
ACADEMIA
„Academia Română — cea mai 

inallâ instituțiune de cultură, înte
meiată in 1866 — a avut ca scop 
fundamental nu numai unitatea 
morală și intelectuală a români
lor de pretutindenea. Ea, primind 
in sinul ci reprezentanți și din 
Ardeal, și din Banat și din Bu
covina, svibf aceeași cupolă, am 
văzut necontenit, de o jumătate 
de veac, im igmea virtuală a 
României mari. Ea, simbol al 
aspirațiilor noastre, a izbutit să 
intreție flacără unui patriotism 
integral care nu recunoștea ho
tarele artificiale ale României, 
ci, săltind peste Carpați, înfră
țea de fapt pe cei care erau frați 
de drept. Ea, topind istoria su
ferințelor noastre seculare, a 
scos din zgura treciltu'ui, nobil 
si lamur, un singur suflet al u. 
nei singure ființe, al românimii 
de altădată și al românimii de 
totdeauna". Cu aceste cuvinte isi 
începe discursul Barbu Șt. Dela. 
vrar.ee;’. in 2 septembrie 1916, 
la împlinirea unei jumătăți de 
de secol de la întemeierea Soci
etății Academice.

Acum are lac sărbătorirea a 
125 de ani de la înființarea ce
lui mai înalt for de știință și 
cultură din țară — Academia 
Română. Se constituia pe bazele 
Societății literare române, fon. 
flata printr.un decret al Loco
tenentei domnești la 1 aprilie 
4866, devenită un an mai tîrziu 
Societatea Academică Romană 
și avind menirea de a determi
na o mișcare intelectuală in do
meniul culturii, artei șl științei 
naționale. Ideea unui forum a. 
Cadeinic are rădăcini mult mai 
vechi, încă de la sfirșitul secolu. 
iui al XVI.lea. de cind erudi
tul domnitor al Tării Româ
nești, Petru Cercel, cunoscător 
al vieții spirituale din I ranța și 
l eneția timpului, nuzuia să în
ființeze o „academic" cu paiti. 
riparea liferaților, pictorilor si 
arhitecților, invitmd in acest 
scop și cărturari francezi, itali
eni, greci. Momentul este sem
nificativ deoarece ideea prece
de existența unor prime acade. 
mii euiopcne (1635 — Academia 
franceză: 17113 \< ademia de
arte din Bei lin ; 1701 Acade
mia de arte li'.imua'ii; dinViena; 
171! Academia spaniola: 1725

Academia de silințe din l’e- 
lersburg ; 17 pi Academia re- 
gală de științe din Suedia: 1768 
— \, atlmiia i i'.ală «lin Londra; I iberin Sf A I IRII

AMINTIRILE VACANTEI
lin l» ACR

pilit ru • s i’.i' ' i ndonier at i< , la 
sfir.it <1 Iun . fo|e duna ite- 
licrc ACU clin Petroșani a I.upeni 
recomanda posesorilor d<- autotii 
i sirio (nt’înmiliri .hi m-mbt, 
Af'lll -ă so pie/inte tini timp 
P'-n'iu . Ie> Uiai i a revizi i iui b Imi
te .'liniile,

I’ amintim obligativitatea dec 
luării reviziilor tehnico in luna 
rit imn iti n nlai e j autotniisoiu
lui.

1772 — Academia regală a Bel
giei .ș.a.m.d.). Prin realizarea U- 
nirii Principatelor Romane, in 
1859, și crearea statului roman 
modern, sub Alexandru loan Cil. 
za, s-a creat un cadru adecvat 
pentru constituirea unui institut 
național academic, cu deschidere 
largă spre preocupările funda
mentale ale vieții spirituale a 
tuturor românilor.

Cind și-a inaugurat efectiv ac
tivitatea, la 1 august 1867 — cu 
un an in tir fiere din pricina unei 
epidemii care tăcuse imposibil,! 
reunirea membrilor convocați — 
Societatea Academică Romană a 
adoptat Statutul iii care se pre
vedea : „ Art. 1 — Societatea ro
mană, convocată la București 
prin decretul domnesc din 2 iu
nie 1867, nr. 5UI1, se constituie, 
iii puterea ari. X din regula
mentul provizoriu din 1 aprilie 
1866, iii Societatea Academică 
Romană, cu scopul de a lucra la 
înaintarea literelor și a științe
lor intre romani. Ari. II. Socie
tatea /Academică Romană este 
și râmnic corp independent m 
lucrările sale de orice natură. 
Ea singură se constituie ; ea iși 
alege membrii ; ea i-i adminis
trează fondurile ce le are etc. 
Art. III — Această societate se 
împarte in 3 secțiuni : a. secțiu. 
nea lilerară-filologică ; b. secți
unea istorică.arheologică: c. sec
țiunea științelor naturale”. I’ri. 
mul președinte al Societății A- 
cademice a fost f. Ileliade Ită. 
duleseu ; vicepreședinte —• 'ri

matei Cipariu ; secretar — Au
gust Treboniu l.aurian.

