
Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului

Din viața internă și internat anală
a Reunite în plen, cele doua camere ale Parlamentului Româ

niei au adoptat Declarația comună a birourilor executive ale A- 
dunării Depuiațilcr și Senatului cu privire ]a actul i doric de la 
27 august 1991, prin care Republica Moldova și-a declarat inde
pendenta de stat. In docum.-n ul prin care Parlamentul României 
recunoaște independența fraților noștri basarabcnj o face un apel 
către toate sleitele lunii; pentiu a proceda la recunoașterea inde
pendenței Moldovei și a luptei de veacuri a poporului basarabean, 
pentru a-și dobîndi identitatea națională.

• Primul ministru al României, dl. Petre Roman a avut, la 
Palatul Victoria, o întilnire cu liderii principalelor confederații 
sindicale din țară, fiind abordate aspectele esențiale ale derulă
rii economiei naționale și a vieții sociale in perioada de tranziție 
spre economia de piață. Avînd fn vedere situația dificilă pe care 
o traversează România, șeful executivului .și liderii sindicali an 
ajuns la concluzia că este nevoie de realizarea unui acord social 
între executiv și sindicate care să asigure relansarea și stabilitatea 
economică a României.

• Vizita în Israel a președintelui României, dl. Ion Ilicscu, În
cepută luni, 2 septembrie a.c., a continuat cu realizarea obiectu 
velor cuprinse în program : întîlnirca cu președintele statului 
Israel, cu primul ministru al acestei țări, cu președintele prr]a- 
mentului, cu membrii ambasadei române. De asemenea, pr șe
dințele României a vizitat și a depus o coroană de flori la monu
mentul holocaustului, ridicat în memoria milioanelor de evrei 
uciși in timpul celei de-a doua conflagrații mondiale. Președin
tele Iliescu a acordat interviuri posturilor de radio și televizi
une din Israel. '

• Războiul civil din Iugoslavia continuă să suscite atenția 
întregii lumi. In Croația, devenită teatrul unor dramatice confrun
tări militare, războiul a devenit în ultimele zile extrem de vehe
ment. Forțele paramilitare croate și cele sîrbe, din rîndul popu
lației sîrbe ce locuiește în Croația încalcă permanent acordurile 
de încetare a focului, făcînd noi victime în rîndul combatanților. 
Numărul victimelor, de la începerea confruntărilor militare în 
Iugoslavia depășește 300. Știri de ultimă oră confirmi faptul ca
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S-a scăpai vrabia din mină
* V.ața, chiar ți cea din forul 
r legislativ aJ țării, este compusă

— așa cum știe fiecare om cae 
sc izbește zilnic de fel ți fel de 
n,-cazuri ți puține bucurii — din 
mici sau mari renunțări, ba u- 
neori și aminări. Cînd, cu luni 
In urmă, era o discuție despre 
Constituție ți pe cînd vacanța 
parlamentară nu se afla la ori
zont apropiat, se anticipa că va 
fi promulgată la 1 Decembrie, 
ziua națională a României. Mai 
zilele trecute, după reluarea lu
crărilor Parlamentului, aflăm că 
data limită pentru elaborarea și 
aprobarea Legii fundamentale, 
promulgarea ei de către preșe
dintele țării este 11 ianuarie- 1992. 
Este cit se poate de adevărat că, 
in virtutea dcmccrați i parlamen
tare. s-au făcut vreo mie de a- 
mendament.e care, evident, mai 
întîi se cuvine examinate și cîn- 
tărite. acceptarea sau respinge
rea tebuind justificate re,!onal. 
nltfcl mai știi că paște pericolul

< retragerii falnice a nu știu cărui 
țrup orî grupuleț ? Mai ales că 

w . precedente sînt ți mă glndesc 
la stilul cum au fost dezbătute 
Legea fondului funciar — lucru
rile sînt clare în vîrful pirami
dei, dar acolo. Jos, este confuzie 
ți îngrijorare — ori la .unanimi
tatea” punctelor de vedere în 
promulga’a lege a privatizării. 
Fiecare om, mai ales dacă este 
deputat, în care electoratul ți-a 
pui speranțe, are dreptul la o- 
pinle liberă, chiar dacă uneori 
imprevizibilă, cum a făcut dl. (Continuare in pag. a 2-a)

Claudiu Iordache, deputat de Ti
miș, cînd a fost supusă aprobării 
Declarația Parlamentului Româ
niei cu privire la proclamarea 
independenței Moldovei de din
colo de Prut. Și dl. deputat a 
cărui culoare politică nu se mai 
știe, probabil tot FSN-ist dizident, 
a procedat așa cum ii șoptește 
propria-i conștiință.

Aminarea zilei, într-adevăr is
torice, cînd va fi aprobată, apoi 
promulgată. Legea legilor — 
Constituția, o fi întemeiată, dar 
pune într-o -lumină prea puțin 
favorabilă seriozitatea înaltului 
for legislativ. Criza morală, cea 
care determină neîncrederea oa
menilor, procesul inflaționist du
blat de stagnare, mai bine zis 
recul economic, sc accentuează 
în însăși atmosfera politică de sub 
cupola Parlamentului.

