
Restanțierii istoriei 
privesc înapoi cu tristețe

Pe cînd sufletele moldoveni
lor de dincolo de Prut vibrau in- 
că de bucuria doblndirii inde
pendenței — moment pe care 
l_au visat in toți cei 50 de ani 
cit au stat sub cizma sovietică —, 
la Coinrat, capitala așa-zisei Re
publici Găgăuze, s-a desfășurat 
duminică, 1 septembrie, un mi
ting, la care au fost prezente în 
jur de 1500—2000 de persoane. 
După cum relatează Moldova- 
Press, pe pancartele manifes- 
tanților se putea citi „Libertate 
pentru găgăuzi” și ,,Snegur, vei 
da socoteală pentru oricț rău 
făcut găgăuzilor". Vicepreședin
tele pretinsei „republici" a pre
zentat participanților o serie de 
documente, prin care le-a pro
pus să aprobe activitatea des
fășurată de conducerea găgău
ză In timpul loviturii de stat de 
la Moscova, să ceară guvernului 
Moldovei recunoașterea dreptu
lui găgăuzilor la autodetermina
re, precum și eliberarea celor 
doi lideri găgăuzi, reținuți pen
tru adeziunea lor la complotul 
de la Moscova și pentru submi
narea intereselor de stat ale 

Republicii Moldova, Să te apu
ce plinsul, nu alta. Și nu e to- | 
tul. Rusofonii de pe Nistru — 
deci tot din Republica Moldova 
— și-au declarat luni indepen
dența. Mai mult, ei au amenin
țat cu întreruperea aprovizionă
rii cu energie a estului repu
blicii, în azul în care autorită
țile moldovene nu-1 eliberează pe 
președintele așa-zisei Republici 
Nistrene, arestat și el ca fiind 
suspect de sprijinirea puciului de 
la Moscova.

In Tiraspol, unde- s-a procla
mat Republica Sovietică Nis- 
treană, n-au lipsit nostalgiile co
muniste, secera și ciocanul, pre
zente pe steagul verde-roșu, ridi
cat în prezența a 5000 de parti- 
cipanți. Parlamentul regional a 
votat în favoarea separării de 
restul republicii, care și-a de
clarat independența față de j 
(fosta) Uniune Sovietică, după 
lovitura de stat.

Greu, tare greu fără marele 
tătuc, își vor fi zis găgăuzii și 
nistrenii privind înapoi cu tris
tețe.

Gh. OLTEANV

Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului

„Independentul" nu vrea independența
Există popoare a cărcr faimă, depășind granițele țătii lor. 

nu mai aparțin pamîntuluj natal, ci lumii întregi, opera lor deve
nind cu timpul patrimoniu universal.

In istorie. ac< .te momente culminează de obicei cu dreptul la 
independență, nimic mai sfint și mai curat, mai durabil și mai 
one1 pentru omenire și pentru viitorul ei.

Cind un popor Iși trimite dangăne de clopot creștin, în bise
rica fraților săi, ușile enoriașilor nu se deschid, toaca bătăilor de 
inimi bate In pustiu, anunțlnd cu disperare secetă și vrajbă.

I-a 3 septembrie a.c. parlamentarii români au fost chemați în 
grabă de o credință și de-un sînge să se așeze la sfat, pentru a 
ridica la rang de neam și țară hotărîrra acesteia de a dopta Jlo- 
tărirea Independenței Republicii Moldova, stat smuls de neistorie 
pentru o vreme, din trupul său, subjugat destul de un imperiu 
.ii cărui testament se numește Petru I.

Și dacă parlamentarii țării au ridicat la rang de neam și 
țară, votul lor, de pe scaunul „independent" a) deputatului Claudiu 
Iordache, nu s-a rostit nici un vot, nu s-a mișcat nici o mină, 
pentru independența Moldovei. Ba dimpotrivă, cu reflexe inverse, 
ca o boală necruțătoare, după un tirziu. aflînd că e vorba dc 
țară, a ridicat cu stingăcie mina, ce duce la pierzanie un popor 
simbolizlnd împotrivirea și ura. O faptă dușmănoasă săvirșită în 
inima țării, mai odioasă decît o crimă, mai dușmănoasă decît 
un dușman.

Unei NEAM II

ftoi sla(e
rccu ii o sc 
$9old<»v<i

După ce România a recunos
cut prima independența Repu
blicii Moldova, iată că noi state 
se alătură țârii noastre, rectinns. 
cind în mod oficial hotărîrc a- 
doptată de parlamentul de la 
Chișinău. Este vorba de Gruzia 
și Lituania, care la rîndul lor, 
și-au proclamat recent și ele 
independența față de imperiul 
sovietic aflat in plin proces dc 
dezintegrare. (D.N.)
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în atenția cititorilor
REAMINTIM CITITORILOR CĂ DIN MOTIVE INDEPEN

DENTE DE VOINȚA ȘI DORINȚA NOASTRĂ SINTEM NEVO- 
IȚI SA MAJORAM PREȚUL DE VlNZARE AL ZIARULUI LA 
5 LEI. MĂSURA ESTE DETERMINATA DE SCUMPIREA IIÎR- 
TIEI ȘI CREȘTEREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PEN. 
TRU APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME ȘI DIFUZAREA 
PRESEI. NE CEREM SCUZE PENTRU ACEASTA MĂSURĂ ȘI 
NUTRIM CONVINGERE,\ CA CITITORII VOR GĂSI MICILE 
RESURSE FINANCIARE PENTRU A CUMPĂRĂ PE MAI DE
PARTE ZIARUL LOCAL. UN '7, DIN CELE MAI IEFTINE — 
DAR STRICT NECESARE — PRODUSE OFERITE PE PIAȚA 
NOASTRĂ LIBERA.

MAT INFORMAM CITITORII ASUPRA FAPTULUI CA A- 
BONAMENTELE CONTRACTATE PlNA LA SFIRȘITUL ANU
LUI 1ȘI PĂSTREAZĂ ACTUALUL NIVEL.

