
CINE NU MUNCEȘTE, NE MÂNÎNCÂ! (Proverb

Se oarcinteaza prin leț>C 
ordinea publica

l'.u bim< ului României a apro
bai recent o deosebii <lc iin-
porlanln, ciu-c prevede sancționa 
rea faptelor de incăli are a unor 
norme de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publici'. I.igc-i 
promulgată de Președinție ;1 in
trat iii vigoare din data de 7 oc
tombrie. Iestul legii prevede 
sancțiuni aspre pentru faptele 
antisociale. In avesl fel se înlo
cuiesc IRiielilI l.",3 din 1970, De
cretul 76 dili 1975 și alte acte 
normal ive.

I’e marginea acestei legi ,>i« 
purtai o si -uită disiuțiu cu dom 
nul m nor Joau Divid. șeful Po
liției municipali'.

— Domnule maior ce ailihe 
nou această lege ?

— I.eijea nr. (.1 se infera la 
sancționarea triplelor antisocia
le. I. de tiu instrument de luci u 
Ciire devenise deosebit de nece
sar in contextul in care s-au în
mulțit faptele (|, tulburare a 
oi dinii și lini ,Iii publice, nu fi _ 
numenul infracțional cunoaște o 
ie'rud' scenții puternică îndeo
sebi in tindul tinoiilnr. Legea 
ede gindilă penii ii d proteja 
populația — pe oamenii cinstiți 
— <!'• râufâi lîtori. Iii cei'a c*- rie 
plivește pe noi toți cei cuie lu

cram in poliții', legea pe dn drep
tul sa acționam astfel meu să 
pr-venim încâlc irea normelor de 
drept.

Nu v ic au sa nui refer prea 
mult la aspectele coercitive. Noua 
lege esțe gindita a instrument dc 
educație < ivie â. Desigur, insă, 
<<i nu putem 'da impasibili in 
fața i.iill'ii. Iri acest context citez 
.ulii olul 1 din in caic se
■pune. ..Pentru asigurarea cli
matului de ordine și liniște pu
blică necesar desfășurării nor
male a activității economico și 
social cuIIm ale șl promovarea 
unor relații civilizate în vi.ilii 
cotidiană, cetățenii sin| obligați 
să aiba un comporlamenl civic, 
moral și responsabil iii spiritul 
legilor țării și al normelor de 
conviețuire socială”.

D*' altfel aceasta este argu
ment.iția noii legi aprobată de 
Pai lamcnt, m < u e -a avut m 
vi-dei*' i.’ai antal e.i tul iii or di epțu 
iilor omului.

NO I 1 Kl.l» \< | II I — In zi
lele următoare, eșalonat, vota 
prezenta detaliat capitolele legii, 
care este de un Iar" interes ce 
tâțencsc. - ,
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„Armonii51 noi in concertul poiiik
li* zoluțn ale Consiliului de Se

curitate al Națiunilor l'nite și o 
'puzderie dc acorduri dc încetare 
a locului n au pus capat, ani ln 
;ir, luptelor‘viol', nte dintre l'rai - 
țiuni polpice și miliții rivale din 
J iban, alimentate du pali-dmn ni, 
Damasc ,-i Israel. Dcotir.-ic nu 
auream nici tirui ile artileriei, 
nici bombardamentc-b-, totuși, 
eram îngrijorați ca p. - a inulți 
oameni au murit și se di trugea, 
din interior, o țara pro-j--r.i, pur
ta a Clientului Mijlociu.

Dc clteva luni teatrul lazboiu- 
lui civil - a mutat in Europa, 
la vecinii noștri dm uri-’, est, in 
lugodavnl, ln cale statele lcde- 
rative și-au deci.nat indepen
dența dc Belgrad. După un mo
ratoriu, încheiat in 2j iunie.
Croația și-a proclamat indepen
dența, 11111*1 stabilit, sub presiu
nea Consiliului Europei și ame
nințarea unui c-mbargou econo
mic, un nou acord de încetare a 
ostilităților, t il și cum va ii 
respectat vom vedea. Smt linele 
similitudini cu c a fost m Liban 
deoarece un război mt'".tin este 
întreținut intotikauna dm exte
rior prin felurite mijloace doar 
presupuse.

Insa nu aceste elemente îmi 
rețin, acum, atenția, ci cu totul 
altceva și anume ce s-a petrecut

la noi tlupă a patra ediție a des
cind. i ii minerilor in București. 
Din luările de poziție de pină a- 
cum, am în vedere îndeosebi pe 
dl. Silviu Brucan, analist incisiv 
rlintl lecții pîna nu ni mult timp

in urmă, deslușim foi marea unui 
consens n.lți >nal, ce a ce este un 
moment deosebit in u itata viață 
politica dm România. Cu toții 
sintem sătm de violența, staiea 
de apatie nu este dom o caracte
risticii a I in uredenilor care, c 
adcv.ir it, au văzut <1- tule lu
cruri si poate au mț I* 1 multe 
din feluritele c'.pciiențe care 
le-au înșelat așteptării . Dc la 
strategia străzii, cu consecințe, 
s-a văzut, imprevizibil*', ajungem 
la un punct de vedere național 
și democratic.

Se zice că înțeleptul învață d 
experiența altora. Din ceea ce 
petrece in fosta Iugoslavie — ui 
de, daca nu se calmează confli 
tul, se amenința cu o interveni 
ca in Golf — am tras, în polit 
că, destule concluzii doar la r 
vel teoretic. Abia după violenț 
le din București bărbații politi 
constata, oricit de ireductibi 
sînt analizele și concluziile, ta 
tica și strategia spre democrați 
că ei sînt romani și au o dator 
pentru țară. Mai bine acum de< 
m ii tirziu. Rîvnita concordie n 
țională s-a realizat numai cu t 
preț enorm deteriorarea presl 
giului României și infima crec 
bilitate internațională în stabi 
tal* a politică și economică.

