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Pornind de Ia 
o bere

Este foarte posibil ca după reclama insistentă 
pe care și-o face de citeva saptâtnini, necunos
cuta (pentru noi) fabrică de berc URSUS din 
Cluj Napoca să se aleagă cu foarte mulți acțio
nari din Valea Jiului. Noi nu cădem in greșeala 
de a-i face publicitate căci ii fac alții (ară să 
vrea. Sau, poate cu bună știință. In ochii cum
părătorilor noștri, un slogan de genul „cumpă
rați acțiuni URSUS" este asociat vrînd-ncvrind 
cu realitatea pe care o trăim in vremuri de ca
niculă. Nu mol găsești o bere de Timișoara, de 
Hațeg nici nu mai vorbim, căldura nu nc iartă, 
sucurile nu țin de sete. Mai rar, din ce in ce 
mai rar, cîtc-un privatizat sau un șef de uni
tate „de la stat" obține prin relații directe citeva 
navete cu bere de... Cîmpeni. Concluzia c simplu : 
acțiunile URSUS !

Sezonul mai cald al acestui an a început sub 
semnul un?» promi uni care intre timp s-a trans
format mtr-o amăgire : berea de Timișoara ! în 
scurt timp, relațiile de aprovizionare s-au dete
riorat și se parc că nu din vina furnizorului. 
Mal dureros este că și relațiile cu fabrica din 
Hațeg so află fn aceeași stare : facturile ncachl- 
tatc i-au îndreptățit pe hațegani să întrerupă li
vrările. Comerțul pierde și sint reale șanse ca 
sezonul de vară să treacă fără ca unitățile noas
tre să promoveze un examen ce părea dinainte 
luat.

Ion MUSTAȚA

(Gontlnuara la pag. ■ 2-a)

CALITATEA CĂRBUNELUI

Producînd piatră, 
producem degeaba

Dacă anul trecut, in primul semestru, corec
țiile dc calitate au ajuns la 182 431 tone, după 
prima jumătate a acestui an, ele se ridică la a- 
proapc 186 000 tone, deci cu vreo 3 500 tone ni ii 
mari. La atit se ridică penalizările, pe Valea 
Jiului, pentru depășirea noimei de cenușă la 
cărbunele extras.

în urmă cu trei luni, pentru a concentra e- 
forturilc întregului personal de decizie și exe
cuție din rîndul unităților miniere asupra îm
bunătățirii calității producției, in consiliul de 
administrație al Regiei s-a hotarît ca urmărirea 
șl calcularea rezultatelor producției sa nu se mai 
facă la total masă miniera — cărbune brut —; 
ci la producția neta, deci, după eliminarea unei 
bune părți a sterilului cuprins in cărbunele re
zultat din procesul extractiv.

După prima lună de la introducerea acestei 
reglementări, rezultatele au fost promițătoare : 
conținutul de cenușă al producției extrase s-a 
redus. Dar, analizind situația pe luna încheiata 
concluzia o că iarăși am dat înapoi. Față dc 
luna aprilie, cind s-a realizat un conținut de 
cenușă pe total producție extrasa, cu 0,5 puncte 
mai redus fața de media pe primul trimestru al 
anului, pe luna iunie s-a revenit la 49,9 la sută, 
apropiindu-se, din nou, de media pe primul 
iri mestru.

loan DUBEH

(Continuare în pag. a 2-a)

J LIDERI
H Docențele alegeri sindicale din 
Î“ cadrul organizației nr. 221 a Fi

lialei sindicatului șoferilor „Fră
ția" din Valea Jiului au dat cîș- 

fî tig dc cauză domnilor Vasile 
t Beldie, reales în funcția de lider, 
i Mihai Anichitci, Gheorghe Vii- 
_ taie, Simion Lihoacă și Ștefan 
. Condraschi. Realegerea acelorași 
f oameni în fruntea sindicatului 
® relevă faptul că acest sindicat 
lî este bine ancorat în realitate și 
i are stabilitate. (Gh.C.).

GURA LUMII

Zice „gura lumii" : „fotbalistul 
ăla de a jucat la „Jiul" și a ple
cat în Germania a luat aprozarul 

i (este vorba de adjudecare la 11- 
l citație) și complexul comercial si- 
Îtuat pe strada Independenței pen

tru a-1 face... circiumă. Noi, de 
Îunde să mai cumpărăm pîine sau 

un cartof ?“ — continuă gura lu
mii. Nu știm dacă într-adevăr 

(fotbalistul devenit patron vrea 
să schimbe sau nu profilul com
plexului. Oare domnul primar 
știe ceva ? Oricum, pînă nu 
faci „foc"... (Al.H.).

RACORDĂRI ?

Pentru a degreva punctul ter- 
I mic 18 B din Petroșani Nord de 
’ o serie de blocuri, RAGCL Pe- 
Itroșani, împreună cu cetățenii din 

blocurile de pe strada „Construc- 
! torul" au efectuat săpăturile de 

rigoare. Din păcate, efortul cetă- 
Ițenilor nu a fost înțeles de teh

nicienii amintitei firme care au 
cam uitat să se prezinte pentru 

Ia continua lucrarea, canalele ter
mice rămînînd descoperite. Iar 

I disperarea cetățenilor sporește cu
fiecare zi, pentru că, după cum e 

! obiceiul, s-ar putea ca și iarna
să găsească săpăturii? tot în sta- 

. diul actual. Ca să vezi ce e cu. 
î săpăturile. (Gh.C.).

GREVĂ

A încetat greva foamei decla- 
* rată la începutul săptămînii de 
" dtpmna Stroescu Maria gestiona- 
• ia magazinului nr. 2 Petroșani 
. aparținînd Cooperației de 11 
’ Deva. (Al.H ).

MODELE...

| De curînd, în orașul Lupeni au 
Ifost montate cîteva chioșcuri din 

tablă de aluminiu, cu diferite des- 
Itinații. Remarcam in mod deose 

bil estetica urbanistică a acestor 
i chioșcuri, care pot constitui un 
1 model pentru toată Valea Jiului. 
I (Gh.C.).
I

...Șl ANȚI MODELE

(Dacă primăria din Petroșani nu 
a aliat de existența acestor im- 

ț delc — știm noi că in orașul re- 
I ședința de municipiu sini pro-

I

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 

Nea Costache cu „țilindrir
Un ditamai „cilindru" Compacte I.M. 4 se străduia i< r I' 

iulie, in jurul orelor prinzullli să niveleze pamintiil pe plato ii 
(lin fața garajelor aflat,- in construcție in imediata apropiere a 
sediului „SOCOM UNIREA" PETROȘANI. Conducătorul utilaju
lui, cu toată sinceritatea — omul nu avea dc asuins nimic - ne 
spune : „M-a trimis domnii' Costache de la ACiVIM. Eu cxecii1- 
ceca ce mi s-a dat ca dispoziție". Știți ca sub platoul pe caic il 
taxați acum se găsesc conducte dc apa și încălzire pentru cladji- i 
complexului SOCOM și pentru blocurile din apropii re ? Dacă v 
toarna a< tini un planșeii de beton și peste 4—5—100 do zile sui 
ani se sparge vreuna din con lucie, credeți că se va putea in 
terveni? Și cit ar costa o intervenție in acest caz? Omul riJi a 
din umeri „Dom’le — zice — trebuie -a vină domnul Costache. 
Eu nu am nici o vina. Eu muncesc. A-la-i".

ASTA I — zicem și noi. Pe cind vom construi peste ii na 
la l’aroș ni un aeroport intern.ițion il și pe Jiu un planșeii ib be
ton '! Nu de alia dar lingă o inepție tehnică să mai facem cltftVa,

bleme cu Chioșcurile — invităm 
specialiștii în urbanistică să facă 
o excursie la Lupeni. Cine știe, 
poate se alege și Pelroșaniul e'.i 
asemenea tipuri de chioșcuri. 
(Gh.C)

CULTURALE

Una. Joi, 9 iulie, a fost văzut 
în orașul Petroșani actorul Clau- 
diu Bleontz. Cine a băut apă din 
Jiu... Din nefericire nu este vorba 
de o revenire pe scena noastră 
vitregită de lipsa de actori.

Alta. O delegație „culturală" 
din Valea Jiului se va plimba — 
spun gurile rele — prin Olanda. 
In fruntea ei, deputatul FSN, va- 
leriu Butulescu, Și mai cine ?

EXCURSIE

Pentru cei care îndrăgesc dru
mețiile șl capitala fostului Impe
riu Otoman, Filiala BTT Petro
șani organizează in perioada 18— 
24 iulie o excursie pe traseul Pe
troșani — fstanbul și retur. Se 
asigură transportul cu autocarul. 
Prețul excursiei este de 9 000 lei 
și 5 DM. Cei interesați se pot a- 
dresa Filialei BTT sau la telefon 
41098. (S.O.).

SPARGERE

Cu mai mult timp în urmă,., 
vreme trece, vreme vine... in 
apripa „nordică" a restaurantului 
„Minerul" au avut loc mai multe 
spargeri. Nu este vorba despre o 
pagubă în gestiunea unității, el 
pur și simplu de spargerea gea
murilor Motiv pentru care, aripa 
nordică nu funcționează de luni 
de zile. Proprietarul acestui res
taurant ce părere are ? Nu gă
sește un DIAMANT care să-i 
taie, geamurile ? Fabrici de sti
clă mai avem prin țară. (S.O.).

TREN DIRECT

Din această vară, acceleratul 
de Mangalia se formează și plea
că pe Litoral, direct din Lupeni. 
Informăm pe cei intej-csați in a 
călători pe Litora] cu acest tren, 
că garnitura arc plecarea din o- 
rașul Lupeni la ora 16,44, sosește 
în Petroșani la ora 17,31 și plea
că spre Mangalia la ora 17,53. 
Deci, un lucru bun pentru popu
lația din vestul Văii Jiului, dor
nică să-și petreacă concediul la 
mare. (Gh.C.).

BENZINA

Aflăm din sursă națională (TV) 
că problema benzinei va fi re
glementată și nu sint motive să 
ne alarmăm

Intr-adevăr nu ne alarmăm 
pentru lipsa de benzină ci pen
tru faptul că veșnic este creată 
această problemă. In particular, 
noi cei din Valon Jiului ne mai 
alarmăm pentru starea de provin
cialism de care nu mai scăpăm. 
Pentru noi. doar de 90 C O. ?



