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ROCK - ROCK - ROCK
FESTIVAI. FOLK ROCK LA PETROȘ\NI 

ediția I
Miine, Pe stadionul „Jiul** din Petroșani și marți, pe 

stadionul „Mineiuî“ din Vulcan, în nocturnă, incepînd cu 
ura 22. Condiții tehnice de excepție!

Amănunte în rubrica „ITiz/Ic Oisco-rock" (pag. a Vl-a).

Reuniune 
Vatra 

Românească
Membrii filialei Petroșani 

Uniunii Vatra Românească 
vor intilni luni, 27 iulie, dc i i 
ora 18, la sediul din Bulevardul 
Republicii nr. 90, etaj II.

Domn’ ciobane
de la oi jFF

Ieri, 2L iulie, la intrarea in 
cartierul Aeroport din Petroșani, 
privitorilor ocazionali li se in- 
lățișa o imagine idilică. Un cio
bănaș cu clop și bită păștea vreo 
douăzeci de mioare pe spațiul 
.verde dintre blocri. Nu e prima 
oară cînd au fcM văzute, în 
aceeași ipostază, cai, vaci, capre. 
„Tovarășul" preconiza să consti
tuie centre agro-industrialc în 
zonele rurale. Probabil că în con
dițiile actuale se dorește- exact 
op tsul, adică transformarea ora
șelor în centre industrial-agrare. 
Formula de adresare va suferi 
și ca modificări. In loc de „mâi 
ciobane de la oi" se va folosi 
„mai domn’ cioban de la oi". 
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SAPI ÎMINAL

Cine mai iubește 
sportul ?

Echipa de volei feminin „Viito
rul RAGCL“ Petroșani trece 
printr-un mare impas. Conduce
rea RAGCL face toate eforturile 
să păstreze această echipă divi
zionară în competiție. Dacă par
ticularii iubitori de sport pot 
sponsoriza acest frumos sport (a- 
ctim au și lege) sint rugați să se 
adreseze conducerii RAGCL. 
(M.H )

Ion MUSTAȚA

din el in- 
pe tiran și 
și pe sfint,

In schimb, noi avem deja

NICI MINA NU ARE APA

Chiar

CN*Zi < a iii iei mai Inia aurolac la prețul ;

Devin de Rolicrl Iii MEI.

I R 7 LI Irr

a s a ?
Aflam cu surprindere că cei 

care gospodăresc apele pe muni
cipiu au trecut la aplicarea unor 
nnisuri extreme. Desigur, OGA
are dreptate să oprească alimen
tarea cu apa pentru fui nizorii

Maxima

I
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Un a mult obiceiuri rele s-au înrădăcinat. Dar 
cel mai păgubos tlinti> ele este denigrare î sub 
o foi mit Sau alta a celui din imediata apropiere, 
Scoput ile urmărite — dintre cele mai diverse. 
Geana după bani, obținerea de foloase prin a- 
runtarea rtispiindct ii pe umerii altuia, ascund 
rea propriilor vicii prin atribuirea unora, inventat® 
celorlalți. Sau pur și simplu obi nltința de a 
deschide gura <1 ■ di igul de a o dcsclii Je. J,a 
rubrica „bîrf t zilei" ani suipiins recent citeva 
astfel de vorbe. De ce le acordăm spațiu in 
ziar? Pentru că ori sint reale și atunci’nu mai 
sint birfe, ci sesizări, soluționare i ifitrifid in a- 
tribuțiile organelor specializate, ori ml. bîi fe si 
di și ade varul iese la iveală, birfitoi ui trebuie 
pus față în față cu cil din jur. Dacă-i mai lă 
mina fi-i privească in ochi...

Caz cunoscut de lezare a unor intruse per
sonale, vorbele „scoase" in jurtil domnului Ni< ii 
Patra',.cu din Petroșani, acuzat că ar fi luat bani 
promițînd in 'rliimb valută, acuzat c.i a fir-t d it 
afara dc la firma unde lucra pentru incoiccti- 
tudlne șa.* _ i _ - - - - ,

f iresc, cei birfiți, care nu cunoșteau ce li se 
arunca in spate au In it legătură cu redacția, aș.a 
cum de altfel îi rugasem chiar noi. Adevărul 
este că lirma „Adiran" din București a confirmat 
prin fax că domnul Nicu l’atrașcu este in con
tinuare s Pariatul firmei, real fiind doar faptul 
cu nu mai lucrează in magazinul din Piața Vitr
iol iei, ci lnti-o altă calitate, tot in cadrul fir
mei. și nu s-a lu.il măsura pentru motive de 
„incorectitudine". Nici vorbă ca persoane din 
familia domnului primar s.i fie implicate in 
vreun lei. Ce s.ns or li avut vorbele goale ? S-a 
confirmat că există disensiuni in ca Irul filialul 
Pi 'ro' mi a firmei, probabil aceasta este caii a 
bîrfci, autorul vorbelor puse in scama domnului 
Patrașcii nefiind altul decit un coleg. Dincolo 
de acest fapt, de ieșirea la iveala a adevărului, 
hirta la care am asistat este numai una dintre 
< c b multe care strabat Pelroșaniiil. Inter ele 
smt m. chine. Odioase. Bu fu, din nefericire este 
un fenomen social care s-a accentuat in cei doi 
ani dc clupa decembrie ’lltl, în lipsa linei legis
lații ci ne. I- ,tc vremea „zvonurilor" și a „pes
cuitorilor în ipe tulburi". (II. ALEXANDRESCU).
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In afara cercurilor politice, un
de fiecare mic eveniment devine 
o mare promisiune pentru pro
paganda electorală, propunerea a- 
tît de neașteptată a PNL privind 
candidatura ex-regelui Mihai la 
fotoliul prezidențial a fost primi
tă cu destulă răceală. S-a între
zărit o mică nuanță de interes 
(mai mult, de uimire) in primele 
zile, apoi peste electorat s-a aș
ternut liniștea. Electoratul nos
tru e deja resemnat de alte și 
alte propuneri la fel de „origina
le" care, dacă nu i-au stîrnit în
crederea, nici interesu] nu i l-au 
provocat. Așa se face că în țară, 
peste holde și cimpii sau în fa
brici și uzine — ca să folosim 
sintagmele prin care se recu
noaște marele electorat — s-a aș
ternut starea acuta a indiferen
ței.

După o logică simplă, orice 
tînără democrație are de învățat 
cîte ceva de la democrațiile cu 
tradiție. Noi nu vrem să învățam 
de la alții nici dacă sintem picu
rați cu ceară. Au, de exemplu, 
americanii și englezii, francezii 
spaniolii și alte nații, obiceiul 
de a se prezenta la „alegerii.1 
mari" cu candidați pe care ii 
numeri pe degetele unei mîini. 
La americani, tocmai in • acest 
an. în cursa prezidențială au 
rămas doi candidați principali, 
cel de-al treilea rctrăgîndu-se cu 
o explicație căreia trebuie să-î 
recunoaștem valoarea morală: 
pentru a nu crea o stare confuză 
în electorat, pentru a nu-1 disipa! 
In spirit cavaleresc, cel de-al 
treilea s-a retras, dovedind că 
și pentru el interesu] suprem îl 
reprezintă unitatea și tradiția 
națiunii.