Cu multe eforturi vom rccîș1 
ga încred rea. dar importa 
este că altfel ne înțelegem și al 
speranțe sînt pentru consolid 
rea democra' iei care coboară d 
culisele politice intolerante pri 
tre oameni și se discern, cu re 
lism, consecințele unei steri 
lupte politice și feluritelor scen 
rn, ca și așa a revenit mod.i lc 
Octombrie a început cu sunete 
concci tul politic.

Tibcriu SPATAKU

j „SFINTUL
I I s-a zis la început liberă.

I* Apoi, .1.*', a lost bag.it intr-o
paranteza. Închisa, și, cum 
orile an oricine care este ln-

Ichis nil se mai vede, așa s-a 
intimplat și cu „l.“-ul nostru.

• Am rămas cu T\ It I sau 2.
I J.i noi doi-ul este, dioc.imda-
| la, inaccesibil. Aș i ca ne (ne)
, mulțumim cu „unu". Și pe
| cine v. zi, in momentele dc-
■ grea cumpănă, ca apare pe
I oglinjoara h rmecala. cum a
I lost in septembrie 7 Numărul
Idol m ierarhia acestui mijloc 

dc (dez)inlormarc m masă :

I domnul Ein.niuel Volei iu. Por
nit nevoie mari- a apere fra
gila noastră demnei atic. Și o

i aparii atit d< strașnic incil 
Inii-i da pol ibilit ițea interlo

cutorului („pentru că, llll-i a- 
șa, v-am primit aici sa di*.cu

| tăm deschis") sa spună <c arc

Ide zi-.. II intiorupc, u ia vor
ba din gura și. piuă la uima, 

I totul se translai mă in mono-

“ DE LA 'TELEVIZIUNE
iogul domniei sale, lut* ies.oi
le sini insa tran-foi marile 
prin care treci domnia sa. 
Cltid discuta cil o persoana 
sub lungul sau, tipul este pă
truns de o prolunda indigna
re prolct.na. Se zbate, vine 
iu argumente dc care și unui

Accente

elev i-ar fi rușine și, pinii la 
uimii, cel in care discuta — 
dină c mai timid — se da 
bătut. Alta oslo insu situația 
< ind sta la tal laie cit poten
tații zilei. Atunci e ca un mie
lușel. El este cel care pozează 
nilr-iiiuil care de-abia iși 
inii inge timiditatea tu loc de

întrebări, arunca Hori. Si, 
lli.aline, rit de mult se minu
nează le i a .puie urile savan- 
t. pe rare le piimcșle! De 
al ia aplica să le noteze ca 
sa-l Ile ghid Șl călăuză in ac
tivitatea de zi cu zi. Cea de 
la fi l"\ iziuno, dcagur, pen
tru ca la afaceri are el ghi
dul „M* rcato".

Imi închipui cu, de Clnd 
tot si cere scbimb.IT. a condu
cerii t•• r viziunii, nu mai are 
somn Și ii d in dreptate. La 
v ii ■ la Im. ca iepurii i sportiv 
de radm, e mai greii. Nn i i ’d

ca tinerii li vor tace loc m 
vreo cabină. Nici cu știința 
artelor nu o - t.i mai bine. Alt- N 
fel, l-ar lua domnul RăzvanS 
I heodorescu șt l-ar face ghid ■ 
intr-lin muzeu cu specimene 3 
preistorice. Dar tare mi-c <ă. d 
acolo, vizitatorii 1 ai confun-“ 
da cu vreun exponat.

f Jieoro/t

scbimb.IT
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l.a ,,Dc vil" S.A. — lili.il.i Pe
troșani, — a se rin F.ibii<j de 
produse ho late — stăm de vor
ba șt nr minunam di cele re 
niizim, i’J doamna Marusia C.l- 
z. una. șefa imitații, lata ce am 
.. . „Am ajuns d- i îsul rîsii.
ini, sa aducem fapt* 1' din zona 
lli.c: — irca "00) <1<? lini zii- 
m<-, la prețul <li- achiziție de 11 
lei litrul — și de la l-Jjduș — 
lîlli’O de litri pe zi I i prețul de 
. ifzrde de 17 lei litru) ! \cc is
ta. în condițiile m care trăim iu
ti-o zonă m,i...oiia, unde se cresc 
duiiiijio, la.tlt sJt,; p.ișuni, unde

„Vacile din Valea Jiului dau 
lapte puțin" — zic unii. De ce? 
Pentru ca, în pofida eforturilor 
depuse de primarii prin servi
ciile specializate, de a asigura 

tauri selecționați, care ar per
mită? creșterea producției de 
lapte pe cap de vaca, ui medie 
i ii âo<) de liti i anual, producă
torii, din motive do neînțeles, 
prefera sa creasca vite cu produc
tivitate ma a. Noi cu anim.de. 
noi fără lapte, hiinza. unt și 
«ilt. le!

deza gaiș la p te, untdelemn și 
v III.

Daca III Zilele de l.ilni, Mlolcll- 
n ,.i \ moi j praznn m vreun sfinl 
m u e, însemnat iii calendar <11 
<i urc neagră, inincam untdelemn 
și bem vin. iar de va cădea 
hramul bisericii sau saibătoirc 

însemn ila in calend n cu cruce 
roșie, aluni i d> zlegijm i la pește. 
Marț a și joia mim.un pește, 
unt l.'li iun si bem van. cilul cad'' 
in a este 'zd vreun .fini mare, 
Iu intui, sau sărbători cu roșu 
(despre zilele acestor sfinți și 
despre aceste sărbători s .iii așe
zai însemnări deosebite, pe cmc

i Ic ca’ițj la ../ lele posturilor 
in < aii niiiicani untdelemn și bem 
vin", precum și la ..Zilele postu
rilor l n cal e mim am pește".

