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CLAUZA INTRE A FI Șl A NU FI
Cu 288 de voturi împotrivă, A- 

dunarea reprezentanților din Sta
tele Unite a respins acordarea 
clauzei națiunii cele mai favori
zate României. Din 1908, de cînd 
a „expirat" perioada pentru care 
s-ar fi dat această celebră și 
mult rîvmtă clauză, și pînă acum 
sînt patru ani dar care, prin den
sitatea unor evenim ntc ce au 
schimbat structural societatea 
românească, îi percepem ca o a- 
devurată istorie. Americanii sînt, 
insă, mult mai circumspecți, ne
încrezători și influcnțabili, ei nC- 
maiștiind ce să creadă, cînd, pe 
de o parte, sînt informați dc tot 
felul de observatori că în Româ
nia cste democrație, că alegerile 
au fost libere și corecte, și, pe 
de altă parte, concetățeni dc-ai 
noștri aleargă fuga-fuguța pentru 
a semnala puncte de vedere ale 
partidelor potrivit cărora nu s-ar 
respecta drepturile omului, că 
nu am fi făcut progrese în direc
ția democrației, ctc. etc. A avut 
multa dreptate dl. Mircea 
atunci cînd spunea acum
sâptamîtr.i cj dumnealui nit-i 
toarnă dc Armata a ll-a, ci 
neînțelegerile dintre români, 
discordia care a intrat intre noi.
Și, mai ales, pc cine să alegem 
prntru a nc da clauza.

F ptul că amînarca acordării 
fcino dic a acestui clauze nu este 
nici o n' norocire cu condiția rc- 
lan îrii economice din care se 
nație toată mizeria morală exis
tentă în țară, influcnțînd tăvălu
gul tuturor celorlalte necazuri.

Druc 
vreo 

e 
rlc 
de

Cit această decizie a fost luată 
doar la trei zile după alegerile 
din 27 septembrie, cînd. parcă 
în ciuda tuturor optimistelor pre
viziuni, Convenția Democratică 
nu a întrunit sufragiile electora
tului, nu este o întimplare. Nu 
este o întimplare nici că venera
bilul domn Dan Lăzărcscu a ros
tit cuvinte jignitoare pentru po
porul român, supărat că Partidul 
Național Liberal se află sub pra
gul de reprez.cntativitate parla
mentară. Tot ce s-a petrecut în 
puținele zile dc după alegeri se 
leagă, ca mărgelele pc ață, de 
acest refuz american. Toți obser
vatorii străini au apreciat clima
tul in care au avut loc alegerile, 
cu prea puține nereguli de ordin 
administrativ. Și cu toate acestea 
ce! care nu au izbutit să-și vadă 
visul cu ochii își exprima, fără 
rezerve, necazul, ncacceptînd 
realitatea. S-a spus că electoratul 
arc discernăminlul să aleagă, în
să după ce a ales, rezultatele nu 
mai convin. In aceste împrejurări 
a venit vestea cu refuzarea a- 
cordăril clauzei. F.stc posibil ca 
americanii să fi mizat pe alți 
cîștigători, neștiind. însă, reacția 
celor vreo unsprezece—douăspre
zece milioanp dc alegfitori cîți au 
fost la urne.

Motivația că acordarea clauzei 
ar influența rezultatul alegerilor 
este străvezie și tendențioasă, ca 
și ideea că în România nu s-ar 
respecta drepturile omului. Sin 
tagma aceasta „drepturile omului", 
suptă ca o hombonicâ. este rostită 
exact într-o perioada în care 
aproape un milion dc Cetățeni

români și-au luat lumea-n cap 
din motive economice, nu politi
ce. Politica se face pe strada, în 
gura mare. Este semnul poate 
cel mai clar al toleranței specifi
ce democrației. Deși democrația 
nu echivalează cu inexistența le
gii și ordinii sociale.

Mai rămîne In discuția ameri
canilor, undc este un puternic 
lobby maghiar, inventata proble
mă a minorităților. Toate celelal
te minorități naționale recunosc 
ele însele că trăiesc într-o socie
tate în care li se respectă drep
turile firești. Insă americanii e- 
xamincază situația în mod selec
tiv, căutînd, la o adicătelea, chiar 
și nod in papură.

Viitorul parlament, indifeient 
de alunecarea către stingă, va 
trebui să aprobe componența Gu
vernului și apoi să aplice de ur
gență programe anticriză. Poate 
că atunci, cînd. in curind, în 
România va fi stabilitate politi
că, economică și relativă liniște 
socială, americanii își vor schim
ba atitudinea alegindu și sfătui
torii cu mai inultj grija.

Tibcriu SI’ATARU

in cursa candidaților la funcția supremă din Ierarhia de 
stat, prognozele opoziției au fost sever sancționate, la alegerile de 
duminică, 27 septembrie. Sondajele de opinie premergătoare actu
lui decisiv al alegerilor acordau cele mai mari șanse reprezentantu
lui Convenției Democratice. In timp ce președintelui ales la 20 mal 
1990 i se prognozau voturi mai puține. Singurul fapt mai apropiat 
de adevăr s-a dovedit a fi departajarea grupărilor pro Illescu șl 
pro Constantinescu în raport cu ceilalți patru candidați și prelun
girea deciziei electorale pentru al doilea tur de scrutin. Alege
rile prezidențiale au pus în evidență, fără echivoc, încrederea de 
care continuă să sc bucure actualul președinte Ion Iliescu tn rîn- 
dul electoratului din România, deși n-a reușit să înmănuncheze 
majoritatea sufragiilor care i-ar fi asigurat realegerea din primul 
tur de scrutin.