MAJORAREA PREȚULUI DE VlNZARE SE APLICA DIN 
10 SEPTEMBRIE 1991. 1NCEPIND DIN DATA DE 7 SEPTEM
BRIE. SUPLIMENTUL „RELACIIE" VA FI CUPRINS ÎN INTE
RIORUL ZIARULUI „ZORI NOI". •

în baza prevederilor art. 3 din 
H.G. nr. 579/1991 cu privire Ia in
dexarea salariilor, pensiilor de a- 
sigurâri sociale de stat, militare 
și IOVR, și alte măsuri de protec
ție socială, se stabilesc următoa
rele :

1. Fața de media prețuriloi 
practicate In trim. II 1991, indi
cele mediu prognozat, pentru pe
rioada septembrie — decembrie

1991, al prețurilor de consum 
crește cu 36,3 la sutâ, iar al pre
țurilor la produsele alimentare 
cu 49,8 Ia sută.

2. Pe oaza creșterii prognozate 
d prețurilor, menționate la pct. 1 
de inai sus, și a proporțiilor pre
văzute la art 2 din H.G. nr. 579/ 
1901, rezultă următorii coeficienți 
de indexare :

— 13.43 pentru salariile de 
bază și fondul de salariu ;

— 1J.340/, pentru pensiile dc a- 
tigurări sociale de stat militare 
ș* IOVR, inclusiv a celor de nr. 
mași ; pentru Indemnizațiile Șl 
«porurile acordate invalizilor, ve
teranilor și văduvelor de război ;

— 27.23 7o pentru ajutoarele so
lele ; pentru ajutoarele cuvenite

soțiilor militarilor In termen 
pentru alocațiile de stat pentru 
copii.

3. Prin aplicarea coeficienților 
le indexare stabiliți de la 1 sept 
1991, salariul de bază minim brut 
pe țară ți plafoanele maxime ale 
salariilor de bază prevăzute tri 
anexa nr. I la H.G. nr. 127/1991, 
se modifică potrivit anexei nr. 1.

4. Prin aplicarea coeficienților 
de indexare stabiliți, de la 1 sept 
1991 pensiile minime, cuantumul 
Ajutoarelor sociale, alocațiilor de 
stat pentru copii și a) altor aju
toare, indemnizații șl sporuri, se 
modifică potrivit anexei nr. 2.

ANEXA N’R l
Noi indexări ale salariilor și pensiilor

Salariul dc baza minim brut pe țară aprobat prin Hotarina Gu
vernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor dc 
brute prevăzute in a ii .a r.r. 1 la liotărîrea Guvernului nr. 
1991 corectate prin Hotârirea Guvernului nr. 219/1991, se 
dificâ astfel :

I. Salariul de bază minim brut pe fard :
— Lunar, pentru un program complet de lucru 

de . j ore In medie pe lună
— Orar

II. Salariile, de bază brute (plafoane maxime) 
depășire rocietățile comerciale suportă un 
meiitar :

Categorii de personal sau funcții

— 0 775

l

A.

cază 
127/ 
mo-

lei
— 39,05 lei

pentru a căror 
impozit supli-

Muncitori
1. Necalificați
2. Calificați

H- Funcții de conducere și execuție
1 Funcții dc execuție :

a) cu pregătire liceală sau post licealii
• pentru activități 

gra f, funcționari etc.)
• pentru activități dc specialitate 

(tehnician, contabil etc.)
b) maiștri
c) cu pregătire superioară dc ubinij 

și altele similare
d) cu pregătire superioară

2 Funcții de conducere a 
funcționale, de producție, 
și altele similare (șef servicii 
laborator etc.)

3. Funcții din conducerea societății (director ge
neral, dirertor, inginer șef contabil șef ctc)

Salariul du bacii 
lei/Iună

adminrirative (dactilo.

compartimentelor 
cercetare, proiectare 

i birou, secție,

ANEXA AR. 2

0 025 
H 130

9 735

13 130
13 755

15 400
17 215

2 I I -10

Noile cuautuniuri ale pensiilor minime, ajutoarelor sociale, 
alocațiilor de stat pentru copil șl ale altor ajutoare, indemnizații 
și sporuri rezultate In urma aplicării Tlotfirlril Guvernului nr. 
579/1091 ncnrdntc (n inreperc de la 1 septembrie lf<91.

l. Pensii și indemnizații li-l
— pensia minimă pentru munca dUpUtft >1 limită de

virstfi cu vechime integrală •1 tot»
— pensia minimă pentru munca depusă și limită de

vîrstă cu vechime incompletă și pensia ii* invali
ditate gradul 11 - 190

— pensia minimă de invaliditate gradul I ■1 070
— pensia minimă de invaliditate gradul III ’ 145
— indemnizația de îngrijire pent ru invalizii de 1 i'tz.boi

1 <>20de gradul I și marii mutilați
— indemnizația de îngrijire pentru pensionarii dc asi

gurări sociale de stat Încadrați în gradul I ele 
invaliditate

2. Ajutoare sociale plătite din fonduri! ■ 
guriiri sociale dc stat

1. Indemnizații și sporuri acordab 
Legii nr. 49/1991

— indemnizații pentru invalizii dc război :
— gradul I de invaliditate
— gradul II de invaliditate
— gradul III de invaliditate

— indemnizații pentru veterani de război
— indemnizații pentru văduvele de război
— sporuri pentru invalizii și veteranii dc război :

— pentru primul un dc participare in război
— pentru fiecare lună de participare la război 

depășește un an calendaristic
I Alocația dc stat pentru copii

Plafonul dc

de act-

potrivit

re

610

2 335
1 715
1 395
1 165
1 165

276

2.1

— Ici

— pentru primul copil
— pentru al doilea copil
— pentru al treilea copil
— pentru al patrulea copi 

și următorii, cîte

venituri lunare
ă la 2 50(1

675
740
010

2 50/—3 350
610
660
725

peste 3 350 
575
625
660

9.10 1100 . 723

') Veniturile uu cuprind impozitul pe salariu, indexarea 
și compensarea acordată prin Ilotărîrca Guvernului Româ
niei nr. 219 din 1991 și Ilotăiîrea Guvernului nr. 579/1991 
șl majorarea prevăzută dc Ilotătîrea Guvernului nr. 526/1991.
5. Ajutorul pentru soțiile militarilor in termen

— pentru mediul urban
— pentru m«liul rural

1 020
025
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Accidentul s-a petrecut du
minică, 1 septembrie, în jurul o- 
îei 22,30. la kilometrul 1554 96 de 
pe DN 66, în localitatea Baru. 
Autoturismul „Dacia" l-IID-6266, 
condus do Bus Gheorghe, circu
la cu viteză excesivă, venind din
spre Bui. Șoseaua era acoperită 
cu criblură. La kilometrul men
ționat, conducătorul auto a pier
dut controlul autoturismului și 
s-a tamponat frontal cu autotu
rismul „ ARO" 243, avînd numă
rul de înmatrii ularc 4-DJ-4446, 
la volanul căruia se alia Gagiu 
Jlie.