în ziua ele .. \ iun" ■■ mân im ă 
Im m.o ’.ir.i si anume: gria fiert 
îndulcit <u miei , poame, covrigi 
•au Iulie din faină, răci <u -.<•- 
muiț< a aiun.it Danul proorocul 
• i ■ i li oi linuri dm liabilon, 

< <ii<- au închipuit mai inamic 
— N.ișIcksi Iui lfris(,os.

avem cenbe de culce'..ire a lap-
ierni, unde . 1 >in Valea .lltllli
-e [uimește s.|> .minai la fa
bli-, <1 .miei.: a" . Ul.țlt. de de
l.>—20 dc litri ?’ .Xu e giumâ.
Saplamin.d — )•> litri- Cauzcie 
sin» multe, l.du < l’i’i.i.

linii țărani ws-‘.■'le-.ză că nu 
r e rentabil sa ofere laptele fa- 
bii'ii. Apreciază piobal’d, ca 
< c mai ușor sa bați drumurile, 
să vii la Petrcsam -au in alte
lo.al'ta’i din ',.ili>;i Jiului pen
tru a vinde iljf-t laptele la pre
țul de... 1----h' lei. adică tot ci
li! cil ar primi și <!• ia s’all. In 
l> si ,.piar«ta" «> Ol a ia centrul

Posturile în cursul anului
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Bc-ria Ortodoxa de Răsărit 
li rilduii pen'.iu di i |zt< rc-diiu ioșu 
ci '■ i in . anumite po-.tiu i.

Postul N.i.t'-iii Domnului 
sau aț ('rai iiinulu', .nași ne da 
putința i iii ații ii tril) ești i .u- 
flelesli l'.| închipuie aiunai'.i <!<• 
p.iiiuz..'<.i do zile >i protonului 
Moi-a, țin rum și postuț p iti ii- 

inlor din viili'mi iT--.cam.nl. După 
< ii.n a1 eia așteptau venii ea Im 
M< aa <11 post -., illgâciline a a 
v iiivinr a aștepte ere Imn > 
ș.< ml nnpi r. pi In a junai e pi 
„f uv iotul lui Dumnezeu", nas: m 
lin Pci io.ir.1 Mari a.

\ci_ po.f țlllo II) (|e zile: de 
I i I.T Noienibr.e |a ?.*> Decembre 
I.a-am s< . in -aia Slmlului Fi

• 1 p, la II N' a'rnb Dea .n e.e.1,. 
Zi . ad<- Mo- iii a ..iu \ m -, c.i 
in< i'pcm postul i., .'•iij zilei d.. 
1.1 N<> mbr Po Iun d. ■: <aim. 
oii.i i b: inza f.ilii' i. Mici- ine,i 

Vuioi.i mi: ani lmi.it larii 
lin 'oaie a fără v m M irțisi și 
.Io i ■ d -zl< ai'.i la untdelemn 
și vin, iu SimieTia i Duminica, 

de colectare, pierd 5. Curat ren. 
labilitate. Alții, tot așa de între
prinzători, gîndesc că este mai 
bine să cumpere cu banii 
ciștigați din vînzarea 
laptelui, unt și cașcaval din 
ma;' zinc ! 23 de lei pachetul de 
unt. Alta afacere „rentabila"! 
și in sl'îișit. cea J■■ a treia cauză:

— Lapte, mamă!
— De unde?

r
*

Guvernul a emis in ultimul 
timp mai multe acte normative, 
care sînt menite să asigure a- 
vantaje mari celor ce livrează 
lapte fabricilor. Cel mai impor
tant este Ordinul 40 dm 1991 
Numai că. pe de o parte, acest 
act nu este cunoscut, iar pe de 
alta. < sie ignorat. Cine păgu
bește? 'foaia lumea.

Revenim la „Devii" S.A. — 
secția Petroșani. Fabrica este 

rentabila, se stă bine, valoric 
vorbind, cu pioducția — ma: fă. 
D ir ar [iuțea fi și mai bine. Și 
aceasta, țirîn eliminarea cheltu
ielilor suplimentare, antrenate de 
transportul laptelui, din alte lo
calități la Petroșani. /Aceste no
duri nu sînt nici pe departe o 
pledoarie pentru forțarea contrac
tării laptelui cu statul. Produ
cătorii a.i dreptul firesc de a 
face re doresc cu produsele lor. 
Dm sa r fuzi să cișrigi m.ii mult 
si mai ii-or, să refuzi rentabil i- 
area pr.jpi ici munci — este o 

mentalitate caro mj mai are ce 
cabla. Dacă vrem să ieșim din 
criză. Altminteri, vom continua 

a risipim cu dreapta ceea ce. 
cu chiu, cu vai. adunăm cu 
stingă, cumpănind mincare d< 

la alții, inclusiv clin import, si 
a jutindii-i pe ăia sa pro-per-, -i 
nu p<- noi.

Ilm.ițiti \1 I X \NDRI St ti

Și totuși» există

S c î r ț î i e,
Elimin.iii.i dc la putere i u- 

iiiii membru de baza al nomen- 
clalurii — l-am numit pe dl. 
Pi-tn- Roman — este un lucru 
notabil, dar el nu poate rămine 
singular. Poporul român s-a ri
dicat in l!t|>9 nu doar împotriva 
unei sau unnr persoane, ci îm
potriva unui sistem care se con
tinua. Sini de a dreptul ridicole 
afirmațiile lostulin prim minis
tru. < a dinsiil a renunțat la lolo- 
lml și patul călduț „dm consi- 
ilcicnte morale". Nki un comu
nist ori neocoiumiist nu a renun
țat l.i putere, din cauza unor 
scrupule morah'. In fond și la 
urma urmi lor, nu doar un pel

inul sau altul silu.it la virilii 
IIIIIIIIIII lai iii ii, se clatină Intre,'.lil 
edificiu al FSN — riTugiu maicii 
al -evuri to-.i< tiv ișl.lor — împă
nat p< ici pe colo iu oameni 
cm iii, dar b i ibil de înșelați, se 
< lezagregă, îmbucâtațește.