Conform declarațiilor celor ce au supravegheat desfășurarea 
alegerilor, corectitudinea în manifestarea alegerilor șl deciziei e- 
lectoratului nu poate fi pusă la îndoială. Rezultatele definitive ale 
alegerilor prezidențiale pun în evidență, însă, menținerea unei 
continuități a opțiunilor de centru-stînga, în dauna celor ale ete- 
roclitei grupări din jurul Convenției Democratice. In pofida prog
nozelor, candidatul unic al Convenției Democratice a suferit o 
înfringere clară în primul tur de scrutin. Forțele politice care 
acționează în numele democrației pentru o schimbare n-au avut, 
cel puțin deocamdată, cîștig de cauză. Motivul principal se pare 
că este lipsa de claritate în precizarea conținutului real al schim
bării. Electoratul s-a dovedit a fi bine avizat, nelipsindu-1 dlscer- 
namîntul politic, în pofida avalanșei de opinii șl de încercări de 
manipulare a opiniei publice. Cea mai elocventă dovadă în acest 
sens este că pe lingă cele 27 procente prezumtive de alegători care 
au votat pentru candidații Frontului Democrat al Salvării Na
ționale, al cărui candidat la președinție a fost domnul Ion Iliescu, 
pentru realegerea actualului președinte și-au mai exprimat opțiu
nile încă 20—21 la sută .din totalul celor ce s-au prezentat Ia 
urne. Cifrele puse la dispoziția publicului de INFAS șl IRSOP 
dezvăluie șl alte concluzii semnificative. Candidatul FSN la ale
gerile prezidențiale a obținut mai puțin de 5 la sutj din voturile 
electoratului, ceea ce reprezintă, în raport cu prezumtivii mem
bri susținători din rundul partidului care l-a propus drept candi
dat. doar circa 50 la sută. Cealaltă jumătate a electorilor care 
sînt membri ai FSN și au votat, întrunind circa 10 la sută, pen
tru propriii deputați și senatori, și-au exprimat opțiunile pentru 
alți candidați la președinție. O situație similară s-a înregistrat în 
rîndul electorilor care fac parte din Partidul Republican. Numă
rul voturilor acordate candidatului propriu în alegerile preziden
țiale, dl. Ioan Mânzatu, a fost mai mare decît cel acordat de 
membrii aceluiași partid candidaților în alegerile pentru Senat 
și Camera Deputaților, care n-a atins pragul eliminatoriu de trei 
la sută.

Indiferent de dorințele sau declarațiile candidaților Ia preșe
dinție, făcute imediat după alegeri, rămîne semnificativ faptul că 
primul tur de scrutin a dat cîștig de cauză celor ce doresc o îna
intare pe calea reformei economice cu un preț mai scăzut, CU ac
cent pe protecția socială a categoriilor defavorizate ale populației, 
cum sînt pensionari și tinerii. Nu întîmplător, rezultatele cu pri
vire la alegeri au pus în evidență că în balanța opiniilor pro-Iliescu 
au atîrnat greu voturile exprimate de grupa celor mal vîrstnici. 
Speculațiile celor ce au fost dezamăgiți că pronosticurile inițiale 
nu s-au adeverit, caută să acrediteze ideea că am avea de-a face 
cu un electorat care n-a fost bine informat. Unele merg chiar 
prea departe, spre celebra apreciere că avem de-a face cu un 
electorat ignorant. Cei ce fac caz de democrație se fac că uită de 
regulile ei, atunci cînd este vorba de a le respecta în pofida con
vingerilor proprii... Cu majoritatea confortabilă a celor 16 procen
te de care dispune dl. Ion Iliescu la prima confruntare cu electo
ratul, se poate prevedea că va obține o victorie ușoară în cel dc-al 
doilea tur de scrutin. Rămîne de văzut, însă dacă nu va fi infir
mată și această prognoză—

Cursa pentru magistratura supremă a fost reluată de cei doi 
candidați. Iar surprizele in deplasarea opțiunilor electoratului nu 
pot fi excluse.

Viorcl STRAIIȚ

întrunirea A. V. R
M rnbril Asociațiici Veteranilor

de îhiizboi din mu niclplul l’ctro-
jrini !Unt Invitați <ut participe Ia
aduniirc.i gonwilH, care va avea
loc Jo » octambra a.' ., incepind

cu ora 10, l.i Gasa de Cultură din 
Petroșani. (

Adunarea generala are înscrisă 
pe ordinea de zi darea de seamă 
a fostului 
ncrale.

Bancnotele de 25 și 50 
din circulație

sînt retrase

cornih.l și alegeri go-

penlru protecția con 
cu Ca

ri

AMENZI...

Examene de admitere

— Precizează, te rog, la 
care dintre odioși te referi.

DACĂ VREȚI
SĂ VĂ FERIȚI 

DE

Bjix.i Naționala a României a anunțat că, incepind de Ieri, 
biletele dc banca de 23 și 50 lei, purlînd însemnele ItSR, și-au 
pierdut valabilitatea, acestea fiind înlocuita prin monezile de t, 
3. 5, 10, 20, 50 Ici, dintre care ultimele trei .apărute după Revolu
ție. A mai rămas în qirculație, din vechile bancnote, doar cea cu 
vaLoarc nominala de 100 le), pc care esto imprimat portretul lui 
Nicolae Balcescu. Urmează, probabil, punerea în circulație a banc
notei de 10 000 lei, în a cărei compoziție graficii va fi inclusă, n 
gieșit, și recent adoptata sli nul u României.

De astăzi pînă duminică, ține 
al doilea concurs de admitere 
în învâțamintul superior, pentru 
ocuparea cifrei de școlarizare 

prevăzuta in foarte apropiatul an 
universitar caic va începo luni, 
5 octombrie. în această situația 
este nu numai Universitatea Teh
nică din Petroșani, unde mal 
sini puține locuri vacante, ol 
multe alic facultăți din centre 
universitaro cu îndelungată tra
diție, cum ar fi invâț.amintul su

perior agronomic, spre care s-au 
Indreplal un număr incredibil de 
mic de concurenți. (T. Spătarii).

Oficiul 
sumatorilor, împreună 
mera de Comerț șl Industrie 
județului Hunedoara, organizea
ză luni. 5 octombrie, ora 11 în 
sala mare a Primăriei Petroșani 
o întilnire-dczbatcre cu toți a 
genții economici din Valea Jiu 
lui, referitoare la Ordonanța nr 
21/1992 care vizează sancțiunile 
contravenționale la [Legea nr 
12/1990, în vederea protejării a

1 .

2 genților economici.