2 ZORI BOI SIMBATA, 11 IULIE 1992

Programul TV săptămînal
LUNI. 13 IULIE

14,00
14.10
14,20

15,20
15,40

16,00
16,30
17,00
17,05

Actualități.
Calendarul z:/i.
Ferestre descinse spre Fran
ța- _ . ..
Avanpremiera sSptăminu. 
Copiii noștri — viitori mu
zicieni.
S.O.S. Natura I
Muzica pentru 
Actualități.
Emisiune in limba
ră.
Pro patria.
Desene animate. Casa zbu
rătoare.
Actualități.
Sport.

23.35
23.50

0.20

7,00

toți.
10.00
10.20
10,30

marin i-

18,35
19,30

20.00
20.35
20,43 Tezaur.
21.10
21.35

23,30
33,45

0,15

7,00

ir. ■ 
l<> JU
10 30

10.55

*2.10
13.00
13.30
14,00
14,20
14,50
14.55
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17,35

Actualități.
Lumea ideilor.
Închiderea programului.

JOI, 16 IULIE

20,45

Studioul economic. 
Teatru TV.
Prințul travestit de 
vaux.
Actualități. 
Confluențe. 
Închiderea

MARȚI,

Marl-

programului.

14 IULIE

Televiziunii Na- 
Republica Mol-

Programul 
ționale din 
dova. Telematinal. 
Actualități.
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță. 
Blackstar.
Ferestre deschise spre Fran
ța.
Ora de muzică.
Interferențe.
Muzica pentru părinți 
A. tu.ditați.
Tradiții.
Asan^remieră TV. 
Televacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine. 
Festivalul artelor 
Conviețuiri.
Actualități.
Repere transilvane.
Ferestre deschise spre Fran
ța.
Salut, prieteni I 
Studioul economic.

18.1 >
19,15____
49,45 1F sxne animate. Casa zbu

rătoare. 
Actualități.
Sport. 
Telecinemateca. 
Ultimul metrou. 
(Franța, 1980). 
Cultura in lume. 
Actualități 
Meridianele dansului, 
închiderea programului

30.00 
«0,35 
30.5U

23.05 
«3.35 
13.50

0,20

7 00

10,00
10.20
10,30

11 30
12 10 
13.00 
li :)
14 0*
1 i
14,
14
15
16,00

MIERCURI, 15 IULIE

10,55
12,10
13.00
13.30
14,00
14,20
14,50
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17.35
18,00

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități.
Calendarul zilei.
Ecran de vacanță.
B ackstar.

W ORLDNET USIA.
Oi a de muzică.
Oameni de lingă n ii.
Jazz-magazin.
Actualități.
Conviețuiri.
Televacanța școlară.
Cursuri de limbi străine.
Agenda muzicală.
Forum.
Actualități.
Repere Moldave.
Drumuri în memorie.
T< le-discul muzicii popu
lare.

13-19 IULIE

18,20
19.00
19,30

20.00
20,35
20.45

21.40
21,55
22,25

22.40
23.10
23,25
24.00

Simpozion.
Studioul economic. 
Desene animate. 
Casa zburătoare. 
Actualități.
Sport.
Film serial.
Dallas.
Episodul 145. 
Reflecții rutiere. 
In fața națiunii. 
Microrecital „Bine 
tem".
Reporter '92. 
Actualită*.
Stadion.
Închiderea

VINERI.

Sis-

programului.

17 IULIE

21,45
24,00

0,10

1,10

9,00
9,50 

10.00 
10,10 
1 1,10 
12,00
12.30
13.30 
14,00 
14,10 
14,20

Film serial. 
Destinul familiei 
Episodul 30. 
Magazin TV. 
Actualități.
Intîlnirea de la 
nopții.
închiderea programului.

Howard.

miezul

SIMBATA, 18 IULIE

Bună dimineața. 
Șahul de la A la Z. 
Actualități.
Ecran de vacanță. 
Alfa și Omega. 
Itineraril spirituale. 
Ora de muzică.
7x7.
Actualități. 
Reflecții rutiere. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
Festivalul ECOPOP.
Al doilea război mondial. 
Vedete în recital.
Magazin cinematografic. 
Un om, un oraș.
Gong I 
Mapamond. 
De dragoste și dor... 
Teleencjclopedia. 
Actualități.
Film serial. 
Twin Peaks.
Episodul 9-

21,30 Săptămîna sportivă.
21,50
22,45
23,00

14.45
15.15
15.45
16.15
17.15 
18,00
18,30
19,00
19.15 
20,00
20,35

0,40

1,10

i

Golden Europe ’92. 
Actualități.
Film artistic.
Contele Dracula. 
(ltalia-Spania-Germania, 
1970). Premieră pe țară. 
Rock-panorama. Serial Fied- 
die Mercury (I). 
închiderea programului.

DUMINICA, 19 IULIE

Eu știu că veșnicia născut 
la_ sat!

Luna Cuptor. Semne 
legate de Soare

în ziua punerii cinstitului veșmint, de va fi ploaie sau de va 
bate vintul, nucile se vor strica de tot, dar alunii vor rodi. După 
aceea, vin zilele ce se cheamă ciinești, după steaua ciinelui, care 
împreună cu soarele umbla. Și s-a spus : cînd in zilele ciinești va 
fi umezeală și multă ploaie, se cade să te ferești de boli ; Iar de 
va fi vreme bună, înseamnă an sănătos De va tuna cînd steaua 
cea ciinească va răsări, multe lucruri deosebite se vor împlini. 
Dacă va fi senin pînă în data de 15 Cuptor, care semănături vor 
fi în locuri mai joase, vor rodi bine ; de va fi ploaie, plinea va 
rodi bine numai pe locuri mai înalte. La 15 iulie, de va tuna cu 
un ceas înainte de amiază, trebuie să ne pregătim de iarnă tim
purie ; iar cu un ceas după amiază de va tuna, iarna va veni 
triziu. Dacă soarele strălucește in toată ziua de 15, Iarna va fi po
trivită, insă cu mari răceli, iar de va fi senin și ploaie în amestec, 
tot a>a va fi iarna de urmează, amestecată.

☆
Dacă soarele răsare curat, cu față obișnuită, sau îndatg după 

răsărirea sa pătrunde norul cel de dinanitea Wjî. în ziua aceea va 
fi vreme curată. Cînd soarele apune curat, atunci ziua următoare 
va fi frumoasă și limpede ; mai virtos, dacă urmează după apusul 
soarelui amurg roșietic.

Dacă soarele răsare cu o față neagră, dacă dă după nor gros, 
prin care doar își întinde razele, sau tot așa apune nu mult după 
aceea va urma vînt sau ploaie.

Cearcănul din jurul soarelui înseamnă vreme tulbure, iar dacă 
acesta e de culoare vînăt întunecat, în cîteva zile vom avpa ploaie 
sau vînt. Va ploua atunci cînd soarele apune sau răsare mai mare 
decit de obicei, la fel cînd pripește tare peste zi.

Cînd dimineața razele soarelui pot fi văzute ca o pară, atunci 
va urma vintul de la apus ; scara, vintul va fi de la răsărit. Ploaie 
mare se vestește atunci cînd soarele răsare mal de timpuriu decit 
de obicei și pare înconjurat de un cerc dublu. Cînd norii alburii 
merg încet, cu toate că bate vintul tare, să ne așteptăm la ploaie 
cu piatră. La fel, cînd cerul este gălbiniu spre răsărit înainte de 
ivirea soarelui, iar razele sale se văd frînte între nori deși.

•tt
„De la «Răsărit» nu ne putem aștepta la nimic bun" — culeasă 

de la losif Bălan, ziarist pensionar, Petroșani.
„Să-nvirți mămăliga fără să invîrți toată stîna. că se strică 

vremea !“ — culeasă «Ie Ia Gigică Răscolean, Sterminos, 5 Cuptor 
a. c.

Pi of. loan Dan BALAN

Pornind de la 
o bere

(Urmare din pagina I)

Producind 
piatră, 

producem 
degeaba

(II ratare din pag. I)

Bună dimineața 1 
Ecran de vacanță. 
Actualități. 
Lumină din lumină. 
Viața satului.
Hora satului... 1 
(județul Sibiu).
Il-a.
Actualități.
Atlas.
Video-magazin. 
Convorbiri de 
Film serial. 
DALLAS. 
Episodul 146. 
Actualități.
Film artistic. 
Dempsey (SUA, 
micră pe țară. 
Show-ul de duminică. 
Actualități.
Duminica sportivă. 
Maeștrii teatrului 
nesc.
închiderea programului.

8.30
9.30

10,50
11,00
12,00
13,30

Televiziunii Na-Programul 
ționale din Republica Mol 
dova. Telematinal. 
Actualități.
Calendarul zilei.
Film artistic.
Omul de pe stradă. 
(SUA, 1941).

12,30 Super Channel.
12.50
13.10
14,00
14,20
14,40
15.10

7.00

10,00
10,20
10,30

la Rășinari.
Partea a

Trece sezonul, va trece ți a- 
nul. Soluția : acțiunile URSUS. 
ieșind orice gluma de-o parte 
Îndrăznim o sugestie : de ce unul 
sau mai mulți agenți economici, 
privatizați sau „de stat", nu ar 
face demersuri pentru aronda
rea lor, eventual în grup, în raza 
de aprovizionare a fabricii clu
jene ? K mai departe orașul de 
pe Someș decit cel de pe Bega 7 
Sau poate câ agenții noștri, ca 
potențiali parteneri ai unei fa
brici vestite prin corectitudine și 
calitate știu dinainte că nu 
vor putea învinge anumite difi- 
ruttăfi ? Ne referim la „obliga
țiile contractuale", din care două 

se detașează ca deosebit de im
portante : onorarea în termen a 
plății facturilor și rcturnarea în 
cele mai bune condiții a am
balajelor. Condiția menținerii u- 
nor bune relații pe termen lung 
este ți aceasta : Ia calitate și 
corectitudine să răspunzi cu a- 
celeați unități de măsură șl 
dacă ai de unde, chiar cu ceva 
în plus...

