ca de alt
fel si a Finlandei, sub semnul 
„înfrățirii proletare" a muncito
rilor din toate țările uniți-vă !“. 
Și astfe] mult cîntata indepen
dență a devenit însăși jugul o- 
presiunii comuniste, aceasta Z 
fost cu totul altceva.

Cîrdășia cu hltlerîsmul aduce 
acest nop imperiu în situația de 
a se reînstăpîni asupn» acestor 
țări care se smulseseră ca mai 
sus și astfel în anul 1940, cu 
torță gălușca înghițită de „tătu- 
cul" Stalin în Finlanda, el smul
ge o zonă din această tară, reîn- 
corporcază Tarile Baltice și O 
jumătate din Polonia iar. în ce 
privește România. în iunie 1010 
aceasta își vede din nou ranilă 
Bas.oabia. nordul Bucovinei și 
„din crorro" și ținutul Tleita, 
după ultimatumul care face o- 
bicetul analizei fe1nr doi sena
tori americani.

G.M. T \TOMIIl

Politia de vecdie
Starea infracțională a crescut. îndeosebi la infracțiunile prin 

violență, țiihârii, violuri, vătămări corporale, tentative de omor 
— a ținut să precizeze domnul căpitan Comânoiu Floi icii, locți
itorul șefului de poliție din Lupcni. în 1991. lucrătorii de politie 
de aici eu consemnat < omiterea a 32 de tîlhării. Din acestea, 25 
au fost rezolvate, în sensul că făptuitorii au fost identificați si 
deferiți justiției. Celelalte cazuri se află în cercetare, cei care 
le-au comis urmînd să fie prinși si aduși in fața completului de 
judecată.

S-a petrecut în noaptea de 31 iulie spre 1 august G.E, mer
gea, spre locuința tatălui său. N-a ieșit însă bine de pe strada 
pe care este situat blocu] cu garsoniere în care stă. că și este 
atacat de trei indivizi. Aceștia îl iau la bătaie, îl jefuiesc de 1 500 
lei și de un set de fotografii. Au vrut să-i smulgă din miini și 
geanta în care se găsea un aparat de fotografiat. N-au putut. Au 
reușit doar să-i distrugă lampa blitz. între timp, victima reușește 
să strige după ajutor. Iese P.I., a cărui locuință era în preajmă. 
Tîlhării dispar. G.E. își continuă drumul, e.junge la tatăl său, 
rămîne acolo, iar a doua zi dimineață se duce la serviciu. Cînd 
s-a întors la garsonieră, a găsit-o răvășită. Lipseau bunuri în va
loare de 20 000 lei. A anunțat poliția. La fața locului s-e, depla
sat o echipă operativă — alcătuită din plt. adj. Bulai Tache, plt. 
Goanță Gheorghe, plt. Diaconu Ilie, serg. major Guceanu Con
stantin — căreia i s-a alăturat serg. mai. Mocanu Dănuț, de la 
poliția criminalistică din Petroșani. S-a trecut la efectuarea cer
cetărilor și ridicarea urmelor de la locul faptei. S-a descoperit 
astfel că hoții erau Pintilie Andel, 17 ani. Pintilie Georgică, 21 
ani, și Silvestcr Sorin, 17 ani. Aceiași cere îl atacaseră în urmă 
cu o zi. Cel trei cunoșteau victima, adică pe G.E., deoarece locu
iau pe aceeași sra.ă. Frații Pintilie veniseră din Gohor — județul 
Galați — la un frate al lor. Silvestcr era, cum se spune, vecin 
mai vechi. în noaptea jefului, după ce au văzut că au dat chix, 
s-au enervat, probabil, și s-au dus la garsoniera lui G.E. situată 
la parter. Au forțat fereastra de la bucătărie, au intrat și au cău
tat ceva de preț.

Ce-gi mai rezultat în timpul cercetărilor? în primul yînd că 
tot ei erau cei care, înainte cu o seară, il atacaseră, cu scopul 
de a-1 tîlhări .și pe R D„ de la care au furat 275 de iei, o brichetă 
și adidașii luați direct din picioare. Silvestcr Sorin a comis, în 
18 iulie a.c. o spargere a urnii autoturism. După limpezirea situ

ației, echipa a fost dusă în caiTlonament. Loi.ul ? îi bănuiți. 
desigur !