Așa cum au prevăzut vizionar 
llelavrancea și, mai înainte. A. 
Papiu — llarian sili Xenopol, 
Nieolae Iorga și A asilc l’ârvan, 
Ovid llensiișianu, apoi Ocfavian 
(■oga ori Mihail Sadoveantl, 
(■eorge Enesiu, I llcian Blag.i sau 
I ix iu Rcbrcanu, Ștefan lAlilcil 
sau ( amil Pclrescu si multe alte 
minți luminate, scopul final al 
Academiei Române a fost și este 
dezvoltarea culturii naționale, 
prin știință, artă, litere, prin 
perfecționarea limbii, „datoria de 
a consolida cultura națională și 
prin ca unirea sufletească a în
tregului neam”, așa cum spunea, 
in mai 1929. loan Bianu. < ovili
te care isi păstrează si astăzi, 
cind Academia Romană renaște, 
deplina actualitate.

Furata si abandonată•
In 1 I au ist a , dl. Umbri 

S.miiul din Petrii.i (slrada In
ilor V ladimi i csr ii, bloc 311, 
la a I l-i, a| >. II) a vazllt o 
pi'isiKina al siiidoiiinil o Im ic|e_ 
la pe imilul Jiului, Puia Ș.i a- 
ilinga acolo, icspei lix ul a di-pa. 
iul. Și-a dat se un i imed.it ea 
biciclela a I ost lui'ibi și apoi 
abandonata ..N-am nevoie <|< c.i, 
am un i, așa ca parubrișiil se 
poate prezenta la mine sa și.o 
ia”. a splts dl. Miliției. Mai H 
nexoie de alta mx ti ițic 7 ((Jlit)j
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COMUNICAT
din partea Ligii sindicatelor miniere 

libere din Valea Jiului
Liga sindicatelor miniere libere Valea 

Jitilui anunță pe loți membrii de sindicat 
că negocierile privind cele patru puncte 
din Petiția nr. 225 din 28 august 1991 au 
fost soluționate favorabil in discuția cu 
Guvernul României, in /ilele de 17—18 
iHit’trrt-Tt.c. ' s V - .te -

In consecință. Liga sindicatelor miniere 
din V alea Jiului declară conflictul de 
numea inclus si anulează greva generală 
preconizată pentru data de 2.) septembrie 
1991.

Detalii privind modul de soluționare a 
revendicărilor se vor primi la fiecare uni
tate prin liderii sindicatelor afiliate Ligii.

Semnează :

Biroul executiv al Ligii sindicatelor 
miniere libere Valea Jiului și

Comisia de negocieri: Miron Cozma, 
llic Torsan. Spiridon Simion, 

Valorică Matei, Dumitru Leonte

8

I Valea Jiului-la zi]
Știre de șoc

I .a I ,iip< ni, Iu cadrul gi admiți i 
cu progi.mi redus nr. 6 din car
tierul ' litorulni, și-.i începui at - 
tivitalea a dona grădiniță ger
mana din <i i a ș. Părinții 
interesați pot obține mfoi maț>i, 
pentru mscrieii.i copiilor, la fi
liala I ’ornniuliii Democratic Cer
ni.in, rlin localitate, slr.ula Lilia
cului nr. I sau la grădiniță nr. 6.

Pîin c a
I .a \ illcaii < te jale in ce 

priv esl,- < alitalca pinul. I .li
nie,a se ini'iaim.ulea la bi nimic 
și. cum ic ea șarja, '-o Și Vin
dea Numai ia, ai asa, constata 
ca ala1 a i i umemt.i lai immntrii 
c col a moale. Di nemi urat. 
Mulți iși pun speranța in tui i

I a i -o.ncepe lui cil' sa lai a 
pl. le . atlll" I ' a-i vezi pe aș'i.ll". 
Se voi bi b ia fiilllaiia Ini, Uliii, 
.illlena jal3 111 loialul I ost 1111 li I ,. 
boraloi de pitiș, i ,'-coletul io, 
Va începi' sa pl odii,, i peste < de
va zili \șle]»taii>. < 'oneili i’iița 
ii va trezi la r«11il<ilși pc alții 
(< !h O.) . . . . _____ .

A l'ost (leha/lit III \'i an 'la 
ristul amator" l’ompdm l'uins.i. 
Ultima , isprava" ,A <scioe.it 
I ’i'electin a judi țul iii ( 'onst.ail i 
(Doamne, e< zona i o mai li ia 
mas'.') iii „modesla" suma do 
766 1)0(1 |c,, elaboi nul o loaie vo
lantă cu nume devenii islom in 
presa românca' â: „Cili ie.nl (all 
( nrier, l in ii i i n-ax< ni'.') I’i, le< 
linii". Cmc vine la rind.'

Necazuri de gropar
l’ina in urmă cu puțin timp, 

in < unii ii 111 din \ nlcan exista o 
baraca din lemn, in cai <• : i opal ui 
iși țima un lleli. Exista, pentru 
cu, șubreda cum <ti,i, a losl da- 
i imală di vint. I )< atiim i, Alun 
leali Mircea, groparul, a umblat 
ba la primai ,e. ba ia cg, r eleu sa 
i se dea un spri|in pclitiii a ii- 
illi’.l alta. ('< dorește el -.înt doar 
matei iali-le n< ( e .ari 1 >, torța de 
numi a n -arc nevoi, Este stil, 
cientă m zona Morișo.n i I >eo 
i.'imdala a primit dual pronii nmi. 
Cu e.ire insă nu poți ridica o 
barată Poate num. < ind nu csic 
|irc.i lliziu. iei iiivați se vor in- 
dllple, a. (< <li. < >.)