In aceste luni de vară, nu pen
tru ca sini vremuri de caniculă 
ci vremuri de privatizare a unor 
unități <4c nlercs național, nu ar 
fi lipsit de interes ca unii agenți 
economi i din inimii ipiul nostru 
să-și rcorienteze strategiile în 
domeniul aprovizionării. Maga
zinele noastre sini destul de goa
le față de alte orașe unde pute
rea de cumpărare a locuitorilor 
e mult mai mică. Depozitele, la 
fel. Firmele mari nu vin spre 
Valeu Jiului. Dar, de ce nu ne am 
duce noi înspre ele 7 Nu c nici 
un păcat să facem noi primul 
pas Eventual chiar cu gîndul la 
un parteneriat pe termen neli
mitat. Și nu numai pentru „o 
bere rece" ci mai ales pentru ce
le dlcva zeci de mii de articole 
Cfnc fac obiectul de activitate al 
comerțului cu bunuri casnice, 
industriale.

14,00
14.10
14,30
18,35
19.10

In luna iunie, doar trei uni
tăți s-au Încadrat în norma de 
cenușă stabilită, avind ți boniti» 
cații ; minele Paroșcni cu o bo» 
nificație de 837 tone, Dilja cu 438 
tone ți Cimpu lui Ncag cu 23 tone. 
Bonificațiile nu sînt mari ; în 
schimb, sint mari penalizările la 
minele care și-au depășit conți-» 
mitul de cenușă prevăzut, mai i« 
Ies Ia Lupeni, Bărbăteni, valea d< 
Brazi, Aninoasa, Vulcan, PHr.la 
eto.

Luna iunie a fost în general o 
luna mai slabă. A scăzut ritmul 
de extracție și productivitatea 
muncii. în unele locuri, cărbu
nele fiind mai puțin, s-au închis 
ochii în privința calității, deci ■ 
sterilului, probabil pentru a mal 
compensa din producția scăzutei. 
Efectul s-a văzut: față de luna 
mai conținutul de cenușă a săl
tat cu 0,2 puncte, iar producția 
rebutată cu vreo 7 000 tone. Șl, 
toate înseamnă pierderi, penali
zări, bani pierduți, diminuarea 
rezultați lor economice.

Explicația este că s-. lucrat mal 
prost : au fost mai multe surpări 
în abataje, s-au neglijat alegerea 
șistului vizibil la locul de mun
că, evitarea introducerii sterilu
lui din lucrările in piatră în flu
xul de benzi. In loc să separăm 
piatra, „îmbogățim" cu ca... masa 
minieră.

O asemenea „îmbogățire" în
seamnă că ne furăm singuri că
ciula. Pentru că piatra nu cade 
și nu e bună nici pentru cocs ți 
nici să facă aburi pentru turbine, 
deci nici nu se plătește. DccL 
producind piatră, producem de
geaba Or, semnalele dinspre be
neficiari ar trebui să ne ala*»  
meze...

duimnică.Descoperirea planetei 
Ora de muzică.
Actualități.
Mondomuzica.
Medicina pentru toți.
Recital de opera Mihaela 
Agachi.
Televacanța școlară.
Muzica pentru toți.
Limba noastră.
Tragerea I-oto.
Actualități.
Emisiunea in limba 
mana.
Voci din diaspora 11). 
Magazin TV.
Actualități.
Sport.

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica 
dova. Telematinal. 
Actualități.
Calendarul zilei. 
Film serial
Marc și Sophie. (Franța.
1987).
Super Channel. 
Ora de muzică.
Vîrsta a treia.
Aici la Tirgoviste... 
Actualități.
Magazin agricol. 
Avanpremiera TV. 
Televacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine. 
Tin-ri interpreți de 
că populară.
Lumea sportului.
Tragerea Pronncvpres. 
Actualități. 
Arte vizuale.
15, 16, 17, 18.
Reflector. 
Muzicorama. 
Studioul economie. 
Di s^ne animate. Ca-a 
rătoare.
Actualități.
Sport.
Film s-rial.
Virg*in!c  î,.i face de capi 
Episodul 5.
In fața națiunii
Pro miislca.
Universul cunoașterii.

Mol-
20.00
20,35

1983). Pre-

1
>

16,20
16.30
17,00
17 O.’,
17.30 
18.00
18.30
10,00
19.30

20 00
20 15
20.45

21.45
B2.15
22,30

mu zi*

zbu-

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

15,25
16,00
16,20
16,50
17,00
17,05

22,10
22,55
23,10
23,35 româ-

ger-
0.40

18,05
18,30
20,00
20,35

In
zi,

Not 1

funcție de evenimentele la 
Radioteleviziunea îți rezervă 

dreptul do a efectua unele mo
dificări ale programului.

Ce facem cu ambalajele?
Problemele de viață ale unui cumpărător cresc, In zil< le noas

tre, propo țional cu cumpărăturile făcute. De exemplu, constatăm 
multe ambalaje decit marfa, 
spre amabijclc din ticlfi, ele 
de .scumpe. Cum să le valo-

ca unii dmtre noi avem acasă mai 
Iar grija cea mai marc se îndreaptă 
fiin l n i numai fragile, ci și destul 
rificăm 7

Unitățile comerțului de stat nu 
pentru marfa care se vinde In sticle uc același f< 1. Ele ne oferă 
și o explicație : a crescut volumul ambalajelor provenite de Ia pri
vatizați. La jindul lor privatizați! proccd nza la fel. înlîmpl.arca 
face ca într-o gospodărie medie (ca biiect), vrind, nevrind. se a- 
dună, lunar sau trimestrial, destule sticle care prisosesc. Întreba
rea devine ini .1-.tontă : Cum clipăm de ele ?

Din pri-a mulți întreprinzători nici unul nu a întrezărit șl a- 
cca'tă sur î (mo lestă, dar cinstită) de cl.lig. Recuperări a și re
introducerea în circuit (cu o cotii acceptabilă de profit) a unor 
tipuri de ambalaje poate să asigure întreținerea cîtorva familii, 
chiar mai numeroase. Nu încearcă nimeni 7 (I.M.).

mai preiau sticle «oale decit

i
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EUROPA poate învăța de la TESMA
Confruntată ani de zile cu situația 

penibilă de la limita existenței sau neexis- 
tenței, Societatea Comercială TESMA S.A. 
Lupeni a găsit după decembrie, 1989, dru
mul adevărat spre împlinirea aspirațiilor 
unui colectiv ambițios și plin de inițiative. 
Practic, dintr-o întreprindere devenită 

voit falimentară, TESMA a renăscut din 
propria-i cenușă, devenind, în scurt timp, 
una dintre societățile rentabile din muni
cipiu, cu mari posibilități, după cum ne 
spunea doamna Ținea Mocanu, director 
general adjunct al societății, de a pă

trunde pe ușa din față în Europa. Așa 
ceva, pentru multe societăți, a rămas deo
camdată, un vis iluzoriu, prins în scena
riile marilor puteri financiare ale conti
nentului spre care rîvnim și ale lumii.

După cum ne-am convins, totul este 
posibif, dacă este înțelegere, dacă este 
interes și mai ales disponibilitate de a 
înțelege adevăratul mers al lucrurilor. 
Iar la TESMA S.A., toate aceste lucruri 
au fost învățate din mers și drumul e 
sigur la ora actuală.

Ioan Popescu Buciu, Virgil 
Gîrdeanu șl Sorin Bâiețoiu sînt 
trei tineri care au idei șl au 
reușit să le pună și in aplicare. 
Cu cîtva timp in urmă, ei au 
pornit la o muncă ce unora le 
părea o iluzie. Adică s-au apu
cat să pună pe picioare niște 
războaie de țesut casate, ce ză
ceau pe undeva prin fabrică, bu
ne de dat la fier vechi.

Cu migală, cu răbdare, dar 
mai ales cu profesionalism a- 
cești oameni au reușit ceea ce 
nimeni nu a crezut că vor reuși. 
Ei au reușit. Din nimic, au pus 
pe picioare 12 războaie de țesut, 
care la ora actuală, minuite de 

femei pricepute, reușesc să func
ționeze 24 de ore din 24. Pare 
nefiresc, dar adevărul este că 
acești oim.ni chiar lucrează 
non stop. Și lucrează după cum 
se înțeleg, cu o răspundere per
sonală, demnă. Intr-adevăr de 
economie de piață. De ce ? Sim
plu. Pentru câ acești oameni, 
deci 15, în total, lucrează tntr-un 
sistem propriu, ce poate fi con
siderat inedit pentru Valea Jiu
lui și probabil și în economia 
noastră națională.

Adică, ei, 15 oameni, cu uti
laje realizate prin forțe proprii, 
din cele casate, s-au separat de

restul fabricii și lucrează non 
stop, fiind plătiți la valoarea pro
ducției realizate. Impor
tant pentru el este și sistemul 
informațional, care diferă mult 
de cel clasic, dar care dă rezul

tate pe măsura muncii. Și cînd 
rezultatele economice se con
fundă cu măsura muncii. Intervi
ne un element fundamental — 
satisfacția muncii — iar acești 
oameni au satisfacție pentru că 
au găsit Înțelegerea la conduce
re să fie plătiți atît cît muncesc. 
Asta da economie de piață I 
TESMA Lupenl poate fi configu
rată unicat In materie.

Partener ideal

Secția confecții
Burse

Din acest an, In cadrul Grupu
lui școlar Lupeni, TESMA S.A 
patronează o clasă de școală pro
fesională, cu specific de lăcătuși 
mecanici pentru industria ușoară. 
Firma patronatoare, TESMA, su
portă cheltuielile de școlarizare, 
pe cele gospodărești, celor mal 
merituoși, elevi din cel 30 exis- 
tenți 11 se oferă burse, iar tutu
ror posibilitatea unul loc de mun
că la terminare In cadrul socie
tății patronatoare.

Dacă pînă acum nu ați șHut, în cadrul Societății comerciale 
TESMA S.A. Lupeni funcțion.ară cu bune rezultate o secție de 
confecții, specializată în prelucrarea Industrială a tipurilor de țe
sături produse de TESMA.