A venit tomna ți nu se știe 
cit de bine nc-o fi la iarnă, sem
nele actuale semănînd îngrijora
re : buni gospodari, oamenii vor 
să-și umple cămările, chiar și la 
aceste prețuri zburdalnice ; apa 
caldă — element, Indispensabil 
civilizației, de care am fost pri
vați toată vara — a venit, în 
sflrșit. Dar mai sînt multe altele 
(plinea, de pildă), departe de a 
fi liniștitoare. In această conjuc- 
tură economică ți socială Inde-

Tiberiu SPATARU

„N-ai
Chestiunea căi ții a devenit ia

tă, cu totul ți cu totul neașteptat, 
una de importanță extremă în 
viața noastră culturală (și nu nu
mai). Iată de ce ne-am propus 
ca in cele ce urmează să abor
dăm această problemă la modul 
cel mai serios cu putință. Adică 
să jucăm deschis, cu cărțile pe 
față. Pentru că, fără îndoială, in 
materie de carte și implicit de 
cultură, trăim cu toții o adcvărc.- 
tă catastrofă spirituală. Dar...

Toată lumea cunoaște de pe 
acum, greutățile pe care le-a pro
vocat majorarea prețului birlici 
(de peste 10 ori !!) cu toate că 
mult iubitul și stimatul nostru 
Guvern anunțc.se o consistentă 
subvenție la acest indispensabil 
produs. Totul a rămas însă în 
fază de proie< t De ce 7 Fără 
îndoială, înțelegem și noi faptul 
că Guvernul are în vedere ob. 
strucționarea presei independen
te. Dar de aici și pînă la a peri
clita întreaga, gamă publicistică.

in pag. a 3-a
Asociația 

comercială 
„C0MSAD“

carte, n-ai parte !“
înțelcgînd prin aceasta imposibi
litatea editării de cărți beletris
tice și ceea ce este mai grav, de 
manuale școlare, este o calc foar
te lungă.

La ora actuejă, presa indepen
denta se află ia fața unei agonii 
insurmontabile, fără ajutorul de 
care vorbeam. Pentru a salva 
situația, Guvernul trebuie să in
troducă în joc și „jockerul", pe 
care îl deține în exclusivitate. 
Dcr sc pare că, inspirîndu-se din 
regulamentul ruletei televiziunii, 
nu va renunța la acesta decît 
atunci cînd nu va reuși să gă
sească răspuns cit de cit plauzi
bil, la una din multele întrebări 
ce se ridică vis-a-vis de azeastă 
problemă. Ori pînă în prezent, 
a găsit mereu „asul“ au .-are să 
evite imp?sui

Să nu uităm Insă, că peste 
numii d'uă sâptămînj va începe 
un nou an școlar, iar în librării 
nu sînt nici măcar speranțe că 
vor apare manualele. Și atunci...

Astăzi sc deschide la București
Festivalul și concursul 

internațional „George Enescu"
5 septembrie 1991. Zi memo

rabilă pentru muzica românească 
lată că reintrăm In lumea marii 
muzici, ne reocupăm locul ce 
ni sc cuvine în cultura muzicală 
europmnă și mondială. Acest mo
ment este marcat de concertul 
inaugural al Festivalului și Con
clusului internațional „George 
Enescu“. Timp de 24 de zile 
Bucurcțtiul va fi Capitala mu
zicii. Sub semnul Orfeului Mol
dav vor evolua pe scenele Ate
neului Român, Studioului de 
concerte al Radioleleviziunii 
Române, Sălii mari a Palatului 
României și Operei Române din 
primul centru cultural al țării 
interpreți de renume universal 

ți tinere talente din Europa, A. 
merica ți Asi i, mulți dintre ei 

• abtolvenți ni Academiilor de 
Muzică din România plecați ul
terior din țară pe alte meleaguri 
pentru a putea sluji cu adevărat, 
cu armele lor sfinte — pana, 
vioara, bagheta, pianul — cul
tura șl poporul român. Fiecare 
concert, fiecare recitai merită un 
disc, merită o filă fu cartea de 
aur a muzicii românești. Din 
1961 concursul nu n mai avut 
loc. Românesc dom- festivalul și 
acosta tot m.ii anost, mai en. 

închipuiți-vă cum se vor simți 
bobocii care vor păși anul aces
ta pentru prima oară într-o srjă 
de clasă, unde în loc de cele 
două manuale (Abecedarul .și A- 
ritmetica) ce ar trebui să-i aștep
te pe mese — conform spuselor 
părinților — vor găsi de astă 
dată numai... un trandafir !? în- 
chipuiți-vă numai, cu cită „plă
cere” vor învăța elevii din ve
chile manueje, ponosite, prăfuite, 
mÎ7gălite și rupte, avîn l pe pri
ma pagină, fi!a cu port. H:1 mu t 
hulit al tovarășului.

Prețul hîrtiei crește alarmant, 
cel ai tiparului de asemenea, an- 
grcnînd precum un mecan’stn 
bine închegat (poate singurul de 
?i'-est fel din societate) crețter a 
cheltuielilor de editare .și difuza
re. jar de d:ci o de-a dreptul 4?-