Cununiile și casa nouă
Cînd va fi Inaugurată Ia Petroșani, Casa 

din acest an speră ca măcar cununia de argint 
in noua casă a cusătoriilor, Să vedem dacă...

■ v • ■■ ■• '
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Năstrușniciile 
primarului (III)

mor-

d.n transferuri de la administrația 
cuvine a fi bine chibzuite ch< Ituie- 
în viitor venituri substanțiale pro- 

lucrările la drumuri, rețele termice, 
de a peiccpe taxele și impozitele 
însă o obligație legalfi a executivu-

Nu aș vi ea să se creadă, din cele scr.se pină aici, că țin 
țiș să fac un portret in negru al șefului executivului administra
ției locale. Nutresc convingerea că in economia personalității cui
va intră și părți bune și părți rele, judecata de valoare finală tre
buind să se întemeieze pe ceea ce trage mai greu in balanță. Și 
m ii exista un temei al justei aproximări a valorii unei persoa
ne: așa cum nu se poate face proces de int-.-nție cuiva, nu este co
rect să-1 acord, m lauri pentru bune intenții. Ceea cc contează, la 
urma urmelor, sint faptele, cite vor fi bune și rîte rele.

Administrația publică locală este frînală și de restricții obiec
tive. Autonomia locală, atit din punct de vedere financiar cit și 
d cizional este un deziderat deși legea o prevede in mod expres. 
Bugetul local, așa cum am mai spus-o, este strict limitat și pro
vine, în cea nv.i mare parte, 
centrală dc stat. De aceea se 
Iile. O cale sigură de a avea 
prii din care să fie finanțate 
salubrizarea orașului etc. este 
cuvenite de la populație. Este 
lui și în primul rind a primarului, ca autor de proiect de buget 
și de cont de încheiere a exercițiului bugetar, să identifice nti 
surse de venituri la bugetul local. Din păcate arbitrariul, volun
tari mul și ti ndinț.i manifesta de ocolire a legii merg min i in 
mină cu incoeiCnța in materie de gindire financiară a primarului 
a cs. faptele pe care le voi reda succint in spri inul acestei afir
ma .i provin dintr-o experiență personala dovedibilă cu acte.

Un grup de cetățeni înaintează comp .rtimentului pentru ur
bani m i sist realizarea teritoriului o cerere pentru obținerea avi
zului de piincip.u necesar construirii unui grup de garaje. Ce- 
rer a ins >țita dr schița zonei întocmită de un proiectant este a- 
Vl/«lla 
Iui) 
v..
IJ
L< 
zic

i aiur.stice. Și atunci mă înticb daca primarul ales se gindește 
ri s la bun tul investiției pe care o conduce și la interesele ce

tii. 'nil ->r acestui or.uș.
In contrascns Cu cele povestite, dur prejudiciind tot bugetul 

n lintit. > ste un uroiect de hotarire inițiat de domnia si prin care 
■ i a m i'jiiii aprobarea închirierii directe fără Iii itație, pen

tru o suma derizorie, unui investitor particular, a unei suprafețe 
initn-- de teren. Ce vremi sa spun este că tot ciea ce se poa'e 
închina IrvLuie inchiriat, dar numai cu respectarea legii, p-ntru 

d< r as'fel administrația poate fi In avantaj. Primarul nu are 
ic a i dezavantajeze pe unii și să-i avantajeze pe a ții după bu- 

il sau plai Revin asupra unei afirmații și mă întreb. încă o 
i..: ini k r. nta de gindire financiară sau rea credință în slujirea 

stal de drept ?

favorabil de comisia executivului (cu semnătură primaru- 
i de consiliu. Se plătește apoi și se executa de către IPH De- 
anul urbanistic de detaliu. Toate actele sint înaintate ineă 

{..-.a comisiei executivului, pcn.ru obținerea avizului t< linie. Și 
edtți Ei, bin-, primarul, care o data a zis da. a doua oară 

■ ba N i faptul re .pingelii contează, ci motivele total subiective

V

n
d
i<! ii di

• C'nd s-a apropiat de polițist, 
„Fiat“-ul a virat brusc spre a- 
ccsta e .Subofițerul a făcut o 
săritură laterală, reușind să sca
pe cu viață o A urmat o urmări
re ca-n filme: „LADA" contra 
„FIAT" ■ Trei kilometri de mers 
în zig-zag • „Putea să accidente
ze și cîțiva pietoni" • Conducă
torul auto al I'-lAT-ului avea „la 
bord" alcool: a înverzit fiola în 
proporție de 75 la sută.

în 30 septembrie. în jurul orei 
II, dl. sergent major Florin Tat, 
agent de circulație la Poliția o- 
ra.șului Aninoasa. sc afla în exer
cițiul funcțiunii pe drumul na
țional 66 A.

La un moment dat, dinspre 
Vulcan s-a apropTm autoturismul

A

I

aud de economia 
dar la piață eu nu 

nici o econo
de piață, 
reușesc să fac 
mic !

Desen de Robeit HUMEI

Consilier 
Gabrit-I GRISTESCU

Din octombrie,
pensii 

suplimentare
A i uni s a n i anunțat de 

la Oficiul d* niuni .i și ocrotiri 
j> v c i a 1 c Pctru.uim o in 
luna octombrie va ini «pe diștri- 
Luirv-i pi nsici suplimentare pen
tru toți penson.irii care au ce
rut .ici -.1 lucru. EsUș vorba de 
acei'- persoane i are au contribuit 
la fondul pentru p-nsta supli
mentara. pin.t la data de 30 iu
nie jjiin in procentele din >.a- 
l.iriu atunci in vigo.irc, pruuui 
și o perioada mai mira de .» uni 
ciupi ar -asta data, In iota de 3 
k» .-aita, prevăzută de Decretul 
nr. 2.>2; i*. >B*i și < .nora conlorm 
ririjlcmcntâriior legale, li se a- 
tiau .1, la p n.ia suplimentară 
stabilită in procentele de calcul 
in vigoare pinâ la I iulie 1986, 
o difrrcnț » proporționala cu 
timpul cotizat cu 3 la sută.