I
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tîția candidați îneît putem forma 
cu ei fie o brigadă dc abataj 
frontal, fie o echipă d • rugby, cu 
rezerve cu tot. Div.r-itatea lor. 
ca pregătire și mai ales ca valoa
re politică are deja efectul de a 
sparge electoratul. Comparațiile 
se fac între extreme iar calul 
de bătaie a ajuns bietul Nica
I.eon. față de care monarhiștii nu 
vor să 1 așeze, ca part'ncr egal, 
pe candidatul lor. Cred că și Nica 
I.eon are dreptate să se supere, 
intrucît nici C1 nu ar dori să fie 
așezat în rînd cu respectivul par
tener. In aceste condiții va tre
bui să facem o departajare. sâ 
constituim „elita" pe cure să o 
protejam de aglomerație, de ori
ce atingere cu modeștii can Udați 
ai țării.

Zilele trec, pregătirile sint ur
gentate. timpii de antenă sint 
împărțiți pe grupe mari și grupe 
mici, după criterii valabile nu
mai pentru acest an. Diviziunea 
electoratului începe cu această 
împărțeală ușor precuncțită. iar 
cinci vor începe tribun Ic electo
rale după doua, trei zile dc interes 

din nou se va așterne resemnarea. 
Cum oare vom înțelege. dintre 
sute de partide specificul fiecă
ruia ? Cum vom recunoaște un 
program electoral bun, dc altul 
care nu reprezintă decit copia 
ușor modificată a celuilalt ?

Resemnare, pe vreme de cani
culă. Căldură mare, cum spunea 
ilustrul nostru dramaturg. Nu-î 
nimic, dacă vine cx-rcgcle, adu
ce un aer de Elveția mai răcoros. 
Atunci să te ții trai pe noi. Ca 
la elvețieni. Vom avea bănci și 
ceasuri pe săturate, pentru toate 
partidele și toți privatizații.

Fiecare om poartă înlăuntrul 
lui cele șapte virtuți și cele 
șapte vicii capitale opuse : este 
orgolios și umil, lacom și reți
nut, lasciv și cast, invidios și 
milostiv, zgircit și generos, le
neș și harnic, minios și răbdă
tor. Și poate scoate 
suși la fel dc bine 
pe sclav, pe criminal 
pe C’ain și pe Abel".

care nu-și plătesc datoriile, sau 
nu se preocupa de amenajarea 
propriilor resurse. Dar este îm
potriva firii sa oprești unica 
sursă de aprovizionare cu apă a 
unei exploatări miniere. Logic 
este ca in prealabil măsura să 
fie discutată și cu pai tencrul, să 
se procedeze cu înțelegere și ni
cidecum de pe poziții de forță. 
Mina Lupeni dc exemplu a fost 
pusă în fața faptului implirjit! 
Pai, chiar așa ? (I.M.)
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Colectivul Societății Co
merciale „Zori noi" S.A. a- 
duce, și din acest colț de pa
ginii, un ullim omagiu celui 
care a fost

ing. DUMITRI) CRĂCII N 
om <le aleasă omenie, specia
list strălucit, model de conș
tiinciozitate și probitate mo
rala.

Sintem alături de familia 
îndoliata, in această grea 
pierdere.
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UN PARTENER DE AFACERI
BINE DOTAT, CARE OFERĂ O LARGA 

GAMA DE SERVICII Șl COMENZI

Cu forte
Programul de rtstnietLrrcire a activității Re 

pici Autonome pentru Huilă Petroșani a afei Pil 
și foita întreprindere de piese de schimb, repa
rații utilaje și echipamente electrotehnice mi
niere, care, recent S a reoipanizat în Societate 
Comercială Wzină pe acțiuni. In linii generale, 
obiecul de activitate al tizJnej a rămas același. 
Dar s-au deschis perspective noi de dezvoltare 
și diversificare a activității de viitor Nona de
numire a întreprinderii este: Uzina de Piese de 
Schimb, Reparații Utilaje și Echipamente elec
trotehnice Miniere, Societate pe Acțiuni — Pe
troșani Despre obiectul ej de activitate și pers
pectivele de dezvoltare ne-a dat relații dl ini». 
Petre Manea directorul tehnic al Sor-j»-tățn in" 
tr-un scurt intervii*

— Domnule director, cate este la ora actuală 
oferta de afin cri a Uzinei?

— Asigurăm repar ițu și inlri-ținci de insta
lata și echip.imen'e electrotehnice, a utilajelor 
nnnieie și de preparare F’Jbricăm. |a romandă, 
conte in metalice și piese dc schimb pentru p- 
chipam nt<- electrice antigriziitmise, stîlpi hi
draulici și accesorii hidt aulice f'.șecuiăm lu
crări prevăzut, I, pro'iiți.i și siguranța insta
lațiilor din exp.oatăi ile miniere Verificăm și 
repar uri apaiaț, le m isiiră și control Acordam 
asistența tehnică privind montarea și demon 
tarea utilajelor, fabiicaiea de pies». de schimb 
pentru utilajele din țară și din import. Execu
tam modele și echipamente in construi ți;t Spe
ciala de eie< 11 os<■< m naie Dispunem d'1 dotări

proprii
tehnice ți de jiersonal care ne permit să dez
voltam o producție diversificată de utilaje, e- 
cbipaniente și piese de schimb.

— Exista o deschidere și spre alte activități 
d> < il cele sirius legate de minerit ?

— Da. Avem posibilități și disponibilitate 
p- ntru lucrări de mecanică fină, repararea și in
ii'ținerea aparaturii tehnico-medicale și a ins
talațiilor tehnico-sanitare. Executăm activități 
de autoservice, transport de persoane și măr
furi cu mijloace proprii sau închiriate, în tra- 
fn intern și internațional In curlnd vom trece 
și la o producție proprie de utilaje și de acti
vități dr reparații ale produselor de uz gospo
dăresc, de aparatură electronică și electroca.sni- 
că

— Sînteți optimist în ceea ce privește pers
pectiva de viitor. Pe ce vă bazați?

— Pe forțele proprii. Prin restructurare Și 
reorganizare, uzina și-a sporit eficiența. S-au 
îmbunătățit activitățile funcționale pe secții ca 
urmare a reorganizării șj a reducerii de perso
nal.

Avem Un potenția] uman Șl tehnic ridicat, 
fapt care ne permite să fim optimiști în pers
pectiva i-oncurenței 'economiei de piață. Acordăm 
o mare atenție dezvoltării activității (e proiec
tare De pe acum efectuăm consultații și activi
tăți de proiectare și asistență tehnică. Ceea ce 
ne permite libertate de mișcare și rcorientare 
din mers. . _

UTILAJE TEHNOLOGICE MINIERE
Societatea Comercială UPS1WEEM Petroșani SA ofe

ră exploatărilor miniere din Valea Jiului și din întreaga 
țară)

— «agregat hidraulic AH 40/320 
agregat hidraulic AII 10/200

— stîlpi hidraulici din oțel ușor tip SHV, gama 100— 
315

— stîlpi hidraulici clasici din otel tip SVD, gamele 
100 — 200 și 2 1(1 — 315

— stîlpi hidraulici din aliaj ușor tip SAU gama 
100 — 250

— grinzi pentru tavan de rezistență
— izolație de malaxare și transport
— instalații de malaxolc tip Mizocrct, in construcție 

A.G
— mașini de montat arce metalice
— mașini de montat panouri prefabricate din beton,
— presă orizontală de îndreptat profite PO 200
— instalații de transport pe monorai
Solicitările se fac la sediul societății din Petroșani, 

str. Lunca nr. 115, telefon 44902, 44462, fax 43721, telex 
72514

Presliiri servicii
Pi <iilr> 'îc-r teli' S'j'ieti’ii C>mx-ri iale 

UPSItiJIsEM Pi trușani SA s^ anmără și o 

sere riv pi micise eli'clr oh'liriice um sîntj

— ipaiainj pcutt'i contiolnl lezistenței 

de t/ol iție iri «onsiiui ție normală, A( R

— 2 ,X si d«> <onstrucții antigr i/uluase, 
ACK — 2 AG.