< NU EXISTA FONDURI. 
Pentru anul bugetar 1990 s-a a 
locat de la buget suma' de 6 mi 
lmane Ici, insuficienta pentru 
lucrările prioritare care trebuie 
terminate și urgentate. In anul 
at esta suma este ceva mai mare. 
9 f!6t) ooo lei, in condițiile in care 
prețurile ui crescut de circa cinci 
ori. Posibilitățile primari i di-

i și cieu XL'inturi și fonduri sini 
minime, iui cerințele maximi'
A CENTR AI ..A 1 ICEUI 1 1. Sc
lut ri-a/a la centrala termica a
laiiuhii mthistria!, răcorii.ita și
lu primai pentru intrai i 11)
limițmne plna la tlala de 1 oc-
tombrie a.c. , existmd d, ci pre-
misele unei urm i.ild' in i lase.
iaburutoare, Im oui i, pt litru buna
desla-an ar. a proci su 11ii de in
vațămint. Bl TEI.II. Dm tima
mgir.l IDSIO nu a primit mei o 
butelie pe l a/a ora .ului. pl in 
primari: . Cel. 700 do cereri stan 
nemișcate a oamemi așteaptă, 
poale poal pi ' etnia all altei 
le va se x oi giabi și p nlru ono- 
lal'ea at < lor lei ințe PROMI
SIUNI. Ca și in anul tii'tul, ca 

i in alți ani ,a at uni exi 'a multe 
pionii mm, unele mal mari de- 
i lt altele peni i ii .edalt. UII una 
pronii- unic lat ută de RACI I 
Petroșani era m luna tri'cutii.
I are daca s-.n I, împlinii, ar li dm 
la plombări i gropilor, dar mai 
ales la marcarea zonelor <le t r< 
cele a copiilor. .A înt opul școala. 
D.u promisiunile imnul.

sfir.it
imed.it
scioe.it
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E TOAMNĂ IAR...
S-n sfîrșit vacanța. Clopoțelul 

n .«mat din nou, iar copiii și-au 
reocupat locurile în băncile șco
lilor. Mai mult, s-a terminat și 
vacanța parlamentară, iar sena
torii și deputății noștri și-au 
reînceput spinoasa activitate in 
camerele legislative — elabora- 
r> a viitoarelor legi spre binele 
țării, al tuturor.

Și, după o vacanță care a 
fost cum a fost, după un sezon 
estival mai sărac ca aricind, 
atît la mare, cit si la celelalte 
stațiuni arhiaalomcrate in alți 
ani. ce ar arca omul de făcut, 
odată scăpat si de grija conce
diului. decit să se reîntoarcă cu. 
noi speranțe la locul lui de 
muncă, să-si cadă dc treabă. 
Doar pini la grijile vacanței ur
mătoare mai e destul...

Ca întotdeauna, sfîrsitul con 
cediului oferă o ultimă plăcere 
— să admiri din fuga trenului 
care te aduce acasă copleșitoa
rele dealuri împădurite si cim- 
piile nesfîrșite ale meleagurilor 
străbătute. „Ce tară frumoaă 
avem!* îti scapă fără să vr i. 
Dar de astă dată în loc de con
firmare, aud o remarcă, rostită 
cu o voce răgușită, care semăna 
mai mu’t a reproș: „Dar cit nu- 
tem să ne batem foc dc ea' T'ită. 
domnule, gozul' Holde întregi 
an rămas nerecoitafe. Putrezeș
te griu-n cfmn’ Păcat domnule, 
mare păcat!" Răbufnirea inter
locutorului. un mosneout uscă
țiv, continuă: „Acum la pensie, 
am, primit si cu un hectar Nu 
știu, cu baba mea, rum să-l fa
cem să rodească mtii mult. Iar 
alții >:i bat for de vămint’ Si 
defa trebuia semănat anul pen
tru recolta anului vii'or. Voi de 
plinea noastră de mîinel... I tte. 
pe majoritatea supra tetelor ao- 
zvl r ntotsfănîn . Veri rmzul

domnule, vezi, bălăriile! Au 
năpădit, au sufocat totul, griul 
abia se vede !“.

Dar iritarea moșului, tîleul su
părării sale le-am înțeles abia 
in cele din urmă: „Așa este, 
domnule, și tn viața de fiecare 
zi: gozul ne mănincă. Cine să 
mai lucreze și pc ogor, in fa

brică sau uzină, cind pentru cci 
mai mulți grija de căpătii a 
devenit îmbogățirea. S-au în
mulțit ca niciodată șmecherii 
speculanții, hoții, pungașii. Nici 
nu mă mai mir că lumea nu are 
poftă de lucru, cind văd cum, 
cit de ușor reușesc să se îm
bogățească unii, lacomi de bani, 
peste noapte. Si numai din hoții, 
și pungășii. Rău e că au pe 
cine pungăfi, iar legile sînt în 
favoarea lor...’.

Și moșul continuă să-și tvr e 
năduful. Aș fi vrut să-l tempe
rez, să-l contrazic. Puteam să-t 
spun că e.ragerează, dacă... Dacă 
nu mt-ar fi slaruit tn minte 
cîtcva scene văzute, mai bine 
Zis trăite cu stupefacție, tot în 
concediu. Bunăoară, cerbicia și 
ingeniozitatea unor așa-zfși tu
riști, concetățeni de-ai noștri, de 
a duce, pe ascuns, peste graniță, 
diferite produse dc valoare pen
tru a le valorifica și a stoarce

bani; sau, rînjctul satisfăcut, 
după o zi de „activitate", al unui 
bișnițar care, după ce si-a adu
nat taraba improvizată în cen
trul unui mare oraș, 
nu reușea să-și vîre teancul d 
bancnote în buzunarul scurtei 
jegoase; sau insolența și nonșa
lanța cu care țiganii ofereau 
valută spre vinzare într-o piață 
agroalimentară.