Din cele peste 10000 cereri dc- 
pm'• in an -» sens, in Valea fiu
lui au fu t soluționate, adică re
ia! iilale, 30t;0. Deci, peste 3000 
da ț’cn-ion.tri vor beneficia de 
pr.rii suplim®n;.ire recalculate.

Ci i ii'- au fost soluționate 
ordinea numerica a docarelor de 
p- n- ie In prezr ni, se află in 

< urs dc ie .a!- ul nr — pi- mașini 
de . iii ti! — alb- 250 I cereri. De i, 
iu m-.i nibri vor mai primi pensii 
supli . rnt.i.r .dți 2500 pensionari, 
r ilaiți ilrmind su beneficieze de 
a ■ l dri pt din luna decrnibr .< 
J'tti.l. J'inizan» < i diferența la 
ji» nsj.i suplimentara • acorda 
d< l;i data -labilii >i inițiale a 
)>' m-r i (I D )

Universitatea Tehnică
Petroșani

mi sediul in l’i troșani, str. Institutului, nr. 20, județul 
Hunedoara

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

in ziua <lc 18 octonihiie 1992, ora 12, pentru închirie
rea următoarelor spații:

1. — CHIOȘC pentru desfacerea <lc cărți și rechizite;
2. — BLI ET pentru dc .facerea produselor alimentare 

preparatelor;
3. — DISCGT l.CA.

?î

Informații și documentațiile necesare se pot obține 
de solicitanți Ia sediul instituției și la telefoanele 93/ 
512589, 93/512581, ini. 115, piuă la data de 9 octombrie 
1992. (Factura 811).

Universitatea Tehnică Petroșani

I
I

>n

ORG A N1ZE A Z A LICIT AȚI E
in ziua de 18 octombrie 1992, ora 13, pentru vînzarca 

unei AUTOUTILITARE ARO 320.
Informații și documentațiile necesare se pot obține 

de solicitanți la sediul instituției și ia telefoanele 93/ 
51258(1, 93/542581, interior 115, PÎnă la data de 9 octombrie 
1992. (Factura 811).
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Nu treceți peste polițiști !
„FJAT" cu numărul de înmatri
culare 3 HI) 3778. .Subofițerul de 
poliție a sesizat că acesta circula 
neregularr ntar. pe partea stingă 
a șoselei și, ca atare, s-a postit 
și a făcut semnul regulamentar 
de oprire. Cind a ajuns aproape 
de polițist, cel de la volanul 
„FlAT"-ului a virat brusc vola
nul spre cel in uniformă. Acesta 
din urmă, a sesizat pericolul și 
a sărit lateral spre a nu fi acro- 
șat. După care autoturismul și-a 
continuat drumul.

Avind in vedere gravitatea fap
tei și pericolul cc-1 prezenta au
toturismul cu pricina, sergentul 
major Florin Tat a solicitat, i- 
mediat. ajutorul proprietarului 
altui autoturism. Astfel, O „LADA" 

ii ului 
cazați 
la, în 
lipi.

a pornit in urmărirea celui dare-i 
pusese viața in pericol. „A fost o 
Urinar re ca n filme — mi a spus 
agentul de circulație. Cel din 
față circula în zig-zag. avea vi
teză și era cit pe ce să lovească 
niște pietoni care circulau regu
lamentar. După trei kilometri de 
urmărire, in dreptul Fabricii de 
lapte din Livczeni am reușit 
să-l oprim. Conducătorul ,.FIAT“- 
ului a fost identificat în persoana 
lui Nagy Ioan, 40 de ani din Pe
troșani, miner la EM Livezcnl. 
La verificarea cu fiola alcoolsco- 
pică, aceasta s-a înverzit în pro
cent de 75 la sută. Este cercetat, 
în continuare. în stare de liber
tate".

Glieorghc OLTKANU

POLITIE
subsol

e
Sesizați, la fața locului s-au 

deplasat imediat cițiva polițiști. 
Acolo i au găsit refugiați, în sub
solul blocului, pe loncscu Ale
xandru Marian (22 ani) din Cra- 
lova, recitii vist, fa: a ocupație, și

pe lTuicraș Constantin Bobi (15 
ani) din Aninoasa, și acesta fără 
ocupație. Cei doi își găsiseră a- 
dăpost la subsol după ce, în prea
labil. spărseseră cîteva garsonie
re din blocul respectiv.

loncscu A. Marian a fost luat 
și dus intr un alt subsol — cel 
al Poliției municipale — unde, 
in stare de arest, este cercetai 
pentru ceea ce a comis. Bob», în
soțitorul sau, este cercetai In 
stare dc libertate.

I
I
I

Au intrat singuri în...
In ac'-a noapte de J4 spre 15 

sepii mbrie, Ctiirilă Petru (21 ani) 
din Arad, muncitor la SCCF De
va, lot Petroșani, și Pescar Rusii 
Horațiu Alexandru (23 ani) din 
Cluj, manevrant la CFR triaj Pe
troșani, 7ii.i zărit, in apropierea 
magazinului „.Jiul", o autodnbiță 
particulară care lc-a plăcut foar
te mult. Atit de mult, incit 
doi ș-au hotarit s-o fure și 
plece, cu ea, din țară.

Aii încercat să dSBchidu 
din portiere. Nercușind, au tricot 
la ușița din spate pe care, 
cele din urma, au deschis o. 
pătruns in autodnbiță cu 
dul de a ajunge în cabină, 
mai cil aceasta, cabina adică,

„capcană"
de partea din față, 
acel moment s-a apro- 

a

s-a 
au 

au- 
aii

Acum, 
mal

Gheorghc OLTKANU

despărțită 
Tocmai in 
piat de autodubiță o patrulă 
poliției care ii luase în colimator 
de cîteva minute. Polițiștii n-au 
avut dorit să le pună „brățarile4 
celor doi care intraseră singuri 
in aceasta „capcana".