In urm i impactului, șoferul 
„Daciei", II is Glu orghe, și ocu
pantul locuim din dreapta sa, 
N’i >iu \dri.in, și-au pierdu’ via
te l n ,-lt pasag -r, aflat pc. ban- 
• bil.i d£ -pat.’, a fost .uiod.n- 
t.lt m.iv. S-au : olt.it ;e >b, bio- 
logi ’c o -m e, pobt i efe'.’uinl, 
in conținu m •, , r otari.

< l IM XI il sili li iii
i

ța 1 o'.il d, , r ulai.,, i,. ș, : 
1’olPaa d;1 ,.,i ,.||fl o
l’la i <i ■alura d.. fm dj a'ciu^. 
Printre >'Ic, . rlili doi j,- in.
matriiul i e al autolr to m< .3; • 
—1ID 4595. propriii]!.. 1 IACMM 
Petroșani, - buh’t'iiui do ’Jenti- 
t.lte al lui Pol V acile, șoferul au
tovehiculului. H< -pei tivul a fost I 
depistat în seara zii de "J au- ! 
gust, pe cind acuta rmjustifieat 1 
cu respoct'va autolxtoniură pe 
ruta Petroșani — Lupani. Ofi- 
f' c
<ă în cabină erau împrăștiate mai 
mult; foj de parcurs. Acest a au 
fost 1 idicate do organele de po
litie, lli mir.d .1 :<• ••fer tila . -
cotăii împreună cu factor • din 
condix s |e.i unității ;îr< . , o a. 
p. .1 ‘ li* IUI' ■ |.

Tehnică 
Cheile Taia — 

Scopul nobil al acestei acțiuni, 
este în primul rind o întilnire a 
unor pasiuni și îndeletniciri. Do
rim o popularizare a acestui 
sport temerar, schimb de cunoș
tințe tehnico-alpine, îmbinarea 

tehnicii alpine de toate gradele, 
dorința de-a învăța „legile ne
scrise ale Muntelui, ale Naturii" 
dorința de-a ne bucura de aceste 
binefaceri oferite de ambianța 
OM-NATURA-MUNTE — fără 

a avea victime umane, fără a 
face răni noua sau naturii.

Muntele — Natura se „răzbună'*'
Veți putea urmări evoluția unor formațiuni de alpiniști, 
salvamontișli, speologi cit și grupe de vînători de munte.

Vor avea loc, de asemenea, demonstrații de telin că militară 
de specialitate. (R. VENȚEL)

R u g b y
Riigby.ștți de la Știința l’i-lro- 

■ani au disput it înaintea etapei 
de simbâlă mai multe meciuri 
de antrenament in compania co- 
h gilor lor de I .) Minei ui I .li
pani pe ?jir i. 11 învins di 

alpină în 
Munții Șurean 
își cer victimele. Ori pentru a 
evita aceste evenimente trebuie 
să învățăm „alfabetul" și „legile 
nescrise ale Munțelui".

Colectivul de organizare a 
acestei acțiuni invită toți mon- 
tarniarzii, sîmbătă, 7 septembrie, 
ora 11, în cheile de la Taia.

Organizatorii asigură transpor
tul direct din Piața Victoriei, la 
ora 10,30

Vă așteptăm sâ petreceți clipe 
plăcute, de suspans, în mijlocul 
nostru.

trei <>, i. Antrenorii au rulat in- c 
tegral cele două loturi de spor- 3 
tivi. R< amirum ca ambele echipe 
au de disputat partide dificile : k 
„Știința" joaca acasa în eomp.i- n 
ni.i .Sportului studențesc, i ,Mi- F 
norul" jn deplasare, la Bucu- n 
r< ști. Sa speram că vor aduce B 
plinele prețioase. (Al II.) 5

Ne-am interesat pentru dumneavoastră
* ’ ■ * * • - . I ,•

Conform Ordinului D.C.I. nr. 484/29 iulie 1991, prețurile de 
recuperare de la populație sau alți agenți economici, a ambalajului 
de sticlă, prin centre de achiziții independente se formează prin 
diminuarea prețurilor legale cu:

— 2 le, buc. la borcanele pentru conserve de 3 1 și butelii 
tip spumos cu prețul de 15 lei/buc.

— 1 leu/buc. la sortimentele de butelii și borcane cu prețuri 
sub 12 lei/buc. inclusiv.

Aceste diferențe se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor 
cu preluarea, sortarea și expedierea acestor ambalaje in furnizorii 
de mărfuri.

Cele trei
Pentru circuitul economic al 

ambalajelor, Ministerul Comer
țului nu a abrogat ordinul de 
recuperarea ambalajului de sticlă 
de la populație, prin cele trei 
forme : la schimb, contra cost 
și contra marfă. Toate unitățile

• Zahăr,,,
A intrat în țară, din Brazilia, prima cantitate de zahăr în 

111 ma licitației valutare a Guvernului. Cele 40 000 tone au și luat 
drumul... Buzăului pentru prelucrare și este destinat fabricilor de 
conserve, a căror activitate a început. Se preconizează soluționarea 
tuturor cererilor pentru prelucrarea materiei prime „românești" 
cu zahăr din producția „externă". Și, totuși, la Craiova, unități 
de legumi-fi ucte au vîndut la liber zahăr străin cu prețul de 105 
lei kg și a trecut ca... pîinca caldă. La noi bișnița încă nu a prins 
gustul zahărului. (D.N )

Holeră
Ultimele statistici arată că în România s-au înregistrat pînă 

acum 50 de cazuri dc holeră, localizate în special în zona litoralu
lui, datorită gravelor abateri de la normele igienico-sanitare și a 
transmisibilității în condiții de nerespectare a acestora. Bolnavii 
se află în tratament și nu s-a semnalat nici un caz mortal pînă în 
acest moment, dar pericolul extinderii ci planează și asupra altor 
zone datorită celor arătate mai sus. Prezentarea la consult a celor 
cu cele mai mici simptome este o condiție obligatorie și necesară 
pentru fiecare cetățean. (D.N.)

