
Unica soluție

Alegeri anticipate
In vecii vecilor n-o să uilc stimabilii, onorabilii (fi venerabilii 

parlamentari sperietura pe care an tras-o cinci s au trezit, sub 
cupola Parlamentului, cu minerii și nu numai cu ci. O să poves
tească și strănepoților ce-au pățit, cit le-a fost de frică. Și-au 
spus olurile ui ședința — maraton de luni cind, primind curaj 
din curajul minerilor care au vrut sa-i vadă in carne și oase, nu 
doar Ia televizor. S-au spus cuvinte care altminteri nu s-ar fi spus: 
ca e vremea ca cei doi președinți, domnul Hirlădeanu -i domnul 
Mm ț ian, să se retragă. mtriKit <• cunoscut cine au fost. Ionul la 
dat, mai inainle cu o zi, domnul Roman.

In ultimele zile. Adunarea Constituantă s-a concentrat asupra 
< besliunij numărul unu: Constituția. Că place sau nu, Constituția 
trebuie terminată cit mai ctirind pentru a se organiza alegeri 
anticipate, singurul tratament al actualei crize de încredere în 
Putere și determinind starea de haos moral, economic și social

A l< gorile anticipate sini unica soluție, deoarece irandafii al 
s a ofilit. Au rămas doar spinii, ( arc rănesc.
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1l’e marginea Conferinței de presă de la
Liga sindicatelor miniere libere Valea Jiului

MIRON COSMA DECLARĂ:
„Am plîns la un niormînt străin“

( elățenii care au cerul li 
tlul do proprietate pentru di
ferite terenuri sini rugați să se 
prezinte, de urgență, la Biroul 

agi ii ol din cadrul Primăriei mu

Berărie
£>< cuiind, in spațiul cofetăriei de la parterul blocului de 

lingă UM1KOM (lUMl’j a fost dală m folosință, de către RE/\L- 
COM Petroșani o berărie. Berăria a fost amenajata m jumătate 
din localul cofetăriei (care și-a re.strins spațiul) și a fost gîndila 
In idee i do a spini rentabilitatea unității.

I îrgul de porci
Pupil cum am fosL informați 

din partea l’i,măriei municipiu
lui Petroșani, locul de desfășu
rări' a tirgului de porci s-a mu
tat. printr-n recenta decizie, in 
fiolele pielei agi o.iliini'lital c. l'/.lc 
O măsură binevenita, atit pentru

nicipiului Petroșani, iulie orele 
9—13, pentru ridicarea adeve
rințelor de proprietate. \slfcl,
vom avea și noi painnil, să in
trăm in Europa ..

prodig atorii indici lunii, i.H • vur 
bonei ir ia do un spațiu coroapun- 
ziitor, cit și pentru potențialii 
clienți Care, porniți cu plasa după 
Verdețuri, vor putea codea 
r.pita cui mi...

După cum am informați miercuri, la Casa de cultură 
din Petroșani s a desfășurat o conferință de presă organi
zată de biroul executiv al Ligii sindicatelor miniere libere 
\ alea Jiului, la care au participat 30 de ziariști, reprezen
tanți ai diferitelor cotidiane și publicații săptăminale din 
țară, precum si de la două canale de televiziune din 
!■ ranța.

In cadrul conferinței de piesa, 
dl. MIRON COSMA, liderul Bi
gii sindicalelor miniere, a pre
zentat, derularea și motivele care 
au condus la declanșarea conflic
tului de munca și a acțiunii mi
nerilor Voii Jiului la București. 
Conflic tul de munca, a arătat vor
bitorul, a fost detei minat de sta
na i nemulțumire 1r i nidul 

Dicționar democratic
I lemocr iț io '
Știți ce insfiimnă asta?
I’utcri'd unui păduche de a omori un iiifrti

Gcorges CLE.MENGEAU » .

minerilor, l -., CA mi nit i o 
lentă politică. A lost un prole t 
împotriva condițiilor sociale pre- 
caic in această Vale a bulin care 
a ramas, așa cum i s-a spu și 
înainte, o Vale c I’Lmperii. (u va 
minorilor, coordonată de Liga 
sindicatelor, s-a desfășurat in 
conformitate cu provoci.-iile le
gale și ale Statutului propi iii al 

Ligii. Revendicările minerilor, 
starea lor de nemulțumire, care 
s-a agravat mult in ultimele 
luni, sînt strins legate de înrău
tățirea condițiilor de viață dato
rită asa-zisei liberalizări a pre
țurilor care nu a fost decît o 
scumpire exagerată a produselor, 
în discrepanță totală cu nivelul 
salariilor. F’rin protestul împo
triva politicii guvernului de 
scumpire a produselor, cu 
efecte sociale deosebit de 
grave, minerii au aparat, de fapt, 
interesele întregii populații. A 
revoltat mai ales faptul că Gu
vernul Roman, nu și-a respectat 
promisiunile privind indexarea 
salariilor. Aceste nemulțumiri, 
conjugate cu altele mai vechi, 
privind condițiile sociale impro
prii din Valea Jiului, au condus 
la declanșarea conflictului de 
muncă. Nu s-a cerut imposibi
lul, nici chiar corelarea prețului 
tonei de cărbune cu cel de pe 
piaț i extern l, așa cum am fost 
acuzați de < ir rn. După ce s-a 
referit la demersurile protestatare 
ale Lii'ii sindicatc’or adresate 
instituțiilor centrale pentru solu
ționarea revendicărilor minerilor, 
precum și lipsa de receptivitate 
cu care au fost intimpinate a- 
COâtsa, vorbitorul a spus : „Am 
plîns la un mormint străin; nu 
nea ascultat nimeni". Nu s-a 
încheiat cu rezultate semnifica
tive nici deplasarea celor 27 li
deri sindicali la Bucure,ti pen
tru a dialoga cu guvernul și pri
mul ministru. Si aceasta pentru 
că primul ministru nu a avut 
răbdare, disponibilitate pentru

tnan MjBF.K

(Continuare in pag. a 2-a)
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CINE ÎI AJUTĂ ? ]
CINE ÎI ÎNCURCA ? i