Glieorghc 01.1 I isț

1 1 XI’ X I (II august)

Constru -torul Craiova — \S P .roș u 
Minerul \ ul. m — Pandurii Tg. Jiu 
Dierna O una — Minerul L'ipem 
Autobuzul Cj-ii'iva — Petrolul Țiclcni 
Petro il Că bunești — Minerul Uricani 
Piîingul Lenea — Minerul Mătăsari 
AS Turn i ,Scv>-i in — Minerul Motru 
Petrolul Stoina — SUCPl Craiov.i

tril’l A ILA (7 ScP*<ml>ii<)

SUCPl Craiova — Minerul Vulcan
AS Paroșcni — Petrolul Stoina,
Minerul Motru — Constructorul Craiova
Minerul Mătăsari — AS Tr. Scverin 
Minerul Uricani — Parîngul Lonea 
Petrolul Țiclcni — Petrolul Cărbuneșli 
Minerul Lupcni — Autobuzul Craiova 
Pandurii Tg liu — Dicrna Orșova

ETAPA A IH-A (II septembrie)

Constructorul Craiova — Minerul Mătăsari 
AS Paroșcni — Minerul Motru
Dierna Orșova — SUCPl Craiove, 
Autobuzul Craiova — Pandurii Tg Jiu 
Petrolul Cărbunești — Minerul Lupcni 
J’aringul Lonca Petrolul Țicleni 
AS Tr. Scverin — Minerul Uricani 
petrolul Stoina — Minerul Vulcan

ITAPA A IV-A (21 septembrie)

SUCPl Craiova — Autobuzul Craiova 
Minerul Vulcan — Dicrna Orșova 
Minerul Motru — Petrolul Stoina 
Minerul Mătăscji — AS Paroșcni
Minerul Uricani — Constructori] Wra’.ova 
petrolul Țiclcni — AS Tr, Scverin

Minerul Lupcni — Parîngul Lom- i 
Faldurii Tg. Jiu — Petrolul C- rbuncșli

ITXI’A A V-.A (28 septembrie)

Constructorul Craiova — Petrolul Țiclcni 
AS Paroșcni — Minerul Uricani
Minerul Motru — Minerul Mătăsari 
Autobuzul Craiova — Minerul Vulcan 
Pctroluț Cărbunești — SUCPl Craiova 
Parîngul Lonca — Pandurii Tg. Jiu 
AS Tr. Scverin — Minerul Lupcni
Petrolul Stoina — Dicrnc, Orșova

ETAPA A AI-A (5 octombrie)

SUCPl Craiova — Parîngul Lonea
Minerul Vulcan — Petrolul cărbuneșli 
Dierna Orșova — Autobuzul Craiova 
Minerul Mătăsari — Petrolul Stoina
Minerul Uricani — Minerul Motru
Petrolul Țicleni — AS Paroșcni
Minerul Lupcni — Constructorul Craiova 
Pandurii Tg. Jiu — AS Tr. Scverin

ETAPA A VII-A (12 Octombrie)

C onstructorul Craiova — P. ndurii Tg, Jiu 
AS Paroșcni — Minerul Lupcni
Minerul Motru — petrolul Țiclcni
Minerul Măt isari — Minerul Uricani 

l’ctrolu] Cărbunești — Dierna Orșova
Parîngul Lonea — Minerul Vulcan 

AS Tr, Scverin — SUCPl Craiova 
Petrolul Stoina — Autobuzul Craiova

ETAPA A A IU-A (19 oelombrie)

SU'CPI Craiova — Constructorul Craiova
Minerul Vulcan — AS Tr. Scverin
Dierna Orșova -*■ parîngul Lonea 
Autobuzul Cralove, — Petrolul CTobuneșli

Minerul Uricani — Petrolul Stoiiij
Petrolul Țicleni — Minerii] M itâsari 
Minerul Lupcni — Minerul Motru 
Pandurii Tg. Jiu — AS Paroșcni

ETAPA X IX. A (23 octombrie)

Constructorul Craiova — Minerul Vulcan 
AS Paroșcni — SUCPl Craiova
M'ncrul Motru — Pandurii Tg. Jiu
Minerul Mătăsari — Minerul Lupcni 
Minerul Uricani — Petrolul Țicleni
Parîngul Lonca — Autobuzul CTaiova 
AS Tr. Severin — Dierna Orșova
Petrolul Stoina — Petrolul Cărbunești