Corectați in stare de arest, 
stabilit că C.P. și P.R.H A. 
spart, in aceeași noapte, trei 
toturismi „Dacia", din care 
sustras diferite obiecte.
ceva le este clar, nu vor 
ajunge in străinătate, ci *or cun- 
tona" m țarii. Sub pază.

cei
sa

una

in 
An 

gin- 
Ju-

, eraPUBLICITATE
Societatea Comercială\Z

„Diamant” S.A.
AM NI A

scoaterea la licitație in vederea locației de gestiune 
următoarelor unități din Complexul MINERUL :

a

1. Club MACilC
2. Restaurant
3. Bucătărie, anexe, depozite

De asemenea se organizează licitație iii vederea

ICHIR1ERII TERASEI complexului.
Condițiile și criteriile de participare sint conform 

IIG 1 IU 1991 republicată in 1992.
Licitația va avea loc Ja sediu] societății, la ora 10, in 

termen <lc 15 zile de la apariția anunțului. (-1886)

■w. • J «... a.

pcn.ru
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STILCOM S.A. VULCAN

In peisajul comercial al oralului Vulcan. rețeaua magazinelor 
: cele

Nu
apai ținatoare STILCOM — SA Vulcan ocupă unul dintre 
n-ai importante locuri, datorită specificului activității sale, 
există nici o gospodărie a populației, nici o persoana din oraș, să 
nu b n ficicze intr-un fel sau altul de produsele puse in vinzare 
de această societate, al cărei volum de activitate a ajuns, pe 
[ rir ,.1( opt luni ale anului, la peste 292 milioane Ici, inrc -istrin- 
du-se un profit .le peste 5 milioane lei. Și acestea, în condițiile in 
care STILCOM practica cele mai scăzute adaosuri comerciale, în 
ci ndii.il in care rețeaua magazin, lor a intrat definitiv in conști
ința cetățenilor orașului, in obișnuința aprovizionării lor.

Faptul Că STILCOM VULCAN este O firmă cu un renume bine 
cotat nu numai in Valea Jiului și în județ, ci m intrea- a țară, o 
demonstrează cu prisosința relațiile contractuale cu o marc parte 
din furnizori, .lin țara.

Nominali.
pentru i ilustra seriozitatea și corectitudinea acestei firme in rc- 
Jați ■ eu parten iii de afaceri: firme din București. Timișoara, 
Cluj, Caracal. Tii gu-Neamț, Odorheiul Secuiesc, Oradea, la care 
se aci..ui a și Sarmit x Leva și Metalchim D va, constituie tot 
atiția par'.cn ii de afaceri și posibilități de aprovizionare p ntru 
fii . Iin.tc nm. i > le mai avantajoase prețuri. Dacă nu ați 
știut pină . am, va spumm noi, in materie de produse industriale, 
STII.COM Vulcan practica cele mai scăzute prețuri din munici
piul no tru, tocmai penii u faptul ca este o firma extrem dc așe
zata și cu o i -ț- a <’oin.-r< ia.a dintre :< lc mai moderne și mai con- 

idate 1

in numai . ițiva țjintrc furnizorii STILCOM, tocmai

o

O

£

4S

Curajul privatizării
de

REȚINEȚI!
•» 5

In fiecare zi, magazinele Societății 
S'l ILCOM S.A \ ulcan vă oferă, la -Prețuri 
cele mai căutate produse !

In fiecare zi, intre orele 8—20 (funcție

Comerciale 
as «iiitajoa'-e,

I
I
I

de profilul 
unității), inclusiv sîmbăta, magazinele STILCOM sînt la 
dispoziția dumneavoastră I

3 
E 
O

Muzica, jocurile și 
au pavat drumul spre 
late al Sl li.COM SA

jucăriile, 
r e 11 (a l> i I i - 
Vulcan. I

[
I
i

t

aleasă . 
rețelei I

fa ni- î
a lin

Pagină realizată la cererea

STIL COM

Oameniidoriți

tclevi- 
rna^ină

spal.it, im 
un aragaz., o 
iu alt produs pe care 
n' apărat nu le pu-

Co
■ ■ I ..,COM .SA Vulcan.

Unităti 
f 

reprezentative I 
Du .■ vizitați orașul \ ulcan, 1 

o țineți un amanunt demn de’ 
dmnne ivoa- tru: vizitați unită
țile SC S’l Il.CQM Vulcan. Nu 
veți avea ce regreta. In ultimul 
timp practic, prin aprovizionare 
ritmici, prin servire de 
calitate, toate unitățile 
S’TILCOM sînt reprezentative 
pentru noul mod de a ințelege, 
practicare:! comerțului, ce se a- 
pli< î in a ea t.i societate.

Mai, uzinele: HO MALTA, 
Nr.Hi:T ULI I, C.ALAN 1 I- LIF. 
I.F TLiCL, ALTICOLE 
FL UIT, FOT Ml ZICĂ, CHI- 
ML \I E. ..1ENA.I -i uit 1". slnt 
tot itit-a adrc’.j i. ilc pcntrJ 
durut .vita l-'.t i.

in a. ■"■le magazine put. ți ,,ăsi, 
p ntru dumn .ivo.r i r i > f 
lic. produ'iil mult i is it, 
preț te- garanteaz. prin 
MIȘI, cullt.itc.i deO'.cbită 
dusului.

O mașina de 
zor / olor, 
de cusut
vi-1 
l< ți procura d<>< it da< i vă arlre- 
•ati pe '.on.'ihilui .Socii tații 
rnerciaie

Dacă pinlru unele firme 
profil din țara, trecerea la priva
tizare a constituit un element ce 
a stîrnit multe temeri, pentru 
STILCOM Vulcan, lucrările nu 
au stat la fel. Încă din primele 
luni de cînd s-a dat drumul la 
privatizarea prin formele legale 
stabilite, conducerea societății 
le a aplicat cu un curaj neîngră
dit și efectul trecerii la aceste 
forme de funcționaro a magazi
nelor s-a resimțit im< diat, atit în 
gradul de rentabilizare a acesto
ra. cit și în gradul de rentabili
zare a societății pe ansamblu.