C1NTECUL
De ].i Mamaia, muzica ușoară 

românească se va muta Ja Pe
troșani? Se pare că da. La în
ceputul lunii octombrie va avea 
loc o nouă ediție a Testivalului

forme...
comerciale sînt obligate așadar 
de a respecta ordinul și în con
secință după o atentă verificare 
a sticlelor și borcanelor, condi
ție obligatorie — curate, fără 
miros și neciobite — să achizițio. 
neze acest ambalaj. (D.N.)

ADINCULUI
și concursului dc interpretare 
muzicală și poezie, „Gîntecul a- 
dîncului". Vom reveni cu amă

nunte. (Al II.)
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vin< in lume. El își propun? că 
• ontribuie la in.t'itiiirea in Româ
nia a statului de drept, mililîn I 
pcntiii ipârai< 1 ,i garantarea e-
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[’.n titlul p ii ’ ii olarilor ;idiT <.’« l -
za tuturor • C'-tațernlor, iu !dcc-

tuali, miint itori și țărani, tuturor
. clor dispuși să-și adin a (f <f>n-
Iribuție constructiv . pentru 01
țara ră recițtige locul ce i sr • )•

I m ut : ■ :,-/tf ’i’iltiil-

: .1.0 ■', :, ■ . ., 11 e.i : i

r-’i iiî.i'e pini Constituție. Pari, Iul 
i■ I n'UI 11 1 iur iși propune a ac
ționeze 'iun 1 t 1 efii ii ut pentru 
li ma-.!. ni i mito] iai.i a tuturor, 
•limimi.irea și ini.itm al ea cauze 
i(ir șoma Iul’ii. înlătura' a spiii- 
tjilin nv.iiii 11 I, garantarea acce. 
■uliii onuiliii la valorile culturii

. ijonole și universale.
— Cum 11 fo.’.t primită injiiuțu- 

i' a filiale/ purtiduhU ilumnua- 
inaărâ in Valea Jiului, la nilu
lui (ulmini-frață i d<> stuf șl a 
puterii locala ?

— Greutățile pe caro le-am 111- 
timpinat >înt firești, normale o- 
ruarui început. Am solicitat un 
puțin pentru sediu. Primăria a 

dat asigurări 8 problema tic va

solllțioil.l 1.1 (! r ’.p ■ 1 1; i. i ’ol
1 ea no bucur.un de sprijin.
Primarul inimii ipiulni, domnul 
\ illielm l<: li ibel s a dov ..llj a li 
deosebit dș r< copiiv la probleme
le rioasiro. Smt ui cui ■ di mli- 
:nțm e ■ ulif d laie . 1 s 1 ■ai I a lului la 
I) va, < .dan, 1 Ld’ 1 lum d->ai a

■ 111 a’ic iiic.cii.iii, |.ri cum , 1 111 
o r o . 1 ’ \ u i Jiului.

— (’iim • : ,i, i, ..nliț.1/.mur 1 

1 r'a^fiaielor prohi nie pe i.aiui- 
ee ■, 1 uit ur<f, in 1 ’iifl.ioil eu iar,.’

:rnlji: unt'i \ alea Jiului, fă ea- 
:ui in rare, in urma aleii,-r:’ ,r, 
im ftiiii iunea ii a ui nearuni ; ra > i- 
Heu ar fi majniilara n: ' '<’i: ai’iil 
■elUUll li’lll !

— i’i'ilărin.il, 1 1 d <• . 1 ă a .1
complexa. Cei ch( muți ., sohițio- 
ii.'/(.' pioblcnicli .silit numai spe
li.di.ti din fiecare domeniu in 
pai IJ11 partid, ciștigător 111 
ah ieri normale, a,a cum au fost 
si rele din 20 mai anul trecut, 
ari' datoria 3.1 . r< eze condițiile
optime pentru < a sp<.i ialișt ii șt 
oamenii cu inițiative valoroase 
...i-și poată aplica iikile in bene
ficiul tuturor. Indiferent ce partid 
va dștiga în alegeri, partidul 
nostru, chiar 1fl.1t in opoziție, va 
sprijini inițiativa valoroasă. Vom 
ajuta pe toți cei ce vor să facij 
un lucru bun pentru obște. Nu 
dc boicoturi, dc demon.'trații, dc 
șicane politice și greve avem ne
voie. Nu aduc nimic bun. Chiar 
in opoziție, fiind, vom veni cu 
idei, no cu im itări, demoralizări

și aii le dc acest Ici. Cit privi ște 
problemele complexe cu care se 
■'onfrimta Valea Jiului, nu l'a 'em 
jiiomisiuni pe care â nu le pu
tem onora. M.ii bin<- trcc< in iți 
munca.

— I’. ti eanăiila in elep 'ri ?
( a p. o 11.1, da, v om psA* a - 

:•! gândi..aluri. I’iatiorma no.ist. a 
poliiiea i".lc dinamica, in conli- 
mia | i rii.t țiu .u\ in .,11 ui a lc- 
g.dm.! iu mo, ,id xp.i, fălii I O. 
ni.iik >t.i, spr.,- biii 'le tniiiroi. j\n 
vom c uidida in .ipropi.tUle .I.• ■- 
; ai 1 l"i de.