In cadrul secției lucrează, sub conducerea doamnei Elena An- 
done, 41 de lucrătoare de înaltă calificare, Inclusiv atelier de cre
ație, capabile să execute cele mai complicate modele din gama 
sortimentală a confecțiilor pentru copii, femei și bărbați. Lunar 
secția asigură o producție de peste 1,5 milioane lei. Marfa este 
desfăcută prin magazinul propriu dar și prin aPe magazine din 
Valea Jiului și din țară.

Secția lucrează pe bază de comcnz.i și contracte, care pot fi 
preluate prin magazinul propriu sau prin serviciul de desfacere 
al firmei. Practic, în cadrul secției se execută orice fel de articol 
de confecții, la un nivel calitativ adecvat cerințelor beneficiarului.

Dacă nu *4.  contactat-o pînă acum, grăbiți-vă ! In stoc secția 
nu are mal nimic, toate produsele luînd drumul cumpărătorilor, 
Prețurile practicate sînt cele mai mici.

Centrală proprie
In ;r ,t an, prin forțe proprii TESMA va pune In funcțiune 

o centrală termică proprie, pe bază de păcurină și gaz nn lan care 
va cr< a posibilitatea rezolvării agentului t< rmic și a aburului teh
nologi, pentru firmă. Totodată, prin puterea Instalată, c ntrala va 
fi in măsură să asigure șl altor firme vei inc sau blocuri de locu- 
tnțe, energia termică n-ces.iiâ.

TESMA OFERĂ
Pentru toate societățile comerciale, precum șl pentru persoa

nele fizice interesate, TESMA pune la dispoziție din stoc o bo
gată gamă sortimentală de țesături de înaltă calitate și rezistență, 
cu un colorit viu, in pas cu cele mal noi cerințe ale model.

Solicitați, și TESMA vă oferă :

— țesături din fîș ]
— țesături din mătase ;
— țesături din fîș xilat și cre

ponat ;
— imprimeuri ;

— țesături tip tercot ;
— diverse tipuri de c iplir/'Ii

pentru confecții ;
— costume schi ;
— treninguri spoi t ;
— compli uri femt i ;

— echipament sportiv ;
— fir.te femei ;
— p|nt,șloni tip „Bermild “

pentru copii și adulți ;

— c ipoalc șl rochii p. litru 
femei ;

— cămăși pentru bărbați.

Toate prodir le au o calitate deosebit.!, lin colorit adecvat șl 
respectă cerințele actuale ale modei in domeniu. Pentru a intia 
in posesia lor < .te suficient doar să vă adresați firmei producă 
toare TESMA S.A. Lupeni, caic vi le oferă la < ele mai avanta 
Joa ;c prețuri.

Magazin? ? 
propriu

Cele mai ieftine și mai la modă 
produse se găsesc în magazinul 
propriu al Societății Comerciale 
TESMA Lupeni, situat chiar li 
intrarea principală a firmei.

Zilnic, magazinul este deschis 
între orele 8—13 și 13—19, de re*  
gută și sîmhăta și duminica.

Persoanele fizice pot face co
menzi pentru modelele și mări*  
mile dorite, aceste comenzi fiint£ 
preluate de personalul magazinu
lui, care dă dovadă de multă soli
citudine.

Produsele proprii desfăcute prin , 
magazin au cel mai mic preț di 
vinZarc înlrucit TESMA practici 
un adaos comercial de 7 la sulă. 
Vizitați cu încredere acest maga
zin. iar gusturile dumneavoastră 
cele mai rafinate vor fi satisfă
cute cu promptitudine.
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PRIVATIZAREA
— un proces sprijinit integral

Este un adevăr incontestabil, faptul că Societatea Comercia
lă REALCOM Petroșani manifestă o mare disponibilitate pentru 
sprijinirea procesului de privatizare a unităților componente. In 
baza acestei disponibilități, din cadrul societății amintite o mare 
parte din unități funcționează in locație de gestiune, iar altele au 
devenit societăți cu răspundere limitată ori societăți cu nume co
lectiv, demonstrindu-se încă o dată faptul că nu există nici un fel 
de piedici in calea privatizării unităților, nu există nici Un inte
res Pentru a se păstra societatea in forma in care a funcționat 
pină acum.

Mai mult decit atit. Ia sfirșitul lunii în curs, așa cum de altfel, 
reiese și din tabelul alăturat, REALCOM Petroșani organizează 
o marc licitație pentru vinzarea activelor la 18 unități aparțină, 
toare.

Intrucit, in conformitate cu prevederile legale, orice licitație 
pentru vinzarea activelor trebuie s.i respecte unele criterii spe
cifice, pentru a lămuri un-li- aspecte legate de acest lucru neam 
adresat domn 'lui ( cor? ie roma, directorul Societății Comercia
le HEM.(()’,! I’ctroșa, i:

alimentari- do bază se poate face 
in.linte sau după organizarea Și 
adjudecarea licitației, în situații 
bine justificate de către compar, 
timcntul de programe comerciale 
din c cirul prefecturilor, cu acor- 
d il Centrului teritorial de ex
pansiune a comerțului și turis
mului și Filialei Agenției Națio
nale pentru Privatizare. Preve
derea se aplică inclusiv activelor 
cu specific turistic.

Un alt criteriu specific pentru 
care se acordă 20 de puncte este 
preluarea și m aținerea persona
lului exist nt în < a'rul activu
lui, la dala vînzării, m condițiile 
prevăzute de lege. Totodată, în
că 25 de puncte se acordă pen
tru preluarea mijloacelor circu. 
lanle aflate în cadrul activului 
(fond de marfă, ambalaje, obiec
te de inventar) conform ultimu
lui inventar de control gestionar. 
Pldta acestora se poate face eșa
lonat pe o perioadă de 12 luni, 
tn funcție de structura fondului 
•^n «aatlA. (I dr.blmi-

tă la licitație?, dar nu au avut 
activul în administrare și prezin
tă un program concret de daz. 
voltare și modernizare a activului* * 
obține 5 puncte.

— Domnule diivclor. cine 
poate participa la aev.isla licita
ție și ce condiții trebuie să în
deplinească?

— Est? știut că ’.i a-•■menea li
citații, chiar djiWă unele, cum es
te cea la care nt rhrim, se fac 
in preimeiă. trebuii. respec'ale 
unele prcveJccj leg ''?, pe care 
conduceri i mjetății noastre le
respectă cu .<rieîcțe. Sigur, la
licitație ijc.it' | ii ii.- pa orice 

persoană fiz-.i ă sau juridică, dar 
>.ire in I ■ nește nișt" condiții. 
In primul rînd c te vml des
pre minimul de punctaj obținut
• are la noi < sta d? UD d punc
te. pun -tai rezultat din îndepli
nirea criteriilor <p ,f. ... ' Cine 
nu îndeplinește aouti. minim de 
punctaj nu poate participa la
licitație. Apoi, orice participant 
]<j cumpărarea activului unei uni. 
biți trebuie ,a dovedească fap
tul că nu are antecedente penale 
pentru activitatea gestionara 
prevăzută do 1 'și nr. 22/19GJ 

alte ai lc normative ulterioa
re- că sumele n-’ccsire cumpăiă- 
rii ; 'ivului sini depir i- 1? 

P.mcă, C'l' s <u n-ovin din ar? 
d.i

Dar cel mai important criteriu 
specific îl reprezintă cel de pro- 
fesionalitate. Persoanele fizice cu 
pregătire sau activitate în co

merț și turism, inclusiv pensiona
rii. obțin 15 puncte; cele cu pre
gătire sau activitate în alte do. 
menii, obțin 5 puncte ; persoanele 
juridice care au sau nu obiectul 
de activitate comerț, respectiv 
turism obțin următoarele punc
taje: 15 puncte pentru cele care 
au practicat obiectul de activita
te respectiv; cinci puncte ce
le care an prevăzut în o- 
biectul de activitate, dar mi

Societatea Comercială 
„IJtALCOM“ SA Petroșani 

str. 1 Decembrie 19’8, nr. 90 

organizează
licitație publică deschisă,’cu strigare în data de

31 iulie 1992, ora 10, în sala de ședințe a 
magazinului universal „JIUL“ din Petroșani 

pentru vinzarea următoarelor active :

z:.

iubeați m,u

pină 
ora 1 I. 
au fosl 
Noi‘"‘

f
i

depune |a 
cel lirziu 
Doclimen. 

anunțate
din d-'ta de

,1. I l> iu a ,. 
pre unele criterii specifice. (ii in 
vedere aceste criterii și asi-iu.i 
rea protecției lucrătorilor soi u 
lății din Unitățile ale căror 'li 
Ve sini scoase la vinz.ue?

— Sigili cJ da Veste ciiterii 
dc

; ani
JFVifi
'•'ifilului de a*  tis talc al 

tiv cu excepția celor 
tiue i cofhcreinJi.oază

I
r‘
-,-fcsigurâ piolc ții prevăzut .
țlege pentru lucratorii noștri, țo. ■

mai ptin punctajul obținut p< 
seama îndeplinirii lor, Așlfcl, 

|5pentru păstrarea profilului uni. 
ir-tății pe o țxrioada de minim 5 
; ani se acordă 23 de puncte. Spe
cificam însă că s himbarea pro- 

unni ac
erire o->>

pro-.1

există cilev;1 crilcj'ii.

Ic al- i
pc. mari i ri.-pcctii.i.

— < um se mai pol obține pun< _ 
le pentru licitație '!

— M-ij
A .tfi’l, pentru dezvoltarea și mo- 
leinizarca activului supus vm- 

za.ii, persoanele fizice care 1 m 
deținui intr-o formă dc adminis
trare și au efectuat asemenea lu
crări obțin 15 puncte. Persoanele 
fizice și juiidice care se prezin-

Pagină realizată <Ic 
Ghcorghc CI1IRV AS A

pre-
>i a

se

ullmta dosarelor de 
ularc a activelor precum 

datelor econom ico-fi nanei a re 
poate face la sediul societății, din 
Petroșani, str. 1 Decembrie 19(8, 
■ r. 90’

Relații despre active se pot ob
ține în zilele de luni și joi, în
tre orele 10—1 I la sediul socic-

ții.
Documentele oferlnnților, în 

vederea selecționării participanti- 
îor la licitație se vor 
yidiul societății 
20 iulie 1992, 
lele necesare 
în imul ,,7.oi'i 
30 iunie 1992.

prartie.il
prin-, in obiectul de activitate co
merțul, Dcc; îndeplinind toate 
aceste cl ilei ii spe< il'icc, o persoa
na pa rl icip.intâ Ia licitație poate 
obține maximum de IDO di pline
le, cee.i ce se referă în special 
la protecția lucratorilor socie
tății noastre. Repet,penii u ca o 
persoană Să poala lua parte la 
licitație trebuie să întrunească 
minimum 80 de piuicte.

