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INDEMNIZAȚIE DE SPRIJIN PENTRU ȘOMERI
După ce perioada de șomaj a fost mărită în mai multe etape, 

recent, parlamentul a finalizat Legea de acordare a indemnizației 
de sprijin pentru șomerii care nu reușesc să se încadreze in cele 
270 zile cit primesc ajutorul de șomaj. Această indemnizație se va 
acorda pe o durată de 18 luni, după perioada acordării ajutorului 
de șomaj, valoarea indemnizației fiind stabilită la 40 la sută din 
salariul minim indexat pe economie.

Dorința lui: o baracă în cimitir
am 

una. Nu prea arătoasă, dar 
A
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Pînă în urmă cu doi-trei
avea
bună pentru ținut uneltele, 
venit însă un vint puternic și i-a 
pus-o la pămint. Acum. Mircea, 
groparul de la cimitirul din Vul
can, se plînge că n-are unde să-și 
depoziteze sculele. De vreo două 
ori lc-a pitit printre tufe. Cin 1 
să le ia. după aia, să meargă să 
sape o groapă, nu le-a mai gă it,

„Tot vreunul 
ca mine", și a dat

i-a tot rugat să-! 
baracă. Atît, lemn, 
o ridică împreună

I le furase careva, 
din ăsta, rom 
el cu părerea.

Pe șefii lui 
dea lemn de o 
că de ridicat
cu ai lui. Că-s mulți. Pină acum 
a primit doar vorbe. Și cu astea 
nu se poate construi. Dar el încă 
speră să-și vadă dorința reali
zata : o baracă-n cimitir.

Ghcorghe OLTEANU

VACANȚA PARLAMENTARA Expoziție

Miercuri, 15 iulie, sesiunea 
celor două camere legislative s-a 
încheiat. Parlamentarii au intrat 
în vacanță. Bilanțul sesiunii este 
reprezentat de adoptarea unui 
șir de legi organice și adminis
trative, Dar ceea ce a ieșit cu 
mult mai clar în evidență este 
dc domeniul politic. Frontul Sal
vării Naționale, care dispunea pî- 
riu nu demult de o majoritate 
confortabilă în Senat și în Ca
mera Deputaților, n-a mai reușit, 
ln ultimele săptamini, să-și con
tinue programul legislativ de 
adîncire a reformei economice. 
Propunerile reprezentanților FSN 
de a se pune in discuție citeva 
proiecte de legi s-au izbit de 
refuzul categoric al birourilor Se
natului și Camerei Deputaților, 
acestea fiind dominate net de 
senatorii și deputății Frontului 
Democratic al Salvării Naționale. 
Fisura din Front se adîncește. 
iar perspectiva apropiatei cam
panii electorale pentru alegeri
le generale și prezidențiale lasă 
sa se întrevadă că se va da o bă
tălie apriga în vederea ciștigurii 
simpatiilor electoratului.

Dar și alte modificări semnifi
cative au mai caracterizat înce
putul vacanței parlamentare și 
legislative. O seric de deputați și 
senatori și-au părăsit partidele 
care i-au propulsat în forurile 
legislative, schimbindu-și culoa
rea și opțiunile politice. Configu
rația parlamentului s-a modi
ficat profund. Opoziția a cîștigat,

astfel, teren și depune eforturi 
mari pentru a-și coaliza forțe
le în jurul Convenției Democra
tice.

Pină la viitoarea sesiune par
lamentară. guvernul a primit 
împuterniciri speciale. S-au făcut 
tot felul de speculații care au 
creat o stare de îngrijorare ca 
urmare a întirzierii promulgării

Intre zvon 
și realitate

Legii electorale de către preșe
dintele Ion lliescu. Există tendin
țe clare ale unor partide de a 
atrage cu orice preț grupările 
sindicale in jocul politicii. Iar 
uncie sindicate cochetează cu a- 
ceasta idee, avind exemplul 
sindicatului „Solidaritatea** din 

Polonia. Silit curtate, în acest 
scop și sindicatele minerilor, cu
ro nu și-alt manifestat — cel pu
țin pină acum — preferințele. 
In schimb sc lansează șî circulă 
zvonuri prin care se încearcă in- 
citarea minerilor. Un astfel de 
zvon a fost lansat dc postul lo
cal dc televiziune Deva, dc o 
așa zisă „ziaristă**, soția unui 
anume Corcoz. Cică nu mai puțin 
de 10 din minele bazinului carbo
nifer al Văii Jiului se vor închi
de, lăsînd astfel pradă șomajului 
mii de mineri. Urmărește oare

să-icineva, cu tot dinadinsul 
scoată, dirijat, pe mineri din nou 
in strada, ia o nouă mineriadă ?

Pauza legislativă oferită de va
canța parlamentară lasă loc fără 
îndoială, și altor speculații cu 
caracter politic. Participi Națio
nal Liberal s-a desprins de Con
venția Democratică și a hotarît 
să meargă singur în viitoarele a- 
legcri. Faptul a slîrnit disensi
uni. Se anunță iminența înfiin
țării unui partid liberal al tine
rilor .și au loc dispute în condu
cerea Aripii Tinere.

La rîndul ci Uniunea Democra
tică a Maghiarilor, prin repre
zentanții săi de vază, nu scapă 
nici un prilej pentru a-și expri
ma hotărîrca de a lupta pină la 
capăt, printre altele, pentru mo
dificarea actualei Constituții a 
României.

Pe măsură ce ne apropiem de 
momentul declanșării campani
ei electorale, stabilită oficial, 
la 27 iulie, febra electorală creș
te. Trecerile spectaculoase ale 
parlamentarilor pe parcursul 
mandatului lor de la un partid la 
altul sau în rindurilc indepen
denților nu exprimă dccît parțial 
voința alegătorilor. Adevărata 
poziție a electoratului va ieși la 
iveală in toamna, dar cu condiția 
unei prezentări masive la vot.

Pînă atunci, probabil că râs- 
pindacii dc zvonuri vor mai în
cerca marea cu degetul, profitind 
dc vacanța parlamentară.

.. Viorcl STRAUȚ

Roșii Române ■ organizează, la 
expoziție Cu vînzare, care cu-

Subfiliala Petroșani a Crucii 
Casa de cultura din Petroșani, o 
prinde obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte. Acestea vor pu
tea fi văzute — și eventual achiziționate — în zilele de 18 și 19 
iulie, intre orele 11 —18. (P.N.).

Frontul vulcănean își caută 
matca

„Azi (ieri — n.n.) se va ține șe
dința organizației noastre — mi-a 
declarat unul dintre factorii din 
conducerea organizației FSN din 
Vulcan —, ocazie cu care vom 
lamuri strategia noastră de vi
itor". La întrebarea cărei aripi i 
se va afilia organizația — celei

Roman sau FDSN-ului l- 
—, același interlocutor a 

declarat că „probabil se va opta 
pentru FDSN. dat fiind că — se 
aude —
Roman 
UDMR".

a d-lui 
liescian

la viitoarele alegeri FSN 
va face coaliție cu
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și criza de piine !l/n șef de gară

Populația Văii Jiului este rugată să nu intre în panică dacă 
astăzi aprovizionarea cu piine va fi mal puțin satisfăcătoare dccît 
In timpul săptăminii. Situația creată este independentă de voința 
Societății Comerciale „Spicul" S A. Petroșani, dar ca arc unele 
cauze care trebuie cunoscute de oamenii municipiului nostru.

Pentru luna în curs, Fabrica dc piine din Petroșani a primit 
fața de un necesar de 2 700 tone, o repartiție de 2 100 tono do 
«1111. din care 2 000 tone din județ, iar 400 tone din județul Me
hedinți. Dacă pentru cele 2 000 de tone se pare nu vor fi pro
bleme, după cum ne spunea dl. director comercial Pristavu, pentru 
c«le 400 tone din județul Mehedinți nu s-a primit încă nici o con
firmare, iar stocul de făina la fabrică este de mai multă vreme 
zero.

Problema lipsei de pline de astăzi are după cum afirma di
rectorul societății, dl. ing. Marc, o altă cauza, care de data asta 
arc in spatele ei un om. E'te vorba de șeful de gară din Bârb.i- 
toni, dl. Olali.

Dar, lata cum s-au lntimpl.it lucrurile. După zile și nopți ne
dormite, în care încărcătorii de la Fabrica de piinc din Petro
șani, însoțiți de dl. director Pristavu. an asigurat încărcarea .1 pa
tru vagoane cu grîu și le-au expediat urgent în gara B.irbălcni. 
acestea au ajuns joi dimineață in gara, uimind să Intre imediat 
la moară la dc carcat. Deși au sosit joi, in jurul or< i șase dimi
neața, dl. Ol ili a refuzat sa le dirijeze spre motuă, scchc trin I,

după spusele conducerii fabricii dc piinc, documentele de însoțiri», 
fără care preparația nu a putut efectua manevrele de ducere la 
moară. Motivul acestui refuz il constituie răzbunarea șefului de 
gară pe șeful morii, pentru uncie neînțelegeri legate dc deraierea 
unui vagon în incinta morii.

Discuțiile și rugămințile au durat (oală ziua și s-a ajuns cu 
scandalul pînă la prefectură. Dar tot degeaba. Abia noaptea pe 
la ora opt inima șefului dc gară s-a înmuiat și au ajuns vagoanele 
la moară. Iar moara a început sa macine în jurul orei 1 noaptea, 
după o zi dc staționare, nereușind să producă în timp util făina 
necesară asigurării piinii pentru ziua de vineri și simbuta di
mineața.

In această situație, conducerea fabricii de pîinc a hotarît să 
lucreze in regim normal și simbuta toată

piață va funcționa și duminică dimineața, 
funcționa și magazinele fabricii de piine și 
Noma, chiar dacă simbătă vom răininc unii 
problema se rezolva, in exlrcmis, dar credem 
menea situații, R-pionala CFR Timișoara trebuie să se implice 
mai mult in <li-cipiin.irea .salariatului său, cal’o nu are dreptul 
sa sc joace cu piinia o nnenilor, mai ales că. dtipă cile am înțe
les, nu <■ pi im a data tind acesta I ici figuri fabricii do piine I’s- 
troș mi. ((l.C.j.

S»O zîu.i, iar secția <lm 
Deci, duminică voi
se va rezolva pra- 
fiiră pîine. Sigur.

0 inițiativă salutară
Curierul primăriei"
La Lupeni a apărut primul nu

măr al buletinului de informații 
„Curierul Primăriei". Deși reali
zat cu mijloace locale modeste — 
multiplicare prin xerox, buleti
nul se impune printr-o tematică 
bogată, de mare interes, care de
notă un prim pas convingător în 
realizarea dezideratului pe care 
și l-a propus colectivul redacțio 
nai chiar prin editorial — ca 
buletinul de informații al Primă
riei să devină un mijloc deschis 
oricărei opinii constructive. de 
■încurajare a unui dialog eficient 
între administrație și cetățenii ur
bei, in fața numeroaselor proble
me care și așteaptă soluționarea. 
„Osmoza dintre dumneavoastră si 
noi, va fi benefică pentru cele 
mai chibzuite măsuri" — se spu
ne în editorialul buletinului. în 
spiritul transparenței, ediția pune 
în fața cititorilor în mod des
chis „durerile" administrației, care 
sini ale întregii localități, între j 
care, bugetul Primăriei ridicol dej 
mic și cheltuielile dc-a dreptul , 
uriașe, curățenia orașului, a aii- 4 
montării cu apa rece și caldă. , 
problema piinii, soarta colonial 
Ștefan, escaladarea infracțiuni
lor ctc., ctc.