— Quni ied ii iliii'iol mineri
tului hi I alea -Jiului '/

— .Slut născut aici, in V ile Iu
besc ai castă mese rie grea, bărbă
teasca și m.i doare sufl Iul cind 
111a gindesc eum a fost terfelit 
numele de miner anul trecut, 111 
i(inie. Am toata încrederi a in 
miner.. 1 .uim .1 va trăi timpul 
cind, uin nou, Ia auzul cuvântu
lui miner, se va scoate cu res
pect p daria. De cărbune avem și 
vom ayc.n nevoie. Chiar m condi
țiile de subvenționare in limite 
rezonabile, mineritul este necc- 

ir Personal, văd viitorul ener
getic prin prisma energiei nu
cleare. Viitor în Valea Jiului se 
traduce prin minerit și turism. 
Cil privește viitorul politic, îl 
vad sănătos. Avem oameni eu 
mult disccrnămînl. T11 plan eco
nomic și politic, repet, vom spri
jini orice inițiativă valoroasă. Nu

de gis-vc avem m voic i nici de 
de.’, ibilizare. Ci de muncă. Viața 
culturala, î.iră de car.- nu se
poate concepe viitorul, nici mi
neritul, nici turismul, nimic, e>te 
mult in urmă. Pe timpuri am 
avut în Vale un teai-vu puternic, 
o 01 chestia sinif'in.i'ă, am lăzduit 
manifestări cultural, de amploa
re. Unde sint a.i stca ! li.ire la 
Casa de culttli.i, printr-.< disco
tecă, se crede c.i e f. : cultură?

It de mult . ' vsrl. a iinioară 
de f.inf.ir.r mm.i'il'.i ? Fanfara 
abia m ii ] iipiie X’i'ă . da de re
petiții rm ai'..s Fim m sulfura pe 
■in pl ui mult pr. a indi p.irtat și 
comitem astf■ 1 o gravii eroare. 
Ava.m talente, oameni capabili, 
sînt m un centru universitar. De 
ee nu-i simțim pe c< i ce repre- 
intă <11 adevărat valoarea și 

1 111c le taie aripile — : sta-i o al
tă poveste.

— Dii.'.I ați ține un discurs e- 
li etoral, ce ați spune în esență ’ 

-■ Aș cere oamenilor să aibă 
înțelegere’, toleranță, față dc titi 
ceilalți. Aș cere munca cinstită, 
aș ruga pe fiecare om caro crede 
că are o idee bună să treacă la 
aplicarea < i. Sîntem o țară boga* 
ta, cu oameni de valoare. Un
potențial care din păcate ntl-î
exploatam.

Intcr/ iu consemnat de 
llnrațiu ALFXANDRESCU

il%25c4%2583rin.il
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Societatea cu Răspundere Limitată „Disco - Rar - Parîng“
o unitate care stă la dispoziția consumatorilor zilnic între orele 10 — 24

l)c curind a fost redeschi
să, după o scurtă perioadă 
de renovare, o unitate co
mercială care își face un 
renume in cartierul Aero
port — Petroșani. Este vor
ba de .J)isco-Bar-Parîjig“ 

SRL. amenajată de un între
prinzător particular. La in
trarea dinspre complexul 
comercial Parîng, a pasa
jului denivelat din halta 
Cl'R cu același nume, a fost 
amenajat un disco-bar. I.a 
ieșirea din pasaj, spre mina 
Livezeni, alți doi ingenioși

întreprinzători au constrQlt 
și dotat o brutărie particu
lară. Brutăria va intra in 
curind în folosință, oferind 
cumpărătorilor non-stop, 
piine caldă și alte produse 
de panificație, timp de 21 
de ore.

Părăsit și deteriorat, de 
ani de zile, pasajul subte
ran din halta Petroșani a 
căpătat o destinație comer
cială, de interes public, da
torită inițiativei și ingenio
zității unor întreprinzători 
particulari!

■i Două televizoare color și o instalație 
ele< Ironică modernă de amplificare prezin
tă un bogat repertoriu din cele mai apre
ciate topuri de muzică ușoară.

■ Unitatea dispune de I<10 de locuri

■ Opt angajați, avind ca deviză de 
lucru respectul față de clienți și prompti
tudinea serviciilor, vă stau oricînd Ia dis
poziție.

■ Sint oferite băuturi alcoolice la pre
țuri mai mici decit cele prac ticate în uni
tăți similare din rețeaua unităților de stat 
de același profil.

i 
I

■ Țigări fine, din import, pot fi cum
părate la prețuri avantajoase.

■ Cafea ness pentru cele mai rafinate 
gusturi.

■ Băuturi răcoritoare produse pe loc 
din citric e.

■ Intre orele 10—2 1 suit practicate a- 
celeasi tarife pentru clienți.

■ \ i/itați cu încredere' ..Disco Bar 
Pa ling"!

■ V

Turui campionatului județean de îotba’, seria I

ti.ii — |. ,i dr !; . I;

.ă,,..,... < . i - ui \ m i 1 _
1 1 1 ti .1.1, Ti 1 1". 1.1 i » «* ■ ■ ii — 1 ‘ (

|.|-1 1 am TU .1. M. falul Cricj i'*r

— FA’. l’.«lt ' a..știe, .-lin.rul A-
..........■ i — Mm«. . ol i;.,i I.......„|( r. 
lilfljul I .'.ș.illi — u

F TAPA A Illm. ■ - ,,!. ml,, ,, :
■ 1 mem I I >.Și I al ■ 111 - I t i I. i jli 1 
I'■ «ro-. ini, EAVIOR Orăsti..- — 
Mim ml Ai.ino.i i, Rapid I icia 
Triaj — Mi l.ilul Cii'.cior, '.'dința 
MhhiiiI JZaad — Trăitorul Ba- 
ri'iSti, Minerul ValcMi tl«. Brazi — 
Mim i ul CeiIc], C «instructorul Hu
nedoara — Jiul P.-trila, EGCT, 
c dan — Minorul Glielari, Mino
rul Teliuc — stă.

ETAPA A IV-a, 25 .«;,-pt< inbric: 
(intermediarii) se va di sfâșia a de 
ia ora 14,15 — juniorii și ora 16,00
— seniorii. Utilajul Petroșani — 

Minerul Trlitir, fiul Potrila —

I'.. . u — ii- 
tor.fî 1 1 , 

m ie.- , i.Ch. I.

- ă I,

1 I) . . ■ . 1 •— I I I : a -
ic, Mîi-vml I - b.a- ni 
' , I- C !O1! < >.

;< L <1 ’a 1 iu, . im-m 1 < ’c-i' i ■—
Olt 1. > II ■ «ml 1 Iun loar..1, i'i.ic-
i'riii! i'.i.li — Mi 'iul V ih .1 ilc
i î. « i. '.i. l-.nd C.'u «Sipi — V<)ii‘iî,a
. 1 ap 1 ’L1 Bl d, -.. I ul .Aîiifitu'i i

E . > :-'l B i Tci.ii,
m l . > I m H

’ijii riil
< ;1 . i, ■

, . t i ; i ■ i i i i ■ ni— i.