Tiberhi VINȚAN

(Continuar» (n uag 2 a)

zurat. Dar, în sfir.it, ciuntirea 
culturii a fost abolită >i figura 
marelui Encscu strălucește din 
nou acasă, înaripînd talente de 
excepție. Ediția 1991 a Festiva 
lului și Concursului Internațional 
„George Enescu” se desfășoară 
sub înaltul patronaj ai Președin
telui României .Primului Minis
tru, Ministerului Culturii, Pre
ședintelui Radiot leviziunii Ro
mâne, Președintelui Uniunii Com
pozitorilor și Muzicologilor, Pri 
mărului General al Capitalei. Mi
nistrului Științei și lnvățâmîn- 
tului, Ministrului de Externe, Mi. 
nistrului Finanțelor, Guvernato
rului Băncii Naționale a Româ
niei .Ministrului de Interne, Bri- 
tish Cotmcil, Ambasadelor Fran
ței, Germanici, Olandei, Polonii i, 
SUA și URSS. Directorul Festi
valului ți Concursului este cele
brul tenor ronifln Ludovic Spie.s 
Manifestarea este sponsorizată de 
Guvernul României, de persoanele 
care o patronează precum și de 
firme celebre din România, Ja. 
ponia, Franța, SUA, Marca Bri
tanic, I-racl, Germania, Olanda, 
1 talia ș a

II ’.LLXAXDRIM U
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S-a scăpat vrabia din mînă
(Urmare circi pag. I)

purtarea datei de terminare, a- 
probare și promulgare a Consti
tuției semnifică și o îndepărtare 
a perspectivei alegerilor legisla
tive. Și dacă așa stau lucrurile 
la acest capitol esențial, ce să 
mai spun despre elaborarea ca
drului legislativ în vederea ale
gerilor locale, așteptate cu inte
res de țările europene, dar cu 
mai puțin interes de tot siste
mul actual, numit de sus in jos, 
uu validat de alegători.

Climatul politic este tensionat : 
din pricina prețurilor exagerate 
sindicatele fac presiuni, îndrep
tățite de altfel, cerind protecția 
socială a oamenilor. Idcca pe 
care s-a sprijinit prima și a doua 
etapă de liberalizare a prețuri-

Marți, in jurul orei 12, pe ușa 
biroului intră un cetățean, in
dignat. Spune că.l cheamă Si- 
bișan Mircea și că este pensio
nar Arată și cartea de muncă. 
Locuiește in Petroșani, pe \lcea 
'l’rardafirilor, bloc 4/37. In dimi
neața acelei zile, a mers la ma. 
gazinul de desfacere a plinii din 
piață și a cumpărat șapte fran
zele. Ni le arată. Tari și, pe 
dinăuntru, mucegăite! „Am vrui 
sa ie iau vreo trei cu mine, că 
plec în Bet-esnt Ia pescuit. Dar 
<md x, mă pun la m,i .i, <ă 

rilor sint corectei 
intr-o economie liberă producă
torii sînt cei ce stabilesc prețurile. 
Dar nu oricum, cererea și ofer
ta avind o funcție do ajustare 
a prețurilor, in sus, dar și în jos. 
Noi nu sîntem într-o economie 
de piață, ci doar în plină re
structurare și rcorientare, o eta
pă de tranziție. Dîndu-și repede 
scama de chilipir, toți agenții e- 
conomici au scumpit totul in
tr-un ritm diabolic. Și acum dl. 
Petre Roman, premierul nostru, 
se străduiește să mai îndulcească 
viața, îndeosebi a celor cu veni, 
turi modeste. Prețurile sînt ca o 
vrabie: cînd li s-a dat drumul 
din mina, au zburat. Și n-o mai 
prinzi. Chiar dacă mai încearcă 
și parlamentarii să facă ceva 
cînd interpelează executivul în 
cutare sau cutare domeniu.

la noi nu se poate?
mănînc o ciorbă, dar, dacă 
ai cu ce. Pîinea-i mucegăilă. E 
a treia oară cînd pățesc așa ceva. 
La alții, care iau cite două pîini, 
Jc-o fi rușine să vină înapoi cu 
ea. La mine zece Ici contează. 
C a_s pensionar și am nouă copii. 
Am fost și Ia primărie. Acolo 
mi s-a zi- că ce să facă și ei, 
că se mai întimplă, că-i făina 
proasta, i u zic să n.o primească 
da i nu-i bună. Zău, dacă in

„N-ai carte, 
11-ai parte!“

(Urmare din pag. 1)

zastruoasă creștere a prețului căr
ții, Lucru care va duce inevita
bil, mai devreme sau mai tirziu, 
La imposibilitatea cumpărării 
acesteia,. Și unde poate duce 
imposibilitatea de a cit; un Emi- 
nescu, un Sadoveanu, un Crean
gă sau un Shakespeare. Fără 
îndoială, ]a lipsa de cultură. A- 
dică La incultură. Adică exact 
ceea ce-și propusese Gaaușescu. 
Și culmea ironiei, a,sta fără s 
utiliza un sistem dictatorial.

Situația este tragică. Unde vom 
ajunge ? Eminescu a spus cînd- 
va: „cultura este puterea popoa- 
relor“. Iar cultura se dobîndește 
numai prin carte. Ori neavînd 
certe... Cit de adevărată poate 
fi vorba strămoșească, de-abia a- 
cum înțelegem cu adevărat. Căci 
nu-j așa ? — dacă n-aj carte, 
n.ai parte. De nimic 1 

fiecare zi dau o sută de lei pe 
pîinc și nu-i de treabă, apăi nu 
fac nimica".

Din păcate, nu-i singura consta
tare de acest gen. Pîinea și în
deosebi calitatea ei constituie în
că o problemă în Valea Jiului. 
Oamenii au umblat și prin țară 
și au rămas mască văzînd cum 
arată și ce gust ai'c pîinea în 
alte orașe. De aici o întrebare 
justificată: oare la noi nu se 
poate?