Și mai ce? Multe altele, care 
nu puteau infirma ci doar întări 
motivația nemulțumirilor moșu
lui revoltat împotriva gazului 
de pe holdele în paragină și din 
viața de fiecare zi Si nu în 
ultimul rînd molima duohene- 
lor improvizate dc-a lungul ma
rilor bulevarde, degradante și 
generatoare de mizerie. Sau po
vestea a doi tineri abia căsăto
riți pe care febra nebună dună 
bani i-a împins la o faptă ab
jectă. Soluția pentru a cîștiga 
dolari au găsit-o ci singuri. îm
preună și benevol: o călătorie 
cu mașina proprie în 7’urcia, 
unde bărbatul si-a vîndut pe 7 
zile nevasta. Ce dacă timp de 
7 zile tînăra a trecut prin cal
varul tuturor perversiunilor și 
umilințelor? S-au întors cu do
lari!

Nu l-am contrazis pe moșul 
din compartiment. Nu i-am dat. 
nici răspunsul la întrebarea: ce 
mai aduce toamna, care abia 
acum încene?

Deocamdată ne-a adus bani 
noi, inclusiv bancnota de o mia 
lei. Dar si escaladarea oalonantă 
a preturilor, l’unna statului e 
goală, iar a nna-tră c la fel. I i 
Iarna ce vine, vom mai vedea. 
J’înă atunci vin alegerile, cam
pania electorală. Si ele vor 
spune multe.

Inn Dl firii

Piața agroalimentară Petroșani este fără îndoială principalul 
punct de Intilnire intre producători și cumpărători, balanța .jocu
lui" prețurilor și riscul indiscutabil cel mai mare de îmbolnăvire 
în masă a populației. Despre riscul sărăcirii cumpărătorului nu 
vcm nici o lege în vigoare, nici perspective de a se lua în discuție 
măcar pentru o zi, necesitatea ei.

Să începem cu începutul. în luna mai a.c. primăria municipiu
lui și administrația pieței lansează o comandă fermă către CONPET 
Petroșani (Trustul de construcții), al cărei deviz cuprindea execu
tarea urgentă a lucrărilor de vopsitorii, reparații, acoperiș, ame
najarea boxelăr de vînzare a produselor animaliere, faianțarea 
celor existente, placarea pardoselii etc. Valoarea lucrărilor se ri
dica la 8G 350 lei, care urmau a fi încasați de amintita societate.

Vai de... piața noastră!
După o singură zi de lucru, în care s-au turnat „ceva" betoane, 
constructorii au părăsit locul, angrenîndu-se în alte munci, pe la 
alte capitaluri, mai bănoase, întîrziind lucrările obligatorii, ceea 
ce a determinat poliția sanitară să oprească vînzarca în bală a 
cărnii de porc și de oaie, adusă de producători sosiți din Sălaj, 
Bihor, Cluj, Harghita, Timiș. în aceste condiții, administrația a 
luat legătură cu Liga minerilor, a căror intervenție a deschis dru
mul lucrărilor de amenajare a boxelor, halei, amenajarea subso
lului, a camerei de sacrificare. Pe fondul acestui curs, poliția mu
nicipală a răspuns și ea prompt, delegînd un lucrător și doi jan
darmi, zilnic, care, alături de fisc și poliția sanitară, întregesc aria 
de control pentru menținerea legalității, dar în primul rînd pentru 
vînzarca produselor de origine animală cu certificat de calitate. 
Dc ipre un gard de împrejmuire, cu intrare, control al proprieta
rilor de mărfuri, taxe de parcare și comercializare, deocamdată 
nimic, dar primăria nu este departe de o asemenea implicare și mai 
ales de rezolvarea problemei. Piața agroalimentară Petroșani tre
buie să fie o „farmacie" autorizată, care trebuie să funcționeze 
zilnic, cu program rentabil, cu răspundere și cu sprijin autoritar. 
Pentru că oricit ar vrea, administratorul pieței, dl. Sălișteanu. nu 
poate rezolva singur problemele multiple ale economici de... piață.

Dorcl NEAMȚU

POLITIE
xanHUBManaBHmBi

PKlNS L/X ILMP
Sora Lucian Cristian, din V il- 

cffn, avea un tnod original (că 
tot e la modă termenul, nu'.') de 
a opera; se Împrietenea cu unul, 
cu altul și se autoinvita la aceș- 
1 a acasă. Apoi răminca acolo 
P' 'te noapte. Așa a rc ișit să ciș- 
tige înerc-rrrea lui TI. și S.P din 
l'tprnt, sau a lui B C., din Vul- 
r m. in locuințele cărora a popo
sit Doar pentru cîte o noapte. 
P'-ntni că. a doua zi, flăcăul de 
17 ani o Întindea Nu ru mîna 
, i’.l De la T I a plecat cu bi>-

nuri In valoare ,le 16 500 lei, de 
la S.F. a luat ceva in valoare dc 
570 DM și alte „acareturi” valo- 
rind 5 600 lei, iar de In B.C. „a 
iinpuș at” luci ușoare dc .33 000 
lei.