AJUTOR RECIPROC
O analiză recentă efectuată in cadrul Consiliului de adminis- 

trație a evidențiat faptul că activitatea Asociației pensionarilor 
pentru constituirea fondului de deces din Petroșani continuă O 
tinie ascendentă, concretizată in creșterea continuă a fondului so
cial și in acordarea cu promptitudine a ajutoarelor specifice cu
venite membrilor săi. Zilnic, zeci de oameni trec pragul Casei 
pensionarilor. (din strada Anton Pann, nr. 98). loc devenit fami
liar celor peste 10 100 de membri ai asociației și Casei de ajutor 
reciproc. In anul 1990 sumele urmașilor drept ajutoare au totali
zat 615 000 lei, iar cele acordate în numai opt luni din anul 1991 
însumează 528 000 lei. De menționat că aceste ajutoare satisfac 
cerințe multiple, constînd atit în bani cît și in obiecte și servicii 
funerare solicitate, ceea ce scutește urmașii decedaților de unele 
deplasări și probleme. Și încă o mențiune necesară : în toate ca
zurile ajutoarele acordate urmașilor ori celor desemnați le dece
dați sînt mai mari cu 500—1 000 de lei decît contribuțiile prin co- 
tizațiile individuale statutare ale acestora, raportate la anii de 
vechime in asociație.

In sprijinul membrilor asociației pensionarilor vin ți opera
țiunile financiare efectuate de Casa de ajutor reciproc. Urmare 
a creșterii continue a numărului de membri la cele doua catego
rii de contribuabili la fondul de deces, care pot fi și membri ai 
Casei de ajutor reciproc —, s-a majorat fondul social a) acesteia 
și, deci, posibilitatea acordăiii unui număr mai mare de împru
muturi. In anul 1990 au fost satisfăcute 1671 cereri, iar suma 
împrumuturilor s-a ridicat la 20 048 720 lei, cu 1 632 050 lei mai 
mult decît totalul împrumuturilor acordate in 1989. In șase luni 
din anul curent 6-au onorat 700 de cereri, suma acordată fiind 
de 14 859 149 lei. Solicitările de împrumuturi sînt numeroase. In 
satisfacerea lor se au insă în vedere și se respectă unele criterii. 
Astfel, beneficiază de împrumuturi numai membrii asociației pen
tru fond de deces, pensionari de toate categoriile ori salariat, i, a- 
probați de Consiliul de administrație, iar cuantumul împrumutu
rilor este determinat de suma de bani pe care o :re fiecare la 
fondul social al CAR. împrumutul acordat unei persoane nu 
poate depăși de t’ei ori volumul contribuției ei la fondul social 
și nu poate fi mai mare de 60 000 lei. De Împrumutul maxim pot 
deci beneficia cei care au depus la fondul icial, în de ui ul mai 
multor ani, 20 000 lei. Apar și „grăbiți*  care doresc să beneficieze 
de împrumuturi mari, iar din acestea sa completeze fondul social 
cu sumele cerute. Evident, o a: .'menea practică nu poate fi ac
ceptată deoarece ea se abate de la norma statutară potrivit ca- 
reia un membru nu poate tace depuneri lunare la fondul social 
mai mari de 1 000 lei, iar dreptul la Împrumut se naște după trei 
luni de participare la formarea landului.

Se înțelege, deci, că pensionarii și -alariații menționați, ca 
o măsură de prevedere in avantajul fiecăruia, sint direct intere
sați să devină membri ai Asociației pensionarilor pentru fond de 
deces și ai Casei de ajutor reciproc, su-și măi cască continuu par
ticiparea la fondul social, pentru care se acord » dobîndă, aceasta 
condiționind dreptul și cuantumul împrumuturilor și al ajutoarelor.

PETRU 1ACOU, 
președintele consiliului de administrație 

al Casei pensionarilor l'etro-ani

Festivului „Cinlecul adincului"
Pregătirile pentiu hstivaiul 

„Cântecul adineului" au intrai 
in ultima linie. Domnuj km Du- 
lamiță, directorul Casei de <ul- 
tură din Petroșani ne-a oferit 
amănunte de ultima ora. Sun- 
bătă, 5 octombrie, incepind cu 
ora 18, vor evolua pe scena 
de concurs, in fața juiiului pre
zidat de Dan Spataru și a pu
blicului larg, con. urențij din 

Valea Jiului ■ din țară. In a- 
creași seară vor susține recita- 
h'-i Vasde Șeiearu, Dorob.ințu și. 
desigur. Dan Spîîtaru. Duminică 
vor avea loc, incepind cu 
ora 16,30, a dona parte a con
cursului de muzi'd ușoară, gala 
laureaților și recitalurile invi- 
taților. Vor fi prezenți p<- scenă: 
Grupu] ..Compact" clin Gluj- 
N.ifj'Ca, avindu-1 în formație șl

pe Paul C.ucsi, precum
Silvia
taru.
noaște 
lui de 
de juriu
ț at nea,

spectacolul de gala. Sperăm că 
ac. st program va fi respectat, 
și că, după atita zbucium, ntu-

Dumitrescu și i 
Tot duminică 

și laurcații 
poezie — |
c.te anunțat 

cure va

,i soliștii 
Dan Spa- 
vom cu- 
concur .u- 
președinte 

George 
prezenta și

zile vor reuși din nou să cinte 
in Valea Jiului. (Al. II.'