!'■ ! , I ' \ A t -.i. '.i • _ - t t i ; ■

i \ i ■' m I ,| . > 1 .! I \ • -
li c? 1 îi i ' «pul I- > (1 — .‘.Ti-
r ■ i | ■ 1 j r ’ 1 ’ • ■ ’ ■ 1 !. i i ' ■ .i- 11]

linul —• 1 1 Cl | IJÎ A I ■ 1 lî'J.Ț 1,
IcUl

(■ i , - m • t . i !,H O". , ;,1 J I ■ 1- « ’ "...

-
' I ' 1 1 1 • ■ 1 1,

. J ' !i‘. - (. t. i =.< 1
I‘ 1 .

. ul
1> iii;- — Cr.l i- ii i ‘ i ■ 11
’’ i ii.i —

BTAI’A A . I a, f> <>■ tombrie : 
1 ■ r i ji11 I ’ t m ■ mi - - Minerul 
1 '■IdlarT, Jiul 1' ''ila — ineț ul 
Ttfliue, Ti actorul U.ir.r.li — EGUI. 
< 'olan, ,I« talul (’riseior — Con- 
.1rm dorul llun d'ffira, .Mima u! 
Anilină.a — Minerul Valea der 
Brazi, \Jiin ml Bărbat' Ini — Voin
ța Mim. ml Br.i i. I AV1OIL Oră - 
li. — Rapel Bici.i L’rial, Mim ml 
Ccrtoj — stă.

ETAPA A 1 II-a, 13 (TCUmibi i« : 
Rapid Bacia Tri i j — Utila|ul Pe
troșani, Voința Minorul Br id — 
1 AViOH Orăștia, Minorul Valea 
.le Brazi — Minerul Bărbân-ni, 
Constructorul Hunedoara — Mi
nerul Anino.T 1, EGUI Calan — 
Metalul Ci iscior, Minerul Teliuc

— .Imami C.-ricj, Mim. ui Gli 
iui - - Jiul I Ml ri ’.i, Ti actorul I . 
raș’i — -.‘a.

i.. .PA A XIII i, Șt oi Î-.iibi ii : 
I. ■ ■ I,. iul P. Ini, .a, — Jiul I’. Iri1.1, 
’.lnu i ul c ’<-rt<• i — Min. ml CP

i, 'i , o i■ .ml B.■ li — m- 
ml i' .an , . i1 i. 11ii Aninr. : a — 
li o I. ' ' . >, ■ i a i ■ i J Bal 1 at ■.

Cm . i a ' ■ . 11i in ■ T ■ ■ a,
I Qra -,.. i, ., ul
I a . 1 i. i ., I. : 'i I I... -1 i 'I Jifc ,

■ - . ■ i.. a ' . .,! l a a.l, Myi. Iul

1. I APA c I . a, 1 a- I. .
111r, 11._ i 11 a) |im . - d>- i.. i-, e ii i 
i«.«r ■ ■ ■ I ■!... > i. i la <ir.l I i,. ., :-r 
' ■•ni'irii im -, p la ora Iti. Vo... ,u 
lim.'inl Brad — Utilajul I.Iij- 

ș mi, ?>Jim-rul Vali i < Bra/.. —
1.' U ud I'. a i a Tri<i, Ci > . 1 rijet >r . I 
Ilum doar.. I AVII Ui Orie.Im, 
EGC1. c 'al in M iml 1 Jarb.i- 
t, ni, M ■ ’i ' l li Ti illic — ?d< talul
Criscior, Mim-mi C.lo lari 
l'ractorul Barm.ti, Jiul l’i.t il.i -~ 
Mim ml (' : I. i, Al im i ni Anim a- 

■ a — -,ta.
ETAPA \ -a, 27 o. lanilirie

Ptilajul Petroșani — Mim-ml Car
iei, Tractorul Ba.oști — Rlul l’e. 
tril.i, Met dul Cri- i .or — Minerul 
c. -lari, Minerul Aninoa a — Mi
nimi Teliiic, l'AVIOi; Oiăștio — 
EGCE Colan, ll.ipid Bm ,a Tiia j

— C ni .tractorul 1 Innedoar.i, V oin
ța Minerul Brad — Minorul 'mi-

,i .'. 1 'o i.-.i, M ai iul 1 ■ i

ETAPA A XI i, 3 m. ■ i) 11 i 1

.'.i inel ul V. m a de 1 ’a a.'i l
iul Pe. i. . mi, Cm, i re II.

i .< f- 1 . c' ,l.i|i | ;,,j i 1 1 . ■ m i m.

‘..... ui i .‘im • in i;-f.
1 ; i, i. -a , o ■ u 1 < .
i c! A i.m...■ i, m|[
. .' <' ■: ’i i . .r, : . - - . . i il ■ ; 1 1 -

I .
le-

I. TAI?. \ \ 1 1 a, ut .ei., r

1 li'........1
1.ti.

1 '. 11 Ti
J ' ilil C ' im-

.. ;■ >i ti■
- Mi

n -ml i 1'1 -i. .Vi Iii ml ■ i.... i i
— .li il 1 ’mr i la. Alin el B , - .
i< ni — . -n- : ul < • jm '. 1 .\ b a;
Oraștie — Mim-ml Teliuc, Voința
' fim ml P., ml — EC1C1. C '.dan,
.11 im-rul V81 e a . 1. 1 ba. ’. Cșn-
.1 rm loi i il I lum .to.ira, I.' i| m I I ’.a- 

Ci.'i Triaj — -.ta.
I-.TAI’A A Xlll-a, 17 mu. inia i. : 

Con- I m. torul I lune.- loar i — t 
lajnl Petioșani, EClCil, Calan 
Minei ul Valea de 1 razi, Mim.-rul 
Teliuc — llapi.l I icia l'iiai, Mi- 
m.'ml Cheiuri - P U l< >1. Oraș- 
lie, Jiul P. tril.i — i*m ul B; 
li.itcni, Mim.riil Cerii j — Mim . 
ml Aiiino,r..i, Tractorul B.naști 
— Metalul Ci , .cior, voința Mii - 
ml Bi.irl — l.'i.