<.Ii.-oikIk OL II \M*

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

modificări în stilul dv. de viață. 
Reflectați.

Veți primi ceva asemănător 
unui dar. Nu vă gîndiți imediat 
la dentist.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Fiți prudent. Un om „de bine** 
se interesează de numărul dv. 
de la pantof.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

In problemele de servici o 
anumită măsură organizatorică 
vl Se va părea defavorabilă, în 
ceea ce vă privește.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Fiți cu băgare de seamă Ia 
buzunar. Impulsul de a cheltui 
e marc astăzi.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Se impune acordarea unei mai 
mari atenții membrilor familiei,

vărsător
(20 ianuarie — 18 februarie)

Oboseală, putere de muncă In 
scădere. Poate ar trebui operate

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Nu vă pripiți în adoptarea unei 
hotărîri importante și mai ales, 
nu judecați numai cu sufletul.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Se pare că veți obține Un mia 
succes financiar în urma unei 
tranzacții.

TAUR
(21 aprilie —- 21 mai)

Noile dv, proiecte de viitor aii 
trebui reconsiderate. Apelați la 
sfaturile unor apropiați ce dețin 
mai multă experiență.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Acțiunile dumneavoastră la 
„bursa" prietenilor sînt în creș
tere.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

O discuție în contradictoriu vă 
va afecta buna dispoziție pe 
durata întregii zile.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu se semnalează evenimente 
deosebite pentru astăzi.

Fo. i 1. ,i \.,t .1.-
din Rom,-'. i P ii Ivi u M-diul
. ’nt'.d in I' ‘ ii •> ini, pidflul 11'1-
rp-do.Hu i- ■ un partid politic
din r i iarc parte toți C’--
tâț‘. " R mi ’ma i, fă' â d'-ov•’ ire
de r -i. i i' m dtthb-. 4-
re ».:ti • ni.i rdig oa'. i, ni <-
joii, cu ■ i.ț':i Clic ,i de.fașU'J
o muu i idiuente utila >i cu
e . -epțiil.- a.a ime stabilite de
l' go, pcnlr.j ' azurii'' de m'dcm-
ni!at<- decui ;ii»d din condamnai i
penale <« i im ompal ibilitâți de-
« urgînd •! ; rnllmdo -.'al i mto-
Jng*

F-JtX. !'•?:.I:te ■ "i pi nti i 1 cl
iarea unui inti dc dr.pt, in '.are.
in condiții de deplina eg,.dilate
in fața k -u a. tuturor • ct.ițcni- 
lor, națiuni > rumân i majoritară 
e .(■ fu i < • ii <b fino jti ’-
b ițele, st' U: Ini ile ți ii ;r -'iii.i 
l ’.enț.i ?i r!.‘i..!iiii <i.

i K.N. 'iimr li. hui n ,i . u 
d ,âvirși;e, a t'iluior urinărilor 
fapt-jm și altelor dc samavol
nicie '.avp .jle sau convenite de 
i mirile totalitare d'r l.mșo- 
to ire ale < r lui tic al doilea iăz- 
b< 1 mondi il ca și ale tuturor în. 
ței gurilor ‘.ei iote dintre aliațil 
i i' ingâiori în război cu privire 
ia rc.poz.oca lumii in Europa, 
reflectate mai intîi In Pactul 
ftilfbl-ntrop-Molotov din 23 au. 
gljst 19.‘E» și protoi olului lui 
secret și mai apoi în modul în 
care viciile juudice ale acestui 
pact -au tran: ferat in Tratatul 
de Face de la Paris din 1917, 
prin caro s-au menținut modifi
cările operate prin violență șl 
dictat jn aria teritorială a nați
unilor din Europa, ori s-au ope. 
rat altele noi.

România «ste un stat națio, 
n.d, Independent a suveran.

MIIIL imșnilll NVIKINALl IIIK ROM^IA (1.II.N.)
. it<u i indivizibil teritorial, 
f.unit piin lupta multiseculară 
pi-ntiu libertate, independență

i unitate a fiilor ei și consacrat 
prin Tratatele de Pace care au 
pus : apat primului război mon
dial prin cea ir i larga și cu
prinzătoare bază juridica de 
drept internațional, în această 
parte a Europă fiind consființită 
lupta de veacuri a națimiijor 
Dcnfru eliberaie de sub jugul a- 

■ npritor al imperiilor și pentru 
mtodetei minare in cuprinsul n_ 

i iei teritoriale pe care o ocupau 
și locuiau majoritar, lupta sol
data cu d ființarea imperiului 
otoman, german șt austro-imgar 

Sintezei statutului și programului politic
și. printr.o rmeție in lanț a ce
lui țaris| și mai apoi comunist. 
-oVietic.

l'.ll.M, militează pentru insta- 
• ir.irea in Româna a muu plu- 
iajrm politic democpatic, prin 
onstituirea de partide exclusiv 

pe criterii politice, fiind interzi.
i corespunzător constituirea a.

■ • stora pe temeiuri de rasă, na
ționalitate, confesiune ori ulo 
împărțirii societății in clase, cu 
excluderea pentru totdeauna a
■ deologiilor și practicilor extre- 
mi- te care s.au compromis etefi- 
nitiv In fața Istoriei. Politica va 
fi interzisă în școli, armată șl in 
locașuri)» de cult. Va fi interzisă 
organizarea formațiunilor de 
tineret de către partidele politi
ce, tineretul aparținînd națiunii, 
poporului și statului jn întregul 
lor, iar organizarea unor atari 
formațiuni fiind permisa numai 
pentru promovarea unor țeluri
pacifice domeniilor de activita

te in caro aceștia sînt legal în.
< adrați. Forma de guvernământ 
va fi supusă referendumului na. 
tioim).