încrc derca acordată la 20 mai. 
r ci formațiuni s-a evaporat. 
Dl. Iliesin spunea intr-o confe
rința de presa ca peste Hi mili
oane de alegatori i-au oferit su
fragiul lor și in virtutea acestui 
fapt, dinsul lamlnc do neclin'it. 
Se Vede ca <l-sa a uitat Ol'' u.a 
cunoscut niciodată o brunii d» 
istoric : nu prea demult un pre
ședinte al Statelor Unite a los. 
denii dm cauza amestecului in 
aseultarca și înregistrarea lelc- 
loanclor partidului advers, or 
dacă dl. Ilicscii ar doi i un exem
plu mai . apropiat geografic, 
iată I pe al comunistului Ml.i'le-

In \'.d< a țiului. Dl. But ulcsi li V., 
trista pi) Iii a intolerantei poli 
ti<e, om cai nu demult invirtea 
ciomagul 11 iv iiiI ilațn împotriva

nov. CTe sa laccm (l<uâ lumea
propusa nouă de preși»' lint'le
comunist , mi ih‘ conx iii<‘ ’ Nu-i
vorba, mai sint și dte , .efigii"
c omunist r, «ii (arul loc nu este
nici pi inii 1 ■ ,<’ găsesc,
lată, ce ni.il C.llllel III f iHulea
mesei, < lî, bol i \ it 1 nll.l lenko,
zi . Bli Iu I. .11111 1) II <11. M arți.m,
om < u o Iun :a ,i ACI .1 bio-
pl.lllp (f .’iir isto < uniuni 4;i . ’ A-e-
nviir.i c x<-mp|o se ) ;i‘.rsc ■ i aici,

fValea Jiului - la zi

• Fiecare zi de sunbata în
seamnă pentru orașul Vulcan, 
ceea ce vinerea este pentru Pe
troșani. fir dacă se intiinplă ea 
această zi să coincidă cu una de 
salarizare la E. M. Vulcan, bil- 
cinl e și mai marc. Da, dincolo 
de faptul că marfa esle apreciată 
de producători, mult peste va
loarea reală, se constată neper- 
mis de multe încălcări ale legis
lației. Pentru că, din nefericire 
pentru noi clicnții, nici unul din 
vinzătorii de pe piață nu au au
zit de Legea 12 și astfel se în- 
tilnesc la tot pasul „privați" nea
utorizați, „măcelari" cu carnea 
c'cpusă la discreția muștelor și 
bișnițari cu marfă al curei ter
men de garanție este de mult 
expirat. Cil toate acestea ci își 
desfășoară nestingherit activita
tea comericală. Oare, adminis
trați i locală, cea a pieței si mul
tiplele organe de control nu vad 
toate acestea 0

• ll.ila pieței agroahmentare 
din Vulcan este in reparații. A- 
cc.st lucru a provocat o restrin- 
gerc a spațiului do expunere 
pentru producătorii particulari. 
Faptul că suprafața exterioară a 
pieței nu depășește CO mp, a sti

opinii

s c î r ț î i e...
oricui nu era de părerea lui. în 
vederile d-lui Butulcscu, ceasul 
universului trebuie potrivit după 
ornicul domniei sale. Plin de o 
sudică fervoare, lidica osanale 
„președintelui meu", parca aces
ta i-a dat viața, l-a alapt.jt și 
crescut. zXcum, după evenimen
tele de la București capii majo
rii.ii i. ori mai bine zis fost ma
joritari. caută scenarii... Orice și 
oi ii ine osie dc vină, minus n< o- 
coinunismul aflat înea ia putere, 
Nn au fost de ajuns douăzeci de 
Juni șmecheriile, falsurile, min
ciunile, mașinațiile... Conduce
rea comunista este tot acolo 
unde1 o știam puhoiul de ac. 
tiv isto- .ecuristi in parlament si 
alte organe. Recentul interviu al 
ex-pi emif.Tiilui plin -.'ic ios si des- 
llnat, c mt.i v mov ați la nivelul 
virfmilor — vezi dl. bolșevic 
Bardenko. Nu.i nici un necaz ca 
lupii c mușcă intre ei, d ir ches
tiunea „scenariilor de jos". a 
„scenariilor de sns“ arata cit de 
furibundă este căutarea neoeș- 
munista a alt')" vin iviți af na 
dc „noi, comuniștii", "arc' ustu
roi n-am puneai, gura m) ne 
miroase... Pe actualul deplorabil 
fond iși tace loc o periț-nlci.ră 
filozof: '. „C<‘ s<i mai mi rgem la 
vot“, iși spun unii, si-a.a tot ran 
o sa fie"... Absenteismul unora da 
apă la umară comunismului. Co
muni mul și neocomunisnuil tre
buie lovit și pe culca votului, 
care sg cuvine' dat opoziției 1 Ac
tualii șefi, excluși de la puteri i 
Aceasta, spre binele poporului 
lomnn! Na i un vait comunism i- 
lin, ihisman încline cn.it al po
porului român ’ Nici un vot țti- 
cul.iriloi comunismului ! IJn u< n 
l’Hli nu se va mai putea icpi t.i 
liitruc It ciuma roșie .idiisii în 
căruțele armatei sovietice — n i 
mai are la Moscova pe SvaraoțlJ 
< el mușini io- . I lai lic im i, o.l.ita 
cil țara...