în 1 ■. ptembric, pc cind se 
pregătea ,,s.o laie”, a fost reținui 
in gara Petroșani. Avea asupi a 
lui 17 000 Ici. Vroia sa meu că 
Ia distracție, Rifăc lndii-i pas cu 
pas traseul infracțional, poliția 
din Lupeni a reușit să recupereze 
90 la sută din prejudiciu.

Și handicapații sînt oameni
O CLIPA DE SINCERITATE
Marți, 17 septembrie, la orele dimineții, cei aflați în preajma 

restaurantului „r ina" din Lupeni au fost martorii unei reconstituiri. 
Pi o „guinsf. Constantin Viorie.i. 23 de ani. In prezența lucrătorilor 
de poliție, Costică, -paigator versat, a arătat pe viu. pas ci pas, 
cum și ce a făcut el cind. pătrunzlnd de doua ori prin efracție In 
re->t uraniul amintit, „a speriat" dc aici mărfuri în valoare de 220 
mu de lei.

De fapt, după rum aveam să alin, cele două spargeri de la 
•' tri-i" ml doar a palia parte dm „palmaresul" său C Viorica 
are la activ opi „găuri" date in intervalul I9H9 — iepkrnbrie 1991, 
in o nia ■ aiui i „s-a făc ui" cu iproape o jumătate de milion de lei' 
Le nu < , puns la timp, mai. mni că alungea milionari Stilul său
dc. || ■ ri: era - a al altor colegi dc breaslă: dădea lovitura și o „tăia". 
Orașe vizitat ; Călărași, Timnoa i. București. Tg. Miireț." Deși 

' ” don al i i autor al , rger ilor, de fiecare dată i se pier
dea urma. 1.. u-. a, mm -,e spune, să se dea la fund. Numai că 
« :i a durai piuă in L> septembrie. Cind chiar că i s-a înfundat. 
7 t reținut dc poliția din 7'g. Mureș, la solicitai, a poliției din 
Lup ni. L-ii adus dc acolo o eriiipă operativă alcătuită din cpt. 
Fug. n Zbc>ia, pil. ad j. Fai he Buiai. plt. Cric orgln Cloanță, plt. 
Vd<.:i>i Maițmru d sg. maj Marinei Mo anii Ei a, cu alte cuvinte, 
va,r,rlț; al nul ii \ ioiji , p. ciru că mai fu r ■ I condamnat pen
tru sparc'eî?.

In • • i .- • > ț i a-.iiiș ■ n locțiitorul șefului poliției, dl. cpt. Comă- 
noiu |. ț individul a măr turicit: „Ch, <'•, șef, d-jc aș fi liber, 
as șJi ti.m i tiăi c. Aș fi băiat cumind'*. Regrete tîizii? Lin acces 
d<- ance iit.il?? p.... I,d. Numai că. plnfl una dta, viori<ă este cer
cei :! in u si,lr I

ILibrnâ icali/.it'i de (ilicmglie Ol II

Asociația de sprijin a handica- 
paților „Libertatea" din Valea 
Jiului a luat ființă în anul 1990. 
Arc personalitate Juridică, fiind 
înregistrată la Judecătoria Pe
troșani, sub nr. 26, din 2J mai 
1990.

Asociația, arc în prezent aproa
pe 600 de membri cotizanți, din 
toate localitățile Văii Jiului ' și 
din localitățile limitrofe.

Datorită faptului că guvernul 
României nu arc posibilitatea de 
a finanța acest gen dc asociații, 
ne gospodărim din fondurile rezttl.

DISPARIȚIE
9

Sîntcm informați cu durere, din 
partea familiei Ciubotarii din l’e- 
trila, strada Republicii bloi 113. 
că a dispărut d<- aproape o lună 
copilul Nicokie Adrian Nițfl. ne
pot. în virstă de 13 ani, elev al 
Școlii generale nr. 6. Toate cău
tările și încercările de a fi găsit , 
an rnm.is zadarnice si roagă -I | 
p această cale, în< ă o dată po- ' 
liția, cel caro îl cunosc sau II 
vu<l să o anunțe urgent, la tele
fonul 50002, unde cel dispărut 
avea ultimul domiciliu.

late din cotizații sau alte donații 
primite. Spre bucuria și satisfac
ția membrilor asociației noastre, 
în ultimele luni, asemenea gesturi 
de omenie au manifestat o serie 
de instituții, organizații ți socic 
tați comerciale. Dorim ca. în nu
mele asociației noastre și a mem
brilor săi, să mulțumim Ligii sin
dicalelor miniere Petroșani, sin
dicalului FM l’etrila, celor de la 
distribuire i presei elin cadrul EM 
Petri la. cit i domnilor de la 
„Boutiqiie — \ Il.C." — I’etrila.
penii ti bimnvoin! i de care au dat 
dovadă, sine i n ajutorul aso
ciației. doi,,, . a imite sume in 
conlul no tm <• i i la CEC j e 
troșani 1 lli'ir. (V'-'ste
sume, precum ,.i dteii voi fi de 
mare ajutor pentu tclivila ■ a u- 
so< iației in viilor. De a .ein< nea,

mulțumim conducerii AUTL Pe
troșani pentru gestul de omenie 
de care au dat dovadă, în spriji
nul handicapaților, respectiv tran
sportul acestora cu mijloacele 
AUTL și tuturor acelora care, 
prin gestul lor, sînt alături de noi.