ETAPA A \IV a. ’1 n aenilii ii : 
I I ila ini P i rm ini M- taul
< ri ;. or, Mir ml Anino ,i

MU TA . m ‘. a .i -,i.i . i ni

zil..ț d,- dum in i, .1 ;; Ici Oii

'J,i:> — iiînmr,-. i d<- 1 1 ... i 11 —

.. niorii. -

'l’e ren III de dc ie ' r h.pcHr
nou iironioi al e m .eri.i, 1 ^ilit Ui-

mal" ir”|r; Mim- ul B.ivbateni, 
imicii țoale |-m'' i.irilc din tu ul 
i .,mpiiimi!uIui pe terenul II ăi 
\ .S. Mmerul Eupfni; Jiul Pe
trii, — ler.-n sl idion Pclrila; 
Tr.ir torul a.li — teren Rete
zatul llal.i' . I'A\ lOIt Oiăștie — 
t< i( ii Mei.alica Orașiic; \ mnfn 
Mim-ml B.., I — U rm Glii a B .r-

za. .4
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România eroică și mistificatorii istoriei i
Așadar in acele împrejurări 

descrise de senatorul american 
Helms, România a fost nevoită 
să evacueze Basarabia și, con
tinuă acesta : ,,A.șa a început
coșmarul poporului român din 
Moldova.

„Domnule Prc>edir'e,
„Rezoluția introdusa astăzi — 

reia senatorul analiza problemei 
puse în discuție — este un docu
ment istoric. Această rezoluție 
conferă justificarea legală a do. 
rințelor poporului român din 
Moldova de a-și alege singur vi. 
i torul și de a fi recunoscut fap
tul că teritoriul său se află sub 
ocupație sovietică”.

„La 29 iunie 1991 s-a marcat 
cel de al 51-lea an al ocupației 
sovietice pe care moldovenii 
l-au comemorat ca o zi tristă în 
istoria lor. Acest popor merita 
dreptul de a-și determina viito
rul p.'opriu Eu îi ofer sprijinul 
mc-u I".

Da ! Poporul și-a și determi
nat viitorul : la 27 august 1991 
s-a declarat INDEPENDENTA 
REPUBLICII MOLDOVA I Din 
ncfei.cire, așa cum deja am a- 
răt*t teritoriul ei a fost ciuntit 
Găgăuzii din Sud s-au declarat 
republică, pe teritoriul Bugea- 
eului smuls din trupul Basara
biei de Stalin prin stabilirea u- 
nor anume frontiere in această 
parte prin Decretele din 2 august 
1940 și respectiv, 4 noiembrie 
1940, Jn acele împrejurări Nor
dul Basarabiei Împreună ru 
Nordul Bucovinei și ținutul IIer
ta ca și Bugeacul trecind In

U 6». O S L OP
I l CIOARA

(23 .HiL'ust — 21 septembrie)

A tivitatea dv. profesională -e 
l),n T-lăzi sub bune auspicii.

BALANȚA
»-’2 septembrie — 21 octombrie)

Ar fi bine să amînați o acțiune 
cc ține prea mult de hazard. 
Șansa nu este azi de partea dv.

scorpion
(Z2 octombrie — 21 noiembi ic)

O zi aflată sub semnul un<-, 
v zite neobișnuite.

sAc.mroR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu forțați nota în nici o pro
blemă, Mai bine sta ți In banco 
dv.

compunerea RSS Ucraina. Tot
odată a fost înglobat în terito
riul noii RSS Moldovenești zona 
de peste Nistru locuită de ro
mâni, care zilele trecute a fost 
transformată în Republica R.S. 
Nistreanâ, declarîndu-se inde. 
per den tă de Republica Moldova, 
ca și cea găgăuză din Sud. Adre
săm pe această cale recunoștin
ța noastră celor doi senatori a-

Lăsați orice 
speranță (IX)

mericanl sperînd că vor observa 
această ultimă mistificare și vor 
menține în obiectivul luptei lor 
cerința ca Basarabia sa fie re
constituită „tr integrum” așa 
cum a fost pe cînd a căzut sub 
incidența protocolului secret al 
Pactului Ribbentrop-Molotov din 
23 august 1939 și respectiv la 
27/28 iunie 1940.

Nu pot să trec cu vederea sur
prinzătorul comentariu pe care 
români „neaoși” din imediata ve
cinătate a Prutului, îl fac în zia
rul „România Mare" care le-a 
găzduit mizeria de idei. în nu
mărul său din 26 iulie 1991 
(pag. 10). Sub semnătura Iul 
Valentin Năstase și Nec 'al 
Toma și pe fundalul unei „de
mascări” a lui -Duo Ursache" 
ca falși „dizidenți” s-a putut 
scrie ;

CAPRICORN
(2) decembrie — 19 ianuarie)

Ziua de astăzi vă va solicita 
din plin, mai ales dm punct de 
vedere fizic.

VARS\IOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Evitați, pe cit posibil, orice 
conflict dc ordin emoțional,

PEȘTI
(19 februarie — 20 mai tic)

O întilnire neașteptată vă va 
schimba toate planurile pe ziua 
de as'&zi și chiar în perspectiva 
Imediată

DERIIKO
(21 martie — 20 aprilie)

Dînd dovadă de consecvență

„La sosirea Președintelui ță
rii la Iași... (este vorba de vi. 
zita din acest an a președintelui 
României, dl. Ion Iliescu, la 
Iași) M. Ursăchel a pregătit □ 
surpriză, nocturnă...", pentru a 
continua cu o infamie: „Așa a 
fost cind a venit și Președintele 
Franței. Se striga aici (la 20 km 
de UKSS) cu mare elan Pro Ba
sarabia, în așa fel incit să nu le 
aducem nici lor, nici nouă, acum 
nici un serviciu, ci doar ungu
rilor (găsesc d-lor, nota ns I) ca
re ar trece și trec și ei la acți
uni viceversa — Pro Transilva
nia. li ațiță pe basarabeni, ne 
ațîță pe noi și lovesc indirect 1” 
conchid d-lor, făcind legături de 
cauză și timp care nu-și au nici 
un temei.