Bogata in informații multiple 
,și diverse, „Curierul Piimariei* 
are și o grafică elevată. D’"l, 
dacă există inspirație, talent și 
dorința dc-a face, și cu un xerox 
se poate realiza un lucru util și 
benefic, ln această privință, și 
sub raportul designtilui, 
Primăriei" este o reușită 
ce promjte ca și viitoarele 
riții alP periodicului să fie 
măsura așteptărilor. Mult 
ces ! (I.D.).

ln această privință,
Curierul 

ceei 
«pa

pe 
suc-

lntimpl.it
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Programul TV săptămînal
LI NI. 20 IULIE 1992

i
14,00 Actualități. '
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WOH1.DNET USLA.
15,00 Columbia — țara cafelei.
15.20 Avanpremiera săptămînii.
15,40 Tinere talente: Adriana

Tordai și Dorin Mara.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Muzica pentru toți. Muzică 

ușoară.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba maghia

ră. Știri, corespondențe.
18.35 Pro patria.
10.30 Desene animate. CASA 

ZBURĂTOARE.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Tezaur. Vechi melodii, noi 

variante interpretative.
21.10 Studioul economic.
21.35 Teatru TV. CLIVE Șl 

ANNA de Ion Raliu in co
laborare cu June Cubb.

23,-10 Actualități.
23.55 Confluențe.

0.25 închiderea programului.

MARȚI. 21 11 J II- 1992

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Teiematinal.

10.-o A-tu.dități
lu.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanta.

BA KSTAR.
11,00 TV .> EUROPE. Sa n»i ne 

facem iluzii! Do.-umentar. 
SUPER (’HANNI 1

12.10 Ora d« muzică.
13.OU Int- rferențe.
13.30 Modica pentru părinți
14,0.) Actualități.
14.>0 Tradiții. Căluțul.
14.. *) \v.inpremiera 1
14 .55 Televa. arța -.col.irâ.
15.30 Cursuri do limbi străine.
16.oo Miizn-a pentru toți.
16.. 4) Conviețuiri.
t oo Vtu.dități.
J7.U5 Repere tran-ilvanc Emisia- 

ne realizata <i«- Studioul de 
lîadiotelevizinne Cluj.

1 5 Vetre folclorice.
!h,uj Salut prieteni!
l'i.txi Studioul e onomic.
49.30 Desene anima1-'. CASA 

/.BL R ATOAIIE. lUiimd e- 
pisorl.

ruoo Vctuaiii.iți.
2>-..l.> --port.
2o la Tcle inemateca. 1NDHA- 

GOSTIȚII DIN VEWuNA. 
«Franța, I9I>1).

2?^1<) Cultura în lume
Tr. •> nudități.
23,15 fazz-fan.
2->.4.'i închiderea programului.

MIERLI Ml, 22 H LIE 1392

7.->u Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telrm itinal

lO.ot) Actualități.
10,20 Calendarul zile-i.
l«>,30 Film serial. MARC' Șl St )- 

PlflE Episo Iul 2.
11 30 Super Clianncl.
1 '.10 Ora de muzica.
4,10-i Vîrsta a In ia Au nevoie 

•le n»>i! Reportai
>3 W Audio-vizu<.l *tiid.e.
14 Cit) Actualități.
14,90 Civili/rtUfl montana.

14.50 Avanpremiera TV.
14,55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Tineri interpreți de mu

zică populară.
16,20 1.urnea spoitului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Televiziunea vă ascultă!
18.30 Studioul muzicii ușoare. 
l'J.OO Studioul economic.
19.30 Desene animate. M1CIIEE 

V AII.I.ANT.
20,00 Actualități.
20.35 Soort.
20.45 Film serial VIRGINIE ISI 

FACE DE CAP!
21.45 Dosarele istoriei.

Aproape un secol de film 
documentar.

22,05 Pro musiea.
22.2,5 In fata națiunii.
23.05 Universul cunoașterii.
23.50 Actualități.
24,00 închirieri a programului.

JOI. 23 IULIE 1992

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol

dova Tidcmatih.il.
10,00 Actuelituți.

MM • M* < MM * MM • MM» • • MM »

20-26 IULIE

10.20 Calendarul zilei.
>0,30 Ecran de vacanță. 

RT.ACKSTAR
H,00 TV5 El ROI’E
11.45 Sub semnul piramidelor.
12.10 Ora de muzică.
13.00 Oameni de lingă noi.
13.30 Varietăți intri naționale.
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri.
1 l.ix) l'elevar-anta școlară
15.30 Cursuri de limbi sti Urne.
IViJk) Muzica pentrll toți
16.10 I oriini.
I7,o<) Actualități.
17,05 Repere Moldave Emisiune 

realizata de Suxliolil <re 
Rad ioteleviziune Li și.

17,35 Drumuri in memorie.
18,00 Trie discul muzicii popu

la e
18,;0 .Simpozion.
19.00 Studioul economie.
19.30 Desene animate. MICIIi-.l-,

V Al LI.AN F.
20 i)0 A dual itriț i.
21 !5 Sport.
10.45 Film serial. DAI.1.AS. l-.pi- 

s«xlul 147.
21.40 lli-fle Iii rutiere
21,55 In lata națiunii
22.25 Microrecital. Al Mano ți 

Romina F’ouer.
22.40 R porter '92.
23.10 Actualități.
23.25 Stadion

1 INI Rl, 21 II I.IE 1992

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale dm Republica Mol
dova Telematin.il.

IOO-i A lu.-ilita1!.
10.20 Calendarul zilei.

Film artistic. DN1 MII 
SPRE DAMASC. (Franța).

12.10 SUPER FII,ANNEL.

12.40 Descoperirea Planetei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți.

15,10 Soprana Florența Marinescu. 
in patru roluri lirice.

15,25 Televacanța școlară.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Limb;) noastră.
:16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba germa

nă. Știri, noutăți, inițiative.
18,05 Voci din diasporă. (II).
18.30 Magazin TV. Partea I.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial Di STINUE 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Mai azin TV. Partea a II a 
24.00 Actualități.

0,10 Întîlnirea de la miezul 
nopții. De vineri pină vineri.

S1VÎII VrA, 25 IULIE 1992

9,00 Bună dimineața!
9.5u Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ecran de vacanță. T1P- 

TOP. Ml NI-TOP.
11.10 Alfa și Omega.
12.0o Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzica.
13.30 7X7.
14 00 Actualități.
14 10 Reflecții rutiere.
14.20 Ecran de vacantă. DESENE 

ANIMATE.
14.45 Magazin cinematografic.
15.45 AI doilea război mondial.
16.15 Trei din zece pentru un 

show.
1"25 Buletin olimpic.
17.1)5 Gong!
18 0j Mapamond.
18.35 Tc'eenciciopedln.
19.20 Film serial. I’UTN PFAKS. 

Epi'od'd 10.
2o "0 Actualități
2O..55 focurile olimpice de vară, 

)!49? Ceremonia de «leschi- 
derr Transmisiune directă 
• ie la Barcelona.

0.10 Actualitati.
♦>,25 I ihn serial. EU SPIONEZ.

DUMINICA, 26 IULIE 1992

8.30 Huna dimineața!
‘| 30 Ecran de va anta Abraca

dabra Călătorie in himea 
poveștilor.

Jo.ăO Actualități.
II.(X) Lumina din lumină.
I I 40 Viata satului.
1° 90 f'lai de cîntec bihorean.
13.10 Atlas.
13,30 l<) '•>?. Ciclism fli)0 km,

contratimp individual).
14 23 Actualitati.
14.35 VIDEO MAGAZIN. Buna 

ziua Japonia1
18.15 Sliința și imaginație.
19.05 Convorbiri de duminica.
19.35 Iles'-nc animate. MICIIEE, 

VĂII LANȚ.
20.00 Actualități.
20.35 lilm serial. DAI,1.AS. Epi

sodul 148
2I.3D 1.0. Haltere (52 k->)
22,<H) Film artistic. VIATA Dll- 

Ul A (SUA. 1988). Premieră 
pe țară.

2? 45 A. tHalitat!
24 0’1 I.O. '99. Rezumatul zilei.

1.30 închiderea programului.
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petrila

Astăzi și mîine
MEMORIALUL GICU POPA

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR :

SIMBATA, 18 IULIE. CLI BUL SIND1CATUI UI F-M. 
LONEA

M Ora 17. Intilnirca membrilor cenaclului literar- 
muzical ENUS“ cu iubitorii de literatură- \ or citi «Jiu 
lucrările lor : Llisabeta Bogațan, Ionel Zmău, Petre Braiț. 
loan Dan Bălan, Ludovic Repaș ș.a.

13 Ora 19. SEARA CULTURALA IN AER LIBER 
DEDIC 11A I UI LD. SIRBU Ș! GICU l’OPA.
DUMINICA, 19 IULIE. CLUBUL SINDICATl LUI E.M. 
PETRII

D Ora 9. Concert «le muzică de promenadă susținut 
de Fanfara minerilor din oraș.

H Ora 9..10. începerea parăzii portului popular. ) 
PRIMARI,A PE1RILA

B Ora 10. Festivitate de decernare a titlului «le cetă
țean de onoare al orașului Petrila unor Personalități ale 
\ietii culturale a localității.
MORM1NTL L LUI GICU POPA, IN CIMITIRUL DE IA 
LONEA

B Ora 10,30. Slujbă de pomenire oficiată de ho sobor 
de preoți.

CLUBUL SINDICATULUI EM LONEA

B Ora TI. Finalele competițiilor de tenis de șl
șah.

B Ora 11. Comiirs: „Gicii Popa, mit si realitate**.
B Ora 13. Debutul concursului de interpretare a ma

zilii populare pentru secțiunile interpreți vocali și iftstra* 
mentiști

B Ora 18. ALA LAUREAȚILOR. RECITAt.S‘BILE

IN\ ITA IILOK
B Ora 19. Seară distractivă.

SPONSORII MANIFESTĂRII :

— Consiliul județean Hunedoara, Sindicatele KM. 
Petrila și E.M. Lonea, Sindicatul Uzinei de preparare a 
cărbimeiui Petrila, ziarul „ZOR NOI*', S.C. INDUUOM 
SRL (patroni Fane Rotea și Petre Dobre), Societatea mini- 
cală „Acustic** SRL.

ORGANIZATORI :
— PiHnăria Petrila, Clubul smdi«atch»r EM l««ea. 

Consiliul adiministrației publice locale și Consiliul l»«al 
al F.S.N.

[Acesta a fost Gicu Popa
I
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17 mal 
Dimbo- 

a debu- 
culluial.

sat 
dan

Vom avea, in riuind. Canalul 2 TVR. 
Tbumie >njic! D pi c intiiul < an.i] .i I tr
ie i iun i romane se spune și mi chiar 
gratuit, că „ați mințit poporul, < u televi
zorul''. Apariția unui po- < concurent n>> 
poale fi. deci, dccit ben- fieti

Toate bune pină aici. în virtutea ,uc 
tui fapt, orice amănunt legat de i-vcnimi nt 
ne bucură d<- toată ab nția. I)r rărind 
lur’n eipon.nți ;n presei seri r, mai In 
fi.’ăreți, a ) pus mina pe contrariul incla - 
iat intre Radiot* b-viziuni-a R imână și - >- 
«ietatea de tr '.'Viziun' britanii ă (cr -jle-za) 
eflreif) i a f‘><:t c'-nre-ionnt ( naiul 2. Află, 
nț dar, că suma vr-hi dată in tranzacție 
nu aimge nici nu,rar pin.i la jiimăt»' <i 
unui mihon <l< dolari (P.irtm-rul IjriUi 
nir l' ti.'it majorii it< a acțiunilor -,o< ict.i- 
ții) Ceea CC, m atare condiții e iluzoriu.

J

(

Dl Itazvan l'codun’scii, dirc.i torul gene
ral d HTVR care și a pu<i semnătura |>e 
riinlra* tul de înființare a soci-;tății mixte, 
rlin partea româna. .Biilivcazu că avântu
lui e oricum de partea noastră, prin fap
tul că vom av< a un canal de televizuine 
complet echipat eu aparatură nouă și de 
• •■-■ mai bună cnlilatc. N ar li rău dai' se 
impune o intri bare. Dacă partenerul In 
această afacere ar fi fost alr s in urma mv i 
iitit.ilii așa cmn se procedc.iz.i de obicei, 
n-am fi avut lotuși de cișligat mai mult '.’ 
Pentru ca fși anunțn r i-;i intenția in a- 
ce .1 sens, mai multe companii străine, 
printre c)ii-i- și era ,i c< b binlui magn il 
italian Bei In-ioni.

Oare, un c vorba, cumva, de vr< o 
_inișculațic“ 7,..