Pentru activitatea de viitor, in
tenția asociației este de a ame
naja ateliere pentru repararea 
protezelor, a încălțămintei orto
pedice, un atelier de pictură, îr> 
cazul în care vom rezolva pro
blema spațiului necesar. Orice 
contribuție benevolă este bineve
nită pentru ajutorarea celor ne
căjiți și uitați, dc cele mai multe 
ori, de cei s matoși.

N.igy STI.1AN. 
secretarul Asociației de sprijin a 

liaiidicapaliior „Libert.itea’*
V alea Jiului

Insula „Cinci case"
Dacă vrei să te plimbi seara, pe strada George Coșbuc, îți 

ti Inii'-, i- apărat, cizme rlc c.nu inc. Asta pentru ca din fata scării 
6. 1 blocului 2z\, strada 9 Mai, Petroșani, lzvorășl* și se scurge, 
frumos in Jos, o apă limpede de te și miri că așa ceva nu vezi, 
tumori nici la robinet. Oare nu sc găsesc în Valea Jiului niște pc- 
cialiști hidrologi, care să localizeze sursa și s-o capteze? Nu de alta, 
dar d.utî situația se „stabilizează", vom tivea, in curînd, In Petro
șani, insula „finei case", din strada G. Coțlmc . (Șl. C)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „ASTRA“ - S.A. LUPENI0 FIRMĂ PENTRU BINELE OAMENILOR
l

Pe noi nu ne sperie concurenta»
Cu numai cii-va luni în urmă, mai precis in aprilie, cînd a luat 

ființa, ca societate comercială. ASTM ' — S.A. Lupeni pleca la 
drum cu un deficit financiar de 1,2 milioane lei.

I.a sfirșitul lunii august, beneficiul societății însuma peste 1,2 
milioane lei. firma recuperînd deci și minusul și obținind și un 
beneficiu ce reprezintă cu adevarat modul în care s-a muncit și 
sc- muncește In toate compartimentele funcționale ale societății, dar 
a ai ales în ret aua de desfacere unde servirea promptă s| ritmi- 
. ta'.ea aprovizionării s.utesc oamenii de multe necazuri zilnice 
f-imnul director al Societăți. GIIEORGIIE MIREA ne spune cî- 
tev.â lucruri semnificative pentru firmă: “Am plecat de la ideea 
de a nu afecta cu nimic personalul pe care îl avem. Noi avem 15 
unități -i in cui înd vom m ii deschide una. Am păstrat toți oame- 
ii ! pentru ca ei ant ai no>tri și vrem să le fi. bine. A fost mai

■ ut, dar așa cum am crezut tot timpul și am încercat 
s -I con .ng< pe toți, nc-am re dresat și iată avem și beneficii 
Dau numai un exemplu, cifra de afaceri Pe luna august a fost 
realizată în pro..nt de 106 la sută. Avind beneficiu avem și po
sibilitatea de a ne dezvolta în continuare, căci acesta este gindul 
cel mai important, alături de grija de a ușura eforturile oameni
lor în a s-_- aproviziona.

Sigur, primim un ajutor permanent din partea consiliului im
put» nicițUor statului, din partea primăriei și a domnului primar, 
iar oiv-iliul no4.ru de administrație este deosebit de receptiv la 
n->u ?i de interesat In lărgirea colaborării cu toate so< .etățile. Pe 
no. nu ne sperie, ci ne bucură concurența și dm acest pun.t de 

vrvm să fim pentru oricine un concurent tenace".

I

• In fiecare zi unitățile apar
ținătoare de AS1 HA S V Luucni. 
intre orele 6.30 — 20 sini deschi
se tuturor cumpărătorilor: • Do
riți să aveți o masă bogată? Ni
mic mai simplu. Oricare dintre 
unitățile noastre vă poate satis
face această dorință. • In unită
țile noastre, fără excepție, a- 
d.iosul comercial practicat este 
cu mult sub cifra stabilită de 
guvern. • Grija noastră cea mai 
mare este binele oamenilor. In 
unitățile noastre veți fi serviți 
ru maximum de solicitudine.

Deși mai nou construită, uni
tatea nr. 12. condusă de Maria 
Maior a devenit jn scurt timp, 
mult căutată, atit de cumpărători 
din Lupeni, cit și din Vricani

I nitalca nr. I, condusă <le 1 u- 
creția Donciu șl ' iorica Donciu 
este pe bună dreptate una din
tre cele mai reprezentative.

Aprovizionarea -
Șefa biroului comercial, dom

nișoara Maria Katra, ne oferă 
dteva date de referință: valoa
rea totală a fondului dc marfă, 
de Ia începutul anului depășește 
173 milioane lei; valoarea mărfii 
aprovlzonate prin relații directe 
Intre ASTR A și furnizori din 
țară însumează 72 milioan--; lunar 
se lucrează cu 20—27 dc furnizori 
direcți din toată țara; pe lingă 
cel doi delegați perman nți, Ni- 
culina Ji?nu și Mircca Marines- 
c u, <> mare contribuție la as.gu-

secretul succesului
rarea fondului de marfa o au și

' J i ț i Dom iu, Ma
ria M licr, Nafalia Biignar, Vei a 
Scoromoslci, Victoria Borza, pre
cum Și gestionarii cu unitățile ÎT 
locație: Elena Monoi. Maria Czi- 
fra, Mihai Lung, Augustin Cacula 
ș Radu Cătălină. De un mare a- 
jutor ne este și mașina frigorifică 
proprie de 10 t., sofe-r Gbcorghe 
Stoica, mașină care lunar aduce 
un beneficiu de 120 000 lei pentru 
firmă; media vinzărilor lunare 
s-a stabiliz.it la 10 milioane lei.
ASTRA — SA I.upeni arc 10 u- 
niluți mari și altele mai mici, 
raspindite în toate zonele oralu
lui, car» pot oferi cumpărătorilor 
toată gama de produse ne,, -.are 
hranei.