F.R.N. urmărește reîntinerirea 
și revigorarea 3’ P°Pb- 

iubii prin refacerea potenția
lului bio|ogic și spiritual grav 
afectat în perioada dictaturii, 
prin reducerea și condensarea 
perioadelor dc pregătire pentru 
v iațâ și mum ă și a invățămin- 
tului și ptin asigurarea unei largi 
arii d< asistența socialii, prin 
recon iderarea rolului femeii în 
■ ocictatc, protecția aceșteia. a 
mamei, copilului -i familiei.

Vom asigura deplina separare 
a puterilor in stat; avem jn ve
dere reorganizarea justiției și 
reexaminarea legislației, urmă
rind realizarea linei depline in
dependențe n procuraturii, avo
caturii și jurisconsulților fața de 

ministerul justiției pentru asi
gurarea calității actului de jus
tiție. Găsim necesară renunța
rea la orice aparat aparte de 
informații, siguranța sau secu. 
rilate, sarcinile și atribuțiunilo 
firești acestor domenii fiind pre
luate corespunzător de Ministe
rul de Interne, de cel al Apără
rii Naționale și de cel dc Exter
ne, potrivit specificului jor și 
prin asigurarea unei coordonări 
îndrumare și control |n nivel de 
pai lamcnt în care se va orga
niza o comisie permanentă de 
justiție, ordine publică și sigu- 
ranții de stat.

Așezarea economică a țârii se 
va face pe legile economici do 
piața și proprietatea privată a- 
supra lutliror valorilor susccpll. 
bile do a fi apropiate prin 
munca sau prin reglementărilo 
aduse circulației valorilor. ,

Statul va păstra proprietatea 
asupra unor domenii de interes 
național sau public anume pre
văzute do lege. Străinii nu vor 
putea dobîndi vreun drept de 
proprietate Imobiliară oricare 
ar fi natura acesteia.

Toți agenții economici vor li 
ținuți la asigurarea unei aseme. 

nea organizări a activității eco
nomice și a folosirii forței de 
muncă îneît printr.o acțiune con
tinuă de policalificare a acesteia 
din urmă, să poată oricînd ab
sorbi forța de muncă devenită 
disponibilă într.unul din com
partimente deficitar, în altele, 
sau s-o întreținii jn cazurile de
reglărilor survenite in procesul 
muncii, astfe] îneît falimentul, 
grevele și șomajul să fie o ex
cepție și nu evenimente de nc- 
in lăturat.

F.R.N. va urmări realizarea u- 
nci largi asistențe medicale și so
ciale, a formelor potrivite de 
protecție socială pentru producă.

toii și consumatori ca și pentru 
cei afjați în situații sociale deo
sebite — copii orfani, handica
pați, bolnavi incurabili, bătrini, 
ele.

Sei viciul militar este obliga
toriu pentru toți tinerii de la 
vîrsta majoratului, 'tinerele vor 
efectua o pregătire 'militară.

F.R.N. are in vedere și un ser
viciu militar alternativ pentru 
tinerii care potrivit confesiunii 
lor au anume interdicții, în a- 
semcnca cazuri insă dublindu- 
sc durata s»’rviciului militar fără 
dispensarea dc ki îndeplinirea 
îndatoririlor lirești f iță de stat 
și patrie.

Invățăinlntul începe la vîrsta 
de 6 ani și se organizează ca 
învățămînt primar și gimnazial, 
exclusiv de stat, obligatoriu și 
gratuit, ca învățămînt secundar, 
liceal sau tehnic șl ca învăță
mînt superior cu durate varia, 
bile, astfel îneît, ținînd cont de 
cel caro impune cea mai lungă 
durată, pregătirea pentru viață și 
muncă să ia sfirșif. spre vîrsta 
de 22 ani.

în România, limba oficială este 
limba română. Oficialitatea lim
bii române se va materializa prin 

folosirea ei exclusiva in scris sau 
verbal în toate formele de publi
citate privind elementele de 
structură și suprastructură ale 
statului ș! tuturor organismelor, 
și instituțiilor sale de orice na
tură. Diferitele etnii î.și vor pu
tea organ’za în limba maternă 
școli la nivel secundar și supe
rior pe cheltuială proprio și tot 
astfel diferitele confesiuni cu 
observarea prevederilor de la a. 
linealul anterior, în rest, tot jn- 
vățămîntul răminînd comun șî 
Unitar.

In toate formele dc înv iță- 
mint pină la cel universitar in
clusiv se vor preda limba româ
nă, istoria și geografia României, 
iar aceasta se va face exclusiv 
dc profesori români.

Elevii și studenții merituoși 
vor beneficia dc burse, scutiri 
sau reduceri de taxe, acces asi
gurat cu precădcro la cămine și 
cantine etc. Toată lumea școlară 
va beneficia de scutiri sau re. 
duceri de taxe la mijloacele de 
transport în comun și tot astfpl 
cei alinți în anumite situații ca, 
re să justifice aceste înlesniri.

F.R.N, militează pentru o po* 
Etică externă pe bază de reci
procitate și jn condiții de res
pect și demnitate pentru popor 
șl stat.