1 TAI’ X A X-A (26 octombrie)

SLCP1 Craiova — Minerul Motru
Minerul Vul in — AS Paroșcni
Dicrna Orșova — Constructorul Craiova 
Autobuzul Craiova — AS Tr. Scverin 
Petrolul Cărbunești — Parîngul Lonc." 
Petrolul Țicleni — Petrolul Stoina 
Minerul Lupcni — Minerul Uricani 
Pandurii Tg. Jiu — Mincruj Mătăsari

ETAPA A XI A (2 noiembrie)

Conslr. Craiova — Autobuzul Craioia
AS Paroșcni — Dicrna Orșova
Minerul Motru — Minerul Vulcan
Minorul Mătăsari SUC'l’l Craiova 
Minerul Uricani Pandurii Tg liu 
Petrolul Țiclcni — Minerul Lupeni
AS Tr. Scverin — Petrolul Cărbunești

Petrolul Stoina — Parîngul Lonca

ETAPA A Xll-A (!• noiembrie)

SI/(TI Craiova — Minerul Uricani

Minorul Vulcrji — Minerul Mătăsari

Dicrn i Orșova — Minerul Motru 
Autobuzul Craiova — AS Paroșcni 
Petrolul Cărbuneșli — Constr. Craiova 
Paringul Lonea — A.S Tr. S erin 
Minerul Lupcni — R! trolul Stoina 
Pandurii Tg. Jiu — Petrolul Țicleni

ITXI’A A XIII A (16 noiembrie)

Conslr. Craiova — Parîngul Lonea 
AS Paro.onj — Petrolul Cărbuneștj 
Minerul Motru — Autobuzul Ci iova 
Minerul Mătăsari — Dierna Orșove, 
Minorul Uricani — Minerii] Vulcan 
Petrolul Țicleni — SUCPl Craiova 
Minerul Lupcni — Pandurii Tg. Jiu 
Petrolul Stoina - ,\S Tr. Scverin

ETAI’X A XIX-A (23 noiembrie)

SI CP1 Craiova — Minerul Lupcni 
Minerul Vulcan — Petrolul Ți-Icni 
Dicrna Orșova — Minerul Uricani 
Autobuzul Craiova — Minerul Mătăsaij 
Petrolul Cărbunești — Minerul Motru 
Parîngul Lonea — AS Paroșcni 
A.S Tr. Scverin — Costructorul Cra.iova 
Petrolul Stoina — Pandurii Tg. liu

ETAPA A XX-.A (30 noiembrie)

Constructorul Craiova — Petrolul Stoina 
A.S Paroșcni — AS I’r Scverin

Minerul Motru Parîngul Lonca

Minerul Mătăsari — petrolul Cărbunești 

Minerul Uricani — Autobuzul Craiova 

Petrolul Țiclcni — Dicrna Orșova f 

Minerul Lupcni — Minerul Vulcan 

Pandurii Tg. Jiu — SUCPl Craiova
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HOROSCOP
E£( IO.VRA

(23 august — 21 »ept< mbric)

Zvon de furtuni si apă la 
reri.

BALAN ( A
(22 scptcmtiie — 21 octombrie)

Ei foarte încurcată, supusă a- 
®nrcnt hazardului, dar. dacă re
țineți desfășurarea cronologică a 
faptelor, veți constata că există 
nn pl?n

SI OR PION
ț22 octombrie — 21 noiembrie)

Exacerbarea sentimentului re
ligios produce noi victime. Intre 
care v-ați putea număra ți dum
neavoastră, rfacă depășiți faza de 
simplu exercițiu spiritual.

SĂGETĂTOR
l22 noiembrie — 20 icccmbrle)

Șansa de a fi rămas singur(ă) 
trebui® exploatată cu măsură.

«ATKICOILS
ț21 dccevbrl® — (9 faauarie)

impresie. de ascultare «1 supu
nere a masca sub care se ascun
de «■ monstru.

VAMAIOB
CJ0 ianuarie * 13 februar ie)

r
Tă pregătiți de drum lung și 

Ta fi» Intr-adevăr, mult mal lung 
’dectt vă Închipuiți, dar *n alte 
condițHL.