OMENIE
Nenoroc irv.i din jude țul Ba

rau (e.it.e.irolalele inundații) a 
constituit prilejul pentru ca oa- 
r icnii societății — ASTR A — S.A. 
I upeiii să-și domonstieze ome
nia Pentru eei ciunt loviți de a- 
cea a c amilate AS1RA S A. 
Lupeni a oferit alimente' și alte 
ajutoare In valoare de pe .te 
130 000 lei.

Oimcnij sin' întotdeauna oa
meni, iar la VSTRA S. V. Lupeni, 
omenia este cu adf.’i ral omenie. >

Drumul sore rentabilizare
r

In linii .i| , ih- , dm l.l unii iți a ASTR \ S.A. — Lup. ni da: 
3 dai Hulubii-, iri-.e. n ni n-* 1 l-l,.'. J la sula; la data dc 30 au,,n-.t, 
■ im I uii'i:li. II >-i ai o,. ■ abile, pioi.-ulul I efi. i. nț-f fund I, 
''î.31 '■ uia. NT'in i o,in. -mior a <Li1 ri al, ; ina.c.i nul nr. I (ges
tionar laic ri-ti.i DOfi-'iii), bi-m-liCiu .IlaOlIO Ici, nr 10 c -'.lionar Vic
tor a l’or.-n. bea ii m 2ăi ilild |ci; nr ] 2 (g< .|,i ■ p ăi.uia Mimi), 
I ■ 'I lain l.illlili.i lei. nr I (Marii Czilr.i) I IO 000 b , iii. (i iH.i-lli 
Cai il-na) 3.1 ot-.i ii-i, ni- 0 d na M,.n ) lli ini,:- |- ; I (Mârioa-

O unitate bine aprovizionata 
este întotdeauna ne l>l ai al c iiiii- 
păi .'dorului. Iar iiniialea nr. 7, 

co'iclns.ă dc Vcra Scoromr lei se 
bucură de pilită vrenir, dc a- 
prcc <cri din part'-a t unipăi Mm i- 
lor. Și acest lucru pc hună drep-
I dc. I’c lingă un fond <b- marfă 
bine oiganiz.it aici so ,r;a-<-t< -■
o servire i-r |:--f'iiin ă pentru 
cticnți.

l’.i , . 'i i '-atir 1 lă dc 
Ghcorehc CIDSV VSA 

Sorin OTItl A

la Amlimj 22 0.10 1 nr 13 (Augustul Caciila) I'- 000 I,
I > ,ai o ip'i'mn unii, it • in iu abil i, dm c m ' < a i-

lil.lî.’i la p, .,i .-a ori'ului si nu iii" di-.f.i- el e, din ii- ' dc cum- 
par'foii .Șj mai imn- rî d a si talii ițea panii o fi cum
' I ii ', lumea ar 1 i ma> niulluni i.i.

Ml UITAȚI!
' Magazinele Societății comerciale ASTIIA SA Lu

pe ,i stau zilnic la dispoziția dumneavoastră.
H In fiecare unitate, găsiți o bogată gamă sortimen

tală de produse de marc utilitate pentru hrana dumnea
voastră.

■ Servirea promptă, solicitudinea și respectul pentru 
cumpărător sint calități fundamentale pentiu personalul 
nostru.

■ Vizitați zilnic magazinele noastre și nu o să aveți 
ce regreta.

■ Adt? aii-vă cu încredere magazinelor noastre și 
problemele dumneavoastră dc aprovizionare vor fi iczol- 
vatc <n operativitate.

no4.ru
stabiliz.it
oiganiz.it
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FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

O zi aflat i '■ub iinpeiiui pofte
lor neîmplinit'.-. Uneori ceea 
se dubîndeștc prea Ușor e mu 
scump plătit...

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Anturajul insolit, în c re vi 
complăceți, va rămine cu □ im
presie falsă despre dv.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Nepăsarea dv. față de eveni
mente are la bază o percepere 
eronată a locului in care vă a- 
flați. E posibilă o rocadă umi
litoare.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Din punct de vedere psihio, 
astăzi sfKteți intr.o formă exce
lentă, fapt ce nu va trece neob-

HOROSCOP

servat de b persoană de sex o- 
pus.

,* • CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

" Partenerul conjugal a redes

coperit niște cărări mai vechi. 
S-ar putea să se lase cu păruia

lă,
1 VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)

Se înceaică o punere la punct 
in tei meni duri. Acceptați dia
logul, dar refuzați compromisul.

piș»
(19 februarie — 20 martie)

Gel căruia îi strălucesc ochii 
In noapte nu e totdeauna lup — 
uneori e xulpe...