F.R.N. ui mărește realizarea 
pentru România a statutului de 
neutralitate perpetuă, pentru a 
face astfel să înceteze posibili
tatea do vînturarc peste terito
riul cl a diverselor forțe minata 
de interese contrarii ca cclo din 
partea opusă, astfel cum au fă
cut-o dc-a-Iungul întregii noas
tre istorii, punînd în permanent 
pericol existența și dăinuirea na
țiunii, poporului și statului ro* 
mân.

Președintele 
liantului Renașterii Naționale 

din România
f Gheorglic M. TATOMIR
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0 prezență 
bine venită în 

municipiul 
nostru

Asociația Comercială „COMSAQ‘S 
din îirgu Jiu

FILIALA LUPENI

Produse industriale 
de calitate

Magazinul dc la parterul blocului E. 2 din Lupcni o- 
feră spre vînzarc o largă gamă dc produse industriale dc 
cea mai bună calitate :

_  încălțăminte produse de firme de prestigiu i „Gu- 
ban“, 0Lux“, „Romarta", pentru bărbați, femei și copii

__ Tricotaje din bumbac, poliester și amestec

— Ciorapi din bumbac și amestec

— Stofe și țesături diverse
Mărfurile pot fi cumpărate zilnic, între orele 9—12 și 

15—20. Duminica, magazinul e deschis intre orele 7—12.

în curind și produse alimentare
Aflată la început de drum in municipiul nostru firma 

„Comsad“ își propune extinderea activităților comerciale. 
Beneficiind de sprijinul primăriei orașului Lupcni, ma
gazinul de Ia parterul blocului E2 va deschide, în cu- 
rînd, un stand de vînzarc a produselor alimentare. Incc- 
pînd cu cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, aici 
se vor oferi cumpărătorilor produse alimentare achizițio
nate de la furnizori din țară.

Silit garantate calitativ toate produsele oferite la vîn
zarc, iar prețurile sint competitive cu cele practicate de 
alte unități de același profil.

Pentru 
proprietara de 

autoturisme
riliala din Lupeni a firmei

„COMSAD" livrează pe baza o 
menzilor individuale :

— .Anvelope

— Baterii dc aclimulaloi i

O adresă utilă
In înțelesul dumneavoastră, stimați cititori, rețineți 

o adresă utilă: f iliala din Lupeni a „Comsad“ — strada 
I udor \ ladimirescu, bloc E. 2.

T ransport
-Societatea comercială „f.'OM- 

SAI>". prin filiala sa din Lupeni. 
asigură la cererea clienților, ser
vicii dp transport de mărfuri si 
persoane.

Cei ce doresc apeleze la ast
fel de servicii se Pof fclrcsa fi
lialei din ’ upeni.

Bere ia comandă
Venind >n intimpinare.i cererii 

consumatorilor, filiala din Lu
pcni a ..(OMSAD'' primește zil
nic comenzi pentru berc, și o vin
de in orice cantități. Bercj se 
achiziționează dc la cele mai 
renumite fabrici producătoare și 
se vinde la prețuri avantajoase.

Vizitați cu încredere unitatea OMSAD“ din Lupeni, un 
magazin bine aprovizionat cu mărfuri de calitate garantata și o

Faianță, gresie
Prin comenzi ferme cCi intere

sați po| să-și procure <|e Ia firma 
„<<>MSAD“, filiala Lupeni. gre
sie și faianță, pentru diverse a.

servire promptă, civilizata!
NU UITAȚI! Magazinul vă stă la dispoziție și duminica intre orele 1 — 12.

Obiecte de uz casnic 
la comandă

Doi iți sa vă <omp|e(ați gama de produse și oliiei te 
de uz casnic? Adicsați-vă cil încredere filialei din f,upeni 
a „( omsad". J’rin comenzi ferme făcute de cumpărători 
se pot procura și livra, in cel mult 30 de zile ;

Televizoare color

— Mașini de palat d<- .arici- lip, din producții- judi 
*. genă

—- Mașini dc cusut

— A r igazc

— Aparatură <•]<•< Ironic a divcr-.a

— Frigidere

— Congelatoare, lăzi frigorifice

foaie mărfurile se vind cu plata iu Ici.

l’rinlie cele mai ăulate măi 
(uri oferite zilnic de magazinul 
<lc la Parterul blocului 1.2, din 
lupeni. se minuna și (elev izoa- 
relc color.

Sinf oferite (elev i/o.irc pro
duse di firme renumite din 
sli ămalale. precum -,i pin pro
ducția indigenă.

Televizoarele vindllle, care 
iii decurs dc două lilni prezin
tă defecțiuni siii| schimbate, pe 
loc, cu altele noi. Prețurile dc 
vînzarc sini similare cu cele 
practicii' de magazinele din 
marii' cenții- comerciale din 
(ară.

Z3B8TZ
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Viața internă și internațională
(Urmare dîn padina I)

unități ale armatei federale și 
obiective strategice ale acestora 
sînt atacate cu violență de for
mațiunile paramilitare croate, în 
ciuda tuturor apelurilor de a se 
renunța la violență. Croatul Stepe 
Mesic, președintele in exercițiu 
al Prezidiului Iugoslaviei, deși a 
Încercat in repetate rinduri să 
realizeze un acord stabil de în
cetare a focului, se pare că este 
din ce în ce mai puțin ascultat 
de conaționalii săi, pentru care 
realizarea independenței față de 
Federația iugoslavă prezintă o im
portanță egală cu existența.