— lofrcl AG ,11 transformator de ilumi

nat GA I l — 6 127.

— ideu de viteză, in construcție nor- 
m.il.i i£\ 1 Jî-N și in i nnstriii |ie antigri- 
/tiloas.i 1 B— \G.

— idaploi dc comandă pentru telcgri- 
/umeti ic AC 1 2.

Relații cu privire la comenzi și a< liizi- 

ționaie m» primesc la teicii anele 44902, 

1 I i'>2 ).l‘tb2

Societatea Comercială UI’SRUEEM Pe
troșani SA vă stă la dispoziție cu nume
roase prestări de servicii cum sînt:

— rebobinările dc moto.iit electrice de 
Puteri min. medii și maii;

— reparații aparataje electrotehnice;

— reparații utilaje miniere; agregate hi
draulice, combine de abataje și de înain
tare, locomotive Diesel dc mină, compre- 
soare, pompe centrifugale, sondeze.

— reparații și întrețineri instalații te- 
Jegi iznmetrife;

— reparații de aparalajc metrologice.

Din luna august 1992 se vor asigura și 
reparații de aparataje și dotări de uz cas 
nie

Confecții metaiica
bouetățilc ou,niciule, exp iwia 

nk miniere, rl^r ți înf reprinză- 
toi.i particulari pr.it apela cu în
credere la UPSRUftfJîvl Peiro- 
șam periru a și procura divers® 
confecții metalice

— I’irilru iixivlrueții indilstiia- 
le 1

— I'irnu căi rulam, 4.fc.
• Armături miniere;
— Confecții pentru amenajări 

de puțuri.
Dr curind fa intrarea in incin

ta Societății str. lunca nr 115 
Se află la dispoziția tuturor ce
lor interesați ți un atelier de de
panări ți reparații radio Iv.

Relații ț| comenzi, zilnic Intre 
orele 6—14 la telefoanele 41902

Produse aiitiincendiare
So< ir lotca Comercială UPSHUEEM Petroșani S.A •- 

feră posibilități multiple de dotare a punctelor de comba 
tere a incendiilor din subteran și de la suprafață. Printre 
a.. •■ i m Se numărat

— agregat de stingeie cu spumă chimii ă
— stingător portabil cu praf tip SPP 50 A
— cărucioare aiitiincendiare tip CAP — 500
— stingător mobil cil praf SIM1’ — 125 A
— stingător suflant tu praf SSP — 5
— dispozitiv de șistificare DS — 1
— generator spiral de apă («I ■> — 7
— brancardă minieră
Informații cu privire la posibilitățile de livrare se dau 

zilnic la sediul Societății, str Luni a nr. 115, telefon 44902»

Dispozitive de mito mevan.zciFe
Doriți să dispuneți de dispozitive de mica mecanizare? 

Adresați vi cu încredere Societății Comerciale Ul’SIlUELM 
S.A Petroșani, care vă oferăi

— pompe manuale de înaltă presiune
— dispozitive de tăiat cabluri
— dispozitiv dc tăiat zale-lanț și spart piulițe
— dispozitive hidraulice dc ridicat grinzi articulate

, — dispozitiv hidraulic dc răpit armături
a, — dispozitiv de insertizat furtune de înaltă prvsrwnj

■ — ejector pentru spargerea pînzelor de metan
ii — dește pentru presat papuci

— dispozitiv pentru transport paletizat SG.
Comenzile se primesc zilnic la telefon 44902, 43962, 

44462. __________________________________________
Pagină publicitară realizată de V'iorcl STR A UI, ț

La comanda Societății Comerciale UPSRUEEM I
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Un mare pas făcut pentru

modernizarea comerțului

in PETROȘANI
Magazinul

Societății comerciale
PAMIN

Privatizare și

COM S.R.L.
se află situat în Petroșani — 

Bulevardul Republicii, nr, 74 (Piața Victoriei), 
la etajul l al imobilului. Telefon 935/45391, 

La aceeași adresă se va afla si biroul rate» 
REȚINEȚI® 

PAMIN-COM S.R.L. — o firmă de încredere I 
Lucrătorii comerciali ai firmei vă așteaptă!

competență! 
incrf pentru oamenii de 

rînd, pentru cei fără mari 
posibilități materiale!

Toate acestea se regăsesc în 
activitatea PÂidliV — COill S.d.L.

NOU!

Co

Doriți să cumpărați un bun do 
folosință îndelungată? l'n aparat 
cl<-ctronic (televizor, combină mu
zicală) sau unul de uz casnic — 
frigider, mașină de spălat, con
gelator, aspirator?

Doriți să faceți o surpriză plă
cută celor dragi ?

Apelați la serviciile Societății 
comerciale „PA1W1N-COM” S.R.L. 
I’e bază de comandă fermă

achitarea sumei, 
dusul cumpărat 
lei in plus reprezentînd 
sportul efectuat cu mijloacele au
to ale societății.

In regim de C’ASA I)R CO- 
IMUNZI.

Ieftin comod, civilizat, mo
dern! . . - ..___ _

pulcți primi Pro. 
acasă, cei cițiva 

Iran-

Șl IN „COLONIE” TRĂIESC
OAMENI

IN CUR1ND, pe strada ANTON 
PANN, în imediata vecinătate a 
Casei pensionarilor firma „PA
MIN—COM" SRL va deschide o 
nouă reprezentanță. Un m-igazin 
general, de unde pensionarii cara 
locuiesc în acest străvechi car
tier al Petroșaniulul vor putea 
cump.lT mărfuri alimentare și 
industriale Ia prețuri mal mici 
cu sume variind intre 2 șl 5 la 
sută față de cele practicate Ia 
magazinul din Piața Victoriei. 
Toată gama de mărfuri. Magazi
nul, va avea circa 150 de

mp șl unde vor lucra 5 oameni, 
(angajările se vor face prin con
curs, data urmînd a fi publicată 
tot în paginile ziarului nostru).

Perspectivă 1993. Tot în „Co
lonie", o FABRICA DE PllNE.

Și în „Colonie" trăiesc oamenii 
„PAMIN—COM" este la dispozi
ția lor. Tot pentru că este la dis
poziția cetățenilor, a omului obiș
nuit, să consemnăm și faptul că 
într-un an de activitate „PAMIN 
—COM" S-A SITUAT printre 
SPONSORII unor manifestări cul
turale sau printre cei ce au con
tribuit la acțiuni umanitare.

M I L I O
Societatea Comerciala PAMIN—COM SRL a Împlinit un an 

de existență. Prilej dc bilanț. Și cum bilanțul reflecta calitatea 
serviciului, seriozitatea unei firme, lată amănunte oferite chiar 
de acționarul unic al societății, domnul PA VEL HAIDUCSI, cel 
care și-a dedicat ani îndelungați, forța dc muncă pentru ca în 
Valea Jiului să avem un comerț civilizat.