l’raetic, în momentul de față, 
întreaga reți.i comercială a so
cietății. este privatizată prn li
na din formele stabilite. In pre
zent. toate cele 2!) de unități a- 
parțin.itoare sînt in locație de ges- 
tiuiT-, cu toate ca, in materie de

legislație, p< ntru a se 
astfel dc forme, la fel ca .și alte 
societăți, și Silf.COM a înlirnpf- 
nat greutăți. D a > 
STILCOM Vulcan a reușiți 
Mai omit clocit atit, pe lingă prii 
vatizarea prin locație de gestia- 
ne, în curind se va trece și la 
vînzarea dc ac tive, primele dona 
unități fiind programate pcntrij4' 
luna o< tombrie, la licitație. Diip$ 
cum no spum a directorul socictă- 
tii, piua la sfir.șitul anului v<M 
mai fi .coase la vinzare dc tre 
tive, inca tr< i unității din rețeanâ 
societății, fapt ce ilustrează încă 
o data disponibilități a conducerii 
STILCOM Vulcan in materie le 
privatizare, dar și curajul de ă 
încetra și consolida una diri foA 
mele de pri' itizarc stabilite priit 
lege, al ta1 i efect fundamental • 
a fost r. ntabili/.ir a unitățilop, ' '

Diversificare, modernizare, protecție.
I 

n»nic- 
a di- 

crc.i con-

STILCOM Vulcan a r <• c ii r s la 
roase procedee dc reoric.nizai e. atit pontul 
versifica activitățile comerciale proprii, cit și pentru a 
diții mult mai efkii’lite de funeți >n ire a magazinelor și dc folosire 
a sp.itiilrjr existente. Astfel, in acest an. mim- r > re unități Co
merciale au sufei il modiLcări și modernizări, alb'c iu fost reor
ganizata. iar la toate s-a avut in v. deix un liierti . xti'in dc im
portant pentru personalul firmei și mume a .iglu .rea unei protec
ții sociale reale ce se regăsește in f iotul ea. in lif r nt de morii-» 
ficarilt sui venite in organizarea rețelei, o.cm nii -a au păstrat lo
curile de nninui și activitate a a nu rs din ce m ce mai bine.

Pentru a diversifica volumul activităților. S’l ILCOM a dcs< hIS 
reci nt o unitate de produse alimentare. Intr-o zonă in care sO 
simțea novo.a unui astfel de ma’.izin ,i toata lumea a avut do 
<■Ltig.it l)e îsemi nea, ■ iu efectuat multe mol mizări la unele 
din imitați, noi dolari, iar aprovizionau.'! «lin p in t de vedere al 
gamei sortimentale a 
făcut ea populația sa 
societății.

care
unui astfel de m.i sizin și toata lumea a avut 

asemenea, ■ iu efectuat mult;' mol mizări la 
noi dotări, iar aprovizionau.!

i iiniMeul o imblin d >'ir ■ sulist ințialu, ce a 
<h > ina 1 1 piim.unnt cli n'. al ni.l;. .inele»

Marfa dt 
Broșa hila.

Totul pentru popuiaț

I
I noura firmă capabilă să vă j 

ofere profesate ds care aveți i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ii

STILCOM S.A. VULCAN
V

nevoie in ori sare zi I

Dacă STIL t’OM Vulcan 
firmă rentabilă ce înregislrea- 

dacu 
: sa- 

în bună măsură cînd 
magazin, toate aces- 

se datorcsc oamenilor fir- 
care totdeauna sc află In 

tul ll- 
RC văd sau nu se vad, 
mulțumirile noastre, 
ce< ce fac pentru

z;i substanțiale beneficii, i 
gustul dumneavoastră este 

lisfăcul în bună măsură 
intiațl in 
ha 
IIV'l, 
datorie, fapt pentru caro, 
lor celor re 
le adresăm 
pentru tot 
oameni.

I 
I 
I
1
I 
I
I

l una septembrie i reprezentat, 
pentru .STILCOM VuJcan, o luna 
de virf in asigurarea unor ser
vicii ireproșabile pentru popu
lația orașului. Ne referim in 
special la faptul că întregul per
sonal al firmei n luat în calcul 
deschiderea noului an școlar, e- 
vcnimcnl ca a polarizat toată 
atenția merceologilor, delegaților 
ți altor factori, toți ctt gîndul la 
a aduce tot ceea co este necesar 
pentru copii, dar șl pentru pă
rinți, în vederea începerii școlii. 
Au fost advcc caiete, creioane, 
stîloui I. șl alte instrumente șco
lare, precum șl obiecte dc îm
brăcăminte adecvate pentru v- 
levi ți eleve. In mod deosebit 
acestea s-an regăsii la unitățile.

2 13, fotomu? ica • i papi lai i 
au deslacut marfă in v î . 
peste 1,5 milioane lei, <a iiimarf 
a asigurării rechizitelor școlar» 

in magazinele rețelei comef^'*, 
riale a STlLi OM Vulcan, se gă 
sesc toate sortimentele de pr«* ’i 
duse co pot slirni interesul fin'cf 
familii, 
voastră 
vizitați 
din orașul V ulcan, 
rum, prețurile l.i 
cu mult mai mici 
tățile de profil din 
orașele invecinate:
■ lin. l ucind cumpărături dc J« 
STILCOM \ nlcun, economisiși i|- 
timp, dar și bani. Tar -crvlrA 
este ireproșabilă!

< a

<:
pi <* .»

Orice gust al dumncîW 
poale ti .satisfăcut, dac<V ' 
eu încredere niaga/.i ncf5 1

Și, va asifiU-W 
Vulcan sin# 
dccif în tinfeî 
Vale sau din 
Deva, Tîrgu

ndii.il
STII.COM
li.COM
spal.it
Silf.COM
%25e2%2596%25a0Ltig.it
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Moscova și capurile de pod luogQSCQS
Destrămarea imperiului sovie

tic și obținerea independenței 
de către fostele republici com
ponente, cu excepția Balticelor, 
care, intr-adevăr, au devenit in
dependente, au constituit și con
stituie și în acest moment, eve
nimente epocale, dacă avem în 
vedere imposibilitatea unui ase
menea pas în anii din urmă. 
Acum totul este o realitate, care 
ascunde însă numeroase nemul
țumiri și scenarii.

Cu alte cuvinte, pornirea de 
moment a democraților în ope
rațiunea de mare amploare de 

•a destrăma imensul imperiu șl 
de a înlătura consecințele atîtor 
ani de unificare (anexare) a tre
zit mai multe reminiscențe ale 
statului de mare putere decît 

<» deschidere reală spre dreptul 
de autodeterminare.