PEȘTI
(13 februarie — 20 mart ir)

Menținr-ți relații norm »le ți cu 
t»l caro vă lasă impresia că or 
nutea rumega un ghid ascuns

BERBEC
(2i rtortle — 20 aprilie)

Reacție, d imneavoastră „pe 
4cbu» ki o intlmplarc obișnuită, 
va salva o situație socotită fără 
iOfirc.

I AUR
(.1 aprilie — 21 qj«i)

Uhlar Jacă nu admirați sportul 
cn balonul rotund, considerați-vă 
un punct pc o minge și. astfel, 
se explică totul..

GIJItM
t.’l mal — 21 iunie)

O pa.june veche, inmorminta ă 
fără cruce, r-vine in prim plan, 
>u tăria unei erupții vulcanice.

UAG
(22 iunie — 22 iulie)

Veți coriste la, cu satisfacție, cil 
viața subalternului e uneori mai 
coiojaiă dc?lt a șefului.

LEU
(2.1 iuli< — 22 august)

Sint s jnse ca direcția violului 
să se schimbe curtnd, dar e orc- 
inatur să vă bucurați.

MICA PUBLICITATE
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere, lingă Liceul industrial an 
locuință fără încălzire (exclus colonie). Telefon 42116, după ora 
16. (2505)

SCHIMB apartament 2 camere, strada Oituz, 1/1/3, cu apar
tament 2—3 camere, etaj III—IV, cu balcon, după ora 19. Ofer 
recompensă. (2507)

PIERDERI
PIERDUT certificat calificare în meseria de miner pe numele 

Văleanu Aurel, eliberat de E. M. Lupeni. îi declar nul. (2499). 
(2499)

DECESE

SOȚIA Ecaterina șl copiii Octavian și Diamanta anunță cu 
adincă durere încetarea din viață a scumpului |or

Ing VALERIU ZUBA
Nu Ic vom uita, bunule Vaier. (2524).

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ PETROȘANI— 

ANINOASA
anunță consumatorii de apă potabilă din orașele Uricdni, 
Lupeni» Vulcan și Petroșani-Aeroport că in perioada 31 
august 1991 ora 6 - 1 septembrie 1991, ora 6 se vor exe
cuta lucrări de reparații și întreținere la Stația de tratare 
a apei Valea de Pești șl la conducta de aducțiune Valea de 
Pești — Petroșani, timp în care va fi întreruptă furniza
rea apei potabile.

In acest sens rugăm populația din orașele amintite 
precum și agenții economici să-și asigure rezervele de apă 
necesare perioadei de timp cît este oprită magistrala.

VIDEO FlLM
Casa di cultură Petioyani

V INEIlI, 39 .iti.,u t 1991
— Orele II 17:

jiestaur'vn r fvsixu ,«n \ i
(groază).
— Ora 18,10 :
RAA1BO 1
(superacți ine cu Sylv< - ■ i St.il- 

lone).
— Ora 20 :
WAHLOCK - I II I.. SATANEI
(S.F., groază o Jui, m Sanda, 

Lori Singer).

Societatea comercială pe acțiuni de 
turism PARÎNGUL S.A.

m sediul in str. Republicii iu. 110. Petroșani
(Hotel Petroșani)

Anunța pe cei interesați că va organiza călătorii tu
ristice de 5 zile între Turcia și România cu autocarele fir
mei ,,ES<() AKTAS“, cu plecarea de la Hotel Petroșani.

Rezervarea dc locuri se face la sediul societății cu 
cel puțin o săptăniînă înainte. Costul călătoriei se achită 
cash, înainte de plecarea din Petroșani, respectiv 12500 lei 
de persoană.

Cazarea la liotei 1 RCAN — două stele, călătorie de 
agrement de o jumătate de zi in l’os'or, vizitarea Palatu
lui Topkapî, Mosdicci Albastre, Bisericii Sf. Ana, tur de 
oraș-

Pentru călătorii ocazionali, Societatea asigură trans
portul cu 1 100 lei de persoană.

Pentru înscriere și relații suplimentare, sunați la 
telefoane'o 45383, 12801, 43728, 41733,

Vă dorim călătorie plăcută!