— Cum a fost începutul 7
— 2 raioane ale magazinului, 

specializate In livrarea cu amă
nuntul, către populație a artico
lelor de încălțăminte pentru fe
mei și copil. Astăzi avem șase 
raioane, pentru comercializarea 
articolelor de încălțăminte pen
tru femei, copil și bărbați, a ce
lor de îmbrăcăminte — tricotaje, 
confecții — a articolelor de ga-

lantcrle șl mercerie. Punem 
dispoziția cumpărătorilor un 
gat sortiment de dulciuri, produ
se de larg consum, bunuri cfi 
folosință îndelungată (aparatm 
electronică, articole de uz casnlo. 

De asemenea avem o consignație. 
Produsele Industriale și alimenta
re sînt atll de fabricație Indige
nă, cit șt din Import.

Li 
bo-

Mărfuri cu plata în rate
SOCIETATEA COMERCIALA „PAMIN — COM“ 
vine în sprijinul cumpărătorilor săraci — și. din 
ricire sînt tot mai mulți, — al tinerilor căsătoriți și 
trinUor.

OFERTA DEOSEBIT I)E AVANTAJOASA ! 
MĂRFURI CU PLATA IN RATE

Inccpînd din 15 august, se deschide în cadrul „Painin- 
com“ S.R.L. Biroul Pentru cumpărarea de mărfuri cu 
plata în rate.

Condiții: domiciliul stabil în VALEA JIULUI.
Prima rată 50 la sută din valoarea cumpărăturii.- 
Achitarea integrală a sumei în șase rate lunare. 
Existența r doi giranți cate să fie încadrați în muncă. 
AVANTAJE :
DOBINDA MINIMA, MĂRFURI DE CALITATE, II- 

VRATE IMEDIAT.
Exemplu: La o cumpărătură în valoare de 100 000 

lei, cumpărătorul va plăti în șase luni numai 17 500 lei 
dobindă. Pentru aceeași perioadă, luînd credit de la ori
care bancă sau CEC, în valoare de 100 000 lei, ctnnpă- 1 
rătorul va plăti în plus, dobîndă 16 700 lei. Cu aproape 
30 000 de lei mai mult! Iată eficiența achiziționării măr
furilor cu plata în rate de la „PAMIN-COM" S.R.I 

PENTRU STUDENT! SI PENSIONARI.
AVANTAJE SUPLIMENTAR'.!

Achitarea sumei în 8 rate în loc de 6.
Avansul plătit la prima rată, numai 10 la sulă din 

va luarea cumpărăturii.
Iată că și omul sărac poate să-și cumpere un televi

zor in culori, un costum deosebit, un congelator, o com
bină muzicală, un frigider, tot ceea ce îsi dorește.

MERITUJ APARȚINE FIRMEI „P \MIN-COM" S.R.L. 
Petroșani.

NARII
— Cc personal aveți 7
— Am început cu 5 oameni. A- 

cum sintem 16. Exceptînd acțio
narul unic, vîrsta personalului es
te cuprinsă între 22 și 24 de ani. 
Cu toții absolvenți al Liceului e- 
conomic sau ai unei școli profe
sionale de profil comercial. S-au 
creat, iată, locuri de muncă. 
Oamenii calificați asigură un co
merț de calitate.

— I.a cît se ridică cifra dum
neavoastră de afaceri in acest an 
de activitate 7

— Peste 60 de milioane de lei. 
In cele 12 luni care au trecut do 
la data deschiderii magazinului 
am adus în Valea Jiului un fond 
de marfă de circa 100 de milion-

S.R.L. 
ncfe- 

al bă-

ne de lei.
— Sîntcți milionari I
— Da’. Milioane de lel-marfâ 

pe care le au acum în casc oi-> 
menii din Petroșani.

— Cine vă stnt furnizorii 7
— Firme de renume național, 

în primul rînd. „dojana" din 
Cluj-Napoca, „Crișul”, „Solidari-; 
taica" și „Arta" din Oradea, „Mo 
dern" din Timișoara, „Pionierul* 
— București, „Antilopa" — toi 
din Capitală, „Căprlș" — Sebc$, 
„Șira" — Brăila, „Sarmltex" st 
„Metalochim" — Hunedoara, prlțf 
filialele din Valea Jiului șt multf 
altele. Firme serioase, produstf 
de calitate, mărfuri cerute P* 
piața Văii Jiului.

cump.lT
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LUPENI UN COLECTIV IȘi
— Domnule director, vă pro

punem o discuție pe tema semes
trului 1, ca experiență, și în pers
pectivă pe tema semestrului al 
11-lea. Cu ce rezultate ați înche
iat prima parte a anului ?

— Am mai afirmat că pentru 
noi anul 1992 este un an al cău
tărilor. Nu ne am propus reali
zări spectaculoase dar am stabi
lit un program riguros de pune
re la punct a minei, fără preten
ția că intr-un singur an vom 
rezolva totul. La producție, ne-am 
înscris cu realizările li un nivel 
dc 85 la sută. în schimb avem
depășiri substanțiale la pregă
tiri, ia și 1 i 
< ■. lc pe car. 
r* iliz.ăm.

— Va r._-f
— Mă ref; 

tr i subter in 
toate 
cu o 
steril 
urmă
această combină era aproape cer
tă. acum cu regret, încerc senti
mente de neîncredere ca o vom 
primi, hi iceastă situație va tru

de 
iei. să găsim so- 
lintrc cele 
scoate mina

formă organizatorică are două 
complexe mecanizate și un aba
taj cu susținere individuală dar 
are și condiții de zăcămînt difi
cile. Aici se mai regăsește o cau
ză datorată unor îndelungate 
nerespecturi a tehnologiilor de 
lucru.

— Sectoarele își vor menține 
actualele capacități și ritmul de 
' x fracție ?

— In urma reorganizării, pro-

— In ce stadiu se află „progra
mul de reparare" a minei ?

— Este vorba, în această etapă, 
de restructurarea sistemului de 
aeraj prin renunțarea la unele 
lucrări, însumînd mulți kilome
tri și avînd o vechime de 60—80 
de ani, de oprirea unor stații 
principale de aeraj ți încărcarea 
cu debite a celorlalte. Am adus 
acest program pînă într-o fază 
avansată dar ți aici avem nevoie

iți Ia cile urgente ? 
■r l.i investițiile pen-

— urgent-.- fiind 
— car? depind dc datare» 
comb.nă p niri.i lucrări in 
. ii profilc mari. Daca în 
eu citeva luni, dotarea cu

hui ‘ă i ’v-dem programul 
dezvoltare a min 
iuții, poate n i < 
optim p«.n'.;u a 
impas.

— Cu i< ivire 
rum s :• prezintă 
toarelor ?