Paul NICI LES< IJ

,S a naictil hi zitu de 
1926. la Valeu), HMir-țul 
vița. La vîrsta «le >5 ani 
tal în corul căminului 
dirijat de învățătorul său, D. Dia-
conescu. Va prelua in scurt timp 
coiidur ere-a acrului. Tot în 
înființează și «/ formație d«- 
suri românești.

In anul 1949 ii găsim Învățător
l în comuna Lunca Cernii lin jn- 
î deliii Hunedoara. în anul 19.il 

este director «te școala la Denstlș. 
un le înființează o formație 
daiism-i Incrpind cu I 
brie I953, W intrinim in
Jiului, mai fnlii ca mv.âțălor 
școala generală nr. ! Lonea 
apoi, pr «te ani, la alte școli 
ncraje din Valea Jiului, 
Ș<oala populară de artă,
absolvent al Cmn» rvator.ilui din 
Buetireșli ,i al Jeminarwliii 
Ingin Orto tox Înființează, 
ex-lct, reinființeaz;) un cor 
minerilor clin Petrila in 
195'1,
bunii siii-cesului la nivel 
nil H> ciinn ișb-re rl< plină a 
cii sale plină de abnegație 
slujba culturii oamenilor 
Jiului, de care s-a h gat cu
ființa, piuă la treei rea in nefiin
ța. Curul mintiilor petrib-nl 3- 
vc.i in ,•■< p. rlorin, sub condnccrna 

• i,i, mai multe zeci rh- piese mii
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Teo
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al 
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formație cu care cucerește 
națio 
rniln- 

1n 
Vad 

toa â

literatura corala 
preiei al pentru 
populare românești. A 
rat o vie activitate de 
de folclor, a condus 
muzicale alcătuite din 
la tnstrmncnte populate, 
viind tradiția finit roșilor In Va
lea Ji».»hd. De la Clinpu Iui Nev» 
la Cimpa este recunoscut ea un 
neobosit fol< Im ist. Culegerile ta
le îsi vor găsi orb ind tocai >■ 
marile fonoteci folclorice ale tă
rii. Di» p.tC.ite. indiviA fără 
s*T’lpule, fără demnitate oManâ, 
au reușit, dnpâ anul )9<D. anul 
trece) ii in neființă a Ini Gicu 
Popa, să .sosii igă benzile eu În
registrări și o țir.î inueagb csib 
păgubită c« o răutate fărfl preco- 
rlcnt, de valon care aparți» •«!- 
lurii naționale

A fost distins cu cele mai bi*l- 
te distincții culturale ale țării- 
Cea mai diajui insă, din păcate 
nu a putut să o primească ffUte 
limp cit .1 fost in viață. Este w- 
va de d«>ceri».irea titlului «le 
„Cetățean de onoare al PetrilcI", 
titlu care ii va fi decernat miine, 
post mortem. la I’cti ila- O repa
rație morală pentru are emm 
datori cu totii.

Horațiu ALEXANDKBSVU.

rtnuănease». A 
C«)|-

«itsfitșn- 
enfcgătov 
formații 

interprrțl 
■„ re în

Tidcmatih.il
Telematin.il
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A preveni costă mai puțin decît a vindeca

p r i n 7

Conform Ilotărtrii Guvernu
lui Romanici nr. 193/1992, In
stitutul Național pentru Secu
ritate Minieră ți Protecție 
Aniiexploztvă — INSEMEX 
(iestul Institut rfe Securitate 
Minieră/ — a primit statutul 
ie AUTORITATE NAȚIONA
LA PENTRU EVITAREA RIS
CULUI INDUSTRIAL Ab AC- 
TtvrrArii desfășurate 
IN MEDII EXPLOZIVE.

Referitor la arest statut, di
rectorul general al Institutului, 
dl. ing. M1HAI ZAPOROJAN, 
ne-a declarat următoarele t 
.Statul are tot interesul ea 
activitatea productivă în toate 
ramurile economiei naționala 
sil se desfășoare In condiții 
normale din punctuț de ve
dere al securității muncit, al 
protecției populației. lată da 
ce a fost necesară crearea u- 
nei structuri specializate in •- 
figurarea utilajelor, a unor e- 
ehipamente si tehnici adecvate 
în medii Industriale cu pericol 
de erplozii. care că contribuie 
la reducerea aradului de risc 
al unor astfel de activități. A- 
certet necesități fi răspunde In
stitutul nostru.

OBIECT DE
In baza statutului societății, INSEMEX :
■ verifica, avizează și certifică documentațiile, echipamen

tele, instalațiile electrice, materialele și utilajele de provenien
ță indigenă sau din import, pentru utilizarea în atmosferă po
tențial explozivă ; autorizează agenții economici să le producă și 
m le comercializeze ;

B autorizează personalul specializat pentru lucrări de pro
iectare, montaj, instalare, întreținere ți reparații In spațiile in
dustriale clasificate ca zone periculoase in ceea ce privește posi
bilitățile de formare a atmosferei explozive j

B verifică, Încearcă și avizează materialele explozive șl 
mijloacele de inițiere utilizate de către agenții economici, pre
cum ți tehnologiile de împușcare cu asemenea materiale;

B instruiește și autorizează personalul de salvare care ac
ționează în medii explozive sau toxice ;

■ execută activități de cercetare privind : certificarea pro
tecției echipamentelor, utilajelor șl materialelor fabricate tn 
țară sau importate pentru folosirea în atmosferă potențial ex
plozivă 1 verificarea, încercarea ți avizarea folosirii materialelor 
explozive, a mijloacelor de inițiere ala acestora, a aparatelor de 
inițiere, precum și elaborarea tehnologiilor de împușcare în in
dustrie ; tehnologiile și modalitățile de organizare a activităților 
de salvare în caz de avarii specifice mediilor explozive și/sau 
toxice precum ți certificarea aparaturii de salvare | sovuritatei 
muncii în domeniile aerajului minier, ventilației Industriale 
pentru medii explozive, regimului degajărilor de gaze, prevenirii 
focurilor endogene ți a incendiilor din industria extractivă, 
combaterea poluării mediului înconjurător din r llvltate* mini
eră, precum și psihosociologia muncii j instruirea șl autorizarea 
personalului tehnico-ingineresc în domeniul protecției muncii în

ACTIVITATE
industria minieră ; a personalului dc cercetare și proiectare a 
celui care efectuează controlul calității, montează, întreține ți 
repară echipamente și instalații folosite în zv.le cu atmosferă 
potențial explozivă ; a personalului de salvare care acționează 
în medii explozive și/sau toxice; a personalului care determină 
parametrii de securitate ele. :

■ instruiește personalul cu atribuțiunî și răspunderi privind 
asigurarea controlului calității produselor pe fluxul de fabricație 
și livrare la agenții economici producători de echipamente desti
nate utilizării în medii potențial explozive 1

B acordă asistență tehnică și execută prestări de servicii 
pentru domeniile prevăzute în competența institutului ți pentru 
activități specifice altor ramuri industriale ;

B realizează, expertizează și avizează documentațiile teh
nice de natura proiectelor de aeraj ale minelor grizutoase de 

categoria a IV-a și a V-a ți ale minelor de petrol, ca și proiectele 
de degazare ; proiectelor cadru pentru metodele de exploatare, 
pentru instalații noi, documentațiile tehnice pentru introducerea 
în subteran a noilor tehnologii de extracție tipuri de utilaje țl 
instalații precum și a modificărilor aduse acestora: coordonarea 
metodologică a cabinetelor de psihosociologie din industria mi
nieră, precum și atestarea din punct de vedere psihologic a per
sonalului avtnd profesii și meserii cu răspundere colectivă pri
vind securitatea în industria minieră :

B elaborează și reactualizează normele de protecție a muncii 
în industria minieră precum și elaborarea materialelor cu ca
racter instructiv de proiecție a muncii în ramura minieră :

B efectuează expertizele în domeniul protecției muncii In 
Industria minieră și ramurile industriale cu pericol de atmosferă 
explozivă ; editarea de publicații tehnice de specialitate.

Studii și
Potrivit obiectului său de acti

vitate, ia afara problemelor raa- 
tore pe care le rezolvă pentru 
Industria minieră. în special pen
tru RAH, colectivele de specia
liști ale Institutului pot oferi ser
vicii pentru toți agenții econo
mici din județ și din țară car» 
tsi desfășoară activitatea In me
dii explozive — chimie, petro

documentații pentru terți
chimie, extracția petrolului, a 
gazelor, industria alimentară 
etc, Îndeosebi prin următoarele 
activități :

— evaluarea sistemelor indus
triale ;

— elaborarea de măsuri speci
fice de protecție a muncii, In
strucțiuni tehnice și tehnologice;

— întocmirea documentațiilor 
cuprinzînd problematica de secu
ritate, documentații necesare pen
tru înscrierea la Camera de co
merț și industrie a județului Hu
nedoara sau din alte județe;

— efectuarea de măsurători ți 
elaborarea de studii in domeniul 
protecției mediului — solului, ■- 
pei și aerului.

Relații cu 
parteneri străini 

Institutul Național pentru Se
curitate Minieră și Protecție An- 
tiexplozivă are relații și cu un 
mare număr de parteneri din 
străinătate. Prin specificul acti
vității sale, asigură acestora cer
tificarea echipamentelor ți «pi
raților pe care vor să le comer- 

' cializeze in țar*.

Producție 
de serie mică

Pe lingă activitatea de cerceta
re. INSEMEX se preocupă și ie 
organizarea unor activități pro
ductive. Este vorba, îndeosebi, .le 
producerea, pentru diferiți be
neficiari. a noi aparate de seria 
mică, avfnd caracter de securita
te a muncii și care sfnt greu pre
luate de marea industrie.
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OFERTĂ BOGATĂ, 
PRODUSE DE CALITATE

Specializată in livrări „en gros“, Societatea comercia
la ,,liE 1EZA1UL S.A. Petroșani vă oferă o largă gamă 
de produse alimentare de fabricație indigenă si din im
port:

— biscuiți și paste făinoase delicioase

— conserve din carne și pește
— conserve de legume și fructe
— vinuri din cele mai alese podgorii și băuturi fine
— toate produsele necesare in bucătăria unei bune 

gospodine: sare, oțet, piper
— tutun, țigări

Produsele subvenționate, în atenție!
Scurț dialog cu doamna Elena Marinescu, șeful biroului co

mercial al firmei „Retezatul" S.A. Tema, produsele subvenționate.
— Restanțe față de grafic ?
— Zahărul este o problemă. Nu există în țară resurse. D n 

import, noi îl cumpăram din Iugoslavia. Acum, situația ioDrn - 
țională ne-a afectat. Avem o evidență clară asupra rcsta»»<J«»r, la 
nivelul întregii Văi. 40 de tone pentru luna mar .ic și Is^esia c»tă 
pentru cclcJjltc luni Pentru martie si ppiibe. z^băr-ul se sa li»r.i 
LA PREȚUL DE 3i! DE LEI KG. Penii i Juna rruai la FKTTJ Uh 
DE 48 DE LEi kg. LA UDEI S1NTEM IN GftAMC. f’ertru unt. 
carne de pasare, resursele sint extrem dc limitate. Proilivja osia 
mică.

— Cu ce transportați mărfurile ?
— Dispunem de un parc propriu de mașini : 3 izoterma cu o 

capacitate dc 7 tor.e, o izotermă de 22 de tone, 2 carniccne de 7 
tone fiecare, 8 microbuze TV și 3 tractoare. Condiții de tru.i-poit 
— impecabile.

Grupaj publicitar realizat dc 
llorațiu ALEXANDKESCU

Iii primele șase luni ale anului 
„Retezatul" S.A. a vîiulut în Va
lea Jiului marfă în valoare de 
870 milioane lei

Pentru copiii

duRineavoustră
— dulcmi'i și produse za- 

lia roase

— citrice

— sucuri

Se garantea/.ă calitatea pro
duselor livrate pe Piață.