I>r. ț . MO/.’ l/.’t

N R. Ih amilii ou i a responsa
bilități.! p< n! i ii opi ni i le expri
mate icvnie cxc lu- iv aiitoi iloi. 

mulat „inițiauva" unora d< a-și 
•nstala marfa direct pe asfalt, in 
șosea, atrăgind totodată imp >si- 
Lilitatca utilizării normale a ca 
rosabilnlui de către conducât >rii 
auto, nevoiți sa slal mr’îe p< in
tre tarabe. C< se poate face pen
ii.)  a evita ace t lucru? O solu- 

oe ne-o oferă doamna luliana 
Dekarli, pensionară : „In spatele 
balei există un spațiu unde fu
seseră mutați cindva (prin ordin 
al primăriei orașului — n.n.) biș
nițarii. Acum mi-1 mai folosește 
nimeni De ce ?“. înlr-<adevar, 

de ce ?

• în spatele ilim ntarci „Unic" 
Ac pe bd. M. Viteazul exista 
cindva un frumos și corespunză
tor "loc dc joacă pentru copii. Dar 
odată cu apariția ideii de renta
bilitate, mai mul ți „oameni de 
bine" au decis să folosească acest 
teren cu mai multă eficiență- 
astfel a început construcția ga
rajelor care a dislrus realm< nte 
destinația inițială a acestuia, co- 
rcclîndu-1 după propriile inte
rese. Nu știm dară respectivele 
construcții an fost sau nu auto. 
i'Zatc de primărie. Dar indife
rent dacă răspunsul e da, sau 
mi, faptul în sine rămine regre
tabil. Chiar dacă, acum copiii se 
joacă tot în ac< la?i loe, dar la 
doi metri înălțime. Adică pe a- 
roperișul garajelor ce le-aM aca
parat terenul si le-au -tc^fiinbit 
balansoarele.

T. Vi/nAfJ

Crima?
Vom vedea

Sub podul de [ieste ținui f<>- 
rală dc lingă piepur^ția <âoio- 
c.ști — Vulcan, a fast dcscop<. 
rit cadavrul unui barbaț, a că
rui vii sta este apreciată, ia trei
zeci .și ceva de ani. Datorită tra
umatismelor de pe față și in lip
sa actelor, identitatea acestuia 
n-a fost incu descoperită. Poli
ția face cercetări, bănuind «â 
ește vorba despre o crimă.
(Gh O )

Fotbal feminin, 
divizia B

INDUSTRIA 1 SOAl A ORA
DEA — UNIVERSITATEA PE
TROȘANI 0—3 (0—1). O victorie 
in deplasare a lucc alba bucurie 
incit, la urma urmei, ca devine 
un imbold p. citi u intilnirilc ul
terioare. Prunul sncci s din acest 
tur divizionar B al echipei fe
minine' Universitate a a avut loc, 
in fieful fo-.ti i div izionai'c A, In
dustria ușoara Oradea. Întărită 
cii mea patru iueatoarc de A 
din țară, echipa demonstrează < i 
pasiunea si incri drissi in forțe Ic- 
pioprii nu pot li învinse orieind 
și o echipa poale renaște dm 
propria cenușă După eșecul dc 
acasă din fața ("PI sin Arad, 
la Oradea mei ini a pregătit 
dil) „greșeli". Astfel Oțli Vis,ui 
iși înscriu primul succes: și. de

lir, nu ultimul
Trei goluri, unul mai frumos 

<a celălalt, in partea .< doua a 
mlilnirii. în min. 13 Lupii ia o 
ac țiune pe cont piopi iu și tri
mite peste portar dc la 1 f> m, 
clesc hi/lnd se i.rul. Va fi 2—0 in 
mm. si, a< ■ i'i I upu acțiune pe 
sting.i, cenli.i'< a Titiana Dana 
dm Im trimis puternic în piu. 
•a. iJItimul și cel mai aplaudat 
gol este insei is de aceeași jucă
toare I .lipii, c ea mai bună din 
leu i>. m min. 71 stabilind și re
zultatul fmal. \ a toi ic marc a 
Umv ci silațn. |l) N ).

anim.de
aiun.it
silu.it
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„Viitorul comerțului este privatizarea44
In cei treizeci de ani de co

merț, domnul Ion Pirvulescu a 
invățat că nu vorbele primează, 
ci faptele. Cu vorba il poți duce 
pe om o zi-două, dar după ace
ea ? A înțeles asta de cînd era 
reprezentant al întreprinderii co
merciale iin Lupeni și cînd a- 
lerga dintx-un magazin în altul 
pentru a vedea de nevoile fie
căruia. Arum, ca director al ti
nerei Societăți Mixte SA Uri
cani. știe că de firma pe care o 
conduce depinde întregul comerț 
de pe raza orașului. Cu excepția 
rețelei privatizate, firește. 11 
rog să-mi vorbească despre în
ceputul societății, pusă pe picioa
re în urmă cu șase luni. La 1 
aprilie. „Pînă la data aceea, îmi 
relatează domnul director, co
merțul din Uricani era dirijat de 
la Lupeni. Aprovizionarea ora 
așa cum ora: neritmică plus că 
nu se primea marfă suficientă. 
In fine, de la 1 aprilie anul a- 
cesta ne-am constituit în socie
tate de sine stătătoare. Avem per
sonalitate Juridică, nu mai 
pindem de nimeni. începutul 
fost greu. In special în ce j 
vește furnizorii. Ba, la tin 
ment dat, a fost necesar să 
lămurească unele probleme 
privința împărțirii pat”imoniu- 
lui. Mai ales că prea multe uni-

de- 
I a 
pri- 
mo- 

sc 
în

tăți de pe raza Uricaniului erau 
„bugatc" la pierderi. Treaba s-a 
lămurit în sensul că ele erau, 
de fapt, pe raza Lupeniului.