☆

Astăzi Încep repclițule. So
liștii care s-au decis să concu
reze sint așteptați la Caso de 
cultură. Tot astăzi, ultima zi 
pentru prezentarea creațiiloi li
terare. Juriul secțiunii de poe
zie este prezidat de George 

Țărnea.

Concertul anual de 
muzică religioasă și laică

D( VIINK I, ii Ol TOMBRIE 1991, ORELE 17,
La Bisciica „Sf. Nicolac" (lingă Piața Victoriei), Pa

rohia Ortodoxă Romană Petroșani vă invită la a patra 
edijie a CONCERI ULUI ANUAL DE MUZICA RELIGI
OASA și LAICA

susținut tle corni bisericii noastre, dirijat de dl.
V ladiniir Ureche

- POȘTA SENTIMENTALĂ -
VAS1LE G., Lupeni. Vă înțe

leg necazul și, în pofida faptu
lui că e o problemă absolut 
personală, aș spune chiar deli
cată, consider că aveți dreptul 
la o lămurire, pe măsura încre
derii dv. în adevăr și dreptate, 
mai ales ca să vă convingeți că 
nu mai e ca „pe timpul trecut •, 
cînd toate „organele” vă luau 
„in bășcălie”.

Faptul că persoana cu care 
ați împărtășit ani de zile bucui iile 
și necazurile, uneori chiar patul 
— dovadă eei opt copii pe care 
ne asigurați că-i aveți — nu vă 
mai vrea, pe motiv că nu mai 
sinteți bun, nu e chiar o crimă 
și unii treo mai ușor peste asta, 
judecind cu înțelepciunea vîrstei, 
că, dacă așa e, înseamnă că așa 
trebuie să fie. Dacă dumneavoas
tră încă vă mai zbateți să do
vediți contrariul, asta arată, fără 
îndoială, că dispuneți de un 
plus de energic care, cu puțin 
noroc, ar putea fi valorificată cu 
succes într-un alt mod, intr-un 
alt loc sau într-un alt timp.

La timpul prezent, vă supără 
un „bărbos”. S-ar putea ca, în 
trecut, să fi fost și dumneavoas
tră bărbos undeva, dar atunci 
n-ați spus nimănui. De ce, acum, 
cînd roata s-a întors, faceți tă
răboi?

Ceea ce am spus piuă aici 
nu se vrea o pledoarie in favoa
rea adulterului și concubinajului, 
dar, vă rog să mă credeți, eu, 
care nu am în spate anii și ex
periența dv., am înțeles totuși 
că există un prea tirziu, că 
există o vreme a renunțărilor, 
că există, in afaiă de tren, și al
te „lucruri” după care nu se a- 
learga. Unii ar spune câ printre

acestea se află și femeile. Eu. 
din respect pentru cele care au 
marele merit de a aduce pe lu
me acele minunate făpturi care 
sînt bărbații, nu spun... N\*-mi  
permit nici să dau sfaturi. Aș 
reaminti doar, pentru uzul celor 
încă necopți, care mai cred în 
minuni, că există un remediu n- 
niversal, inventai de antici (s.a 
aflat că existau și pe-atunci fe
mei) ; o singură șansă rămîne

INIMI ZDROBITE
celor înfrînți — să nu niai spere 
în mîntuire ! Dacă l;j asta se 
mai poate adauga ceea, adăugați 
dumneavoastră !

EVA K., Petroșani ; „Aveam 
3 ani, tata a încercat să își ba
tă joc de mine, eu, fiind mită, 
nu mi-am dat seama ce vrea, 
ca a zis „hai să ne ju< ăm’’. Cînd 
a venit marna acasă i-am zis 
cum s-a jucat tata cu mine, ma
ma nu știu ce i-a zis, dar știu 
că am luat o bătaie de neuitat, 
după care m-a ridicat pînă la 
tavan și mi-a dat drumul. De la 
lovitura aia și de la spaimă, am 
dat în epilepsie, m'au dus la 
spital, după care, pînă la 11 ani, 
nu s-a mai legat de mine, apoi 
a-nceput iar. I-am zis la mama, 
la care ea, cu suflet de cîine, a 
plecat in județul Bihor, la nun. 
tă pentiu o saptăminu. Tata, 
ziua și noaptea mă forța, mă 
chinuia. Văzînd asta și nemai- 
putind suporLa chinurile lui am 
încercat de mai multe ori să mă

otrăvesc, să mol, să scap... Mi-ni 
turnat lapte pe gură și n>*  m.aw 
dus la spital, să nu se afle ade
vărul. Pe 5 februarie 1985 a mu
rit bunica, părinții au pieea» Ia 
înmormîntare, pe 7 seara as-am 
otrăvit cu medicamente... Dimi
neața, tata a spart ușă, c4 mă 
incuiasem în cameră și, vJtaind 
că nu au ee să-mi facă, a», an 
dus la spital...