Avem și noi datornicii noștri
Allum de la cantabilitatea societății că „Realcom" datorează

73 milioane de lei, „Unic" datorează 14 milioane, „Straja" 9 mili
oane, „Alpin" 4 milioane, „Astru" 8 milioane, „Mixt" — 15 mili
oane și „Diamant" — 24 de milioane. In loial de încasat in acest 
an, vreo 151 de milioane. Bani care greventă aprovizionarea cu 
marla. Pentru ca furnizorii livrează marfa c mt»a CEC. Exi'tă 
unități alimentare cu desfacere i'l’ amănuntul car* iui marfă de 
la „Retezatul" S.A., marfă ceru A pe pi,ț«, o vind lepede șl, pa
radoxal, cumpăni din banii îuc.is-iți :n«r.'liri... xreu vand-ibde, 
Ginrlirr economicii păguboasă, blocaj finanriar, <~.i irn|' 11|,i di
recte asupra eumpâriuoriil'.ii obișnuit. CU TOATE ACESTE DIFI
CULTĂȚI, SEMN CA RETEZATUL SA. ES i K O SOUtHlE 
COMERCIALA l’ROSI’Eți.Â 1N PERIOADA CAPE A TRECUT DE 
LA ÎNCEPUTUL ANULUI l‘>93, NJCI UN LUCRATOR AL SOCIE
TĂȚII NU A POST TRIMIS ÎN ȘOMAI I

Important pentru partenerii societății!
RETEZATUL S.A. ASIGURĂ INCLUSIV CO.M PEi I'l A RE \ 

MARI'A-AMBALA.I. PENTRU A VINI IN SPRIJINUL DU I .11 \- 
VOASTRA. IN CAZUL IN < ARE COMANDA PE CARP O I A- 
CEȚI ESTE SUB.SI AN 1 IAL \ |

BENEFICIARA NOȘTRI 
SE NUMESC:

— Societățile comerciale cu 
capital de stal din Valea ,1 iubii : 
BEALCOM Petroșani, STRAJA. și 
UNIC <lin Vulcan, ASTRA și 
ALPIN din Lupeni, Mi.XI’ din 
Uricani.

— Peste 260 de firme pirti'U- 
lare, societăți comerciale și aso
ciații familiale.

Șl DUMNEAVOASTRĂ PU
TEȚI DEVENI PARTENERUL 
1JE Al VCERI AL SOCIE1AT11 
COMERCIALE „RETEZATUL," 
SA. PETROȘANI. Pcnlru 
aceasta este nevoie sa vă prezen
tați la sediul Societății, aliat 
in Petroșani — B rltil 1 Dec. tn- 
liric nr — cu o cop’.c după
autori, a'.a dc funcționare și cu 
ntimârtd diuiai' jvoastr.i de uni 
in l'.inț a.



PUBLICITĂȚI SIMBATA, 18 IULIE 1992

ADMITEREA LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ PETROȘANI
- S E S I UN E A — 1 M2

■ înscrierile pentru concursul de admitere se fac 
în pcnoaua 31 august — 6 septembrie, iar concursul în
cepe in 10 septembrie a.c. ■ Specializări noi, nelegate 
de minerit: ingineria mediului înconjurător; ingineria 
sistemelor dc producție, automatică și informatică indus
trială; ingineria matematică; psiholog'e; controlul calității 
și metrologie; birotică ■ In premieră: verificarea cu
noștințelor candidaților prin teste.

In acest an, Univei sitatea Teh
nică din Petroșani, ca de altfel 
toate instituțiile de învățămint 
superior de stat din România, or
ganizează concurs de admitere o 
singură data, eventualele locuri 
rămase neocupate fiind anulate, 
înscrierea candidaților la con
cursul de admitere se face in 
perioada 31 august — G septem
brie 1992, iar concursul va începe 
la 10 septembrie 1992.

In ceea ce privește planul de 
școlarizare pentru anul 1 de stu
dii, pe facultăți, profiluri și 
specializări, precum și probele 
de concurs, acestea sînt prezen
tate în tabelul alăturat. Din ana
liza acestui tabel rezultă o diver
sificare a profilurilor și spe
cializărilor, față de cele tradiți
onale, cu specific minier, fapt 
ce a și determinat transforma
rea Institutului de Mine in Uni
versitatea Tehnică. /Astfel, speci
alizarea INGINERIA MEDIULUI 
va pregăti specialiști cautați de 
toate unitățile economice care 
să prognozeze, să prevină și să 
combată eficient efectele negati
ve ale poluării generate de ac
tivitatea omului. Absolvenții 
specializării INGINERIA SIS
TEMELOR DE PRODUCȚIE vor 
fi ingineri-economiști, indispen
sabili în activitățile de prognoză 
y decizie în procesele de pro
ducție, la nivel macroeconomic. 
Cele două specializări au fost 
preluate din Europa de Vest și 
America unde sînt foarte căuta
te.

Facultatea dc mașini și insta
lații electromecanice arc trei 
specializări noi, nclcgate de mi
nerit, iar electromecanica minie
ră s-a transformat în ELECTRO
MECANICA Astfel, AUTOMA
TICA ȘI INFORMATICA INDUS
TRIALA PREGĂTEȘTE INGI
NERI AUTOMATIȘTI ȘI IN- 
FORMATICIENI. INGINERIA 
MATEMATICA, ingineri mate
maticieni in profilul științe a- 
plicate, cu o pregătire solidă în 
domeniile matematicii, fizicii și 
informaticii și cu specializare 
tehnologică in domenii de virf 
ale tehnicii, iar PS1IIOSOCIO- 
LOGJA, .pe< i.diș'i in domcn'ul 
sociologici ciinos ătorl ai pro
blemelor h gate de relații!.- u- 
mane, recalificare profesională 
și integrare in muncă, politică 
dc personal și studiul muncii și 
ai pieței.

Colegiul Tehnic s-a transfor
mat în COLEGIUL UNIVERSI
TAR TEHNIC și de ADMINIS
TRAȚIE. prin inființ .rea a două 
noi specializări • CONTROLUL 

CALITĂȚII ȘI METROLOGIE, 
care asigură pregătirea specia
liștilor pentru urmărirea calită
ții produselor în unități econo
mice și efectuarea măsurătorilor 
precise și BIROTICA, aceasta 
fiind foarte uulâ pentru fete, 
întrucît pregătește secretare ca
re să cunoască bine limba româ
nă și 1—2 limbi străine, pre
cum și dactilografie, stenografie 
și tehnica de birou. In acest an, 
în cadrul colegiului nu sînt 
locuri pentru concurs la specia
lizările Exploatare mașini și u- 
tilaje și Topografie.

In ceea ce privește ÎNVAȚA- 
MINTUL SERAL, începînd cu 
1992, concursul de admitere se 
organizează, în principiu, pen
tru învățămintul de zi, iar se
lectarea dintre candidații reușiți 
a celor care vor fi școlarizați la 
seral se face ulterior. Astfel, la 
specializările marcate prin aste
risc (x) se poate organiza, pe 
bază de opțiuni, și învățămint 
seral, pentru cel puțin 20 de 
candidați declarați admiși.

Noutatea absolută pentru acest 
concurs de admitere o constituie 
VERIFICAREA CUNOȘTINȚE
LOR CANDIDAȚILOR PRIN 
TESTE, la toate disciplinele de 
concurs. Pentru fiecare discipli
nă de concurs au fost elaborate 
seturi dc subiecte sub formă de 
teste care sînt în curs de multi
plicare și pot fi procurate de 
către candidați, contra cost, 
de la sediul universității, înce
pînd cu data dc 1 august. Dc 
asemenea, în cursul lunii au
gust, se vor organiza cursuri de 
pregătire, la toate disciplinele de 
concurs, pentru discutarea și 
rezolvarea testelor propuse. In 
felul acesta „umanizăm" con
cursul de admitere — pentru 
candidați și îl simplificăm — 
pentru comisia dc admitere.

Admiterea se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor gene
rale obținute dc candidați, în 
limita locurilos aprobate pen
tru fiecare facultate, profil și 
specializare. Candidații care au 
susținut aceleași probe de con
curs și au obținut media gene
rala peste 5, dar nu au fost ad
miși la o facultate, pot fi trans
ferați la facultatea la care locu
rile nu au fost ocupate, pe baza 
opțiunii exprimate in cererea de 
înscriere. Tot în cererea de în
scriere se face și opțiunea pen
tru învățămintul seral.

întrucît au apărut unele zvo
nuri referitoare la perceperea 
dc taxe pentru frecventarea in- 
x .lamintului superior de stat,

* Se poate organiza, pe bază de opțiuni, și învățămint seral, pen tru cel puțin 20 de candidați ; 
declarați admiși. ■

Facultatea Profilul, profesia, 
durata studiilor Specializarea Cifra de 

școlarizare
Disciplinele pentru concursul 

de admitere (scris)

FA
C

U
LT

AT
EA

 DE
 M

IN
E

— Mine, ingi
neri, 5 ani (6 ani 
la seral)

— Exploatări miniere subte
rane

— Exploatări miniere la zi
— Topografie minieră
— Prepararea substanțelor 

minerale utile
— Ingineria mediului (în 

minerit)

80’

40*
20
20

20

— Algebră și Elemente dc 
analiză matematică

— Geometrie plană și în spa
țiu și. Trigonometrie

— Fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură, electrici
tate)

— Geologie, in
gineri, 5 ani — Geologic minieră 20

— SiMt’we de 
producție. ingi
neri, 5 ani

— Ingineria sistemelor de 
producție 20

— Disciplinele de mai sus 
sau cele două matematici și E- 
conomie (în locul Fizicii)

— Economic, e- 
conomiști, 5 ani 
(6 ani la seral)

— Management în industrie 40*

— Algebră și Elemente de 
analiză matematică

— Geografia României sau 
Economie (la alegere)

FA
C

U
LT

AT
EA

 DE 
M

AȘ
IN

I ȘI
IN

ST
AL

AȚ
II

EL
EC

TR
O

M
EC

AN
IC

E

— Mecanic, in
gineri, 5 ani (6 
ani la seral)

— Utilaj tehnologic minier
— Mașini și instalații mi

niere

40

80’

4G’

20

20

— Algebră șl Elemente dr 
analiză matematică

— Geometric plană și în spa
țiu și Trigonometrie

— Fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură, electrici
tate)

— Electromeca
nic, ingineri, 5
ani (6 ani la se
ral)

— Electromecanică

— Electric, in
gineri, 5 ani .

— Automatică și informatică 
industrială

— Științe apli
cate, ingineri, 5 
ani

— Inginerie matematică

— Sociopsiho- 
pedagogie. uni
versitari, 5 ani

— Psihosociologie 20
— Filosofic sau Psihologic 

(la alegere)
— Algebră

C
O

LE
G

IU
L U

N
IV

ER
SI

TA
R

 
TE

H
N

IC
 Ș

I D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AȚ

IE

— Electromeca
nic, 3 ani

— Exploatare mașini și uti
laje

25

— Algebră și Elemente de 
analiză matematică

— Fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură, electrici
tate)

— Geodezic, 3 
ani

— Topografie

— Electric 3 
ani

— Controlul calității și me
trologie

— Economic, 3 
ani

— Organizarea producției și 
a muncii 25

— Algebră și Elemente de 
analiză matematică

— Geografia României sau 
Economie (la alegere)

— Administra
ție^— secretariat, 
3 ani

— Birotică 25

— Limba română
— Algebră sau o limbă stră

ină (engleză, franceză, germa
nă, rusă)

facem precizarea că, potrivit 
Constituției, ÎNVAT AMlNTUB 
DE STAT, INCLUSIV CEL SU- 
PERIOR, ESTE GRATUIT. Pen
tru acoperirea cheltuielilor legate 
de organizarea și desfășurarea 
concursului de admitere, la în
scrierea candidaților la concurs 
se percepe o taxă de înscriere 
de 1500 lei, în cuantumul căreia 
sînt incluse și activitățile pentru 
analizarea eventualelor constcsta- 
ții asupra rezultatelor concursu
lui de admitere. Sînt scutiți de 
plata acestei taxe candidații or
fani de ambii părinți, cei prove- 
niți de la casele de copii sau 
din plasament familial, copiii e- 
roilor martiri ai Revoluției din 
1989, candidații răniți pentru vic

toria Revoluției, precum și can
didații ai căror susținători le
gali, părinți, ori, după caz, ei 
înșiși, realizează un venit lunar 
cumulat brut sub 15000 lei.