1* • • •

Nr. 
crt.

Denumirea 
activului

Adresa unde 
poate fi vizitat

1. Unit. nr. 329 Petrila, cartier 8 Martie
2. ’ Unit nr. 308 Aninoasa, str. Livezeni

3. Unit, nr. 325 Petroșani, str. Firma nr. 1

1. Unit. nr. 32fi Petrila, cartier 8 Martie
5. Unit. nr. 338 Petroșani, loc. Banița
fi. Unit nr. 327 Petrila, str. Republicii
7. Unit. nr. 350 Vninoasa, str. 23 August

8. Unit. nr. 12 Petrila, cartier 8 Martie 1
9. Unit. nr. 8 Petroșani, str. Ilie Pintilie 

nr. 2

10. Unit. nr. 312 Petroșani, Gara C.F.R.

1 1. Unit. nr. 320 Petroșani, str. Aviatorilor 
(Dacia)

12. l nit. nr. 31 fi Petrila, str. Republicii

13. I Ipit. nr. 22 Petroșani, str. Aviatorilor 
(Dacia)

1 1. l 'nit. nr. 1 1 7 Petroșani, str. Aviatorilor 
bl. G

15. Unit. nr. 1 1 1 Petroșani, str. Aviatorilor 
bl. 31

lfi. Unit. nr. 322 Petroșani, str. Păcii

17. Unit. nr. 32 Petroșani, str. Independenței 
nr. 12

18. Unit. nr. 10 Petroșani, str. Păcii

prartie.il
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Societatea comercială 
TRANSUTIL SA 
PETROȘANI

IN LWEA AFACESILOX
Programul de restructurare a activității 

economice a Regiei Autonome pentru 
lluilă Petroșani a condus la înființarea u- 
nor noi agenți comerciali, care au ca o- 
biect de activitate diverse prestări de servi

cii, reparații și alte utilități pentru societăți
le comerciale și beneficiari particulari. O 
astfel de unitate, profilată pe servicii și 
reparații, a fost înființată recent sub de
numirea de „Transutil" SA Petroșani, 
legătură, cu obiectul de activitate și 
intențiile de viitor ale noii societăți 
mcrciale ne-a acordat un scurt interviu
Marcel Zeicu, directorul S.C. Transutil.

— Domnule director, cu ce activ pof
tiți la drum?

— Ne-a fost repartizat, în primul rînd 
un sediu pentru activitățile administrative 
și coloana auto, pe strada Jiului nr. 1 1, 
din Petroșani. Avem în dotare 96 de mij
loace de transport și utilaje diverse. Cu 
o singură excepție toate 
stare de funcționare.

— Despic ce mijloace 
utilaje c vorba?

— De diverse mijloace
cepînd cu cele de 1,2 tone, 
de 21 de tone, inclusiv autobuze pentru 
transport de persoane. Mai dispunem și 
de macarale de 12,5 tone cu braț telesco-

In 
cu 
co
di.

sînt în perfectă

de

de

transport și

transport, în- 
pînă la cele t

pic și de 16,7 tone cu braț fix, de remor
chere cu trailer de 40 tone.

— Dispuneți și de posibilități proprii de 
întreținere ?

— Da. De dotlă ateliere de reparații. U- 
nul e amenajat și dotat pentru efectua
rea reparațiilor la mașinile din familiile 
Aro Diesel și Dacia. Iar celălalt, pentru 
reparații la utilajele grele. Ambele atelie
re sînt bine utilate, astfel incit putem să 
ne facem prin mijloace proprii multe re
parații și servicii.

— Au intervenit modificări și în struc
turii de personal ?

— Desigur. Am rămas mai puțini și în 
compartimentele tchnic-administrativ. Dar 
important este că avem salariați cu o bu
nă și foarte bună calificare.

— Este, intr-adevăr, un mare avantaj. 
Ce alte activități mai are societatea ?

— Avem și o stație proprie de calcu
latoare. Deocamdată stația este o bancă 
de date și prestări în beneficiul propriu și 
cu activități ale noii noastre societăți. In 
perspectivă ne propunem să oferim și ter
ților servicii specifice stațiilor de calcul. 
Sîntem abia Ia început.

— Un început bun, promițător. \ ă do
rim succes pe toate planurile!

— Să auzim numai de bine.

Reparații auto
In cartierul Aeroport, pe strada Vemis, în clădirea 

unei centrale termice, lingă școala generală nr. 7, S.C. 
Transutil a deschis un atelier de reparații auto.

Sînt 
vehicule 
mără :

puse ia dispoziția tuturor deținătorilor de aulo- 
'ro și Dacia servicii diverse printre care se nil-

de
Pe-

r<

— recondiționări de motoare și agregate;

— rccon liiio.i ii do subansamble motorii la cutiile 
do \ ito/o ;

r< condiționări de punți de suspensie;

vulcanizări.

Atelierul are program zilnic intre orele 6— 
ta și duminica este închis.

NU UITAȚI !
firma Transutil vă stă 

la dispoziție cu servicii și ac
tivități utile!

Pentru lucrările efectuate 
există termene de garanție.

Reparațiile și serviciile ofe
rite se fac în condiții avan
tajoase, care se pot negocia 
pc baza unor tarife reduse.

Se garantează calitatea ire
proșabilă!

In firma „Transutil" aveți 
permanent, un hun partener 
de afaceri.

Atelier

• Apelați <ii incrcdcic 
„TRANSUTIL" !

In gama de prestații 
servicii, SC Transutil 
troșani include și utilajele de 
ridicat și transport special 
cu remorchere cu trailer de 
pînă la 10 tone.

Se asigură servicii cu ma
carale de 12,5 tone, cu braț 
telescopic și 16,7 tone cu 
braț fix.

Solicitările se primesc 
sediul societății str.

1 I, telefon 12815.

Ia 
Jiului

Transporturi rapide și 
eficiente de d verse mărfuri

Agenții comerciali, micii întreprinzători particulari și 
persoanele fizice interesate în efectuarea unor activități 
de transport operativ și.eficient de mărfuri se pot adresa 
cu încredere Societății Comerciale Transutil SA Petroșani.

La cerere se poate efectua transport local sau din o- 
rice localitate a țării.

Nu uitați! Vă sînt puse la dispoziție diverse mijloa
ce de transport, de la 1,2 tone pînă la 21 tone capacitate.

Se pot face și transporturi de materiale și marfă 
specială cum sînt :

ciment ;

— var ;

—■ carburanți și lubrifianti. oxigen, clor, alte mate
riale speciale.

Pentru mărfurile ușor perisabile se asigură mijloace 
de transport frigorifice.

Comenzile se pot face zilnic, cu excepția zilelor de 
sîmbătă și duminică, între orccle fi—11, la sediul societății 
str. Jiului nr. 1 I Petroșani, telefon 12815.

Autobuze Ia
dispoziția cliențiior

Societatea Comercială Transutil SA Petroșani, pune 
la dispoziția celor interesați autobuze RD 111 cu 53 de 
locuri.

Se pot face :

deplasări în grup in zonele; de agiem'nt !<»■ Io ;

- excursii în țară indiferent do distant i;

— orice alte transporturi in interes personal sau de 
afaceri.

Transportul se face Ia cerere. Comcnziilc se piimcsc 
între orele G—1 t la telefon 42815 sau la sediul societății 
din str. Jiului nr. 1 I Petroșani.

Pentru intreaga gamă de autovehicule și utilaje gre
le din familia Diesel, in cadrul Atelierului amplasat pe 
str. Livezeni, peste di uni de Fabrica de produse lactate, 
sînt oferite diverse posibilități de reparații.

Se asigură, la cererea cliențiior:
verificări generale ;

reglări pompe do injecție;
— întrețineri diverse la utilaje grele, excavatoare, 

buldozere, ifroane, ele.

La cerere se pot efectua cu utilajele din dotare săpă
turi pentru fundații de diferite construcții, canale, dru
muri de acces, cu zone izolate ș.a.m.d,

Se ■ 'itnesc comenzi zilnic, între orele 6—11, la tc- 
lef<> •* • ■ •

Tarife convenabile
l’entru transportul de măr

furi și persoane, SC Trans- 
util Petroșani percepe tarife 
conv cnabile, cele mai mi< i 
din municipiul nostru.

In funcție de solicitări, ta
rifele sînt negociabile.

Pentru toate tipurile de 
servicii și reparații se asigu
ră garanții ferme.

Pagină publicitară realizată 
de Viorel Străuț la ccmantia 

Societății Comerciale 
Transutil SA Petroșani 1

V
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cu sediul pe Bulevardul Republicii nr. 31, 
in oiașul PEIRaLA

«WZZ.'ZZZ.ZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

V
Tehnică de calcul

— Calculatoare compatibile 
IBM — PC in variantele AT 286, 
286. 4 A 6.

— Bețele de calculatoare 
IB ti — PG cu instalare și ser
vice.

— Componente calculatoare 
IBM — PC

— Jbrvice calculatoare cu posi
bilități de contractare în mai 
multe variante.

A OFER
Pentru componente, echipa

mente și piese se asigură garan
ție de DOI ANI și postgaranție 
de ȘAPTE AM prin contract 
service.

Imprimante
Marca „CIT1ZEN“ în varian

tele :

— cu 80 sau 136 de coloane 
format A4 sau A3.

ZZZZZZZZZZZZZZZ ■/7//////ZZZZZZZZZZZZZZZZZS

Ă
— cu 9, 24. 48 pini

— cu viteze de la 53 eps în 
Nl.Q la 300 eps in draft mod i

— cu posibilitatea adaptării 
unui kit COLOR (imprimantă 
color).

— cu lasser 11 p.p.m., 512 — 5 
kb memory.