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

>
Sinteți eroul zilei, la locul de 

muncă. Acasă vă așteaptă o 
deziluzie nuntă, urmată de o 
„consular, nocturnă inegalabi
lă.-

cu sediul in Lupeni (Bărbăteni B-dul Păcii nr, 7 /\) 
vinde en-detail la magazinul fit mei aparatură audio 

y diversă, precum și

TELEVIZOARE COLOR 
marca BILTON GLORY

— PAL SECAM

— Telecomandă cu infrarosii*

— Normele CCIR și OIRT

— Intrare AV
(monitor)

— Afișajul comenzilor pe 
ecran

A , *• As, . M
Iii funcție de cursul licitat al dolarului, fitma își re

zervă dreptul de modificare a prețului in cazul creșteiii 
valorii acestuia.

Prețul actual este de 71 000 lei și va li reactualiz.it 
la fiecare început de săptăniină.

Pentru cumpărătorii din Valea Jiului transportul la 
domiciliu este asigurat de firmă, fiind indus m prețul 
televizorului. Programul magazinului este permanent.

Cine nu cumpără astăzi, miine s-ar putea să iegretei

MICA PUBLICITATE
\NIVERS \RI

ACUM cinfl prinzi cui dc-al 2-lea trandafir in buchetul vieții, 
dragă Jilaiii Georgc din Urii.mi, părinții iți urează „La mulți 
am 1“. (2893)

DEC I SE

lămpii lui Neag
scoate la licitație, în data de 23 octombrie 1991, un tractor 
IJ — 650 casat.

Licitația are loc la sediul unității, la ora 10.
Informații la telefon 60136.

ACI „Valea Jiului“ 
SA Petroșani

Prin ACI „Valea Jiului" SA Petroșani
— la cele mai reduse tarife, economisind timp și bani, 

puteți rezolva orice problemă de proiectare în domeniul 
construcțiilor

— vă așteptăm; apelați cu încredere la serviciile noas
tre

— telefon 44770 sau 42721, strada Avram lăncii 
12/13 c. (2871)

Societatea comercială
ARBEMA S.A. Arad

3

I
Calea Aurel Vlaicu nr. 270, telefon 966/16850, în 

cadrul acțiunii de fundamentare a programului dc produc
ție bere pentru trimestrul’IV 1991 și anul 1992, prospec
tează piața și în județul dV.

Cei interesați în desfacerea berii prin unități cil ca
pital de stat sau particular, sînt invitați la sediul unității 
în perioada 20—30 septembrie 1991, pentru a depune co
mandă și pentru negocierea prețului.

Prețul de Iii rare actual: 20 lei/sticlă, respectiv, 3 100 
leidil la berc iu butoi.

Livrarea se face în ambalaj (sticlă și lăzi) la schimb.

4

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Astăzi aveți darul de a stimu
la apcli'iil și-Minl, inii.un mtu- 
raj nou. ( >ns< iuțelc ar putea 
ii plăcut'...

CI MENI

(22 mai — 21 iunie)
!'♦

E important a va faceți sim
țită prezența iii Cit in»i multe 
loc ui i.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Indispoziție trec.itoaie, cauzată 
de abuzul de stimulente. Nu în
eci câți V stopare brutala

j ' leu
(23 iulie — 22 august)

Rivalul dv, are un atu in plus, 
dât mai putina iiliililat< Vina, 
ți.l r” -.ejilc'

MARSAI -
TIIIESZ.KES Elena mulțumește celor care au fost alături <lc 

ea in greaua suferință pricinuită de pierderea mamei. (2891)

IMUNA B\DIR anunță cu durere, încetarea din viață a ma- |
mei sale

II \l)l 11 EI.I.NA
1 nmormiiilaica, duminică, 22 septembrie, ora 1 1 I

(’OMI MOR \R1

CU VINTEI.1 nu pot < xprima durerea ce-o trăim <1 cind 
d< .linul nemilos a răpit-o irum un an pe buna și minunată noas
tră soție și mama

ANGHEI-. HUNA
Amintirea ei va lămine veșnic iii inimile noastre îndoi erate. 
O plingi m mereu soțul Violei și lii< i Dorina. (2828)

AU TI’EUUT ti saptamiiii de '.lud nea păra-it pentru Io* 
denumi, lir.iml nn gol me n in inimile noastre m-pi ețuitul nostru 
soț, tata, soi i u și lumii'

KAliDOS ANTl )N - S.VI I
Dumnezeu sli-1 odllllieasi a ' (2891)

SE ÎMPLINESC fi saptămim <k tind ne a puia.it. lă.ind iii 
urm i Ini multa tii'.l'li- bunul nostr u 'iim1i.lt i unchi

KAI’.DQS ANTON-SATI
li vom paslra it t'/ir-a iminliri i I imilia Pă-.traV' mu (289ă)

prin Șantierul Valea Jiului execută :

— Activități de montaj instalații electrice de automa- 
tizăii și telecomunicații

— Puneri in funcțiune
— Activități de servite automatizări
— Confecții metalice

— Verificări și reparații metrologice

- Verificări PKAM

— Montaj instalații de supraveghere, avertizare incen
diu și efracție

— Asistență tehnică la instalații electrice și de automa
tizări

Adrcsați-vă la telefon 929/13673, 43852 sau I.upeni, 
telefon 6097 I.

Retlncfia si .itlniinisha(in t Petroșani, fctr. N. Bâleeseu, nr. 2 blrin.ini- — secretariat : 11GG2,
Țipai lil ■ Tipografia 1‘efrosJni. vtr N Hali esi-u tir 2. Tel 11 iGă.

secții l 41GG.U 121G4

reactualiz.it
puia.it
iim1i.lt