Dorim să mai precizăm că la 
concurs se pot prezenta și stu- 
denti sau absolvenți ai altor fa
cultăți, fie pentru învățămintul 
de zi, fie pentru cel seral. Stu
denții trebuie să facă dovada 
că au absolvit anul universitar 
precedent cu media generală de 
cel puțin 8, iar absolvenții unei 
alte facultăți trebuie să prezinte 
o copie legalizată după diploma 
dc absolvire a acelei facultăți. 
Toți aceștia vor fi declarați ad
miși PESTE GIFRA DE ȘCOLA
RIZARE, dacă au obținut cel 

puțin media ultimului admis Ia 
specializarea la care au susținut 
concursul de admitere.

Studenților cu rezultate bune 
la învățătură li se acordă burse, 
indiferent de situația materială a 
părinților, iar celor care provin 
din alte localități li se asigură 
masă și cazare în campusul u- 
niversitar. Dc asemenea, studen
ții la profilurile mine, geologie 
și mecanic, primesc, gratuit, u-, 
niforme studențești și diverse c- 
fccte personale.

Conf. univ. dr. ing. i
Ioan Lucian BOLUNDUȚ, 

secretarul comisiei dc admitere a 
Universității Tehnice clin 

Petroșani

aici puteți efectua 
la autoturisme,

inspecțiile 
motorete și

tehnice periodice 
motociclete!

Este imposibil <1 im Minat O 
discuție dc iurat.i cu șclul Sl.iții'i 
de asi'.'ență tehnică Petroșani a 
ACR, domnul Eugen Mihat, în 
timpul programul ui. Echipa care 
lucrează sub coordonare i ., pa
tru tineri mecanici, toți unul și 
unul, se descurcă pe cont propriu, 
de regulă, dar cazurile dro'cbltc 
abundă in ultimul timp. Asta pen
tru că prin Iîntăriri a Guvernului 
or. 591 din 2 septembrie 1991, 
s-a renunțat la sistemul reviziilor 
tehnice anuale, trecîndn-se, după 
modelul vest-curopean, la ln~peo- 
tllle tehnice periodice, caro se 
(ac la doi ani. „Noi, ne lămureș

te domnul E'ig.m, ivim dotările 
necesare cU Auării întregii game 
de lucrări, situație care se poate 
deduce și din faptul că am fost

4Z345 - numărul care vă poarlă noroc
autorizați să efectuăm aceste In
specții, care diferii dc ceea ce so 
știa pînâ acum mal ales prin mo
dul minuțios dc codificare șl ra
portare j datelor rezultate în ur

ma t ilarilor. In cazul constată
rii unor defer țiuni. oferi i noastră 
< .le reparați i im h itn, pe 100, 
dar darii clientul dorește altfel 

se dă un termen 30 de zile pen
tru punerea la punct a mașinii.

Membrilor ACR le oferim car
netul ACR, care este Inclus In 
cotizația anuală șl oferă următpa- 

rele facilități: o remonare la IC 
km, 3 depanări a cîte o Jumăta
te dc orâ pe distanța de 16 km, 
o revizie generală pentru drum 

lung.
Pentru excursii în străinătate 

oferim servicii prin ll’ourlng ACR.
Apclînd la telefonul 42345 pu

teți beneficia de asistență tchnleă 

rutieră și rcmorcare și în zileîa 
dc sîmbătă și duminica, între o- 
rele 9—.18.

Șl încă o piecizare, tot la noi 
se fae inspecțiile tehnice pentru 
motorete și motociclete.

O singură rugăminte aș avea, 
In final : cei care vin pentru ins
pecții periodice să vină cu mași
nile în stare de funcționare, cu
rate și pe cit posibil Ja începutul 
lunii, pentru a evita aglomerația.

Tuturor participnnților la ti - 
[icul rutier,

DRUM BUN!
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In actualitate, VIITORUL
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Prestigiu clădit pe modestie
-b m uiți cititori care din prac- 

tica vieții au dobindit ca
litatea celor mai ncaștep- 
interpretări „sociologice" 

acord, poate, 
ani de-a rindul 
de ricoșeu, car- 
a râsfrint o par

fi de

ca fiind determinant al 
tehnic. Prezența factorului 
— sau calitatea acestuia — 
fi ușor sesizată, de la creș- 
re poetului față de fiecare

tate 
vor 
cu afirmația că 
printr-un efect 
tierul Aeroport 
te din renumele său — se înțe
lege, partea rea — asupra min-'l 
aflată in imediata apropiere. Cel 
mai mulți salariați ai acestei ex
ploatări miniere locuiesc, intr-a
devăr, în cartierul cu un nyme 
atît de impropriu, dar nu ei au 
făcut „faima" locului. în schimb, 
e suportă ricoșeul. Efectul „fap
tului de viață", mai general, a- 
supra „faptului de muncă", ale 
cărui particularități sînt totuși 
definite după alte criterii decît 
''ele ale vieții de cartier.

Adevărul e că mina Livezenl 
are destule repere valorice care 
o recomanda ca unitate modernă. 
Intr-o eventuală ierarhie a aces
tor valori, primele două locuri 
ar fi ocupate de „nivelul tehnic" 
și „calitatea forței de muncă" șl 
este ccl puțin firesc — dacă nu 
și științific — să socotim factorul 
uman 
celui 
uman 
poate 
terca 
loc de muncă, pînă la siguranța 
cu care capacitățile de nroducț'e 
și principalele lucrări sint stă- 
pînite de mineri specialiști: de la 
soluțiile pe care tehnicienii — 
mineri, ingineri, maiștri — le gă
sesc pentru rotirea unul complex 
mecanizat, sau pregătirea 
panou, plnă la modul In 
este glndit viitorul pe 
lung. Căci, această unitate 
printre puținele care privesc din
colo de anul 2000, avind perspec- 
ive concrete pentru un viitor 
• abil. Să adăugăm Ia toate a- 

■ ■ tea un corolar specific uman: 
modertia cu care Iși trăiește via
ta tumultuoasă, cu multele ei 
greutăți și mai puținele bucurii, 
krindu-sc de zgomotul uneori 
discordant al publicității. D? alt- 
f I. singura dificultate în docu
mentarea acestei pagini am în- 
tîmpinat-o din reținerea interlo
cutorilor de a vorbi despre pro
priile re Mizări. In rest, trans
parență d,.-plină.

m consemnat relatări 
la ing. HORVATII 
Vr.IL, inginerul 

m m i ; Apm ent, cele 
• .••doare de producție, 
duse de ~ubingin*rii Ioan 
și Ovidiu Andrași, merg 
dificultăți dar in realitate 
sini zilnic upu'-c unui examen 
critic-, Sfctor'il I i >i împarte pre

unul 
care 

termen 
esta

ele 
CA- 

ef ai 
două 
con- 

Floca 
fără 

> ele

ocupările între actuala capacita
te de producție, frontalul meca
nizat condus de minerul specia- 
list Vasile Florea, care nu are 
voie să scadă nivelul de 800 tone 
pe zi și pregătirea noului panou 
care va fi echipat tot cu complen 
mecanizat. Cele două abatafe 
vor merge în paralel mal mult 
de un an, timp în care sectorul 
va pregăti a treia capacitate. Ast
fel, sectorul va dispune constant 
de trei frontale din care unul 
va fi, pe rînd, de înlocuire.

Abatajul care este acum în 
pregătire va fi condus de un 
miner la fel de bine pregătit, 
Cristea Valache. în prezent, sec
torul mal are un examen critic, 
respectiv trecerea urgentă a pro
ducției pe fluxul principal de e- 
vacuare cu deversarea cărbune
lui de la orizontul 400 Ia 350 și 
transportul în continuare, prin 
subteran, pînă la puțul din in
cinta principală. Prin această so
luție se vor obține mari avanta
je economice pentru mină.

Și sectorul II a ajuns cu un 
abataj la limita panoului. Se lu
crează la rotirea complexului 
pentru a ataca o nouă felie. După 
rotire, va fi schimbată tehnologia, 
de la metoda de exploatare „in 
avans" se va trece la exploatarea 
„în retragere* avind condiții 
mult mai bune de lucru. în piu», 
tavanul de rezistență e pregătit 
mai atent, tot de un miner spe
cialist, de altfel cel care va ex
ploata felia a III-a, respectiv bri
gadierul Ion Mihăilescu. Sectorul 
II mai are o brigadă care lu
crează în condiții pretențioase la 
exploatarea pilierului de sigu
ranță în jurul planului de acraj, 
pe stratul IV.

Sing. IOAN FLOCA, șeful 
sectorului I : In mai puțin da 
șase luni de zile, sectorul a cres
cut producția de la 200 tone la 
800 tone pe zi. cu virfur’ «lilar 
de 900 tone, ți urmează ea in
tr-un timp scurt să dublăm ni
velul actual. S-a realizat lin lucru 
bun prin recuperarea integrală 
dintr-o zonă închisă, a celor 85 
de secții ale susținerii mecaniza
te, a transportorului și combinei. 
Toate secțiile au fost recondițio
nate și aduse de la un grad de 
uzură de circa 60 la sută la con
diția reutilizării lor cu randa
mentul inițial. Recuperarea estc 
datorată echipei „service" con- 
iu..ă de subinginerii Badi Nicu- 
lin și Kovacs Ioan care an coor
donat atent lucrările pînă la re- 
rondiționarca fiecărui subansam- 
blu. Cu aceeași atenție se lucrea
ză de c ttre brigăzile de pregătire 
— B dogii finii. Popa Alexandru, 

Mitric Georgcl — la conturarea 
noului panou. Brigadierul care 
va conduce abatajul, Cristea Va
lache, este implicat direct în 
pregătirea viitoarei capacități de 
producție. De altfel, toate cadre
le din sector — începînd cu ad
junctul, ing. Pop Willy, conti- 
nuînd cu maiștrii și subinginerii 
Mircea Ilinca, Sorin Miron, Ioan 
Toader, Nicolae Darie, Gheorghi- 
ță Irimia și toți ceilalți — sînt 
implicați în conducerea locurilor 
de mancă și desfășurarea optimă 
a lucrărilor.

Ing. EMIL FULEA, șeful sec
torului de investiții : Spre deose
bire de alte unități, sectorul 
nostru nu și-a restrîns activitatea. 
Am finalizat cu brigada lui Sza- 
cacs Alexandru, planul colector 
între orizonturile 300—250—350. 
lucrare cu o perspectivă de 10— 
20 de ani. Cu brigada condusă 
de Vasile Dcgeratu se asigură 
silozul colector și suitorul de le
gătură, vom mai finaliza o stație 
de pompe pentru colectarea ape
lor din blocul Vl-A și un plan 
de aeraj pentru deschiderea pa
noului 2 Nord. „Investițiile" au 
făcut o selecție severă de perso
nal astfel că în prezent avem 
un colectiv capabil să rezolve 
probleme tehnice oricît de difici
la. Ca oameni de bază, notați : 
ln< îmi Șerban, adjunctei șefu
lui de sector, iw Ileana Rodea, 
foarte bine pregătită In APM, 
conducătorii locurilor de muncă 
Scverian Graure, Constantin în
gân, Nicolae Rujan, Ambrozie 
Ilărăguș, David Moldovan, meca
nicii Petru Popa, Ioan Popa ți 
mulți alții.

Preluarea producției de la 
incinta Maleia la in
cinta principală, despre 

care au vorbit interlocuto
rii va rezolva mai multe 
probleme pentru mina Livezenl. 
In primul rînd. se va înlocui 
transportul cărbunelui cu mij
loace auto, atît de costisitor, cu 
transportul în flux continuu prin 
subteran. Prin reorganizare vor 
fi cîștigate mai multe posturi 
pentru producție. Se va schimba 
acel raport al eficienței econo
mice exprimat prin productivi
tatea muncii, în favoarea- rezul
tatelor de ansamblu til(< minei. 
Și, ceea ce este la fel de Impor
tant : va crește încrederea colea- 
tivului în capacitatea de a solu
ționa problemele de viitor. Nn 
peste mult timp prestigiul minei 
va da nota vieții sociale nu nu
mai din reședința municipiul ii 
ei poate chiar rîin toată V ih , 
țiului.