— Pornind lc 
nul 1992 e-.to un 
doresc sa spun că in 
I, chiar dacă nu am 
rezultate la nivelul programului, 
am acționat pentru concentrarea 
producției și restructurarea sec
toarelor. Am comasat sectoarele 
I și II in actualul sector I — sin
gurul care mai încarcă in vigo- 
neți. Am pornit prima capacita
te de producție la sectorul nou 
format în flancul sudic. In ace
eași idee încercăm scurtai ca tim
pului d-- repunere in funcțiune a 
capacității sectorului HI. Secto
rul IV rămine să deținu ponde
rea pe mină dar are și c<Jc mai 
mari probleme, pe care va ști 
s.i U- razolve. Din păcate și uiți 
e.i și li scctoarcl III și V avem 
mari re.t.m'e i investiții. Sec
torul V .ar-, problema gjwz.tite 
dc fo uri ,i li'.uri d<? apă. Am 
s'.ibilit i ■: ou ri.nl rit i I -.rhid;
re a .' >t > ilu .priî. din c-itiz i 
unui • I urni -i/ă <a s-dorul

mai 
din

cțic.

a-l i i b ■ a că 
an al căutărilor 

semestrul 
obținut

*

GRIJI MARI

semestrul 
de o tonă

la concursurile pentru

Com orbire cu dl ing. ALEXANDRU BLAJ, 
directorul minei Lupcni

Lupcni are 
determina- 

dintre 
mari

că ne vom situa 
3G00 tone cărbune 
ușoară creștere, 
ca nivelul să fie

a obține valuta ncee- 
achiziționarea cont
este imposibil, vom 
— dar repet, nu din-

Productivitatea

ti li răsplătit ehirtul de economisire '
<.

PENTRU VIITORUL MINEI

lucția va deveni stabilă și spre 
satisfacția noastră, începind din 
luna iunie am înregistrat nivele 
corespunzătoare la productivita
tea muncii inclusiv la indicatorul 
„pe exploatare" unde ne apro
piem de o tonă pe post. Sîntem 
confruntați insă cu probleme la 
capitolul cheltuirii materiale.

— In g. nnril, sau in mod deo
sebit cu anumite cheltuieli ?

— In mod deosebit cu ch. llu- 
ielile ocazionate de reciclarea 
complexelor mecanizate sau de 
evacuarea celor oprite tehnologic.

— Să revenim la investiții. Ce 
veți face dacă nu obțineți com
bina dc înaintare ?

— In primul rind nu renunțăm 
Ia ideca de 
sară pentru 
binci. Dacă 
găsi soluții
tre cele m ii optime — prin pla
sarea unor brigăzi cu tehnologic 
clasică de lucru. Dezavantajele 
<mt cunoscute: nu vom pnt->a 
r< aliza profilo mari, nu vom ob- 
țnc vitezele de avan irc dorite, 
d ci nu ne tom încadra in tim
pul cerut de r< dresarea in 
s imblu a producției. In plus, 
trebui i recurgem la formarea 
mior brigăzi d? investiții

pentru finalizarea lui, de condiții 
speciale — forță de muncă, tra
see optimi', cheltuieli suplimen
tare.

— Veți avea sprijinul necesar 
din partea RĂII?

— Am avut si vom avea în 
continuare acest sprijin și doresc 
să lămurim o problemă. Vehicu
larea acelor idei prin care minele 
din vest ar intenționa desprinde
rea de Regie nu exprimă 
niște răutăți ale celor care 
să deterioreze relațiile ( 
Regie și exploatări, și vor 
acopere propriile deficiențe, 
prezent, Regia încearcă să 
sească soluții, reușește să asigu
re valorificarea cea mai bună a 
subvenției și totodată sprijină 
eforturile fiecărei unități, Iar 
în aci te condiții rolul Regiei tre
buie întărit.

decît 
• vor 
dintre 

să-și
In

Că-

— Ce ar mai fi de adăugat Ia • 
experiența semestrului I ?

— Colectivul minei Lupcni își 
regăsește identitatea, mă refer 
la capacitatea cadrelor tehnice 
și a muncitorilor care au o expe
riență vastă de muncă. Există 
însii și excepții, în sensul că u- 
nelc cadre încă se abțin de la a- 
sumarca unor sarcini. Se com
plac să stea în linia a II-a sau a 
III-a. O supărare mare am încer
cat cînd
ocuparea de posturi am constatat 
că nu se înscriu cci pc care mi
na contează. Mă refer la șef sec
tor, șef serviciu. Posturile au 
fost ocupate prin numire dar era 
de așteptat ca inginerii să se im
plice în modul cel mai deschis 
la asumarea de sarcini. In pri
vința personalului muncitor, via
ța face selecție pentru cei cu ne
motivate sau abateri și sc apro
pie momentul cînd mina va avea 
o structură profesională cores
punzătoare. A fost promovată c- 
xigența și față dc cadrele tehni- 
co-inginercști care au săvîr.șit 
abateri grave ți bineînțeles, nu 
au fost trecute cu vederea.

— Domnule director, pc scurt, 
despre semestrul II.

— Apreciem 
la o medie de 
net, deci cu o 
E posibil însă
Influențat dacă de la producție il 
vom lua efective pentru investi- 1 
ții. In rest, sectoarele își vor I 
menține linia de front ți produc- I 
tivitățile. Repet însă că pentru • 
noi prioritare sînt investițiile. I 
Actualul program dc punere Ia ’ 
punct a minei este hotărîtor pen- 
tru o lungă perioadă dc timp.

I 
I 
I 
I 
I ! I 
l 
1 
I 
I

in creștereI

de redresare ți 
extracției cărbunelui 

sînt 
productivității 

mai

Semnele 
creștere a 
pentru semestrul II 1992 
date de nivelele 
muncii înregistrate în cele 
multe abataje ale minei Lupeni, 
în ultimele luni. După cum ni 
s-a relatat, s-a ajuns la o medie 
de 6,8 tone pe post a productivi
tății muncii în abataje și de 5,5 
tone pe post în cărbune — nive
le care exprimă îmbunătățirea 
organizării locurilor de muncă 
pe faze tehnologice, inclusiv la 
evacuarea cărbunelui din abata
je. In subteran, productivitatea 
s-a situat la o medie de 1,2 tone 
pe post, iar pe exploatare sînt 
create condiții ca îh 
II să fie atins nivelul 
pe post.

Menționăm că mina 
o regie costisitoare, 
tă de mai mulți factori, 
care amintim: distanțele 
dintre sectoare și locuri de mun
că (este o „mină întinsă", spun 
specialiștii); vechimea unor lu
crări miniere (60—80 de ani) care 
necesită o supraveghere perma
nentă și un volum mare de ma
noperă pentru reparații. De ase
menea, în condițiile extinderii 
tehnologiilor avansate a crescut 
numărul de posturi prestate pen
tru întreținerea și repararea — 
în subteran și la suprafață — a 
utilajelor, instalațiilor și echipa
mentelor din dotarea marilor 
abataje mecanizate.

Corpul tehnic-inginercsc și 
conducătorii locurilor de muncă 
se află permanent în căutarea 
rezervelor dc creștere a producti
vității muncii prin organizarea 
riguroasă a fiecărui loc de muncă 
ți folosirea cu eficiență maximă 
a timpului de lucru.

r« f • . • ■ IU
in ncH i

vin prcluiit 
i !u< ție.

efective de la , ,

De reți nu t,
pentru abatajele in ecaiiizate!