Cînd mi-am revenit, um înce
put să strig: „nu vreau acasa, 
vreau să mor, mi-e frică de ta
ta I”. Bolnavii din salon f‘* ehe- 
mat doctorul, cate m-a ascMtai. 
M-au dus ia ginecologie, vnd*  
s-a aflat tot...

fiind la spitalul mare, a ve- 
1 it mama ia mine și m-a cer
tat, ea de ce a trebuit să apun, 
acuma înu place câ lata vrea sa 
se spînzure și ce o să facem noi, 
ce face ea, singură, cu no*-T... ”

Aveați atunci 15 ani. La 15 
anî, știați deja totul. C .horiserăți 
in Infern și i-ațj văzut întune
cimile toate. V-ați convins apoi 
că există un Dumnezeu al năpăș 
tuiților, cate nu uită și, la vre
mea potrivită, lovește i oemță- 
tor. Tatăl dv. s-a spinzurat în 
februarie *85.  Aveți acum vîrsta 
fructului împlinit, vîrstă cane pu, 
tea fi a primului cult s. Trecu
tul nu se poate șterge, dar se 
poate uita. Anii aceștia minunați, 
cu tot cc-ar putea ofcii, vot 
trece și ci. Nu-i lasați să treacă 
fără folos, fără rost, în înverșu
nări și-n acre încruntări. In 
lume, în viață, există un echi
libru in toate. După a ti tea <» is
teți, trebuie să urmeze o mare 
fericire. Așteptați-o, cautați-O 1

Știf.lll ( IMI’OI

„Am piîns la un inormint străin"
(Ui hui cdmi I)

dialog. A doua zi, ni. i di. mi
nistru Dijmarescu nu a fost mai 
receptiv. „Descurcați-va ln limi
ta posibilităților financiare pro
prii*.  Cu asemenea „soluții", așa 
cum am avertizat, minerii nu au 
putui fi mulțumiți. Si u- i 

i l.-v< 
toată 
a și

fi 
nemulțumire 

exploziva in 
Jiului, ceea ce

de
nit
lea
dus la declanșarea grevei, 
pofida comunicatului dat pentru 
suspendarea grevei. Dar, și după 
declararea conflictului de mun-

un
ui

că, minerii, sindicatele au rămas 
pentru dialog. Dorința minerilor 
a fost ca nemulțumirile lor ă 
fie ascultate aici, in Valea Jiu
lui, unde Petre Roman nu a fost 
niciodată să dialogheze cu mine
rii. După ce au așteptat doua 
zile, fără a primi vreun răspuns 
din partea Guvernului, și-au 
pierdut răbdarea șl au pornit 
spre București. Toate încercările 
de a opri deplasarea spre Capi
tală au fost zadarnice. In pofida 
multiplelor piedici interveivtc la 
C.l'.l!., spre deosebire de iunie 
1990, cînd a ajuns foarte re
pede în București, iar acum dru
mul a durat 12 orc, liotărirea
minerilor a fost neclintită. Decu
phndiise curentul pe linia fe
rata, au pornit pe Jos de la Lai
nici l<i Tg. Jiu... La București, 
minerii s-au prezentat in Piața 
Victoriei in mod pașnic, civilizat. 
Acuzațiile ca au fost molestări, 
violuri etc. sini minciuni. Am 
cerut ca primul ministiu să dia
logheze cu noi, și am așteptat cu 
răbdare. Primul ministru puica 
Ieși cel puțin pe balcon. Dar, 
nici acest lucru uu su inliinplat.

Ni s-a răspuns cu petarde. A?b 
s-a declanșat asaltul asupra Pa
latului.

Referitor !a acuzațiile dc a fi 
comuniști sau manipulați de di
ferite formațiuni, vorbitorul a 
arătat că toate acestea sint spe
culații. „Nu agi*ecm  comuniștii ! 
Și nici o alta formațiune poli
ticii. Singura mea politica este 
f;a fac lotul în folosul oameni
lor. Ca lider sindical, nu am 
dreptul să mă raliez la nici un 
part’d*.  In ceea ce pi ivește de
vastările, vorbitorul a aratat ca 
și de astă dată printre greviști 
s-au strecurat „falși mineri", in
clusiv țigani. Minerii nu s-au 
dedat la acțiuni de vandalism, 
dimpotrivă. Și la București, dar 
și la întoarcere, la P.ăcari, lingă 
Fillași, nimerii au depistat un 
grup de răufăcători care au spart 
magazine in piața gării Crniova. 
'I'ot grupul, împreună cu marfa 

~furată, a fost predat poliției.
Din răspunsurile date de <11. 

Miron Cozina la întrebările zia
riștilor, am reținut ideile mai 
semnificative : • „Minerii au
plecat la București pentru a ob
ține satisfacerea revendicări Ini
lor. Nu au plecat nici să schim
be guvernul, nici președintele 
țării. Tot cc a urmat a fost con
secința greșelilor cu care au fost 
tratați minerii la București • A- 
cuzația că nu plecat si au dus 
cu ei arini- «i sticle incendiare 
este falsă • lua sindic ațelor este 
dispusă să ajute familiile victi
melor, ale o,.așilor căzuți la 
București. Așa < um sint ajutate 
dc mineri și victimele inundați
ilor din Bi-ie-ti — Baciul. Mine
rii au -.idlit mare, 'fotul e să nu 
fii- mințiți, așa (iun au lii l min- 
țiți iu' indexarea salariilor • Ac