Ion MISTAlA

Cde diiuă griji ale sindicatului:
PRODUCȚIA SI linii Nil

* X

La sindicatul minei, doi vice
președinți, sing. Radu Sapașu și 
Ionel Ciontu, maistru principal, 
răspund pe rînd unor întrebări 
încrucișate: „Care sînt principale
le probleme ale sindicatului ?• — 
Condițiile de muncA și cele de 
viață. Avem o colaborare strînsă 
cu administrația, participăm la 
fiecare raport, analiză tehnică 
sau economică unde putem sus
ține punctul noas'ru de vedere. 
Putem spune că estiile, opini
ile sau pretențiile noastre sînt 
examinate în modul cel mai 
responsabil. „Despre condițiile 
de viață ?“. Aici intîmpinăm mari 
greutăți din lipsa de locuințe. 
Avem 166 cereri 'pentru aparta
mente șl 106 pentru schimburi 
de apartamente, iar anual nu 
putem satisface decît un număr 
mia de cereri. Apoi, buteliile de 
aragaz. Sîntem sprijiniți de Ligă, 
dar repartițiile încă nu sînt ia 
nivelul cererilor. „Știm că aveți 
multe preocupări pentru rccreere 
și menținerea capacității de mun
că a salariaților". — Am organi
zat mai multe excursii colective 
care au reușit chiar peste aștep
tările noastre. Avem și în prezent 
preocupări pentru organizarea 
unui minl-aejur pe litoral. E 
bine să rețineți că toate acțiuni
le noastre s-au desfășurat într-un 
climat civilizat, astfel îneît, in

0 apreciere meritată
• în decursul anilor, numeroși 

specialiști ai mineritului din Va
lea .Jiului au avut prilejul să cu
noască in cadrul relațiilor dc co
laborare statornicite, nivelul teh
nic și performanțele înregistrate 
in diferite bazine carbonifere din 
țări vecine și din centrul Eu
ropei. Consemnăm — -nu ca pe 
un simplu fapt divers — opinia 
rostită de unul din acești speci
aliști dupâ ce a efectuat recent 
o „intrare in subteran" Ia mina 
Livczcni : „Dacă vrem să vedem 
abataje model, nu e nevoie să 
mergem în străinătate". Era vor
ba despre abatajul condus de 
minerul specialist Vasile Florea, 
dar aprecierea poale fi extinsă și 
I i celelalte capacități de produc
ție ale acestei exploatări mini
ere. Ca nivel tehnic de ansamblu, 
mina li.,pune d. o dix|>.'CCTi7.ir'.’

clusiv gazdele care ne-au primiți, 
au rămas impresionate de com
portamentul minerilor. „Alte pre
ocupări pe plan lqcal ?“. — Ne 
pregătim să organizăm „Ziua mi
nerului" la începutul lunii au
gust. „Conform tradiției ?". — Da, 
trebuie să menținem tradiția prin 
care minerii se regăsesc în isto
rie. încercăm să aducem, pentru 
un spectacol mai amplu, cît mat 
multe personalități artistice. Va 
fi nu numai o sărbătoare a mine
rilor, ci a tuturor categoriilor so
ciale care doresc să fie alături 
de noi. „Să revenim la condițiile 
de muncă. Minerii sînt mulțu
miți de cîștiguri ?“. — Nu esta 
vorba despre cîștiguri spectacu
loase, cum se crede pe alocuri. 
Sînt mulțumiți, atunci cînd rea
lizează producția sau lucrările 
planificate. „Dar administrația Q 
mulțumită de munca lor ?“. —
Au scăzut foarte mult „nemoti
vatele" și a crescut preocuparea 
pentru ca fiecare loc de muncă 
să fie bine organizat. De aseme
nea, a_ crescut atît atenția mine
rilor cît și grija administrației șl 
bineînțeles a sindicatului pentru 
prevenirea accidentelor In fond, 
dorim producție, dorim cîștiguri, 
dar nimeni nu dorește accidente. 
Față de anii anteriori situația 
este radical îmbunătățită. (J.M.) 

modernă, are posibilități dc ex
tindere a gradului de moderni
zare, în general, modernizarea o 
gîndită pentru condițiile pe care 
le va impune viitorul, raportîn- 
du se la două criterii : nivel teh
nic ridicat, eficiență economică 
reală.

• Concomitent cu extinderea 
tehnologiilor avansate și a unor 
soluții moderni de realizare a 
lucrărilor din subteran (exploata
rea cu susțineri mec mizate șl 
tăiere cu combin i, rotirea com
plexelor mecanizate în abataj în 
vederea exploatării unui nou pa
nou, introducerea tavanului de 
rezistență ș.a.), la mina Livezenl 
s-a acționat și pentru ridicarea 
nivelului profesional al forței da 
muncă. A crescut capacitatea u- 
nui marc număr de mineri de a 
re liza lucrări „dc categorie su
perioară".

MINERII
înaintei Primei piobe dc meis in gol a < ompl&xel'H 

nici ani/ate se \ n \eiifi<a ;

B u Uiîibiarca Orcula a cleme ulcior dc siisțincTc; 
■ montarea corecta a conduitelor rigide și flexibile; 
B funcționarea blocurilor dc comanda, B etanșeitatea’ 
rozi tenta la presiune ; B montarea corei ta și funcționa 
rea transportoarelor; B protecția și funcționarea rchipi 
montelor electrice ; B funcționarea corectă a butoanelor 
de „mers", „stop" și „avarie-".

îngrijiți utilajele din abataj, asigmați iii permanență 
funcționarea lor ireproșabilă!

IMPORTANȚI
Inainb a punerii în cxpjo.il.irc a i 

batajnlui s<j Va i-xo îrl.i rliripii a - o 
perișiilni în spatele complexului m<-. 
can'zaf în '•copul umplerii golului u 
mas.

Dirijarea copci ișului in .palele 
compll xiilui se poate provoci loil.at 

prin împușcare Modul d,. execuție 
in detaliu e va -tubili in proii Iul 
tehnic și dispoziția cic împușcare, 
pec ifi< ind ma m dc suplimentare I.' 

stgurianl i privind controalele prezen

Ici gji/ulii; melon , ex.icuared aces
tuia.

Lucrările dc dirijare vor li execu
tate' numai m pro/trila maistrului de 
schimb și a unui cadru ingineresc 
competent din partea unității care va 
asigura supracontrolul la executarea 
acestei operații.

— Punerea în exploatare a unui 
abataj eu front lung fără închiderea 

golului din spatele complexului moca* 
ni/al este interzisă.

i 
t
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ZORI nOI®PUBLICITATE
Direcția de telecomunicații a județului Hunedoara 

COMUNICA:
(NCGPlND CU DATA DB 1 AUGUST 

|992. ORA ZERO, numerele de apel al* 
gusturilor telefonice formate tn prezent 
■țin 5 CIFRE se vor transforma in numere 
pe apel formale din 6 CIFRE, prin prelun- 
S‘ ea ultimei aifre de la prefix. La numerele 

c apel ale posturilor telefonice din muni
cipiul Petroșani se adaugă în față cifra 9. 
Exemple: în localitatea Petroșani numărul 
postului telefonie 423S0 devine 542360. Nu
mărul 43582 devine 543582 ș.a.m.d. Similar 
ta Lupeni. unde 60334 va deveni 560334 
sa* 60650 va deveni 560650, la Petrila 
50350 va deveni 550350 sau 50309 va deve
ni 5S0309, la Vulcan 70080 va deveni 
57*000 iar 70450 va deveni 570450 ș.a.m.d.

Pentru convorbirile telefonic* locala 
se va forma ded un număr cu șase cifra. 
Interurban, cu localitățile din municipiu) 
Petroșani se va obține o legătură telefo
nică formlndu-se direct numărul de 0 
cifre. FAR A PREFIX. De exemplu, un

s
CD

3

abonat din Petroșani va putea chema la 
telefon un abonat din Lupeni formtnd 
560334, sau ce număr din șas* aifre do
rește. Similar pentru Petrila și Vulcan. 
Același lucru este valabil șl cu alte loea- 
Ht&ți din Județ. De exemplu, pentru a 
vorbi eu Deva, un cetățean din Petroșani 
va forma In loc de prefix 956 urmat de 
numărul de apel, să spunem, <2927, nu
mărul 612527, adică ultima cifră de la 
prefix la eare adaugă numărul inițiat. Cu 
Hunedoara, fn Iov de 12777 și prefixul 
957, va forma TI2777, adică ultima cifră 
de la prefix la eare adaugă numărul dorit.

Legăturile interurbane cu localitățile din 
afara județului se obțin ca și ptnă acvm, 
formtnd prefixul plus numărul postului 
chemat

Pentru Anlnoasa șl Urtttol, localități 
Încă neintrate pe sistemul automat, legă
turile telefonice se obțin prin comandă 
la serviciul 091.

Filiala de exploatare a 
Filmelor din Deva

strada 1 Decembrie, nr- 20,
organizează darea in locație de gestiune a cinematografului 

„UNIREA" Petroșani, strada Aviatorilor nr. 2, In ziua de
4 august, ora 10, ia cinematograf.

Relații suplimentare zilnic la telefonul 956/15280. (3445)

ve». -

Doriți *K vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 
parteneri T

Apelați la serviciile de publicitate

ZORI NOI

Societatea Comercială „Straja" S. A.
cu sediul in Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, bl. 41, județul Hunedoara,

ORGANIZEAZĂ

licitație publică deschisă cu strigare în data de 20 august 1992, ora 10, Ia Complexul de Alimentație Publică Vulcan, 
etaj I, pentru vinzarea următoarelor active :

Nr. 
crt.

Denumirea activului Adresa unde poate 
fi vizitat

Obiectul de 
activitate

Prețul de pornire al 
licitației — Iei

1. Cofetăria nr. 112 Vulcan, producție și comercializarea
Bd. Mihai Viteazul bl. 82 prod. de cofetărie 4 131 000

2. Cofetăria nr. 131 Vulcan, comercializarea
i Bd M. Viteazul bl. 3B2 plod, de cofetărie 2 499 000
,-i 8- Cofetăria nr. 56 Vulcan, producția și comercializarea
■fi Str, Vasile Alecsandri bl. 41 prod. de cofetărie 6 98 1 000

4. Unitatea nr. 1 Vulcan,
I Bd. M. Viteazul bl. 4 1 servicii de alim. publică 7 425 000
t 5. Unitatea nr. 127 Vulcan,
i Bd M. Viteazul, bl. 81 servicii de alim. publică 11 337 001

6. Unitatea nr. 130 Vulcan,
Bd. M. Viteazul, nr. 25 servicii de alim. publică 7 423 000

7. Unitatea nr. 17 Vulcan,
** Bd. M. Viteazul, bl. 41 servicii de alim. publică 7 366 000

8. Unitatea nr. 19 Vulcan,
Zona de agrement „Brazi" servicii de alim. publică 10 494 000

9, Unitatea nr. 6 Vulcan,
p str. Preparațici servicii de alini, publică 2 712 000

, Consultarea dosarelor de prezentare a activelor, pre
cum >i datele econoinico financiare se pot face la sediul 
Societății.

|* Relații despre activele ce urmează a fi vindute, pre
cum și condițiile de participare la licitație sc pot obține 
in zilele de marți și joi intre orele 10,00 — 1 1,00. la se
diul societății sau la telefon 935/70225.

H Pentru selecționarea participanților la licitație, ofer- 
tariții vor depune la sediul societății piuă cel mai tirziu 
10 august 1992, ora 11, următoarele decumente:

J * 1. *— Dovada existenței legale — pentru persoanele
juridice sau cazierul judiciar pentru persoane fizice.
!a t E, —- Modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice 
incluse in dosarul de prezentare.

W 3. Dovada bonității materiale pe bază de recoman- 
bancare.

Ofertanții vor depune la sediul societății pini cel 
tirziu la 17 august 1992 ora I I următoarele:

— taxa dc participare de 16 000 lei pentru fiecare 
activ.

— garanția de 10'7a din prețul dc pornire a licitație) 
pentru fiecare activ iu contul nostru nr. 30.30.30.601, des
chis la Banca Comercială Română, Filiala Petroșani sau 
la casieria societății.

In prețul de pornire a licitației nu este inclusă valoa
rea mijloacelor circulante

Terenurile aferente activelor nu fac obiectul licitației, 
urmînd regimul legislației române.