Personalul TESA al societății 
noastre este rcstrîns ca număr. 
Doar 12 oameni caic asigură 
toate serviciile. Ce vreau să sub
liniez este că schema TESA nu 
afectează cîștigurile celor din 
rețea, acest personal TESA fiind 
plătit separat, în regie. Salariza
rea personalului din 
face după realizările 
unitate. In paranteză 
că salariile brute din 
situat între 17—20 000 lei; 
dent, la unitățile in care exista 
preocupare. Citeva dintre aces
tea: unitatea 313 „Electrice" (res
ponsabil Danciu Valeria), 310 
„Tricotaje copii" (Boloni Elvira), 
306 „Țesături" (Găvan Vasilica), 
apoi din sectorul alimentar nr. 
201 (Păun Marin), 206 (Bitoancă 
Cristina), 207 (Dobrean Maricica) 
și din se-'torul alimentație publi
că nr. 106 (Andrcica bina), 103 
(Dobrean Mircea), 10-1 (Dima Ioa
na)".

Am vrut să știu cum văd slu
jitorii din Uricani ai lui Hefmes 
perspectiva comerțului din a- 
ceastă localitate. „Poate o să vă

rețea se 
din fiecare 

amintesc 
rețea s au 

cvi

apară puțin cam utopică, 
noi dorim, in Uricani, un 
merț aidoma celui practicat 
marile orașe — îmi mărturisea 
domnul Pîrviilescu. Trebuie insa 
trecute cîteva obstacole. Obiecti
ve. Spun asta gîndindiJ-mă la 
spațiile comerciale de la parte
rul Mucurilor 11 A, 1IB, 11C 
J3, care însumează aproape 
mp. Spații nefinaliza*n de 
structor, cu toate că banii 
tru asta au fost plătiți. Am luat 
legătura de nu mai știu cile ori 
cu tristul de construcții din De
va și am obținut doar promi
siuni Aceasta deși clauzele con-

URICANIUL
Bazindu-se pe lin personal TESA restrins ca 

număr, dar competent, societatea Mixt SA Uri- 
cani caută promov uea de legaturi directe cu 
furnizorii din toată țara pentru completarea ga-

dar 
co- 
în

și 
5000 
con- 
pen-

ȘI ȚARA
mei de produse oferita d< ICRA A tfel, se aduc 
brinzeturi din Bistrița, carne și preparate din 
carne, de la Timișoara Stofe de Ia Arad, perdele 
de la Slatina și Roșiori de Vede etc.

Prețuri mici, avantaje mari
Soi ielatea comercială Mixt S. I ricani practică cele 

adaosul comercial, in comparație cu 
întreaga \ ale a Jiului. In sectorul 

in medie, de 13 la sulă, dar la carne
și preparatele din carne este 
torul alimentație publică se 
mediu de 20 la sută, iar in 
Cu toate acestea, beneficiile
1 100 000 lei.

Strategia conducerii: un
mărfuri, axat in special pe produse < ii desfacere asigurată.

mai scărute nivele la
societăți similare din 
alimentar acesta este.

N U 
(i LII MĂ!

(le numai G la sulă, in sec-
practică un adaos comercial 
cel industrial — 15 la sulă.
sint destul de consistente :

rula.j mare și permanent de

l’agili.i rcali/atâ <lc 

(«heorghc Ol IIANL 

și

Paul MC ( I .ESC L

ri 
in- 
pa- 
de

cincisprezece

• Suprafața comete .ala 
societății Mixt SA Uricani 
sumează peste 5000 nutri 
trați, suprafață împărțită 
32 de unități:
cu profil industrial, opt cu 
profil de aliment iție publica 
și nouM cu profil alunentar. 
Unități deservite de 102 dW 
angajați.

tr.iclualc intre cons tructor și be
neficiar. adică noi, prevăd lim
pede că totul trebuie predat ca 
la carte. Dacă, pinii la 1 noiem
brie, constructorul nu va du nici 
un semn do viată, ii vom acționa 
in instanță. De altfel, văzînd că 
sîn’crn onorați d»»*ir cu promi
siuni și amînări, soeieta’ea a în
treprins ceva peni i amenajarea 
și deschiderea unei părți din a- 
ccste spații. Vă spun, e o muncă 
grea, deoarece lipsește totul : 
instalații electrice, sanitar» ele. 
Sper, totuși, că piuă la sfîișitul 
lunii în curs să mutăm, la par
terul blocului 11, unitatea de 
confecții pentru bărbați și femei 
și cea de țesături. Fiind tratați 
astfel, nu putem să ne desfășu
răm activitatea așa cum 
dori.
există trei exploatări miniere de 
gradul întîi, apoi sînt oameni în 
fața cărora nu poți ieși doar cu 
vorbe. Cind intră intr-un maga
zin, ci trebuie să găsească acolo 
ce și-au dorit. Asta cred ca este 
menirea celui care lucrează în 
comerț. Să facă pe dracu-n patru

l’e raza oralului
ne-am 

Uricani

1
2
3

1

și să-i adină omului ce ♦ 4r< laiic. 
Dar sa revin l-j 
neaxoastră : p. i 
țuhn. După
Iii privați; rea 
vatiZerc . va 
Piflă la urma, tot la se
«Jtingc. Și c bine, zic 
pe privește, 
va sec.a’r la 
lăți din țoale 
tari sînt Vom fi 
pectam noi uc le 
licitația p> i 
ceri. Eu 
ncle anului, 
ralul privat 
actuala soci 
peciivc vor 
gestiune sau cliiric Ele jpot 
rămînă în evidența sau
se pot desprinde de mol, deve
nind ociotați de sine ntAtirtonre. 
I.ucru care ramine la laMM-jdinea 
celor care vor ciștiga brătflția. In 
ce mă privește, o rp'jB. încă o 
dată, viitorul comci*ț5J!‘i». româ
nesc este- privatizarea -j»- Mimai 
privatizarea''.

i ".ti .'barca denn- 
1 li va (înmi r 

pai crea m va ca va 
’ ’.imai prin pri- 
croa oonCMiiența.

va
M. în cc 

societatea noastră 
licit iție dtevea uni- 

s" ■arje. Soliei 
at -nți sâ reS- 

care ghidează 
nu avea neplă- 
că, ofrră la fi

u a 
ilpl f nicz

va fi pr .lății sccfo- 
cam 20 la aniă »lin 
‘ate. UnJțHe res- 
fi date în locație de 

Să

TOP-ul „milionarilor11 societăți 
comerciale Mixt S. A. Uricani

IN SI-CTOICII ALIMENTAR:

1

I nitatea 20G (gestionar E. 1‘av elonesc), pciĂC 5 mi
lioane lei, medie pe lună.