• La Ilaga, Comunitatea E- 
conomică Europeană a reluat în 
discuție problema iugoslavă. După 
cum se știe ultima decizie a 
CEE prefigura sancțiuni economi
ce asupra Republicii Serbia, con
siderată principala vinovată pen
tru confruntările militare din Iu- 
gcJs.ia. La reuniunea de marți, 
CEE a hotărît oiganizarea unei 
Conferințe de pace In problema 
iugoslavă, la care să participe 
din partea iugoslavă prezidiul re
publicii, guvernul și cei șase pre
ședinți de republică. De aseme
nea CEE a hotărît trimiterea ti- 
r ' noi misiuni de supraveghere 
Ir Iugoslavia care să-și înceapă

activitatea din data de 7 septem
brie, comunitatea celor 12 țări 
europene fiind extrem de intere
sată in găsirea unei soluții paș
nice în conflictul iugoslav.

• La Chișinăit, negocierile din
tre conducerea Republicii, Mol
dova și reprezentanți din Tiras- 
pol, capitala așa-zisei republici 
Trans-Nistria se pare că au a- 
juns la un punct de vedere co. 
mun, în ceea ce privește inutili
tatea recurgerii la sancțiuni eco
nomice. Deocamdată liderul lor 
Smirnov se află arestat, oferin- 
du-se posibilitatea reprezentanți
lor din Tiraspol să dialogheze cu 
acesta. Mai multe mii de persoa
ne au ocupat însă din nou gara 
din Tiraspol, blocînd circulația 
trenurilor spre capitala Republi. 
cii Moldova.

• Enclava Nagorno Karabah, 
locuită de armeni, care face par
te din Adzerbaidjan și-a decla
rat independența, amintind rupe
rea de republica din care face 
parte. Bineînțeles, actul lor a 
fost considerat ca o diversiune și 
o provocare din parta conducerii 
republicii.

• In Gruzla, la un miting ne
autorizat, ciocnirile dintre poli
ție și demonstranți au dus la ră
nirea a 25 de polițiști șl a mai 
multor demonstranți care au în

cercat să ocupe postul de televi
ziune și clădirea poștelor. Pe 
tot teritoriul Gruziei au loc mi
tinguri la care se cere demisia 
președintelui republicii pentru că 
s-a pronunțat în favoarea trata
tului unional, conceput de Gor- 
baciov.

• Gorbaciov a făcut apel la 
toate republicile să susțină noul 
tratat unional, care, după spu
sele sale, asigură un mare grad 
de autonomie republicilor com
ponente.

• Boris Elțin merge și el pe 
urma lui Gorbaciov, apclînd la 
republici să intre în componența 
uniunii, păstrîndu-se armata na
țională cu conducere de la cen
tru și un control strict asupra 
arsenalelor nucleare sovietice.

• Președintele Gorbaciov a ex
primat părerea conducerii sovie
tice, potrivit căreia se rccunoaș. 
te independența țărilor baltice șl 
se militează pentru primirea lor 
în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite. De altfel, Gorbaciov 
a afirmat că ONU va trebui să 
recunoască toate republicile sovie
tice independente și suverane, u- 
niunca, în noua formă si struc
tură ce se preconizează urmînd 
să se realizeze doar o uniune e- 
conomică și militară.

M JC A P 11 B I I C I 1 A I i
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3ă-ți fie drumul vieții presă
rat cu mult noroc, fericire și nu. 
inii bucurii. „La mulți ani“, 
c'*igă Preduț Nicolae. Cu toată 
dragostea, soția Elena și fiica 
M gd ilena.

V INZ.VRI

VINO motoretă „Mobra Turist", 
mașină de tricotat „Veritas", ma
cină de cusut „Casnica". Petro
șani, strada Aleea Poporului, bloc 
3, ap. 24. (2532).

VIND filtru cafea, capacitate 
20 cafele. Petroșani, Republicii 
J '7/61. (2526).

VlND motor diesel, Aninoasa, 
strada Mihat Emincscu, bloc 2. 
jip. 2. (2525).

VlND înscriere Dacia, martie. 
1933, strada Hie Pintilie, 6/24 
(2528).

VlND CEC Dacia 1 300/1986, 
antenă parabolică Ilir.șman — 
absolut nouă și c imerii de luat 
s .ieri .Shaq?1, nouă- Telefon 
70387. (2518).

SCHIMBI Itl l)E I <>< t IN I r

SCHIMB apartament, confort I, 
decomandat, două camere. Pe
troșani, cu apartament sau gar
sonieră Deva. Telefon 43390. (2525)

SCHI74B garsonieră, confort I, 
zona Hermes, cu apartament, 
două camere, aceeași zână. In
formații, telefon 1 >897. (2528).

DIVERSE
ȘCOALA GENERALA NR. 6 

PETROȘANI
anunță că în anul școlar 1991— 
1992 iau ființă clasele a Il-a și 
a V-a cu predare intensivă a 
limbii engleze. înscrierile se fac 
la secretariatul școlii pînă în 
data de 10 septembrie 1991. (2530)

CAUT licențiată In limba ro
mână In vederea suplinirii post 
la Școala generală Vulcan, sau 
schimb cu similar Simeria sau 
împrejurimi. Informații la telefon 
917/17960, după ora 18. (2535)

TINA R A licențiată, 
caută gazdă In zona Petroșani 
Nord sau Vulcan. Ofer In schimb 
meditație limba română și fran
ceză. Telefon : — 917/17960. după 
ora 10. (2535) .