cidentul ue circulație dc ta Pa- 
roșeni, pe seama căruia mt mul
te speculații, nu are nici o legă
tură cu greva și deplasarea m- 
nciilor. In <■<•<■.i cc plivește acci
dentul, rtu mă sunt v inova» ♦ 
Faptul că la revendicările mine
rilor nu s-a răspuns favorabil, 
se datorește ambiției, o uliului 
primului ministru. In ceea ce 
privește minerii, „avem și noi 
mindria noastră*...  • D clarați- 
ile din Parlament ale lui G. Voi- 
ean Voiculcscu au fost minciuni. 
De fapt, el se aflu cu un picior 
ln groapa. Am probe prin care 
voi dovedi rolul lui in eveni
mentele din iunie 1990 • De
manipulat n am lost m.m pulați 
de nimeni de asta dată, iar în 
iunie 1990, alții i-au condus și 
i-au manipulat • Referitor la 
starea de spirit in Valea Jiului, 
ar fi prea devreme pentru apre
cieri' • ln mma deplasării Ia 
București, nu sint ntorți in rin- 
dul mine. dor. Dar sint răniți. 
• S-a dorit conliictui cu mine- 
iii, pentiu ca cineva sa justifice 
inelicicnța reformei • 1’. .'dcrile 
de cărbune din timjm) cțiunii 
i’.ievLtc sinti in hotariți să-l re
cuperam. In prag de iarnă este 
nevoie de cărbune. De aceea, la 
id< <-a de <i declan-a o grevă ge
nerală in minerit nu ne-am fi 
raliat. Conlractele RĂII, față de 
beneficiari sint in general, ono
rate. Avem puține restanțe, bu
năoară la brichete, din lipsă de 
smoală • T.a Parlament s-:m for
țat ușile penti u că minei ii ral 
au știut cc-i cti mim ; nn a fost 
molestat nici tin parlamcn’ar • 
Vizita jireșcdintclui Jlicscu iA 
V.dca Jiului a fost aminatâ pen
ii ii ca formarea noului guvern â 
mc- .itat raininerca lui in Bucu
rești".
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Important pentru fiecare agent economic, pentru fiecare salariat

— Cum se impozitează noile salarii »
CALCULATOR NR. 1 PENTRU IMPOZITUL PE VENITUL LUNAR REALIZAT iliN SALARII

Tabelul impozitului calculat ia fiecare sută de Iei
— VEI —

Veni) 
lunar 

impozabil

Impozit 
lunar

Impozit 
lunar re

dus cu 20%

0 0 0
100 6 5
200 12 10
300 18 14
400 24 49
500 30 24
COO 36 29
700 42 34
800 48 38
900 □6 45

4000 *56 53
100 84 67
200 102 «2
300 124 99
400 1-iO 117
500 168 134
600 190 152
700 212 170
800 234 187
900 256 205

2000 278 222
100 300 240
200 323 258
300 346 277
400 3G9 295
500 392 314
600 415 332
700 4.JK 350
800 461 369
900 484 387

3000 507 4 OG
100 530 424
200 553 442
300 576 461
400 599 479
500 623 498
600 647 518
700 67) 537
800 695 556
900 719 575

4000 743 594
400 767 614
200 791 633
300 1115 G52
400 «39 671
500 «63 690
600 «87 710
700 91 1 729
800 935 748
900 959 767

5000 983 7116
100 1007 806
200 1032 826
300 1057 (146
400 1082 «66 -
500 J 107 (186
600 1132 906
700 1 157 926
800 JI82 946
900 1207 966

6000 1232 9(16
100 1257 1006
200 1282 1026
300 1307 1046
460 1332 1066
500 13 j7 1086
600 1382 1106
700 1 107 112G
800 1432 1 146
900 1457 1 16G

7000 1482 1186
100 1 07 1206
200 1532 1226
300 r>>7 12 16
400 1582 1266
500 1607 128G
600 1632 1306
700 1657 1326
800 1682 1346
900 1707 1366

«000 1732 I3«6
100 1757 1 106
200 1782 1 126
300 1807 1 1 16
400 1832 1466
500 1857 1486
600 1883 1 30G
700 1909 1527

UIJQ
900 

9000
100
200
300
400 
âOO 
600
700
«00
900 

10000
100
200
300
400
500
000
700
«00
900

11000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

12000
100
200
300
400
500
600
700 
«00
900

13000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

14000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900

15000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

16000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

17000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900

1 (1000
100
200

1 :>3u 
1961 
1987 
2013 
2039 
2065 
209) 
2117 
214.3 
2169 
2195 
2221 
2247 
2273 
2299 
2325 
2351 
2377 
2403 
2429 
2435
2 481 
2507 
2533 
2539 
2583 
2611 
2637 
2663 
2609 
2715 
2741 
2769 
2797 
2825 
2853 
2«81 
2909 
2937 
2965 
2993 
302 1 
3049 
3077 
3105 
3133 
3161 
3189 
3237 
324.. 
3273 
3301 
3329 
3357 
3385 
3413 
3141 
3469 
3497 
3525 
3553 
3501 
3609 
3637 
3665 
3693 
3721 
3749 
3777 
3305 
3»33 
3361 
3809 
3917 
3945 
3973 
4001 
4029 
4057 
4085 
4113 
4141 
4 169 
4 100 
4' 11 
4 '6 ’ 
4’93 
4.124 
4355 
4386 
1117 
4 148 
1479