I nitatea 201 (gestionar Al. Păun), peste 1,5 •udioane 
lei. medie pe lună.

l nitatea 207 (gestionar M. Dobrean), peste 2/» mi
lioane Iei, medie pe lună. C

I\ SIXIOK1 h 1MWSTRJ \L:

I nitatea 313 (gestionai' V. Dam iu), peste 3,5 ■irtioan^ 
lei, medie pe lună.

Unitatea 310, peste 1,5 militlane hi, in notelie, 
pe lumi.

IN SEC roitl E XLIMENTAȚIE l’l IJLIt A:

Unitatea I0G (gestionar l< Andrei» a), pcs’te mi
lioane Ici, medic pe luna.

M O N E T. M O N E Y...
Intr-o activitate comerciala cifrele au un rol edifica

tor. Ea» inel o comp n ație cu aceeași pi’rioada a anului 
trecui, pe cind comerțul din I ricani era subordonat IC>S 
Mixt Lupeni, se con tată o neta îmbunătățire a situației 
financiare, Astfel, aprovizionarea se ,ilna la un volum de 
marlurj in valoare do 3 1 milioane |ej. Anul acesta s a 
ajuns la 170 100 ()()() lei. Valoarea marl’i.irilor cb J.ic ide 
anul trecut a (ost de 17 milioane. In aceeași perioada a 

anului in curs valoarea desfacerii a atins citric le 

111500 000 |ei. Saltul » te remarcabil: p< t< 300 la sui i.
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Actualitatea internațională
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PRIVATIZAREA ȘI AVERILE 
IN GERMANIA

w*

Sa-Industriile din Turingia, 
xonia și spațiul Berlin-Branden- 
burg au, după părerea Institu
tului german pentru c< i cetarea 
economică, cele mai bune șanse. 
In acest sens arată privatizarea 
— scrie IGE în cel mai recent 
raport săptămînal al său. Hofă- 
rîtor înainte de toate ar fi că 
acolo, în principalele ramuri, 
construcția de mașini și vehicu. 
le ca și în electrotehnică, se a_ 
rată o redresare promițătoare în 
colaborare cu întreprinderi oc
cidentale. IGE vede probleme de 
durată pentru landurile Meck- 
lenburg-Vorpommern și Sachscn- 
Anhalt, dezvoltate unilateral. O 
evoluție pozitivă ar fi posibilă 
numai cu concepte portante pen
tru șantiere maritime și indus
tria chimică. In toate landurile, 
procesul de restructurare este, 
însă, abia Ia început. Prin expi
rarea reglementărilor în comerțul

exterior cu Europa de Est, mai 
ales industria bunurilor de in
vestiții a produs considerabil 
mai puțin de la începutul aces
tui an. Dimpotrivă, s-a stabilizat 
producția în părți ale industriei 
bunurilor de consum. In indus
tria Germaniei răsăritene, ocu
pațiile ai fi scăzut în ultimul an 
cu 25 la sută, apreciază IGE. 
In acestea s-ar include, totuși, 
considerabile ieșiri ale unor sec
ții de întreprinderi 
niul serviciului. Pe 
conomiei, numărul 
trebuie să fi scăzut 
la sută.

din dome, 
ansamblul e- 

ocupațiilor 
cu circa 20

B XLANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

încă un „hop" și puteți con
sidera câ examenul a fost luat.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Aveți'impresia că ați descope
rit cifrul unei afaceri dubioase 
cind, tn realitate, sînteți în afara 
evenimentelor.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Succes facil, care nici nu vă 
bucură, nici nu vă întristează.

capricorn
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Satisfacerea instinctelor pri
mează, In pofida dorinței de a

calculele InstituBuiui 
pentru cercetări eco- 

(IGE, Berlin), fiecare gos- 
est-germană avea la sfir- 

circa 
superi-

După 
german 
nomice 
podărie 
șitul lui 1990, în medie,
20 000 DM „pe muchia 
oară". După cel mai nou raport 
săpfămînal al IGE, aceasta re
prezenta cam o cincime din ave
rea medie a gospodăriilor vest- 
germane. In total, pentru, noile 
landuri federale, institutul a 
calculat averi de circa 137 mili
oane DM șl datoriile la nivel de 
trei miliarde DM.

Graf Lambsdorff, 
Printr-un „ames- 
Hussein se men-

DESPRE IRAK și KUXVEIT

Potrivit afirmațiilor președintelui FDP, Otto 
situația din Irak continuă să fie îngrijorătoare, 
tec de forță, scamatorii și obrăznicie", Saddam
ține în continuare la putere — a declarat Lambsdorff la Bonn, la 
un an de la invazia irakiană în Kuweit din 2 august. Atita timp 
cit situația nu se modifică, prognozele privind respectarea drep
turilor omului și refacerea economică a Irakului sînt nefavorabile.

„PRESSRELASE"

A

vă schimba, la modul 
cursul vieții.

w*

serios,

vărsător
(20 ianuarie — 18 februarie)

Euforie nejustificată și 
major de marginalizare.

risc

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

zii 
de

Tergiversarea luării unei dcci- 
vâ ține într-o stare nefiresc 
încordată.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie) *

Atitudinea dv. distantă și rece 
vă aduce numai deservicii.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Veți avea o mie de motive să 
spuneți clipei „mai stai I"...

MICA PUBLICITATE
V1XZIR1

VINO Fiat 1 800, motor AHO, 
Cimpulung. Informații, strada 
oa.alruc, nr. 20, după ora 12. 
Preț informativ — 300 000. (3220).