GĂSIT cline galben-roșcat, bot 
negru, strada Sălătruc, nr. 11 
lingă ACR). (2615).

PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran 
de război cu nr. 181265/21.06.1991, 
eliberată de Consiliul Veteranilor 
de Război Deva. O declar nulă. 
(2531).

PIERDUT legitimație veteran 
de război pe numele Stanei Ni
colae, cu nr. 102531, eliberată de 
Consiliul Veteranilor de Război 
Deva. O declar nulă. (2529).

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Gherghina Vasile, e- 
iiberat de EGCL Vulcan. îl de
clar nul. (2521).

PIERDUT legitimații bibliotecă 
.și periodice pe numele Amaricăi 
Elena, eliberate de U. T. Petro
șani. Le declar nule. (2533).

DECESE

COLECTIVUL Procuraturii Petroșani anunță cu profundă 
îndurerare încetarea fulgerătoare din viață, la numai 40 de ani, 
a celui care a fost

lGi\rA GKEORGIIE
procurorul șef al județului.

A fost un bun coleg și un om eu alese însușiri, iar prin dis
pariția lui justiția a pierdut un specialist de mare valoare.

Amintirea lui va rămlne veșnic in inimile noastre și nu îl 
vom uita niciodată. (2527).

SOȚIA Ani, copiii Călin, Sorin și Rcmus anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpului lor soț șl tată 

ROZMENTEN1UC LIV IU
Nu-l vom uita niciodată. (2526).

VIDEO FILM
CASA DE CLT.TtR \ A 

SINDICATELOR I’ETROȘA\I

.»<»!, 5 septembrie 1991
— Orele 11 șl 17 :
SATISFACȚIE
(acțiune cu Anthony Quinn. la- 

mes Coturn).
— Ora 18,30 :
NOAPTEA RECHINILOR
(comedie, aventuri eu [' c,l 

Williams).
— Ora 20 )
OMUL DIN 1 VNUARIE
(neț une cu S'i an Sarindon).

P -ntru cf i Inlcrc'-ați 
li >K«)S<OPUI, în pagina a 11 i.

ii- a • o

COLEGELE de la restaurantul „Montana" sînt profund îndu
rerate de dispariția fulgerătoare a bunei lor colege

DIACONESCU ANGELA (20 ani)
N’u vom uita niciodată chipul tău tbiăr și sufletul nobil. 
Condoleanțe familiei. (2527 bis).

Clubul muncitoresc Lonea
organizează următoarele cinstiri cu durata de 10 luni

— ospătai i — barmani
— dactilografii' — steno
— croitorie
înscrierile se tai la sediul

28 septembrie 1991.
< Inl>uIni piua in data

Informații la telefon !l 15 50570. (25.11)

i un, ,ti N If.llceic'J <tr 2
I ipogr .> Iia l’ilrosinl cir X
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Societatea comercială
IMPEX - „PARADIS" S.R.L.

cu sediul în cartierul Aeroport — Petroșani, bl .70 B
vinde en gros, din depozitul propriu, produse alimen- 

tarc și băuturi alcoolice, răcoritoare, țigări, toate provenite 
din import, la prețuri avantajoase.

Primește comenzi pentru băuturi alcoolice indigene 
(berc, vin alb si roșu), apă minerală, orice cantitate.

Societatea MICROMiN-CONSULT 
S. R. L.

cu experiență in domeniul instruirii anunță reluarea 
cursului intensiv de ;

PROGRAMAREA MICROCALCULATOARELOR

PERSONALE ȘI PERSONAL — PROFESIONALE 

precum și începerea unui nou curs de:

PROGRAM \REA MICROCALCULATOARELOR 
PROFESIONALE COMPATIBILE IBM—PC

Cursurile cu o durată de 3 săptămîni se vor desfășura 
vinerea după amiază, sîmbăta și duminica.

Se asigură instruire teoretică și practică pc MICRO
CALCULATOARE, iar la sfîrșitul cursului se eliberează 1 
un ATESTAT DE CALIFICARE.

Cei interesați sînt așteptați duminică, 8 septembrie 
1991, ora 10, în fața magazinului ,.IIUL“ (intrarea princi
pală).

JIUL-COMALIMENT S.R.L.
VULCAN

— Victoriei, nr. 16, bloc IA, sc. B, ap. 6 — 
organizează excursii la ISTANBUL, 5 zile, cazare și 

dejun
7 500 lei sau

5 500 + 15 DM
Informații telefon 70387.

11. E. R. I. P.
* AÎ.

Uniunea Economică Română a 
întreprinzătorilor Particulari 

Subfiliala Petroșani
£ ANUNȚA;

Deschiderea unor cursuri de ECONOMIE DE PIAȚA 
(marketing, management, informatică și contabilitate), 
postliccal și postuniversitar, cu durata de 6 luni — sîm
băta și duminica —. înccpînd din 5 octombrie 1991.

înscrierile se fac la sediul subfilialei din Petroșani, 
strada Republicii 81 (l’arc), zilnic, între orele 9—14, iar 
marțea și joia și intre orele 17—20, pînă la data de 25 
septembrie 1991.

Informații suplimentaie la sediul subfilialei sau la 
telefon 11120.

.<-<retarl.it I <1662, secții i 4IG63, <2164
.<■. 2. J>1 <1.3»V

retarl.it