Pentru aceste echipamente se 
asigură garanție de DOI ANI 
dc la data cumpărării.

j PRODUSE BORLAND
— Turbo Pascal, Turbo Pascal Profesional, Turbo 

Pascal for Windows, Borland G + + 3.0, Paradox 3.5 In- 
| tcrnational, Paradox Lan Pack, dBase IV, dBase IV Lan 
i Pack, Quatro Pro 3.0, Side cik 2.O., ș a.
' Se asigură licență și upgrade la variantele viitoare.
| **_*•-*•.**  _ . O .««.>«. «t . f

j Pentru copiii 
I dumneavoastră

„COMTEX“ PRACTICA PREȚURI
AVANTAJOASE

— Calculatoare HC 91 cu Unitate de disc-Floppy 
| de 5,25 — 54 100 lei j

— Calculatoare HC 91 — 25 850 lei ;

— Monitoare pentru calculatoare IIC 90 și 
HC 91 — 17 050 lei ;

| — Creioane optice — 1 260 lei ;

— Calculatoare — PC-XT (20 Mb HDD, 5,25
FDD, 640 Kb RAM) — 153 550 lei.

| PENTRU ACESTE PRODUSE SE ASIGURA

, GARANȚIE DE UN AN.

MAGAZINUL 13 A C.P.C.T, 
prin firma

l „COMTEX" oferă cumpărătorilor
■ — Hîrtie pc-ntru imprimante cu unul, doua sau trei
| exemplare

! — Calculatoare de biroa G.E. 314 cu afișaj electronic
1 și imprimantă.

PIERDERI
Societatea Comercială

ALPIN S.A. Lupeni
tu m- lini in județul Hunedoara, orașul Lupeni, str. Aleea

Liliacului nr. 6
anunța scoaterea la vinzare a următoarelor active :
1. CAEE BAR „BULEVARD*'  — situat în orașul Lu

peni str. B dul Păcii, bl. 8, avind ca obiect de activitate 
— Alimentație Publică.

2. ,Mz\C LI.AIllA Bl. 1)5 situat in orașul Lupeni str. 
I’aringului nr. 12, avind ca obiect dc activitate vinzare dc 
carne și preparate carne.

Datele e onomico financiaie și dosarele de prezenta
re ale activelor pot fi consultate la sediul societății.

Alte relații privind activele respective și condițiile de 
participare la licitație se pot obține dc Ia <1 na MARIA 
OI’J'ESCU, telefon 935/60761.

\ m/area se va face plin licitație publică deschisă cu 
strigare care va avea loc in ziua de 12 august 1992, orele 
12 in localitatea Lupeni, str. Maca Liliacului, nr. 6.

Prețul de pornire al licitației este : 1
— pentru Cafe Bar „BULEVARD" — 9 178 000 lei și 

o suprafață construită de 199 mp.
— MĂCELĂRII! Bl D5 — 1 803 000 lei și o suprafață 

construită de 89 mp.
laxa de participare la licitație este dc 15 000 lei și 

garanția dc 10 o din prețul de pornite al licitației. Aceș
ti <i se; voi achita in contul nostru dc virament 303011001 
deschis la Banca Comercială Română — Petroșani.

rcrenurilc ocupate dc active nu fac obiectul licitației. 
Prcselecția ofei tanților va avea loc îu data de 3 august 

1992, ora 10 la sediul Societății Comerciala ALPIN S.A. 
I.updi in conformitate cu criteriile specifice! elaborate de 
Guvernul României. (3309)

Apelați la serviciile de publicitate
ZORI NOI publicitate

Societatea comercială 
„GENERAL TRANS“ SA 

Petroșani
(fosta ITA Petroșani)
tu sediul in Petroșani, str. Livezeni nr. 12, 

Anunță posesorii tuturor tipurilor de autovehicule că 
este autorizată să efectueze inspecția tehnică periodică în 
conformitate cu Ilotărîrea Guvernului nr. 594/1991. 

Programarea se face la telefon 42010 — 42041 sau la 
sediul societății.

La prezentare autovehiculul trebuie să corespun
dă din punct dc vedere tehnic și estetic reglementărilor 
naționale dc siguranță rutieră și protecția mediului.

Tarifele practicate sint unice și au următoarele va
lori :

— pentru motociclete și motorete 625 lei
— pentru autoturisme și remorci cu 2 axe 1125 lei
— pentru microbuze, autoutilitare dc 3,5 tone

și remorci de la 0,75 la 3,5 tone 1650 lei
•— pentru autocamioane peste 3,5 tone 2200 Ici
— pentru semiremorci și remorci peste 3,5

tone 2000 lei
— pentru autobuze 3200 Ici

PIERDUT geantă cu acte: So
cietatea Comercială „Cocotă 
COM1MPEX" S.R.B. Lupeni, 
ștampila Societății și acte perso
nale pe numele Stoica CorneL 
Lupeni, Aicea Castanilor, bloo 
6/14, telefon 60919. ADUCĂTO
RULUI RECOMPENSA 30 00d 
LEI. (3333)

PIERDUT tichet butelie nr. 
3732, eliberat de Centrul de pre
schimbare a buteliilor Vulcan. II 
declar nul. (3329)

PIERDUT chitanță vamală e- 
liberată de Vama Nădlac în data 
de 15 iunie 1992, pe numele 
Perța Tănase. O declar nulă. 
(3337)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Doru Ioan, eli
berată de E.M. Vulcan. O declar 
nulă. (3345)

PIERDUT permis pescuit pe nu
mele Bodo losif, eliberat da 
AGVPS Petroșani. II declar nul. 
(3356)

PIERDUI' contract închiriere pe 
numele Garik Andrei, eliberat de 
RAGCIi Petroșani. II declar nul. 
(3358)

— pentru autobuze articulate și auiospccializate
4250 lei 

Reamintim că pentru autoturisme termenul de val i- 
bilitatc al iBspccției tehnice este dc doi ani. (I’act. 728)

SCHIMBURI 
DE 

LOCUINȚA

DE REȚINUT!
Aducem Ia cunoștința celor interesați că, pentru toate 

materialele publicitare (mică și mare publicitate, articole, 
reportaje și pagini publicitare), plata se va face anticipat 
apariției Ia ziar, cu filă CEC sau numerar. Ia casieria 
Societății Comerciale „ZORI NO1“ S.A.

»» •

SCHIMB garsonieră confort 1, 
slr. Ilie Pintille, bl. 10D, sc. II, 
ct. 3, ap. 33 (spate — Ilcrmes) ju 
apartament 2 sau 3 camere.

Informații, zilnio după ora 13. 
(3301)

SCHIMB casă colonie, bate șl 
loo pentru garaj cu apartament 
2 camere, Inclusiv zona Parlnf. 
Str. Ecatcrina Varga, nr. 21/L 
(3339) z
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Scene (mai mult sau mai UN CAREU LEJER
puțin) dramatice

Decorul. Un m.ire aeroport internațional. Flori. Lacrimi. Ex
clamații. Umbreluțe. Ovații. Uraa, uraa, uraa ! TeVcRe, prezentă. 
TeVeRe zisă de unii și „Le", de alți „ne...o" ! Conferința de 
presă. Și apoi se trece la scena a doua. La prima seină, interpretul 
principal al hazmodiei. Excelența Sa delegatul, (cînd va fi și de 
legat, pentru spațiul acordat ?). domnul Nea Bastârc ă a lipsit de 
la ceremonie. Mai precis nu a fost inclus în protocol pentru că se 
autoinc'usese ca „V.I.P.". (Să știți că VI. de la VI.P. nu înseamnă 
Via iimir Ilicl....).

Așadar, scena a doua. Intr-un controversat oraș din țara su
pranumită „Belgia Orientului". A venitără, așadar, Nea Bastârca. 
Aici, personajul apare in carne și mai mult oase. Ca in mag.izl-

Dialog cu Nea Bastârcă

urle alimentare de pe vremurile odioa.se: afară scria „carne" Iar 
in galantar găseai „oase". Au loc discuții furtunoase. Presa este 
in extaz. Mai precis, o anume parte a presei. Se publică de toate. 
Domnul Nea Bastârcă tocmai a revenit (se poate citi „are venit" ?) 
din Țara cu munți și rîurl, aflată... dincolo. Știe sa și scrie. Așadar 
scrie. Mai și iscălește. Drept pentru care, am îndrăznit să purtăm 
un dialog cu Excelența Sa.

— Stimate domnule Nea Bastârcă, recent ati fost plecat si 
v-afi intcrrs. Se expirase perioada .VI P.“. Cu ce rezultate s-a soldat 
vizita dumneavoastră în Țara cu munți și riuri de... dincolo ?

— Mă simt foarte onorat, stimate colega, de această întrebare 
adresată inopinat fără Să fie așteptată de nimeni. (N.R. Nici vizita 
n-a prea fost așteptata). Acolo. între oamenii aceia, eu n-am fost 
singur. Au mai fuseră .. (defect de bandă magnetică, urmat de un 
scurt» iriit). Rezult ițele sint uluitoare. ULUITOARE !! Acolo 
am fost cu adevărat PREE-MAN. CEST PARFA1T ! A FOST... Da’ 
c>’ n-a fost ?! Și mai ales cine n-a fost ! l-am năucit cu limba lor 
occipitală pe care, credeau ei, noi nu o știm. Așa că...

— Si acum ?
— Mă Bucur că sint acasă. Trăiesc o perioadă de n acomodare, 

ca un moment transcedental prin „Groapa Seacă". Dar va fi bine ! 
Va fi și la noi „PARADAIZ". De „piață". Stil european. „Cheia" 
a funcționat perfect. Iar broasca, unsă șl ea, nc -a facilitat intrarea.

— Ercelentă, ați fost, magnific. Si sinteți. Al nouălea „magni- 
fi‘ “, după tei șapte din filmul.. Magistral 1

(D.n nou scirtlie reportofonul), iar din culise w aud — mai 
multe >t lnri de „ovații". Uraaa... (sunetul se pierde).

Nic« BACIU

înțelepții . ■ -

■ ■ -- printre noi
„Maria-Ta ! Suntem bătuți

de nevoi !