Grupul școlar industrial 
minier Lupeni

1 ace înscrieri, in perioada 29 august — 8 septembrie 
1991, la școala postliceală, pentiu anul școlar 1991/1992, 
în următoarele specialități :

— tehnician producție
— tehnician electrician iiioiitator și întreținere insta

lații industriale și echipamente de automatizări.
Se primesc absolvenți de liceu, cu diplomă de baca- 

Luiii at, limita maximă de vii stă — 30 ani.
Examenul de admitere ca avea loc in zilele de 9 și 

10 septembrie 1991.
Informații suplimentare la secretariatul liceului, la 

telefon 00779 sau 60530 zilnic. între orele 7,30—15,

FRATELE Nicu, cumnata Păunița, nepoatele Alina și Dana, 
cu nemărginita durere, anunță dispariția fulgerătoare a celui ce 
a fost

Ing. ZUBA VALER
Dormi în pace, Vaiere dragă. (2525).

GUIȚA — frate, Katty — cumnată, Cristina si Cătălin — ne
poți, anunță cu multă tristețe $i durere trecerea în eternitate a 
celui mai drag frate

Ing. VALER ZUBA
Să-ți fie țărîna ușoară, scumpu] nostru Vaier, nu fe vom uita 

niciodată pentru sufletul tău nobil. (2526).

DRAGUL meu copil, ai plecat de lingă mine cînd am avut 
mai multă nevoie de tine, tu ai fost sprijinul bătrineții mcla 

VALER
Mama rămînc îndurerată, ea nu te va uita nici o clipă. 

Mama. (2527).

Ing. ZUBA VALER 
nu mai este printre noi, plccînd prematur in eternitate.

Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească in pace. 
Doina — soră .și ing. Mihai Iosub — cumnat. (2522).

COPIII, nora și ginerele, nepoții, strănepoții anunță cu du
rere in suflet încetarea din viață a scumpei lor mamă, bunică și 
străbunică

DOBRESCU FLOAREA
fnmormintarca are loc srmbăfă, ora *4. Cortegiul pleacă din 

strada 6 Martie.
Veșnică recunoștință și nu te vom uita niciodată — familiile 

îndoliate Davidoviei, Dobrcscu, Stoichițoiu și Negruț. (2537),

COMEMORĂRI

TREI ani s-au scurs de cînd buna noastră, mamă, soră șl 
bunică ne-a părăsit. Un gind bun și o lacrimă tp amint:roa celei 
ce a fost

CRIȘAN VIORICA (2530)

CU LACRIMI și durere în suflet familia anunță împlinirea 
a trei ani de Ia mocrtea bunului și dragului lor

ALEXANDRU HRTSTEA (2536)

Societatea comercială de construcții 
CONPET S.A. Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 90
Scoate la licitație in vederea închirierii, spațiul din 

Lupeni, Calea Brăii nr- 1 (cămin TCII) suprafața dc 900 
mp.

Licitația are loc la sediul CONPET S.A. la data de 
17 septembrie *£91, ora 10.

Spitalul municipal 
Petroșani

anunța

Ca urinare a Hotărî i ii Guvernului privind reglemen
tarea asistenței medicale cu plată în unitățile sanitare, 
incepind cu data de 1 septembrie 1991, persoanele extra
teritoriale de Spitalul Municipal Petroșani, care solicită 
a li se acorda asistență medicală in unitatea noastră, vor 
plăti costul investigațiilor, examinărilor și spitalizării.

Se exceptează persoanele care beneficiază de gratui
tăți conform reglementărilor in vigoare, bolnavi cu bilet 
do trimitere dc la medicii specialiști din extrateritoriu, 
precum și urgențele.

( ONS11.IUL DE ADMINISTRAȚIE
AL

SPITALULUI MUNICIPAL PETHOȘANI

Societatea comercială 
Straja S.A. Vulcan 

.Angajează dc urgență ;

— lucrători gestionari la Cabana Pasul \ ilcan- 
Informații pentru condițiile dc angajare sc dau la 

sediu) societății, din orașul Vulcan, B-dul Mihai Viteazul 
nr, 11 telefon 70225.

jl it'iiilniui:i|ia . I'.1 < oț Mii, <tr N lIAIcescu. ar. 2 'telefoane ~ secretariat] 41662, lecții l 11663. 12164
’>■ al ■ 'tipografia Pvboiani, str N B.’llco'ctl. nr. 2. Tel. 41365.

—--------------------------------------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------ ■