JIND CEG «Dacia 1300“, fe- 
bruaiip 1938. Petrila, telefon 
50708, Enache Brinzea. (3224).

JUDECĂTORIA PETROȘANI 
prin executor judecătoresc, scoa
te la licitație imobilul din stra. 
da Republicii 143, Petroșani, la 
data de 17 octombrie 1991, ora 
10. (3222).

OILRTA DL Sl.RX 11 IU
CAUT femeie, sâduvu, in e- 

late, eventual funcționară, edu
catoare, pentru îngrijire barbut 
in etate. Cedez avere prin Nota 
nat. Sfirlea Traian, Loma, stra
da Burdești, nr. 31. (3227).

SCHIMBE R1 DL LOC I IN ( A
SCilIMB apartament, doua ca

mere, decomandate, cu aparta
ment, 3—4 camere. Cumpăr casă 
au apartament, 2, 3, 4 camere. 

Telefon 42410. (3231).
SGI1IMB garsonieră, confort I, 

T.upcni, strada (Tinerelului, bloc 
17, ap 6, cu apartament 2—3 ca
mere, exclus Bărbătcni. li Tații, 
intra orele 11—17. (3211).

SCHIMB apartament, patru ca- 
trncrc, Galați, cu apartament, trei 
camere, Petroșani. Telefon 934/ 
55557, după ora 19. (3230)'.

PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice 
pe numele Boldura Ionel, elibe
rată de U. T. Petroșani. O declar 
nulă. (3202). ,,

PIERDUT carnet student pe 
numele Rusăncscu L’lian, elibe-

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Contrar impresiei dv., sînteți 
apreciat(ă) și dorit(ă) de o 
soană aparent înfumurată.

per-

(22
BAG

iunie — 22

înălțare 
deziluzie. ] 
singură zi >

și cădere,
Prea mult

optimism șl 
pentru o

LEU
(23 iulie — 22 august)

Călătorie aproape plăcută, la 
capătul căreia vă așteaptă mul
tă muncă și puține satisfacții.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Achilați-vă datoriile, faceți or
dine în hirtii, ștergeți urmele — 
furtuna e aproape !

rat de U. T. Petroșani. 11 declar 
nul. (3206).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele ITăncilă Iuliana, eli
berată de RAH Petroșani. O 
declar nulă. (3218).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Pantea Dumitru, eli
berată de E. M. Vulcan. O de
clar nulă. (3221).

DECESE

Ml H AI — fiu. Mariana — noră, Alexandru — nepot anunță 
cu durere nivelarea fulgerăloaie din viață a scumpei mame și 
bunici

J IRIS IE A ELENA 
înhumarea v,i avea loc ui 11 octombrie ora II <lc la BiiC- 

r iea Evanghelică. (3208)

l'AMIl.III E Badea Marcu, Bcncovici Nicll aduc un ultim o- 
magii! eclej care a fost <i hună prietenă și Vecină

IIRIS'l! A EEENA (3209)

( ©MEMORARE

SOȚIA Iuliana, familia Bcreczki și nepoții anunță cu durere 
că se împlinește un an de cind ne-a părăsit dragii) nostru 
âr. F XBKAȘ DENEDIGT (BENDD

Nu te vom uita niciodată. (3219) ,< *-

Pentru timpul dumneavoastră liber
TV
VINERI

11 octombrie 1991

15,30 Preuniversitaria.
16,00 L mba noastră.
16„30 Studioul muzicii ușoare.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba germană.
18,05 Pro Patria.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul ziiei.
10.30 Film artistic.

Fuga cu Cezar.
(Cehoslovacia, 1990).

12.00 Super Channel.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Medicina pentru toți. SIDA.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Mondo-muzica.
14,45 Mapamond.
15,15 Reflecții rutiere.

19,00 Ecranul.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Viața parlamentară.
21,15 Film serial.

Destinul familiei Iloiunrd.
Episodul 23..

22.40 Simpozion.
23,25
23.40

CI,20

Actualități.
Festivalul Danubian Jazz, 
— 1991.
Tele-top.

STUDIOUL DE TELEVIZIUNE DEVA
ANUNȚĂ!

începind din noaptea de sîmbătă spic duminică (13 
octombrie 1991) se vor relua emisiunile studioului TV. 

Deva pentru telespectatorii din Valea Jiului.

Acestea se vor difuza sîmbătă noaptea după termina
rea programului unu al Televiziunii Române.

In reluare — duminică dimineața de la ora 6,30. Fina 
la data de 1 noiembrie 3991 emisiunile vor avea caracter 
de probă. Alte amănunte in cadrul emisiunii.

Societatea comercială
TESMA SA

(Țesătoi ia de Matase)

LUPENI, B-dul Păcii 2. B

ORERA spre vinzare Societăților comerciale și

prinzăloiilor particulari in cantitățile dorite

— articole tip mătase

materiale pentru căptușeli

— confecții din fîș

între-

E

De asemenea primește comenzi individuale sau 

tive pentru orice tip de confecții cu livrare la termenele

solicitate sau prin înțelegere.

Relații la telefon 60 00 sau 60801.

colec-

Societatea MICROMIN-CONSULT—S.R.L
cu experiența in domeniul înșiruirii anunță reluarea 

cursurilor intensixe (6 ore) de ;

F ROG 11A MARI-: A MICROC \LCUL VIOARELOR 
PERSONALE Șl PERSONAL — PROFESIONALE 

și PROGRAMAREA MICROC \LCVLATOARELOR 
PROFESION ALE COMPATIBILE IBM—PC

Se asigură instruire teoretică și practică pe MICRO
CALCULATOARE, iar la sfiișitul cursului se eliberează 
un ATEST AT Dl ( A LII IC AR1..

Cei interesați sînt așteptați duminică, 13 octombrie 
1991, ora 10, în fața magazinului „JIUI/‘ (iniiarca prin
cipală). (3226) %
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