La noi, în zadar ară plugul,

Ua< i holdelor noastre

cu spicul de aur

Străinul ie fură belșugul !”.
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ORIZONTAL : Virsta deplinei afirmări a 
personalității. 2. Reușită la concurs. 3. N
— Ap.ir.-it cu gură marc. 4. Rzidu loncs
— Pe malul apei — Neon sfirșit 1 5. Alifii
— Pi severenta. 6 Poem semnat de Victor 
II i " — FA 1 7 Fir — Af ctat. 8. Locuu ță 
la in*  are I — Pictor român. !). Flori — Din 
lo in loc. 10. Ghicitori

ERI’ICAL: I In livizi de prin Iberla 
alungați de In. luziție. — Vestuțâ. 2. Cei ce 
va plac. 3 Riu în C.S.l. — Individă — No-., 
mi tpop.). 4. Privire — Pronume. 5. Erete |?
— Nasul rinocerului 1 — Loe de reculegere1 
pentru butrini. 6. Astăzi, mîine I — Agen
ție spaniolă de știri. 7. Trecut de colo, solo, 
8. Rapsod antic — Din nou — Reu ! 9. în
treprinderea Optica Română — De două 
ori cîte o sută de metri pătrați 1 10. întins
— Rebusuri sfîrsite 1

Dezlegarea careului apărut în numărul 
trecut: ORIZONTAL : Efeminați — Ver- 
sați — NE — Eroare — PTM — Neț — A— 
Miei — IC'IM — Iaurt — Macri — Rîpe — 
Eta — Roi — On — Ni — As Coli — V 
— Proces — I — Europeană.

PRIN EUROPA CU ROMÂNII

A DOUA MINCARE!
Că mănincă omul de două ori, nu-i nici un bai. Pină șl o 

zicala glăsuiește că „două mincăruri nu strică". Mai ales dacă iți 
e și foame. Sau mai ales dacă nu ai încotro 1 Ce parcă grupul de 
oameni de afaceri din România a avut încotro in Portugalia ?

Dar să derulăm firul evenimentelor, care, ținem să spunem de 
la capăt, sint absolut autentice.

Prin ministerul dc resort, un grup de oameni de afaceri din 
România au intreprins o vizită de afaceri in Portugalia, pentru 
citeva zile, după un program bine fundamentat, ce cu mici eM- 
cepții s-a derulat satisfăcător.

Nostimada avea să vină la întoarcere. Cu citeva ore înainte 
de ceasul decolării, toți cei peste 100 de oameni de afaceri s-au 
prezentat la aeroport pentru îndeplinirea formalităților de rigoare 
și apoi cuminți au urc at într-o aeronavă a TAROM. așteptând de
colarea. Ba unii și au pus centurile de siguranță pentru a nu avea 
de suferit la decolare.

Aproape totul 
despre ris

■ Carnea risului este sd oti
ta ea delicatesa in aproape toa
te locurile unde acest „hilar” 
«mimai trăiește.

■ J.a Retrograd. Vești «ie la 
bursa dc blanuri. In ultimul an, 
prețul blănii dc ris oscila in ju
rul a 270 de dolari. Blănuri cir 
excepție au atins chiar 810 do
lari bucata. Comparativ cu bla- 
nunile de samur, ciftigul c-.te 
de partea risului. O blana de 
samur a atins „numai" 155 de 
dolari. Vă dați seama și dum
neavoastră ce ris l-a apuc ît pe 
„soțul fidel” anunțat do consoar
ta sa prin telefon sau fax : 
„Dragule, mi ,un cumpărat o 
blană de ris I Ieftin. Ocazie ra
ra !”.

■ Anual, în Mongoli.i se vi
ne.iz.i aproximativ 4i'<iQ dc rtți. 
Și nu e de ris!

■ In C S.I. (știți, dvs., fosta 
1 RS.'.) se găsesc aproximativ 
30000 exemplare de riși Doamne, 
ce mai „ridem" de <înd cu 
„I rsul Alb", zis Eițin I

11 fn Himalaia -i Tibet au 
fost vinați riși pină la altitudi
nea dc 5500 de metri. Ș a folo
sit. oare, ca arma, praștia ?

Hi 6 vinători „profesioniști" 
au vinat, m cursul unui sezon 
d' vin doare (noiembrie — mar
tir), 17 riși, 18 vidre, 1 jderi flâ. 
niin/ilă, o vulpe și circa 200 de 
veverițe. Nu se specifi ,i lungi
me i cozilor.

■ Ghearele de la picioarele 
{interioare ale risului pot măsu
ră pină la 4 cm. Mingîia le ar 
tata i

l.un;,imea spicului de pe 
spatele risului este do 5 rin. Ra
rul pe burtă atinge chiar 7 cm 
lungime. Nu știm cit atinge ho
hotul. Depinde dc ecouri inter
naționale pe la Consiliul Eu
ropei.

H| Rîdcm. rîdem, dar nu e 
risul nostru I

D E R 1 S U
— .Sa rămîn < îteva zile în 

pat întreabă un iinar pe doc
torul căruia li solicitase un con
cediu medical.

— Nu, mai degrabă < ît« va 
nopți 1

L LUMII
— Atunci, imediat să vă lăsoțt 

de fumat 1
— Sînt antifumător convins.
— Atunci vă recomand să vă 

adresați altui specialist !

— Diagnostic (ara fcluvoi, zi
ce doctorul. Trebuie sa va la-ați 
de băut !

— .Sint anii.ih-oi lic, ilomnulr 
do< tor.

- Durerea dc la piciorul sting 
o aveți datorita vîrstci.

— Imposibil. .Slingul este la 
fel de batiin ca și dreptul, iar 
dreptul nu ma doare.

Surpriză Insă. în kx de decloare oamenilor li se servește o 
masă. Ocupați cu mîncaul puțini au auzit anunțul că Centrul de 
coordonare a zborurilor de la Bruxelles anulează zborul curse*  
TAROM.

oamenii așteapta așteapta. dar in zadar. Orele se scusg 
încet ți pasagerii sint nevoiți să eoboare din aeronavă. Se du
miresc puțin mai tirz.iu. cind un funcționar al aeroportului por
tughez le explicg faptul că un român Isteț cine știe ce oficial, a 
vîndut culoarul de zbor al cm-sei TAROM cu prețul de 50 000 de 
dolari. Curată afacere !

Așa că grupul de oameni de afaceri a așteptat încă vreo șairte 
ore pina cind a prins un nou culoar de zbor. Adică pină cind au 
a mai ramas pe aeroport decit cursa TAROM. Iar la întoarcere 
in .ieronavă. problema cea mai importantă a fost dacă oamenilor 
de afaceri li se mai da inca o dată mîneare, după șapte ore de 
așteptare Pină la urma li s-a dat si {ț doua mîneare și au ajuns 
acasa. Gustul amar a rămas in ă. Asta da intrare in Europa. fG.C.).

Vă propunem un test
Arde. încă

Un incendiu a zguduit, spre sjtr.șitfl de< cuiului 
opt, lumea sportului din România. LAii ferâiie, 
nu s-au inrc'ti.tral victime. Oamenii au fugit, 
carc-ncotro, din tribunele ajunse, in < iteva mi
nute, in flatări. Aparatul /litografic a imortali
zat acest momi nt dramatic, petrecut iuti-un 
oraș de munte, unde evolua, la acea treme o 
echipă de fotbal bine apreciată. tu jueă'ori dă- 
ruiți culorilor ei O echipă intrată in. ă, in uiti-

m ti i arde
mii ani, în lirb jurilc lulbuii ah lup'' i p utili 
rclrt gradari .., promoi uri-. sau t«Sc mut ce
si ajunsa, din uef rietre, fn Ci l de al doilea e.șa 
Ion al :ot< ciulei romanesc, ^tiți despre, ce in- 
cediu c-t< vorba, care e .te echipa și < are <’r<iu 
jmătorii ii d. bază în acea vreme? Ca ajutor, 
ia indicăm ia, />c locul incentliului de atunci, 
ashu c.iislă un parc și o flntînă arteziană, locul 
și apa... Aț:h pfuni s( risorile d-voastră.

H»abt:
du fasole

Coada linelui poate fi ori- 
cind o opinie.

E3 Si săracul are in minte o 
lume intre;.ga. Ce p.i-al că pen
tru el băncile sini im nise !...

Bl Dulce glas mai a c cioara 
penii u aloui !

HI Ceasul deșteplalm . Pertiir-
bația iiilr.irii la cri.-.a în <<-.1-
di.in.

Bi Mișcarea feminist a luat
poziție împotriva baril- <. Prea
niulți barbați iși au portretele
inipriniatc pe bam no(c sau
monede. Drept penii ti care feme
ile schimbă leii în mărunțiș și 
își cumpără rujun. Sau . o < hcs- 
(ie, acolo... ceva...

I’.up< i. ( l'< U

Pagină coordonata dc
Horațiu ALEX VNlHtESCU

odioa.se
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-MICA PUBLICITATE-
ANIVERSARI

PENTRU scumpa noastră Oana-Andreea Filipoiu, la aniver
sarea zilei de naștere, multe flori, multă sănătate, fericire, noroc 
și împlinirea tuturor dorințelor. „La mulți ani !“. Cu toată dra
gostea, părinții. (3354).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, vechii prieteni Mi- 
haela și Ionel Poroșnicu urează lui Dan Roșu „La mulți ani !“ și 
împlinirea tuturor dorințelor. (3317).

V 1NZARI—CI MPARARI
VlND Dacia 1410 Brcak, televizor color și video. Relații : 

Dacia-Service Petrila, zilnic, intre orele 7—13, seara, intre orele 
20—22, cartier 8 Martie, bioc 31/18. (3326).

VIND televizor color RFG, preț 52 000 lei. Telefon 44705. (3325). 
V1ND scmicursieră românească cu pinioane Franța și acce

sorii, stare foarte bună. Telefon 42858. (3244).
VlND foarte urgent casă, garaj, grădină (1400 mp), Vulcan, 

Tudor Vladimirescu 11, (lingă Preparația Coroești). (3223).
VlND Mercedcs 240 Diesel, stare excepțională, preț negocia

bil. Relații, Petrila, 50174, după ora 19. (3357).