■ Dup.. i> erifi. orile • 1 • 1 ik- i n L,ir.- de repaus >i
Inln-ițului i-.t ■ »n liidr.i* ilie |prinț'dt-il2a la verlfii aix .i
indi1 uJ*iuI.i ii <.<>nsumat< (• lilpl dc 1,ii ițincre, Impln
p .Im, <'ir) n«'.i 
Ullr,

JhiițilKlU * •»< ilptllri \ I? ibil.. .i-j'-nt l.idio

n V- rilk nr« a in tuTipul iploa t.n i| . intr.'iiil Insta-
1. 1 ți 1 lliljl ilUlI. l• -. \ a lat1 »» CUllftJ•rin < .rțti ti-i.ni. ■- a aifri*
gutuiul liidrau lh d»* (nul ta pn --i • itn* lo.il .- siibaie-iimbl'-h1

r' p.fi -Ir in- vi <r li du Cfill triu ție idenli.'t* tu
• < '1 i și I.UlKtv i i i i< i t • linii similare

B încep. i < i t.ii. i ii cti cornbilii l Vil fi pi>-< . dala d<

I 
i
I
i

ii < u I..i ii complexelor 
mecanizate s-a născut cu ani in 
urma la mina Lupeni (sectorul 
IV) și tot aici a fost transpusă 
in practicii cu rezultate din cele 
ir ii bune, con .titumd o reală 
sursă de economie și creștere a 
piodncțiel. Intre timp, tehnologia 
reciclării a fost pei fecționaUi ți 
n intrat in obișnuința minerilor 
ața Incit în prezent cu greu s-ar 
mal renunța lă această modernă 
și originală soluție. S-a ajun$, de 
pildă, la reciclări de complexe 
în timp record ca și la executa
rea acc tor lucrări, eu grad înalt

<1 <li I ici illatc ti'lmiia. in par.ibd 
cu pregătirile penii ii conțin ar i 
unui nou panou programat pen
tru exploatare.

In prezent mina Lupcni 
are nici un complex care nu 
fost ce] puțin o d.ltă 
metoda a fost pr Iu ită și de 
exploatări miniere care i au 
perfecționări sau adaptări 
prii. Economiile realizata 
aplicarea acestei soluții de 
lostre a unor utilaje deosebit de 
costisitoare se cifrează, numai la 
mina Lupcni. la peste 2 miliarde 
Ici un'tal. ‘

nu 
a 

reciclai far 
alte 

adus
pro- 
prin 
refo-

1 Jiu . acate insa ,i ce 
i momisit în decuisnl unui 
re număr de ani, de la primele 
reciclări dc complexe și pînă în 
prezent nu se regăsește într-o 
dotare compensatorie pentru mi
na. Nici măcir economiile reali
zate din 1990 încoace nu sînt 
răsplătite prin alocarea fonduri
lor necesare unor noi achiziții 
de utilaje. Cerința actuală a mi
nei — o combină pentru investi
ții — este pusă sub semnul în
trebări), deși prin economiile re
alizate mina a plătit o destul do 

oneros. O va primi, în cele din 
urmă ? .£ jn,' .

I 
I

>!
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Pentru odihna |
și tratamentul minerilor j

Crește interesul salariaților 
pentru excursiile și mini-concc- 
cliile organizate pe litoral. Ins
pirat și prevăzător, sindicatul a 
încheiat din timp un contract de 
cazare și, printr-o bună organi
zare facilitează celor amatori po
sibilitatea de a petrece cite un 
scurt concediu la mare. Interesul 
salariaților este întrețirftit și de 
faptul că o parte din cheltuieli 
este suportată de sindicat.

De altfel, sindicatul minei Lu- 
peni își bazează promisiunile și * 
in privința tratamentului în sta- J 
țiunile balneo-climaterice. De ■ 
exemplu, pentru cei suferinzi de J 
silicoză, prin statut este prevăzută | 
o reducere de 50 la sută, sindica- ? 
tul mai suportă încă 40 la sută '| 
din cheltuieli, rămînînd ca sala- 
riatul să suporte doar diferența j 
de 10 la sută din costul biletului 
de tratament.
___________________________ il

0 problemă aproape rezolvată
Sindicatul minei Lupeni va 

distribui în aceste zile cel de-al 
doilea lot de butelii pentru ara
gaz salariaților care au depus 
cereri în acest sens. La primul 
lot de 140 butelii, distribuite în 
semestrul I, se adaugă astfel 
încă 100 butelii, cu care vor fi 
satisfăcute aproape în întregime

cererile înregistrate pînă în pre
zent.

Menționăm că sindicatul are în 1 
vedere cu prioritate tinerii fami- ț 
liști dar, consecvent promisiuni- . 
lor făcute, se va preocupa și de I 
familiile cu mulți copii cărora 8 
le va satisface în limita posibili- | 

taților, cererile pentru cea dc-a 
doua butelie de aragaz.

Gustul pentru frumos
Și in domeniul culturii există 

preocupări pentru a-i sprijini pe 
cei dornici să-și valorifice mult- 
puținul energiilor creatoare. Se 
are în vedere preluarea în admi
nistrare proprie a „Galeriilor de 
artă'1 și rovitalizarea activități

lor din domeniul artelor plastice. 
De asemenea, se vorbește și des
pre dorința de a reînvia frumoa
sele tradiții care au făcut cîndva 
faima orașu’ui Lupeni — cine- 
clubul și cenaclurile tematice, în 
jurul cărora a pulsat o intensă 
viață artistică.

I
I
I
I

I 
I 
I
I

în cantonament
Cu sprijinul sindicatului, tînă- 

ra echipă de rugby a minei Lu- 
peni care a depus o prestație fru
moasă in precedentul campionat 
și a dat prilej de satisfacție su
porterilor, a beneficiat de un

scurt cantonament la Băpe Felix 
— Oradea. Echipa de fotbal se 
va afla tot pentru cîteva zile la 
Gcoagiu-Băi, după care va înce
pe pregătirile penli’u noul sezon 
fotbalistic.

I

I

I

I

■

I 
I 
!
I 
I

I
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Se face ordine în cămine!©

I

Pixul,c. in< ă ,|n Ia înființare 
i i-Ip m ii mult*- cămine muni ho
rești s-au conlrunt-jt cu pagubei'’ 
făcute de o anumită categorie el" 
locației, certați r i normele bu
nei cuviințe și legile conviețuirii. 
Nici căminele din Lupeni nu au 
făcut excepție de ' i ac*a tă „re
gulă", fiind de multe ori nevoile 
să facă apel la reparații masive 
pentru a îndrepta ceea ce au 
stricat alții.

Ne amintim însă că tot în Lu
peni au existat și perioade cînd 
despre viața în cămin s-a vorbit 
în termeni de respect. Despre n- 
celr- vremuri ișl amintesc și îc-

i.ilii i Iministratori '-are sint În
tăriți sa fi i ordine in el « liriîe 
<e le sint încredințate. A crescut 
xigcnți și s a in' irit r Iii ir st 

opinii locatarilor de buni cre
dință, car ■ doi i sc oi line și liniș
te in cămine.

Toate aceștia sînt fir; ști și nu 
ne-ani Ii opi tt asupra lor dază 
nu s-ar fi ivit un anume prilej. 
Persistă încă ideea în rindul lo
catarilor care fac pagube că. du
pă ce sînt evacuați din cămin 
găsesc „înțelegere" la sindicat 
pentru a fi Iertați de orice vină. 
Numai că se înșeală, intrucît la 
sindicat el se întilivjjc cu acerași

— Domnule Vrăbiescu, vă ru
găm să vj referiți la principalele 
preocupări ale sindicatului dv. în 
această perioadă.

— Locuințele, condițiile de mun
că. concediile pentru salariați...

— Să le discutăm, pe rînd. în 
ce măsură condițiile de muncă 
constituie o problemă a minei, 
sau a sindicatului ?

— Noi ne preocupăm ca aces
te condiții să nu devină o proble
mă. Putem spune că avem o 
colaborare bună cu patronatul și 
atunci cînd sîntem sesizați asu
pra unor aspecte nedorite, legate 
de condițiile improprii în care u- 
nii muncitori își desfășoară acti
vitatea, cerințele sindicatului sînt 
recepționate cu toată înțelegerea. 
Dar, condițiile optime trebuie 
înțelese prin ceea ce mina, ca 
specific, poate să ofere.