Drept urmare, pentru a-și men
ține zonele de influență, Rusia, 
pe scheletul căreia s-a clădit 
fostul imperiu, a trecut urgent la 
crearea unor capuri de pod în 
zonele cele mai importante din 
perspectiva menținerii posibili
tății ulterioare de anexare.

Primul cap de pod a fost creat, 
®șa cum se cunoaște. în Basa
rabia noastră, zona Transnistriel, 
sub oblăduirea armatei a 14-a, 

-MICA PUBLICITAT
FELICITARE

EM CI.'.IPU LUI NEAG dorește multă sănătate domnului Ca
priț Co'.tachc, cu ocazia ieșirii la pensie. (4868)

ANIVERSARI
SOȚIA Violetei și fiicele Andreea și Florina urează dragului 

lor soț și tutu Vasile Zaharia, la aniversarea zilei de naștere, să
nătate, toate cele bune și „La mulți ani !“. (4821)

SOȚUL Emil, copiii Ramona și Ciprian împreuna cu colecti
vul Avicola Iscroni, urează „La mulți ani 1“, sănătate și noroc lu) 
Lcnuța Constantin la aniversarea zilei de naștere. (4861)

I’ENTRU Marius G., cu ocazia zilei de naștere ;
„Tu c7ti un ochi deschis
spre întunericul sufletului meu
sub pleoapele căruia
se zbat zborurile insîngerate
ale visurilor.
Tu ești poate insâși dragostea mea
Care crede numai in tine 
limpezindu-și apele 
in fîntinile surisului tău I...*. G. (4870)

VINZĂRI — CUMPĂRĂRI
V1ND garsonieia Petroșani (zona Pieței), strada Avram Iancu, 

bloc 2.V21. Poate fi folosită ca spațiu comercial. (4878)
V1ND Dacia 1310, stare ireproșabilă. Relații: l’etrila, telefon 

550782. (4832)
VÎND Dacia 1100 cu motor 1300, preț negociabil — 180 00O 

Relații : Petroșani, Iloria, bloc 63C-, sc. 2, ap. 12. (4885)
V1ND Skoda S100, tamponata in față. Telefon 541626, între 

orele 20—22. (4860)
VlND apartament 3 camere Hermes. Telefon 542537, orele 

12—17. (18G3)
VlND Volksvagen Golf, Diesel, stare foarte bună. Telefon 

514158. (1312) <
VlND garaj zidărie Petroșani, Maleia. Telefon 545520, după 

ora 16. (1833)
V’fND apartament 2 camere zona Pieței, Petroșani, 9 Mii, 

2A/81, după ora 16. (4874)
VlND tractor (1650 cu remorcă, stare bună de funcționare 

Telefon 545873 sau .Stația autobuz Piața Victoriei. (4812)
VlND garsoniera confort I, etaj 11, Petroșani Nord. Telefon 

L 5H902. (4826) 4 <
GUMI’AR bonuri b uzina, ofer G0 lei/litru. Telefon 511902. 

I (1826) i ,
| VlND apartament 2 camere, zona centrală, str. Gh. Bariția.

21. (48W)
VL,() diibl:ir.idi> < asetofon Sharp — 40 000 lei, radio semiproj 

fe-ional It.'-.OOI — 20 000, pufoaica două fețe — puf lebădă —r
s China — 27 000. Informații: telefon 544196, intre 17—18,30. (4872) 

DIVERSB
RAGCL PE TIU I .A-LONEA anunța populația și agenții econo

mici, ca există intenția de a se majora tarifele la serviciile cc Ie 
7 prestează. (4877)

RAGCL PE PILA, anunță cu nu va mai putea furniza agent 
termic, din cauza ca locatarii nu și-au achitat datoriile către a- 

L sociabile de locatari, acestea neplutind facturile datorate RAGCL 
Petrila-Lonc.-i. Anunțul il facem și pentru agenții economici care 
n i și-au plătit s. r viciile prestate. (4877).

SCIIIMBURI-INCIIIRIERI
SCHIMB garsonieră zona Bulevard cu apartament 2 camere, 

exclus Aeroport. Relații: Constantin Miile, bloc 2, sc. 1, ap, 15, 
orele 16—18. (4875)

SCHIMB apartament 2 camere, str. Gen. V. Milea, 29/18, 
(vizavi de GCSM), cu similar Hermes sau Garpați. Telefon 544872. 
(4880)

CAUT garsoniera mobilată, telefon. Ofer 10 000 lei chirie lu
nar. Telefon 96/183654, Timișoara. (4871)

OFERTE DE SERVICIU
GAUT femeie îngrijire copil mic (6 luni), Petroșani, A. Iancu, 

bloc 4/17, zilnic, după ora 16. (4862)
SOCIETATEA Comercială GOMPREDO FRUCT SRL Petrila, 

angajează conducător auto categoria 0. Telefon 550782. (4881)
PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice bibliotecă pe numele Gheor
ghe Claudiu, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (4876)

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice, pe numele Iftime 
Sorin, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (4864)

PIERDUT carnet GEC pe numele Krafcsik Ileana-Anuța nr, 
19203—167981, eliberat de CEG Petroșani. 11 declar nul. (4866)

DECESE

COLEGII din Tipografia și redacția „Zori noi" Petroșani sjut 
alături de Viorica Drăgocscu în greaua durere pricinuită de dis
pariția tatălui său.

Sincere condoleanțe.

ale cărui urmări se cunosc. In 
prezent, în această zonă, conflic
tul armat s-a mai dezamorsat 
cit de cit, dar tensiunea militară 
se menține la aceleași cote. Mer- 
gînd mai departe pe firul eve
nimentelor și consecințelor aces
tora, Moldova se confruntă, la 
ora actuală, cu mari probleme 
politice, ca să nu mai vorbim 
de cele economice și sociale, ge
nerate atît de apartenența a- 
cesteia la piața comunitară a 
statelor independente, cît și de 
fosta conexiune și interdepen
dență economică creată în toți 
anii în care a făcut parte din 
imperiul sovietic. In aceste zile 
Parlamentul Moldovei dezbate 
poate cele mai acute probleme 
de după obținerea independenței 
de stat, printre care și modi
ficarea Constituției, act în care 
disputele politice dintre princi
palele forțe parlamentare au 
atins cote de neimaginat. Fron
tul Democrat Popular din Mol
dova avînd mari necazuri în 
a-și Impune punctul de vedere, 
într-un parlament în care, to
tuși, deține majoritatea de vo
turi.