ELECTRO-STAR SRL 
Petroșani

COMERCIALIZEAZĂ Șl INSTALEAZĂ

— instalații recepție satelit (antene 1,8; 1,6; 1,2 m, 
receptoare mono, stereo, cu sau fără telecomandă, conver
toare, monturi polare, sisteme orientare);

— calculatoare IIC 90; HC 91, unități disc flexibile, 
creioane optice, joystick ;

•— alarme auto, sonerii electronice, variolux;
—• amplificatoare canal III, distribuitoare;
— televizoare color și alb-negru;
— videocasetofoane, radiocasetofoane;
— componente și piese electronice, cablu coaxial, ca

blu rețea.
Toate produsele sint în garanție și service, asigurate 

de firmă. Petroșani — str. Avram Iancu, nr. 8, telefon 
15632, Uricani — telefon 273. (3352)

------------------ ----------

SOCIETATEA COMERCIALA 
UNIC S.A. VULCAN

Bulevardul Mihai Viteazul, bloc 44
organizează etapa a doua, în condițiile Legii nr. 58/

1991, la vinzarca următorului activ:
—■ Cofetărie-patiserie cu laborator propriu, situată ia 

Vulcan, bd. Mihai Viteazul, parter bloc 81, cartier Mori- 
soara.

Licitația va avea loc în data de 27 iulie 1992, ora 10, 
ila sediul societății.

1 Prețul de pornire a licitației este de 5 590 000 lei.
Consultarea documentației, procurarea dosarului de 

prezentare a activului și înscrierea pentru preselecția 
ofertanților, se face la sediul societății UNIC S.A. Vulcan, 
pînă la data de 17 iulie 1992, ora 15.

Tipul de licitație utilizat; licitație deschisă cu stri
gare.

Taxa de participare este de 10 060 lei și se va achita 
Ia casieria societății.

Garanția de 10 ’/o din prețul de pornire a licitației 
activului propus pentru vinzare se va depune in contul 
societății nr. 303050701, deschis la BCR, Filiala Petroșani.

Terenul ocupat de activ nu face obiectul licitației. 
In cazul neadjudecării activului la data de 27 iulie

1992, urinatoarca licitație se ia ține in data de 3 august 
1992, ora 10, la sediul soc ietății.

Ri lății suplimentare se pol obține la sediul societății 
de Ia doamna economist Alina Cirstoiu, telefon 935/ 
7067 1. (l n tui a 7 11)

VlND garsonieră confort I, zonă centrală Petroșani, str. Re- * 
publicii, bloc 96/39. (3336). |

VINDEM Bitter suedez (originar Suedia). Adresați, magazinul | 
97 — „Flora", str. Avram fancu, nr. 10. (3334).

VlND lemn construcție casă. Petroșani, str. Aleea Florilor, bloc I 
5. sc. VII, ap. 3. (3332).

VlND construcție metalică, 5,2/2,4. Telefon 42078, după ora 17. C 
(3330). «

VÎND dubiță Barcas, an fabricație 1987, motor Dacia cu in- | 
stalație gaz Lovato Automatic. Telefon 70027, după ora 16. (3349). j

VlND autocarosată 8 tone, an fabricație 1991, rulaj 32 000 km. . 
Informații, telefon 45821. (3350). I

CUMPĂR jucării vechi, păpuși cu cap de porțelan, din celu
loid, inainte de 1940. Plata și în valută. Informații, telefon , 
96/121912, după ora 18. (3163). •

CUMPĂR (PREIAU) URGENT garsonieră în zonă centrală Te- a 
lefon 45158, sîmbătă 11 iulie 1992, orele 19—20. (3316). |

DIVERSE «
AGENȚIA de turism TPZ, organizează excursie în Turcia în 

15 iulie 1992, ora 14, preț 10 000 lei și Herculane între 18—20 iulie, 
preț 2 800 lei. Informații, telefon 70854 sau la sediul din Vulcan I 
(viz ivi de Liceul industrial). (3355).

CONSILIUL orășenesc Lupcni anunță scoaterea la concurs a t 
unui post de arhitect sau inginer (subinginer). construcții, în ca- (j 
drul biroului urbanism și amenajarea teritoriului. ■

Concursul va avea loc în data de 3 august 1992, la sediul | 
consiliului. _ •

Relații suplimentare la telefon 60680, 60725. (3351). u
SOCIETATEA Comercială „CORIAM" IMPEX S.R.L. Petro- • 

șani, angajează o vînzătoare la masă în piață. Informații, telefon I 
44603. între orele 11—13, sîmbătă și duminică (11—12 iulie). (3327). |

SOCIETATEA „MI-MAR" București prin reprezentanta sa Pop ■ 
Daniela, din Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, bloc M 2, ap. 33, I 
cumpără păr uman mai lung de 25 cm. Relații Ia telefon 935/65210, 
între orele 17—20. (3240).

DECESE

MEMBRII sindicatului liber. Stația CFU Petrila, anunță cu 
profundă durere încetarea prematură din viață a celui ce a fost 
un bun coleg și prieten

PERSE IOSIF
și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Va râmîne mereu în inimile noastre. (3312)

NEPOATA Mihaefa, nora Viorica și cuscrii, cn profundă du
rere, anunță dispariția bunului lor

GHIȚA CONSTANTIN
Nu-I vom uita niciodată. (3341)

FAMILIA Biro este alături de familia Sng. Gliiță Eugen, în 
greaua durere pricinuită de pierderea tatălui său.

Sincere condoleanțe. (3338)

FIUL Lucian, nora Elisabeta și nepoțica Lucica. cu inimile 
zdrobite de durere, anunță trecerea în neființă a iubitei lor ma
me, soacre și bunici

CRIȘAN LUCIA
Inmormintarea va avea loc duminică ora 15. Cortegiul fu

nerar pleacă de la Biserica Evanghelică, (3313)

UN ULTIM și pios omagiu celui ce a fost om de suflet 
POLIIAC CORNEL

din partea fostelor subalterne din cadrul Serviciului administra
tiv UT Petroșani.

Odihnească-se în pace. (3316)

FAMILIA Zaharie mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea la durerea pricinuită dc decesul mamei

ZAIIARIE ANA
Veșnică amintire 1 (3314)

MAMA, soția, sora și copiii mulțumesc tuturor celor care, 
prin ajutor, prezență și flori, le-au fost alături în marea durere 
pricinuită de trecerea in neființă a iubitului lor fiu, soț, frate 
și tată

CRISNIO MIGU (GIGA)
și, l-au condus pe ultimul drum. (3353)

MULȚUMIM tuturor celor care, cu lacrimi și flori, au fost 
alături de noi in aceste clipe grele, conducînd pe ultimul drum 
pe cel care a fost soț și iată

TIJRLEA GHEORGI1E
Soția Mariana, copiii Cri.sti și Sonia. (3317)

COMEMORĂRI

SOȚIA Maria, copiii, nepoții și nora anunță cu aceeași durere 
că s-au. scurs sase luni dc cînd iubitul lor soț, tată, bunic si socru 

URSU CONSTANTIN
i-a pără' it pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe mormint. (3247)

S-AU SCURS cinci ani dc lacrimi și durere de la trecerea in 
înființa a scumpului nostru sot, tată și socru

MUNTEANU PETRU (TRUȚ1)
li vom păstra neștearsâ amintirea. (3335).

SOȚIA Elena, fiul, fiica cu familia amintesc împlinirea a 
cinei .mi de la trecerea in neființă a iubitului lor soț, tata și 
bunic

ȘUTOf GIIEORGHE
Amintire vc.-nil'ă. (3331).
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HOROSCOP
KAO

(22 iunie — 22 iulie)
Una caldă, una rece, ce e val, 

ca valul trece!...
LEU

(23 iulie — 22 august)
Frica de... leoaică vă apasăl

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Și nu ne duce pre noi în is
pită...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

O veste primită în fapt de 
seară vă va pune pe gînduri.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Veninos mai sînteți astăzi! 
Riscați să vă rupeți acul. Și a- 
tunci „prietenii" vă vor devora.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Prezentați o atracție deosebită 
pentru gemeni. Poate că astfel, 
în această atracție vă veți re
găsi.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Nu vă fie teamă de ziua de 
astăzi. Sînteți sub bune auspicii. 
Investiți și veți cîștiga.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 48 februarie)

In sfîrșit, eforturile dumnea
voastră din ultima vreme vop 
fi recunoscute. Ați cîștigat ma
rea bătălie în fața oamenilor.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

In ape tulburi nu prea veți 
reuși marea izbîndă. Feriți-vă 
astăzi de rac.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Nu mai stați pe gînduri. Timpul 
trece în defavoarea dumnea
voastră.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Cineva drag, care v-a privit 
cu suspiciune pînă acum, vă va 
cere iertare. Sărutări, tandrețe.,

GEMENI
(21 mii — El iunie)

Aveți de ales între „Săgetător" 
și „Taur". Oricum, inima dum
neavoastră este deschisă. O zi 
senină se anunță, plină de sa
tisfacții.

Programul TV.
0,00 Bună dimineața l
9,50 Șahul de la A la Z,

10,00 Actualități.
10.10 Ecran de vacanță,
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itincrarii spirituale.
12.30 Ora dc muzică.
13.30 7x 7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Ecran de vacanță.
14,45 Festivalul ECOPOl’.
15.10 Al doilea război mondial.
15.35 Vedete în recital.
15.55 Magazin cinematografic.
16.55 Ferestre deschise spre Fran

ța.
18,00 Gong !
18.30 Mapamond.
19,00 De joc, de dragoste, dc dor...
19.15 Tclecnciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. 

Twin Pcaks. 
Episodul 8.

22.15 Saptămîna sportivă.
22.35 Actualități.
22,50 Film artistic. 

Castelul misterelor.
0,20 Caseta cu surprize.
1,10 Închiderea programului.

Emilia

ECHIPA DE SERV K IU
Secretar de redacție

E’aiil NICULESCU 
Responsabil <]e nllmar 

Sorin OPRI \ 
forrclilia :

A( 111RI I și \ iorica I IR TI

n

C otidianill de opinii și informații al 
\ aii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIAL 1 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De- 
(iziei nr. 21)8/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director
MIRC I \ BU.IORESCII

Materialele necomandate și nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morala 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține, in exclusi
vitate, autorilor.

REDACflA SI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. Nicolae Balccscu nr. 2 
Telefoane : 11662 (diret tor-rcdactor șef);
11663, 12161 (secții).

*

TIPAR! L : Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Balcescu nr. 2. Telefon 1136,».