In caz de ncadjudecare sau dacă licitația nu a avut 
loc, ncexistÎHd cel puțin 2 ofertanți, se organizează a doua 
etapă la 15 zile de la data desfășurării primei etape la 
caro pot participa și persoane fizice sau juridice străine.

Pentru activele rămase nevîndute sc organizează o 
altă licitație in termen dc 5 zile, fără vreo altă publicitate.

I Mica publicitate 

| DIVERSE 
| CONSILIUL orășenesc Lupeni

I organizează în data de 11.08. 
1992, ora 10, licitație publică in 

j . yederea concesionării terenului 
i I din intravilanul orașului Lupeni,
I pentru realizarea de chioșcuri. 
(Concesionarea terenului se 

face pe o durată de trei ani.

I Ofertele se depun pină la 
data de 10.08.1992, ora 15,00, la

I sediul consiliului local Lupeni, 
camera nr. 8.

I Documentația licitației se poate 
ridica contracost de la sediul 
consiliului local Lupeni, începînd

120 iulie 1992. (3504).
Garanția de participare la lici— 

Itație este de 5000 lei pentru am
plasamentele 1, 2 și 3 și 20000 lei 

I pentru amplasamentul nr. 4. 
I Informații suplimentare șl

consultarea planșelor se poate fa- 
Ice zilnic, între orele 10—12 la 

sediul consiliului local al orașu- 
Ilui Lupeni, începind cu data da 

20 iulie 1992. (3504)

I UNITATEA 87, Măcelărie, din 
• Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 
|(zona Hermes) ANGAJEAZA 

MACELAR. Condiții avantajoase. 
| Salariu negociabil. (3427) 

ISOG1 ETATEA Șomere ia 1 â
„SARM1NTEX" SA Deva anun- 

. ța, pentru 23 iulie 1992, pune- 
I rea in vinzare prin licitație, la 
* sediul Sucursalei Petroșani, a 2 
I remorci tractor 5 tone, acoperita 

cu tablă.

I Relații : telefon 41043.
Lista utilajelor se află afișată 

Ila sediul Sucursalei din Petroșani, 
str. Oltului, nr. 1. (3131)

I SOCIETATEA Comercială 
J „S A R M 1 N l E N • F etroșani, 
| fostă 1CRT1 oferă, prin magazi- 
■ nul propriu din cadrul depozitu- 
Ilui, un bogat sortiment de

— încălțăminte

I— tricotaje
— confecții

I— țesături
— covoare, etc.

I Informăm întreprinzătorii pri
vatizați că le stăm la dispoziția

Icu toată gama de produse a- 
mintite cu un adaos comercial 
| de pină la 8 la sută. (3431)

. PRMARIA orașului Uricanl, 
I mulțumește Societății D. D D. 
’ M1HAELA SRL. Alba, pentru 
1 ajutorul acordat primăriei. (3511).
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Șe coc virstele, cu grinele, cu merele... se coc in cuptorul am- 
tim ului.

toabe fierbinți de sudoare sureaza holda. Va fi buna p.inej 
sia.iiA cu boabe calde de sudoare.

Mi-unu selva. Trupur.ie curg in aerul topit.
— E timpul Lisandre, e timpul... mai adu ulciorul I
Copiii se îndreaptă. B.irbați și femei raniin in spice încordați. 

Gilg-gilg, gilg-gilg, gilg-gîlg. Apa curge pe la colțurile gura. Giig-

i e „uleie... bea llirie, b< a Salto, bea Mitruț, bea... 
Cile o boare amorț.'.ă 
fug

frunțile asudate.

gi se prelinge pe grumajn collxîiți de pleavă.
— Și ce da

s-a i-pravit. Mărul lui A lam înghite in sec. 
m Irejplă spinările. Holda tresare. Privirile 
de spice, Miner, i scorțoase dc in, Ircc peste 
tr-o I.irima de răgaz.

— Pa i zor mă. dâ-i zoi-
— Uff ! și brațele stnng 
si amiaza. Încă 

in iava amk-zii.
— Scoate brmza,
— Taie slănină !
— Sfarmă ceapa,
— l.a a ma, drace, apa la
— Ce luci cu mălaiu ăla,
Rimincin toropiți sub poala sălciilor. Lanul ațipește în

Ni r.ipe-tc. din somn, tril-il ciocirliei.
’— Sculați mă. sculați ! că ne calcă noaptea pe circa. 
Din nou, cuptoarele ne ard pe frunți. Cuiburile plinii se 

tura de dropii, lan și sccerator se leagănă în cîntec.
Soarele a. ula buza coapta a dealului, oboseala aburește 

gelc amurgului. Cîmpul răminc mut și neted ca o tingire aurie. 
Spii i le li gale în snopi, se oglindesc in cer.

si pune zăvorul, zorii s^ ne prindă

uimite pe mersa
in-

un jAis,

mu !

Aroane

„Rastoarnă mămăliga 
timp".

Timpul cintă-n rod, erc-se

la sălcii, da-i zor !
-picule. Oasele trudite 

Leit

!... sa ajungem
mai vii tos -picule. Oasele 
încă un pas ți lanul plutește

I Cu pumnul I 
umbră 1 
femeie ?...

A
zări de curcubee, 

P.imin-iil do.irme-n spicul de vara obosit, 
Spinardc fluide in seci re scintcir, 
Cimpidc-și pronunță obrazul aurit, 
în păsm. i cerul curge de libi rt.ite beat, 
K liniște-n belșug și n greieri nepăsare... 
Arome inflnate din coase tari răzbat 
Și vulturii lumini au explodat in mare. 
Cohorte vii dc glorii pe in.u i de pline vine, 
Merii gTei de vara sudori dc rouă prind, 
Poverile* *i minței in jarul frunții suia, 
Vub.mii osirdnji m palme v aprind.

A ugUstin ȚA NC A

Aceeași Mărie cu

>»

■

lui Cornescu-ning)
lată-nc in miez de varii. Și

Octovian GOGA

1

nu

l-am dorit 
însorit !
zi, sau lună 
ne... mai spună 
noțiuni

lor pripită 
mă iasă 
zbuciumate

înțelepții 
printre noi

CRONICA RIMATA

I 
I 
I 
I
I

Trec zilele in goana 
Și fiecare mai sărac 
în orice clipă, minții 
Cile-un drumeț ii pleacă d« la 

casă.

Nu au popasuri gindurile mele 
Sămînța lor se zbate veșnic nouă 
Și, calator pe drumuri nesfîrșite 
Se risipește sufletul meu, vouă!

altă pălărie (surpriză)
ORIZONTAL: I trecerea m etapa sti- 

fninara; 2. Locuință; 3. Elem/nlul șișului
— Kr» ți! 4. Eor’e paramilitare teroriste im
Mima Britani? (■ iglă) — Dispune dc aneia 
dublu, j. Fete I — înmulțit — Tos -i a- 
m t'-ratl 6. Pirioi metrii- (pl.) — Mone lă 
sp.inio. .. 7 Con tanti» Manole — Dat îna 
poi H Rarefiat — Argint (< l>.) 9 Hiuill
— Stal; 10. Știința despre limba.

VEt i’ICAI 1. Apreciere, 2. Component 
al >in>’i con truiții i.nbanr, 3. Animal 
■ani american — It,idiotei* viziunea in lo-
«leziana ('iglu); 4. Curelușă de mc,șină — 
Instrument muzica); 5. l-'lerin Timre — 

•SaU — Stopat fala element de 
• ■r ir» de rloila siim-to in care al 
'O” mai lung deci’. primul (pl.) — 
cm al, 7. Campionatul mondial

o lihnă* 6. 
doilea 

I) ir in-
_ (abr.). — 

■Modă ce a fost o lata, H. Si-a luat aer sufi 
«seni — Argeș (pr ); 9. Urniri — Greina 
t< a cin*.irului; in. Originea cuvintelor

Dezlegarea careului apărui in număi’il 
ti’-<ut. OR1ZONTAI : Maturitate — Admi
tem 1. — Omăt - P.adm — Hi — Arin
— Ou — buri — Sug _ Ane — Ela — A
— Ița — Afcr.p _ |,() _ |/(.r — jt _
— Arar — Cimilituri.

Boabe de fasole i
• Portocala, i.a -i fi m» ia „Za 

haruri" și acid ei’.i n .

• Dacă >oate felin» le ar r.ige 
pisica n ar mai plndl gama i,-

• f 'lcp'.idra — re-.pon'abil.i cu 
timpul ;i t-o ni ipurde mișcătoare.

• Pădurile nnnvlrp — liîrtiili’ 

no.r trc. r aiel.i Ic noastre...
• „Cine a început " O între

bare v.d.iLlia iu toate dom.-iiah.

X
IT

I
X 
w
H 
r
X

CEL MAI, CEA
CEL MAI BATftlN rojalor 

iiino-z-ig «• (,. porcul spmoș <i ■ 
Sumatra. A murit in ziua de 12 
ianuarie 19liă, „în fragedă tine
rețe" fu virsta de numai 27 do 
ani și .1 Imn, eapliv ca „delmul 
pcL’iic" in giă l-iu zo logică din 
Washington. Proliferase... idei 
Jictatoriale.

CEI MAI PROLirui Iepuri 
de rasă sini iepurii albi de Nona 
Zeel.mdă ți iepurii dc Cdifornia, 
caii- n.r.i oițe ă—12 pui de 5—6 
ori pe in Tn tot il. 72 <-lc pui. Și 
ace ,fn p ntru că în farmaciil» 
p.'îdur.i ca și |a noi probabil, mi

»i esc eonii ai i pl 14e.

CEA MAI MARE ilinlrt anti 
lojjeh- pădurii este clanul 1» 
J’erby sm clanul uriaș, aflat in 
ri-Miintle situate in Africa Occi
dentală și Nordul Aliicii Cen
ți-,iii», oare arc o greutate ib pes
te 900 di kilograme. La .Ifi-I de

I >1 11 K I'. I < I > I e*h- o n'ilo|>ă <ar 
ii,\aia uaia, sul ,itii<an,'<. Nul

gi eiitate i mai i și... el.,m

CEA MAI MICA
n ni i lopa Li 1 n A Iri ■ i Ovei
ilent.ila înalta la gri aban
25—31 <• m < II >-r iitate vie 3 3 6
kg Mic; i mi i'â d u .

cu pași de călător
Noi ne am strecurat prin vreme pînă-n miezul lui „Cuptor”, 
Am trecut de jumătatea unui An ce 
Sa fie ceva mai darnic și nițel mai... 
Iar cu fiece secunda, sau minut, sau 
Optimismul și speranța așteptam sâ 
Cit-de-cit, ceva palpabil... Dar aceste
Sini abstracte dc cind lumea, nicicînd n-au făcut minimi... 
Cel puțin prin zona noastră — mioritic areal
Cu brazi și poieni scăldate in cint dulce de caval... 
Cert e ca simțim Cuptorul și la noi nu 1 lin secret 
Din văzduh, cu zi, cu noapte, el este stropit concret 
De apuci o zi frumoasă pe post de... cumpărător 
Cînd ajungi cu plasa-acasă n-ai ce pune... in cuptor. 
Seara, la un ceai fierbinte, cum obișnuim la cină, 
(Farft zahar — că... nu este — îndulcit cu... zaharinâ) 
Urmărim parlamentarii cum se perpelesc de zor, 

prin... televizor ! 
„circui* din Senat... 
aminat
meditam

vota m
la Nistru
sinistru.
Ia figmat

Sa ne „lămurească" viața „privind" 
Incit ți-e mai mare „dragul" sa vezi 
Ca, alegerile, lotuși, pe toamnă s-au 
Nu încape îndoială c avem timp să
îndelung și cu prudență cam pe cmc să 
Deocamdată, ce ne doare, e că frații de 
Zac pe vatra prea încinsă a unui cuptor 
C'ă-n „cuptor" sîntem eu toții, nu numai
Asta e destinul nostru ce ni s-a prefigurat. 
Dar avem încă speranțe, ele încă nu se sting 
Și-așteptăm cu-nfrigur are |>e domnul Corncscu ffing 
Șa vina în muni< ipiu, poale este amator
Sii ne faca și atei, pentru pîine lin... cuptor 1

Ion LfCIV

I
J
.1

i

Pagină coordonată de
>1 orațiii A LEX A N OH ESCl

De rîsul lumii
— Sa vedem care dintre aol — 

zice un vinător — va împuțea an 
mistreț mai greu.