Nu-și au nici un temei pen. 
tru că ungurii urlă „Pro Tran
silvania” încă de pe cînd abia 
încetaseră tunurile să mai bată 
în primul război mondial, ast
fel îneît o asemenea „explica
ție” incintatorie este o fantas - 
magorie. In al doilea rînd Tran
silvania nu a fost „răpită” de 
România, cum a fost Basarabia 
(și încă a doua oară I), ci a fost 
adusă de poporul român tran
silvan prin hotărirea Marii A- 
dunări de la Alba Iulia, din 1 , 
Decembrie 1918, pentru a se per- 
mite o similitudine de atitudine 
ca cca de care arată cei doi că 
se tem.

(Va urma)

Ghcorghe M. I ITOMIR 

și ambiție, treburile vor merge 
așa cum plănuiți dv. Intr-o dis. 
pută de principii veți^ avea cîș. 
tig de cauză.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Noile dv. planuri vor fi bine 
primite astăzi de colaboratori.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Astăzi faceți o impresie favo
rabilă unei persoane de sex 
opus. Situație exploatabilă.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

DațI dovadă de o minte lim- 
pn Ie și de inițiativă. Vă puteți 
impune punctul de vedere în 
relațiile de afaceri.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Unele obstacole pe care le veți 
depăși ușor cu sfnge rece și echi
libru.

Societatea MICROMiK-CONSULT 
S. R. L.

cu experiență în domeniul instruirii anunță reluarea 
cursului intensiv de ;

PROGRAMAREA MICROCALCULATOARELOR

PERSONALE ȘI PERSONAL — PROFFS1ONALE 

precum și începerea unui nou curs de;

PROGRAMAREA 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 pe MICRO
CALCULATOARE, iar la sfîrșitul cursului se eliberează 
un ATESTAT DE CALIFICARE.

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

Grupui școlar economic 
Petroșani
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Centrul de calificare a personalului din cadrul Grupu
lui Școlar Economic Petroșani face înscrieri pînă Ia data 
de 25 septembrie 1991 pentru:

— Calificare, recalificare și policalificare în meseriile 
de vinzători, bucătari, cofetari-patiseri, ospătari-barmani. 
cu durata dc 6, respectiv 9 luni;

Manageri comerciali, cu durata dc 8 luni.
Cursurile se desfășoară sîmbăta și duminica, iar după 

examenul dc absolvire, participanții primesc certificat de 
calificare oficial.

ABATORUL PLTROSANI
preia bovine adulte și tineret benin de calitatea I și 

a 11-a, peste 350 kg, de ia gospodăriile populației după 
cum urmează:

Petroșani — 9 septembrie 1991; Banița — 19 septem
brie 1991; Petrila — 23 septembrie 1991; Vulcan — 24 
septembrie 1991; Uricani — 25 septembrie 1991.

M I C A P II B I I C I I A T F
VIN/ARl

VI NU motor Diesel, An.n u 
str."4- Mihai Emincscu, bloc 2 
ap. X '

■•ia MB 1 G00 șl IMS 
Oi-js . lelefon 43706 și 142 Uri
cani. (2331).

VÎND înscriere Oltcit, cu livra
re imediată, Craiova. Telefon 
41582. (2536).

VlND Citroen înmatriculat. Pe
troșani. strada Gh. Barițiu, nr. 
22. (2542).

VlND Skoda S 100. Informații 
Petro ani, strada Maleia, nr. 142.

VÎND convenabil Dacia 1 310, 
an 1901), bord CM, diferite piese. 
TeL fon 44673. (2648).

VlND înscriere Dacia, mai 1989 
— 40 mii lei. Informații, telefon 
>3905, între orele 14—17 șl după 
<>ra 22. (2014).

UIVERSt

INGINERA stagiara, liniștita. 
• aut gazdă (chirie). Petroșani, 
zonă centrală. Telefon 42810, 
după ora 16. (2660).

CAUT femeie externă (din 
zona cartier Carpați — Dimilrov) 
pentru îngrijit copil de cinci ani, 
strada 30 Decembrie, nr. 7. Te
lefon 41077 (după ora 17). (2662)

SCHIMBURI DE I.O( UINȚI

SCHIMB apartament, două ca
mere, zonă centrali, cu aparta
ment, patru camere, aceeași zonă. 
Relații : Petroșani, strada C-tin 
Miile 3/31 Ofer bună recompen
să. (2661)

PIERDERITF
PIERDUT legitimații bibliotecă 

șl pr inH", - • Hlb-ratn de 

U. T. Petroșani. Le declar nule 
(2533).

PIERDUT tichet butelie seria A 
nr. 2107, eliberat de Centrul de 
preschimbare a buteliilor Vul
can. îl declar nul. (2541).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Dlaga Adrian, elibe
rată dc* E. M. Valea de Brazi. O 
declar nulă. (2663X

PIERDUT legitimație serviciu 
nr. 2368, eliberată de E. M. Pe- 
triln-Sud. O declar nulă (2662).

COMEMORARE

NECONSOLATE, soția și fi- 
iceje anunță că se împlinesc 
cinci nni de cînd

MARCEL GOLGOȚIW 
neprețuit soț și tată, a trecut 
in amintire.

Dumnezeu să-i o lihnească 
în pace I

Grupul școlar economic 
Petroșani

iacc înscrieri pini la data de 8 septembrie a.c.. pentru 
școala dc specializare postliccală — conducere unități co
merciale și dc alimentație publică; 30 locuri zi (conducă
tori unități comerciale) și 30 locuri seral (conducători uni
tăți de alimentație publică).

y/DLO FUM
( AS A DE CULTURA 

PETROȘANI

Vineri, 6 septembrie 1991
— orele 11 și 17: EXTAZ, sexy 

cu Loredana Romito.
— ora 18,30 UN CAPONE RĂ

TĂCII’; acțiune.
— ora 20,00: MARELE TICĂ

LOS; karate cu C'hi Kuang-Chun.

ml. »tr, N. UâlccsctL Z Tirloona
i ,"iil ■ 1 Ipnarnfln Pitrnsnnl. N. Hâlieuni. nr.

srCTotarlal i 41662, <ec|ll > 4166.3. 42164
S. Tel 41368