4.410 
4541

1048 
1569 
1..90 
1610 
1631 
1652 
167 3 
1694 
4714 
4735 
1756 
1777 
1798 
1018 
1839 
1060 
1881 
1902 
1922 
1943 
1964 
1905 
2006 
2026 
2047 
2068 
2009 
2110 
2130 
2151 
2172 
2193 
2215 
2238 
2260 
2202 
2305 
2327 
2350 
2372 
2394 
2417 
2439 
2462 
2484 
2506 
2529 
2551 
2.574 
2596 
2618 
2611 
2663 
26H6 
2703 
2730 
2753 
2775 
2798 
2820 
2042 
21165 
2007 
2910 
2932 
29.14 
2977 
2999 
3022- 
3014 
.3066 
3009 
3111 
3134 
31.>6 
3 I 78 
3’01 
3223 
.3246 
3268 
3290 
3.31.3 
3335 
.3360 
3305 
3110 
3434 
3 159 
.1184 
3509 
3534 
355» 
3.813 
360(1 
3633

300
400
500
GOO
700
300
900 

19000
100
200
300
400 
frtJO
600
700
(100
900 

20000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

21000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900

22000
100
200
300
400
500
600
700
1100
900 

23000
100
200
.300
400
500
600
700
800
900 

24000
100
200
.300
400
500
600
700
800
900 

25000
100
200
300
400
500
600
700
«00
900 

26000
100
200
300
400
500
600
700
800
900 

27000
100
200
300
400
500
GOO
700

4572 
4603 
4634 
4665 
4696 
4727
4 7.>8 
4789 
4820 
4«.,1 
4382 
4913 
4944 
4975 
>006
5037
5038 
5099 
5)30 
5161 
5192 
5223 
5254 
5285 
5316 
5347 
5378 
5409 
•>440 
.1471
■ >502
>533 

5.>64
5 >95 
5626 
5657 
56«« 
5719 
5750 
•78) 
u.312 
5843 
5874 
59O.> 
5931 
5.1(17 
59JK 
6029 
GllCl) 
6091 
61 12 
6153 
6184 
6215 
6246 
6277 
630» 
6339 
I 370 
6401 
64.32 
6463 
6491 
6525 
6556 
6587 
6618 
6649 
6680 
6711 
6742 
6773 
61104 
68.39 
6874 
6909
6- ,(4 1 
6979 
701 1 
7049 
7011) 
7119 
7 I 51 
7189 
7224
7- 59 
72-.il 
7329 
7361 
73'39 
7434 
7 16'3 
7 >04 
753'1 
7574

.1658 
3ll«2 
.3707 
3733 
3757 
3782 
3806 
3831 
3856 
3881 
3906 
3930 
3955 
3980 
4005 
4030 
4054 
4079 
4)04 
4)29 
4154 
4178 
4 ’03 
4228 
4253 
4278 
4302 
4327 
4352 
4377 
4402 
4426 
4451 
4476 
450) 
4526 
4550 
4575 
4600 
4625 
4650 
467 1 
41" >9 
4724 
4749 
477 4 
4798 
4823 
41148 
4873 
4898 
4922 
4947 
4972 
4997 
5022 
5046 
5071 
5096 
5121 
5146 
5170 
51'25 
5220 
5245 
5270 
5294 
5.319 
5314 
5369 
5394 
5418 
5443 
5471 
.5499 
5527 
5.>.>.5 
558 1 
561 I

>1 39 
5667 
5695 
5723 
5751 
5779 
51107 
5835 
5868 
51191 
5'119 
59 17 
.>975 
6003 
1031 
1.0.19

«00 7I4JJ 6087 2>«) 102 39 :1W
900 7644 ui 15 30') J0299 HZH

200'10 7<)79 «143 4'10 10339 3271
100 7714 6171 500 10379 8303
200 7749 6199 600 10489 8T?5
300 7784 6227 7«0 10459 «367
400 7819 6255 «00 10499 3399
5H0 7854 6283 900 10539 3431
600 7.-189 6311 36000 10579 84S3
700 7924 6339 100 10619 •3495
800 795!) 6367 200 J0659 8127
900 7994 6395 3i)0 10699 8559

29000 «029 6423 4»)<) 10739 8591
100 «364 6451 500 10779 H623
200 (1099 C479 (-.00 10819 8>;5y
300 «134 6507 700 108 19 • i<)^7
400 «J69 6535 «00 1089'9 ■*  t
500 «204 6563 900 10939 ■S-MI!
GOO 8239 6591 37090 10979 .-r.‘i3
700 «274 6619 100 11019
800 8309 6647 2'20 11059 84.
900 «344 6675 3'M) 1109'1 879

30000 «379 6703 409 11139 3)11
100 «414 6731 ■’.OO J 1179 3943
200 «449 6759 600 11219 8975
300 «484 67fi7 700 11259 9007
400 «519 6315 «110 1 1299 9039
500 «554 6843 900 1 1339 1071
COO 8589 6871 3H000 11.179 9103
700 «624 6899 100 11419 9135
«1)0 8659 6*27 200 1 1459 9167
•100 «'■>94 695.5 300 11499 >199

31000 «729 6983 400 1 1539 9231
100 «764 7011 500 11579 9263
2(10 87!)'.) 71)39 600 1 161.1 9295 .
300 «834 7067 700 ) 16..9 , 9327 1
400 «869 709.» (100 11699 9359
500 «904 7123 900 1 1739 9391
600 8939 7151 39000 11779 9423
700 «974 7179 800 11819 > î< 9455
81)0 901)9 7207 200 11859 . 9487
900 9044 7235 100 11899 *»-*- i 9519

32000 9079 7263 400 1193!< . 9551
100 91 14 7291 500 J 197'9 . 9583
200 yi 19 7319 IÎUU 1’0)9 96)5
300 '.1184 7347 700 1 1’1)59 1647
400 9 ’ 11 7375 «00 J 2O9.I 1679
500 •52*14 7 403 900 r.’jj.i •71 1
600 a-'119 7431 40000 12179 9743
700 1324 7459 100 1 1’219 1-775
(100 ‘..'2.59 7487 200 1 ’2 >') <807
900 9394 7315 30O 1 ’29‘J •839