— Tu I
— Dc ce ?

M A I...
ăstuia nu Ic niA» priește dicta. 
Ca fiica s-au înmulțit buruienile 
m ultimul timp atît la ele, tn 
Africa, dar »nal ales ta noi.

DUPĂ O STAT1S (’ICA din 19H3 
se apreciază că pe glob mal tră
iesc circa 12—21 mii balene al
bastre. Specia se bucură de pro- 
tis ția legilor Internaționale. Co
mercializarea produselor derive
le din balena albastră este inter
zisa de aceleași legi începln 1 «J 
anul 1906. Numai pr «oi ne-au 
uinliit unii ba la [Mita, ba la 
M.dta, .șl continuă BL nc vin lă.

— Ești mai mincinos m miae.
_  • .

Vulpea a născut doi ptueeb
Vulpoiul, supărat, îi trag» OL. 

lăbuță peste bot.
Vulpea se vaită: — N a»n vr»< 

să te înșel cu un porc, am fcB» 
indusă în eroare.

Vulpoiul: — Cum?
Vulpea: — Porcul ăla mt-a zis 

câ-l T.cn 1

Vinălorul: — Există citnl do 
vinătoare care sint mai deștepți 
decît stăpiuii lor.

A) deile.i vînălor : — Exacll Un 
a,a dine am și cu I
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ANIVERSARE
PFNTIIU Grigore Burada, la 

aniversarea zilei de naștere, 
multă sănătate și un călduros 
„La mulți ani!“. Soția. (3434).

V1NZARI — CUMPĂRĂRI
VlND Renault 18 Break, Turbo- 

Diesel, an fabricație 198G. Telefon 
41922, 41218. (3441).

VIND Dacia 1 310. lupeni, cart. 
Bărbăteni, str. Orhideelor, bl. 
34/24. (3512).

VIND cazan țuică, plapumă de 
lină țigaie cu două fețe mătase. 
Petroșani, Aviatorilor 22/53. (3439)

VIND Trabant GOI, cu piese de 
rezervil. Petrila, Cartier 8 Martie, 
bloc 29, ap. 23, telefon 50685, zil
nic, între orele 17—21. (3438).

VIND urgent rulotă, amenajată 
special pentru comerț. Preț ne
gociabil. Lupeni, telefon 60841. 
(3433).

VlND Audi 100 GL alb, stare 
excepțională. Telefon 45201. (3439)

VlND televizoare color Philips, 
Spectra și Normende, preț conve
nabil. Telefon 43659. (3446).

VlND Trabant Combi și moto
cicletă IJ 350 cmc. Petroșani, A- 
lcca Trandafirilor 4/89. (3448).

„SCAT PARINGUL” 
PETROȘANI

scoate la concurs 
în data de 21 iulie 1992 postul de 

electromecanic întreținere la Hotel Petroșani.

Relații la telefon 42801, 13728 compartimentul sala- 
rizaic-personal sau la Sediul societății de la Hotel Pe 
troșani, * •-

Căminul de bătrîni din Petrila
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

-- 1/2 normă medic
— 1 post asistentă medicală
— 1 post muncitor calificat — zugrav — zidar
— 3 posturi surori medicale
— 1 post muncitor necalificat — temporar.
Concursul va avea loc în data de 10 august 1992, 

(Factura 751)
■■ :■ ~

Societatea Comercială 
„GENERAL TRANS“ SA

VlND Dacia 1310 și Mercedes 
230. Telefon 45862, după ora 21. 
(3449)

VlND Volskwagon 1 300, Skoda 
MB 1 000 și remorcă. Telefon 
55032. (3450).

VlND Dacia 1 310, motor în ga
ranție un an, an de fabricație 
1985. Relații : telefon 43898, după 
ora 14. (3505).

VlND urgent garsonieră, con 
fort I, mobilată plus diverse. Pe
trila, str. Al. Sahia, sc. I, et. I, 
ap. 6, preț negociabil. Informații, 
telefon 43925. (3507).

VlND frigider Fram 112, stare 
perfectă. Preț estimativ : 20 000 
lei. Informații: telefon 43925 
(3508).

CUMPĂR butelie aragaz nor
mală. Telefon 44368, între orele 
18—20. (3397).

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament două ca

mere, zonă centrală, Petrila, str. 
Republicii 55/67, cu garsonieră 
mare, etajele I-II, Petrila, Petro
șani sau casă de colonie Lonea, 
Petrila, Petroșani. (3437).

SCHIMB garsonieră Petroșan'. 
Aleea Trandafirilor, sc. I, ap. 33, 
cu apartament două camere Pe
troșani (pînă la Parîngul), exclus 
parter. (3442).

PIERDERI
PIERDU® tichet butelie nr. 

2846, seria A, eliberat de Cen
trul de preschimbare a buteliilor 
Vulcan. Il declar nul. (3443)

PIERDU® legitimație biblio
tecă periodice, pe numele Oncu 
Voicu, eliberată de UT Petroșani. 
O declar nulă. (3444)

PIERDU® cal negru briz, 
mușcat de lup la piciorul sting 
spate, sus. Adresați Baru Mare, 
Gostea Ioan, nr. 114. Ofer re
compensă. (3503)

COMEMORĂRI

SOȚIA, fiul, fiica, nora, ginerele, nepoții anunță cu durere in 
suflet împlinirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost

CAZAMIR MIHAI (61 ani)
soț-, tată, socru și bunic.

Dumnezeu să-1 odihnească în pace! (3510)

SOȚIA și copiii anunță că au trecut 3 ani de lacrimi și durere 
de cînd bunul lor soț și tată

GRIGORIE ION
i-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească-se în pace! (3436)

SOCRII Bărbulescu Ion și Maria de trei ani nu au încetat să 
regrete și să plingă pe ginerele

GRIGORIE ION (NELU)
In veci nu te vom uita. (3502)

LA TREI ani de la trista despărțire de 
GRIGORIE ION 

îl plîng și îl amintesc mereu cumnata și nepoții Radu și Ghîță.
Dumnezeu să îl odihnească. (3502)

COLEGII din Școala generală nr. 1 Petroșani aduc un pios 
omagiu, la împlinirea unui an de la trecerea în neființă, celui 
care a fost ......

prof. ȘTEFAN ALBU
Nu-1 vom uita niciodată! (3501)

S-A SGURS Un an de cînd bunul nostru prieten 
prof. ALBU ȘTEFAN 

a trecut în neființă.
Amintirea lui rămîne vie.
Nu te vom uita niciodată. Familiile David și Opriș. (3506)

SOȚIA Aurelia, fiul Puiu și nora Anișoara, cu durere în su
flet, amintesc că s-a scurs un an de la disparjția iubitului soț 
și tată

FURDUI ALEXE
Nu te vom uita niciodată. (3447) t

cu sediul în Petroșani, str. Livezeni nr. 12, scoate la vîn- 
zatc pi in licitaț'e publică următoarele tipuri de mijloace 
de transport;

— autocamioane R 8 135 I — 2 buc.
• — autocamion basculahil R 8 135 FB — 5 buc.

— autofurgon comerț R 8 135 1 G 4 buc.
— autocamion macara

hidraulică R 8 135 FMII — 1 buc.
— autotractor cu șa R 10215 FS — 2 buc.

« —• autotractor cil șa R 10215 DFS — 1 buc.
— autobasculantă R 19215 DI K — 2 buc.
— remorci auto 2 RPF 7 — 13 buc.
— remorcă auto 2 R5Ă — 1 buc.
— remorcă auto 2 RB 5A — 1 buc.
— remorcă (urgon

comercial 2 RPF 7 — 6 buc.
• remorcă furgon

izotermă 2 RPF 7 — 1 buc.
•— semiremorci A TM 2 — 2 buc.

semiremorci transcou-
taincre 20 1 — J 2 buc.

Licitația are loc in data de :<» iulie 1992. ora 10.00
ta sediul societății.

( Informații suplimentare |a telefon 935'12010, 12011.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar do redacție
Ștefan CIMPOI

Responsabil dc număr
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SIMBĂTĂ

RAC
,Vi se încredințează un secret 

a cărui divulgare poate avea e- 
fect de bumerang.

LEU
Surplusul de energie datorat 

unui influx astral puternic se 
cere consumat pîna la epuizare, 
pentru a evita o potențială dera
iere...

FECIOARA
Vă complăceți intr-un joc pue

ril care vă ține departe de înțe
legerea responsabilă a vieții.

BALANȚA
Mărturia dv. cîntăreșlc greu 

în contracararea unei hotărîri 
aparent definitive.

SCORPION
Astăzi vă priește lucrul în e- 

chipă. i
SĂGETĂTOR

In singurătate, Vulul îndoielilor 
crește.

CAPRICORN
Șanse slabe de reviriment fi

nanciar.
VĂRSĂTOR

Odihna binemeritată vă este 
tulburată do un intrus cu mari 
lacune la capitolul bunelor ma
niere.

PEȘTI
Un ti up plăpînd cerc (și 

pripii) protecția dv.
BERBEC

Nu folosiți intermediari! O de
plasare la „locul faptei" și pune
rea cărților pe masă arc mari 
șanse de izbîndă astăzi.

TAUR
Redcscoperiți, în doi, plăceri 

ingropatc-n amintire.
GEMENI

Tot ce este clădit pe minciună 
sc nărui, ..

HOROSCOP
DUMINICĂ

RAG
O întîlnire neprevăzută va re

împrospătează pofta de a trai 
după bunul plac...

LEU
Dați lovitura dc grație, fără să 

vă dați seama și fără profit per
sonal.

FECIOARA
Grija banilor vă invadează din 

toate părțile.
BALANȚA

Aveți de-a face cu un om care 
v-a citit din prima clipă, iar a-, 
cum vă studiază...

SCORPION
Veți fi obligat la plata unor 

despăgubiri morale.
SĂGETĂTOR

Ar fi de dorit) să nu vă pier
deți mințile în fața noii dv. cu
noștințe.

CAPRICORN
Unitatea do vederi și de acți

une, în sinul familiei, va duce, in 
final, la un plictis insuportabil.

VĂRSĂTOR
Faceți o documentare serioasă, 

apelind la surse sigure, înainte 
de a pronunța un verdict, 

PEȘTI
începînd de ia „dulceață", veți 

avea o zi dulceagă...
BERBEC

Deși ideea unei ieșiri la iarbă 
verde, în doi, vă ispitește, nu pu- 

peste o interdicție ds

TAUR
la oră Urzic vă veți

stringe de pe drumuri.
GEMENI

Veți constata, pe propria piele, 
cum e cînd coboară milităria din 
pod.

teți trece 
principiu.

Greu si

LUNI

RAG
Vegetați, hrănindu-vă cu „su

pa" de amintiri.
LEU

Gineva drag vă atrage aten
ția că ați călcat pe coada unui 
.șarpe.

FECIOARĂ
Geea ce căutați nu veți gas, 

pină-n... zori.
BALANȚA

Intilnirc reconfortantă, consu
mată pc furiș, Ia locul de muncă, 

SCORPION
Intrucît vorbiți prea mult, nu 

.veți reuși să ascundeți drama pe 
care o trăiti.

SĂGETĂTOR
In lupta orgoliilor, cîștigă cel 

care iubește mai mult.-
CAPRICORN

Nu plingeți după ceea ce se 
pierde, cîntăriți ceea ce rămine.

VĂRSĂTOR
Un colaborator dc nădejde vă 

paiăsește, îmbrățișînd ideea d» 
independență.

PEȘTI
Nervi șl foame, compensate, 

în amurg, prin ghiftuire și dez
măț.

BERBEC
Adăugați, Ia zîmbet și tăcere, 

o dovadă palpabilă de iubire !
TAUR

Raportînd plăcerea la prețul 
ci, vă apucați cu miinile dc 
cap...

GEMENI
Stabiliti-vă un țel șl căutați 

linia dreaptă care duce spre 
împlinirea lui 1
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