Tendințele expansioniste ale 
Rusiei nu s-au oprit doar la zo
na Moldovei unde interesul pen

tru menținerea armatei a 14-a 
este mult mai mare decît des
chiderea spre recunoașterea rea
lă a independenței, ci ele s-au 
extins și în alte republici, în care 
s-a încercat și se încearcă crea
rea unor noi zone de conflicte 
interetnice la vedere, dar pur 
politice în subterane. Este vor
ba despre Georgia (Gruzia), care, 
odată cu venirea lui Eduard 
Șevardnadze la putere, s-a vă
zut confruntată cu tendințele 
separatiste ale unei minuscule 
republici, Abhazia. Fermitatea li
derului de la Tbilisi, l-am nu-- 
mit pe Șevardnadze, poate cel 
mai important artizan al des
trămării imperiului sovietic, pe 
mîna americanilor, alături de 
Gorbaciov în a pune capăt unui 
conflict devastator, început în 
republica amintită, s-a lovit 
din nou de impenetrabilitatea 
Moscovei, autorul moral al con
flictului.

Ultima acțiune întreprinsă de 
Moscova, sub oblăduirea demo
cratului Elțîn, a stîrnit la Tbî- 
lisl un adevărat val de nemul
țumiri. In urma intensificării 
măsurilor armatei georgiene de a 
pune capăt conflictului prin de
zarmarea combatanților abhazl, 

parlamentul Rusiei, fără a avea 
nici o autoritate morală față de 

COLECTIVUL Biroului dc Aprovizionare SG COMIN SA este 
alături de colegul său dl. Neguț Gheorghe în clipele grele prici
nuite de trecerea înneființă a mamei sale.

Sincere condoleanțe. (4879)

PRIETENII de cartier aduc un ultim omagiu celui ce a fost 
LITEANU ELVIS

Nu te vom uita niciodată. (4883)_______________________________
COMEMORĂRI

SOȚOl Jozsef, fiica Katalin, ginerele Gyula, nepotul Lorand, 
rudele apropiate, colegii, studenții, prietenii, vecinii anunță cu 
tristețe că se împlinesc 8 săptămîni de la dispariția bunei soții, 
mamă, bunică, soacră,

învățătoarea ȘIMO KĂROLINA
Nu te vom uita niciodată. (4867)

FAMILIA îndurerată anunță împlinirea a 6 săptămîni de 
cînd nc-a părăsit

DUMBRAVĂ AUGUSTIN
Nu-1 vom uita niciodată. (1869)_______________________________
UN GlND PIOS și eternă amintire părinților noștri plecați 

pe drumul fură întoarcere
SERAl’JNCEANU DOMNIGA

la un an dc la deces și 
SERAl’lNCEANU MIIIAIL

la 15 ani dc Ia deces.
Dumnezeu siî-i odilm astă în pace. Familia. (4873)

ceea ce se întîmplă într-o repu
blică independentă a luat hotă- 
rîrea care a stîrnit senzație nu 
numai la Moscova și Tbilisi, ci 
în mai toate țările CSI: condam- 
damnarea actelor întreprinse de 
autoritățile de la Tbilisi și sta
bilirea unui ultimatum pentru 
retragerea trupelor gruzine de 
pe teritoriul Abhazei, teritoriu 
ce, nu mai încape nici un du
biu, este un nou cap de pod, 
creat de Moscova într-o republică 
independentă, care încearcă să 
se smulgă. în mod real, tutelei 
Kremlinului, lucru ce nu con
vine deloc Moscovei și celor ce 
doresc o nouă URSS.

Prin urmare pus în fața u- 
nui amestea fățiș în republică 
din partea Moscovei, Șevard
nadze a solicitat de urgență o 
întrevedere cu Elțîn în încerca
rea de a lămuri lucrurile, întîl- 
nire care pînă la urmă s-a do- 
vedit mai puțin transparentă 
decît se aștepta.

Deci, în concluzie, Moscova, 
nu se mai ascunde că încearcă 
o nouă apropiere a fostelor sale 
republici, care prin sistarea li
vrărilor către Rusia mamă, au 
generat, de fapt, marasmul eco
nomic și social în Rusia.

Gheorghe CIIIRVASA

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Mizați pe „centru-dreapta“ !
SCORPION I

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Gura se poate închide și cu 

bani...
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Evitați pisica blondă șl pălă

vrăgeala 1
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 Ianuarie) 
Astăzi pică la undiță doar ple

vușcă.
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Explicațiile sînt inutile. Se Im

pune intervenția directă și fără 
mănuși.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 

Aveți „spate". îngrijiți-vă da 
față I

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie) 

Momeala cea mai potrivită nu 
e „tăria", ci lăpticub

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal) 

Dozarea corespunzătoare a e- 
fortului vă scutește de surmenaj.

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

Dorința de reluare a dialogului 
nu e împărtășită de adversarul 
dv.

RAO 
(22 lanle — 22 Iulie)

Nu vă speriațl, dacă veți fi 
tratat(ă) cu răceală, e din cauza 
vremii...

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ați dat peste un sac fără fund, 
Săutați o „parașută".

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Nu puneți condiții înainte de ă 
vă îndeplini sarcinile

PROGRAMUL
TV

I

VINERT, 2 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. 60ND0RCE ,
11.55 Super Ghannel.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Recital.
15,25 Preuniversitaria,
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți,
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba germa

nă.
18,00 Documentar științific.
18.30 O baghetă a tuturor timpu

rilor.
19,00 In obiectiv.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTIN Ut. 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Nesfîr.șita grație a muzicii.
22,15 Gong I
22.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23.35 Intîlnirca de Ia miezul nop

ții.
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