— în aceste referiri ați avut 
în vedere și protecția muncii ?

— Desigur, și în problemele 
de protecția muncii conducerea 
minei, respectiv, administrația, 
sau patronatul, are multă recep
tivitate față de propunerile noas
tre. Se poate constata că a scăzut 
numărul accidentelor și s-a îm
bunătățit coeficientul care expri
mă capacitatea forței de muncă.

— Aveți în preocupări și sta
rea disciplinară în rîndul salaria
ților ?

— Ne preocupă, dar nu ca în 
perioada anterioară anului 1990. 
Măsurile penlru întărirea disci
plinei sînt de competența admi
nistrației dar doresc să se știe 
că pentru sancționarea abateri
lor sindicatul este de fiecare 
lată consultat.

— Sînt frecvente măsurile de 
sancționare ?

— Sînt într-o notă obișnuită.
— Sindicatul e consultat în pri-

Un proiect

vini,a sancțiunilor, inclusiv pen
tru cele acordate maiștrilor sau 
inginerilor ?

— Inclusiv. Toți fac parte din 
sindicat. Au fost și asemenea ca
zuri de sancționare pentru aba
teri profesionale, noi le-am ana
lizat și am fost de acord cu mă
surile luate de conducerea minei. 
Disciplina este una singură, pen
tru toți, nu numai pentru mun
citori. Din acest punct de vede
re, conducerea procedează în 
mod obiectiv.

— Cite cereri de locuințe aveți 
din partea salariaților '!

Convorbire cu
dl. Ghcorghe VRABIESCV, 

x icepreședinte al 
sindicatului minei Lupeni

— Peste 1000 do cereri, dar a- 
ccstca trebuie împărțite în două 
categorii. Avem aproximativ 609 
de cereri din partea salariaților 
care nu au locuință, și vreo 400 
de cereri pentru schimb de a- 
partamente. Trebuie înțeleasă și 
situația unor familii pentru care 
apartamentele repartizate cu ani 
în urmă au devenit necorespun
zătoare, ca număr de camere.

— Ce posibilități aveți pentru 
satisfacerea cererilor ?

— Foarte slabe. Doar cu spri
jinul minei mai rezolvăm cite 
ceva. Soluția constă din rep rarca 
apartamentelor degradate și ne
locuite, dar și acestea sint puține 
în Lupeni.

— Sînt mulțumiți minerii de 
cîștigurile realizate ?

îndrăzneț
Griji mari‘la sindicatul minei 

I.npcni pentru dezvoltarea bazei 
sportive și diversificarea sportu
rilor. Sindicatul șl-a propus nn 
proiect îndrăzneț constînd din a- 
men.ajarea unui bazin de înot, a- 
coperit, cu sursă proprie de în
călzire, in spațiul actualei săli de 
sport a clubului minier. Proiec
tul a fost deja realizat și a costat 
circa 500 mii lei iar lucrarea este 
estimată (la prețurile actuale), H 
100 milioane Ici. Trebuie sa re- I 
cunoaștem însă că și ideea „e do g 
milioane". D,.că proiectul va fi , 
realizat, de binef iccrilc acestui 1 
bazin de înot pot b n dicia ama- * 
lori din cel puțin trei orașe (Lu- I 
peni, Lfricani, Vulcan) ca să ne • 
limitam doar la c< le mai apropi- • 
ato. Avantajele unei baze sporii- J

muncitorești | 
exigi nț.i. Se puc că J cei care î 
f ic sc.miI duri > p.i iibe nu mu 
are n -voie nici i .minii| și ni i 
nin i.

Cm-’ I gi.i I1 ■ iza \ i ița Ic ca j 
min. v i „ik-gin I i“. ii ii <1 n r mc ' 

iu m.ii tiiziu și calitatea locului | 
de munca, un le pagubele pot să . 
fie chiar durcroarc. In această I 
'■itiiație, mina renunță fără să re- i 
grete 1 i locatarii care lasă în • 
urma lor numai pagube și de cor- J 
dino, iar sindicalul susține opl-I 
ni.i ceței mulți, care trăiesc și ■ 
munco,c in resp ctnl legijbi. I

ve de înot sint multiple: re re
crea și petrecerea in mod plăcut 
a timpului liber, refacerea și 
menținerea oapaci’uții de mancă 
ctc. Deocamdată, este căinată so
luția pentru finanțarea lucrării. 
Putem spune de pe acum că a- 
genții economici care vor spriji
ni realizarea proiectului se vor 
acoperi do o m ire unsle și de 
l'i ■ țuiri a locuitul i lor.

— N-au de ce să nu fie nemulțu
miți, fiecare e plătit după reali
zări. Dar să știți că e greșită o- 
pinia că minerii au salarii mari 
și nejustificate. Se exagerează 
pe tema acestor salarii de către 
cei care nu cunosc nici mina, și 
nici muncă la extracția cărbune
lui.

— Cam stă mina I lipcni cu 
microclimatul gospodăresc,, res
pectiv, cu băile și vestiarele ?

— S au făcut și în acest an 
lucrări de .reparații și vopsitorie 
m băi și vestiare iar în pregăti
rea iernii s-a stabilit un program 
pe care il urmărim și noi, sindi
catul. Este vorba despre încălzi
rea băilor și a incintelor. Actua
lul sistem de încălzire va fi îm
bunătățit prin suplimentarea cu 
acroterme. In prezent sîntem în 
așteptare să se termine noua 
construcție un le se va muta cor
pul tehnic-a Iministrativ. NoJ, 
sindicatul cred că vom rămîne in 
această clădire.

— Sintcți solicitați, după cum 
am constatat, în privința conce
diilor. -Vin foarte mulți salariați 
la sindicat...

— Am stabilit o relație bună 
cu un hotel de pe litoi al și sin
dicatul nostru organizează con
cedii scurte, în grup. Sîntem 
solicitați penlru că cel puțin 
pînă in prezent ne-ani respectat 
promisiunile, adică suportăm 
unele cheltuieli pentru transport, 
pentru biletele de tratament, așa 
cum nc-am angajat prin statut.

— Aveți preocupări și in do
rn niul cultural ?

— Pentru tineri, am asigur >t 
pe gustul lor, la Palat, o video- 
discotecă cu program pmtru zi
lele de simbătă și duminică. Ti
nerii se întilnosc și se distrează 
în condiții civilizate. Avem în 
preocupări să stimulăm și acti
vitățile culturale caro și în anii

* trecuți au fost sprijinite de mină. 
I Știm că m.Tiți salariați d? la mi-
• in noastră au talente țrt iiv'lma- 
! ții sprt activități cnltip d Vrem 
î c.i o primă acțiuni i preluăm

„GaL . ii Ir de artă" din centrul 
I nou. Avmi mm multe posibilități 
j să oiganizăm aclivita'. i acestui 

sed i cultural. Practic, ne vom 
implica in toate activitățile desti- 

i na’e pentru recrearea salariați
lor — cultura, sportul, von. di- 

1 iii-, ex ursiilc ș a.

I M P O R I A N I !
I a intrarea in serviciu, mcviinii ui mașinii cH ox— 

iracțio (-.ti' oblicat. ■ > verifice;

M l'unștionurori conda a întregului si .tem de fri- 
narc, etanșeitate;-! tuturor orșam l<li și condiic b lor, pentru 
fhiidiil <Je frin i. Su vi observa | ozil.ia corei I î a robine
tului sau a altor orcane ele di tribuțio > ui comand.i.