33000 9429 7)43 10(1 1 2’339 )871
100 ‘2464 7571 .10(1 1 '379 •0.1
200 9499 7599 1)00 J ” 419 935
300 9534 7627 700 124.59 ):)67
400 9.569 7<>55 800 12499 l:)99
500 9604 7683 900 1 ’.>39 1.1031
600 '.'639 771 1 4 1000 1 1 ■ 1 >063
700 967 1 7739 100 1261-1 ’ 095
800 9709 7767 200 12659 1-1127
900 97 14 77‘Jj 300 1 2699 10159

34000 0779 7823 4(10 12739 1-1191
100 9819 73 j 3 500 12779 1-1223
200 .1859 7887 600 1 '819 10255
300 7-119 700 12859 13 187
400 9939 7951 800 12(19'2 10)19
500 9979 7983 900 12939 1 351
600 10019 801., 4 ’OOO 11)79 Iu 383
700 10059 3017 100 13019 10415
«00 10099 «079 20i) 13059 1.1447,
900 101 39 «III 300 13099 1547< •

35000 10179 (1143 ■101) 13139 10511 ,
100 10219 11175 .1(10 13179 10543

NO TA :

l’rc< iz.<m ca, la sal,unii de pest( IJ .M() lei lunar kt
impozitul de 1 3 1 '■') lei e adau 41 un impozit de 45% pen-
tru ceea ce d< pășește ai i-asl. Mimă. 1

Ca urmări ■ a 1 loial ii ii (. internului nr, 67U/1991, prin

care se p. evede ca, odaia cu indexarea salariilor, se vor
modifica in mod corespunzător și tranșele de venituri im
pozabile, pentru a anula efortul indexării. Ministerul E 
i'onoinii i si l inanieloi ,i elaborat noile calculatoare pentru 
impo/iiul pi> venituri lunare realizate din salarii, pe care 
le publicam mai sus.
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HOROSCOP
BALAN l A

(22 septembrie — 21 octombrie) 
incitalță) de o apreciere puțin 

nelalocul ei, veți munci pe rupte, 
pentru a dovedi contrariul.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembi

Foarte multe persoane apelca 
ză la ajutorul du., ceea cc vă 
va da o satisfacție deosebită.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Marele du. noroc constă în a- 
ceea că nimeni nu poate ghici 
cînd fabulați și cînd spuneți a- 
dcvărul...

CAPRICORN
(21 decembrie — 10 ianuarie)
Cu greu veți rezista înclinației 

native spre birjă, dar răsplata 
unui minut de tăcere va ji 
imensă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Sinteți atras(ă) intr-o afacere 
dubioasă.

PEȘTI
(19 februarie —• 20 martie)
Latura materială a vieții do

mină astăzi, in detrimentul pre
ocupărilor de natură intelectuală.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Ținta visurilor dv. e un petec 
de iarbă, dincolo de gard, sub 
rin cor de stele...

TAUR
,21 aprilie — 21 mai)

SUețt tentat(ă) să „rezolvați" 
tranșant, prin forță, o Ușoară 
altercație cu o veche cunoș
tință..

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Ați interpretat greșit parola, 
luînd drept aventură ceea ce era 
scris ca destin...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

.Starea dv. psihică rămine cri
tică, deși aveți o zi nu fără sa
tisfaci’’.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ceea ce ațr promis, cu atita 
ușurință', veți duce la îndeplinire 
cu mari sacrificii.

I El. IO ARA
(23 nugu->t — 21 septembrie) 

Sentimentul neputinței se instă- 
pinește peste toate...

liceal Industrial Petroșani
ANUNȚA

clei ii liceului să se prezinte de urgență pentiu ridicarea 
burselor «■oiialc, anul școlar 1990—1991.

Exploatarea minieră
Cîmpu lui Neag

anunță scoaterea la concurs a unui post de jurisconsult

Concursul va avea loc în data de 10 octombrie 1991, 
la sediul unității.

Informații suplimentare la telefon 60136.

Programul TV

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

MAMA, tata și bunica urează dragului lor Levente Boyte, cu 
ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 14 ani, multa sănătate, suc
cese și un călduros „La mulți ani !“. (3096).

VÎNZĂR1
V1ND video Panasonic NV-J 35, Lupeni, Trandafirilor, bloc 

12, ap. 82. (3102).
V1ND Oltcit Glub, 14 000 km, fabricat 1989. Telefon 41164, di

mineața, 42971, după amiaza. (3087).
V1ND Fiat 850, preț rezonabil. Banița, strada Gării — Sandu 

Ion (șef gară). (3086).
VlND videorecorder „Philips**.  Petroșani, cămin studențesc, 

nr. 1, camera 265. (3106).

BedaaRa |l administrația i Petroșani, str, N, B.îlcescu. nr. 2 Teleioane — secretar 1/1 i 41G62, secții i 416G3, 42164
• Tiparul i Tipografia Petroșani, str N. Bălcesvu. nr, 2. Tel 41365.

OFERTE SERVIGiU

CAUT femeie îngrijire copil, vîrsta doi ani. Telefon 45363. 
(3092).

CAUT femeie menaj, pină la 45 ani. Infoimații: 14071. (3105). 
ANGAJEZ șofer profesionist, pe Volvo, cu pașaport, pînă la 

43 ani. fără obligații. Telefon 44071. (3105).

PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice nr. 9 291, eliberata de U. T- ' 
Petroșani. O declar nulă. (3091).

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice, pe numele Bo- 
loș Gladiola. eliberată de U. T. Petroșani. Le declar nule. (3098).

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Bărbos 
Aurel, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3104).

PIERDUT tichet butelie nr. 202, seria B, eliberat de Centrul 
de preschimbare a buteliilor Petrila. 11 declar nul. (3109).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Rusan Cristina, eli
berată de UPSRUF.F.M Petroșani. O declar nulă. (3108).

di ( i:si

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Film artistic. AMINTIRILE 

UNUI POLIȚIST (Franța, 
1950).

11.35 SUPER CHANNEL.
12.35 Desene animate. Pif și Her- 

cule.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Mapamond.
14.35 Biserica din adincuri.
15,00 Mondo-muzica. Tamta Tika- 

ram, formația „Medikus-, 
Salvatore Adamo, Anita. 
Toto Cutugno.

15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii ușoare.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba ger

mană.
18,05 Invitatul săptămînii,
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare. Invitatul emisiunii : 
Gheorfhe Z.imfir.

19,00 Gong I
19.30 Desene animate. Blackstar. 
20,00 Actualități.
20.30 Viața parlamentară.
20,55 Cupa mondială la rugbyș 

România — Franța, Trans
misiune directă de lq Be- 
zier3. -

22.30 Film serial. DESTINUL 
FAMILIEI HOWARD. E- 
pisodul 22. w'

23.30 Actualități. ’țM*
23,45 Simpozion. *’r
0,30 Rock-Panorama

Familia Serafinceanu anunța cu profundă durere încetarea 
din viață după o grea și lungă suferință a celei care a fost o 
bună mamă, bunică și străbunică

SERAI INCEANL DOMVK.Î
o plmg copiii, nepoții Și strănepoții.

liimoiminlarca, azi. 4 octombrie 1991, ora 11,30, de la Bise
rica Evanghelică. (3100)

Lncliiul Vasile și M.iiioara, verișoarelc I.iliana și Alina cu 
adincă durere anunță încetarea din viața a lui

CARAMETE ANTONIE
Ii vom păstra nestinsă amintirea. (3085)

Colectivul Filialei ) leclrocenb ale l’aroșeni este alaiuri de 
familia Caramele Miil Ioana in greaua durere pricinuită de de
cesul dragului lor soț și tată

CARAMETE ANTONIE
Sincere condoleanțe familiei. (3090)

Colectivul I’icparației Livezeni eslc alături «le domnul di
rector Caramele V asile iii greaua suferință pricinuită de pierde
rea fratelui drag

< AR VMI.TI AN IONII:
Sincere condoleanțe. (31 IO)

COMI MOR VIIE

Un pios omagiu celui care a fost
BAR I HA EDUAllD (()<li)

le la a curul trecere in neființă se împlinește 1 an
Ajamihi frj regrete pentru sufletul lui bun și nobil. Soția si 

jjur. 0103/

MIMOffll HUOMII
preia boț ine adulte, tineret boț in, porcine și ovine de la 

gospodăriile populației, după cum urinează :
Petrila — 7 octombrie 1991, Vulcan — 8 octombrie 

1991, Uricani — 9 octombrie 1991, Bănița — 10 octom
brie 1991, Petroșani — 21 octombrie 1991 și practică ur
mătoarele prețuri de achiziționare ;

■ bovine adulte, calitatea 1 — 42 lei/kg, viu
■ bovine adulte, calitatea a Il-a — 38 lei/kg, viu
B bovine adulte, calitatea a 111-a — 17 lei/kg, viu 

TINI RET BOVIN
— peste 100 kg — 53 lei/kg, viu
— de la 301 la 100 kg — 48 lei/kg, viu
— de la 221 la 300 kg - 27 lei/kg, viu 

OVINE
B calitatea 1 — 40 lei/kg, viu
B calitatea a Il-a — 38 lei/kg, viu

PORCINE
— de la 91 kg la 100 kg — 80 lei/kg, viu
— de la 101 kg la 120 kg — 82 lei/kg, viu
— de la 121 kg la 130 kg — 78 lei/kg, viu
— peste 130 kg — 70 lei/kg. viu

*
Incepind din data de 1 octombrie 1991, magazinele 

abatorului Petroșani funcționează după următorul pro- i 
gram :

•— marți, miercuri, joi, țineri și sîtnhătă — de la ora 
8 la ora 16

— duminică — de la ora 8 la ora 12 > ...
— luni —• închis.

- - fy - ** ~ " «F» * * * ** " *•  “ n ’• »» - »» -

Cofetăria „SPORTUL" 
SRL Petroșani

strada Calea Romană nr. 23 
angajează;

— cofetai i-patisei i bine pregătiți profesional — spe
cialiști universali, cu o vechime de 10—15 ani in producție.

Salarii negociabile între 10 000—20 000 lei lunar. 
Telefon 42358.

Societatea comercială
Transport local Valea J.ului - SA 

Petroșani9

cu sediul in strada Iscroni nr. 3, telefon 13622, 43328 
oferă]

spre ținzare, pi in licitație, fonduri fixe aprobate pentru 
casaie, în baza Decretului 50/1990.

Lista fondurilor fixe, cu denumirea exactă și prețul 
«Ic ținzare, poate fi consultată la sediul unității.

Liiitația va avea loc in ziua de 1 noiembrie 1991, ora 
9, la sediul Unității. x