Si (Irite inani'Vi i, iu excepția opiiiii p inii de ex
tracție se execuț i numai dup;, primiiia unui 'înnal clar, 
l'i'ov a/iit în codul dc semnalizare, l_l.it d ’ ■ -jnn.di dul de 
la i mpa prin< ipală,

SI La tiansportul de persoane, im < ani'ui va porni 
in i .ina de extracție numai după un int<>r\;.i de cel puțin 
.> se< unde de 1 i primirea semnalului.

K Indiferent de m5(du| de execuție .i e liinib .rii de 
orizont, mecmiuul mașinii de extracție va verifica dacă 
dispoziții'de d<> cuplare și cele i ire a' ii;iirâ menținerea 
jșoziții'i ,,< ii|j|at“ înt in poziție corecta. I)c asemenea se 
va convinge prin telefon de prezența semnalisliilui la care 
se fac,• ciipl.ui a.
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Fu știu că veșnicia s-a născut 
la sa 11

ă n u. 
toți.

limbii m.t-

• 27 IULIE

11,00 W .u.'.-li
J4J.) JJ 92 Box.
1 . C ) O i nvn. d-- | in
16.30 Mmn .i pen.ru
lv.50 .'.m.u.ilil.iți.
',6,55 E-n nea In

g lină.
l«.2ă j . i. 92. Buletin olimpic.
J8.35 P o Pali ia.
19.30 Desene animate. 

ptl.OO AcliMilitați.
2035 Studioul economic.
21.00 J.O. 92. înot.
22,00 T -ntiu IV.

Stagiunea estivală la tea- 
iiu TV. Hangița.

I 23.30 .-' -tualitâți.
> 33,15 Microrccital Patrik Bruel.

21,00 J.O. '92. Rezumatul zilei.

. MARȚI, 28 IULIE

7 > Programul Televiziunii Na-
1 ana!-, din R publica Mol- 

>va T<-1 -matinal.
în.Oti A-tualit.'iți. Meteo.
10,20 Calei» birul zib-i.
10,3fi E ran de vacanță- 

h!» kstar.
11 00 TV 5 Europe. 
12u5 Ora ie muzică.
12.55 Intc-f'-r'-nțe.
13.5 ■' O. ’92. Pistol cu m-r com

primat.
11.15 tualiu '' Meteo.
11.30 J.O. '92. Box.
16.0v M m a pentru tați.
1G.30 Conviețuiri.
17,09 A<. Riali t. '
17,05 lntRnire cil Ion Voicu. 
lT3o Drumuri in memorie.
17,50 S'.u boul rk toral.
18.30 T.zvm.
19 00 S 'idieu: economic.
19.39 Dxs- ne animate.
20 00 Aclnul i‘.ăti.
20,33 Fi im s er .1 Dall ■4».

Ft-iso. Iul 149.
21.35 J. G. -.2. Giminastică fe-

m g ri (Finala pe echipe).
0.10 A ' îți.
( j T-'> ' B iin-latul zilt 1.

• : • ■ l--’ 9 IULIE

7 0C ?.-< ■ ' h i'i Trieviziunii Na-
d.n R [ ’iiblica Mol-

n '1. T'-l- matirlal.
10.90 a ; ii ti. .l.-tco.
10 20 C'th n- ifi’-iii zilei.
10,30 - - ial.

Ma;c și Sophie. (Episodul 3).
11,30 Su| 1 1 C 'înnel.
12,10 Ora d'? m-izieă
13,10 Vlrst - tr' i-i
13,10 J O. ’Wn T.r.
14 00 A'Aiui Met

*14,10 J.O. x 2. Box.
lf 00 Elrdi- i’l ii
16,20 Arte 1 * 3 * 5/i ’u di-

I CI 1', Wll '. 7■;
I

1 Its M', Lif — DR. ALBAN ;
2. Eti thm Is A Dan-er — SNAP;
3 Jl.m-ar I — RICHARD MARX ;
4. Story Ol Th<- Blue — G\RY 

< MOOltE ; 5. Rom o and Julii-t — 
BL1.F. SYS I F M ; 6. Ev, rybody
■oc — CATHY DENNIS ; 7.

S-i) . ., — RICCIII E POVERI ; 
8. I W.mt To Break Frec — 
Q'.EJ.N ; !• 1 V.'anna Wake Up
VVith Y.iti — BORIS GARDINER; 
10. T iplit Zone — 2 IJNJ.JMI- 
TED

ȘTI IU, INI O HM AȚII
• Eveniment rock in Valea 

Jiului : concerte extraordinare pe 
stadioanele din Pctioș ini (2fi iu- 
liu) și Vulcan (18 iulie) cu for
mații r prez nt ilKe 'lin Româ
nii; „Jlologiaf", „C'lil.dte Cu- 

I .vinte", „Pro Mir.ii a“. Cuini nt:i- 
| ' riile concertului, săptumin • vi

itoare • Ultimul album — al
5 lea —al formației „Holograf* se 
numește „Banii voi bcv ", Conți
ne opt piese (printre rare „Vin 
I -t.nbul“, „Unde ești?", „Așa 1>. 
singur", „Rază de lumină"), d - 
’ M, Țlind sponsorizat dr către fir 

M» echipam nt muziral 
r ți din Italia. Corn-

pom-nl.i formații i : Dan Bittn .111 
vo-e. Florin Och'-scu — clii- 
1 Iulian Vrabete —. b . vr>. e.

.■ii' Furtuna — cl-ur-, vo [■ I

DISCO PUZZLE

16,50 Tragi;? ' no xrics.
.17,00 Actualități.
17,05 15. 1G, 17,' 18.
17.30 Reflector.
13,00 Studioul electoral.
18,10 T-.-le-discul muzicii popu

lare.
19.00 Reportaj TV.
19 i ics. ne animate.
7 1 0 A'-tu.ilităi i
28.30 Film serial.

1 iomi ngway.
(coproducție SUA — Franța 
— Germania — Italia — 
Anglia, 1987).
Episodul 1.

21.25 Memorialul durerii.
22.35 J.O. ’92. Ruletin Olimpic.
23.25 Actualități.
23.35 Documentar științific. 
2100 J.O. ’92. Rezumatul zilei.

JOI. 30 IULIE

7J)0 Programul Televiziunii Na-

26 IULIE
2 august
țlonale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10.00 Actualități.
10 10 J O. ’92. Canotaj.
J3.00 Actualități Meteo.
I. ,20 Ora de muzică.
II. 00 J.O. '92. Box. Tir.
17,00 Actualități.
17.05 Simpozion.
17.50 Studioul electoral.
18.25 Reportaj TV.
18,55 J.O. ’92. Buletin Olimpic.
19.45 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.30 Dosarele istoriei.
21,00 .1.0. ’92. Gimnastică femi

nină. Haltere (75 kg). 
In pauză : 
Reflecții rutiere.

23.50 Actualități.
21,00 J.O. '92. Rezumatul zilei.

VINERI, 31 IULIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din R -publica Mol
dova. T ’-matinal.

10.00 Actualități.
10.30 Ecran <lc vacanță.

Black - tar.
11,00 J.O. '92. Canotaj (semifi

nale). Atli tism.
13,00 Descoperirea Planetei
13 35 Actu ilih.ți. Meteo.
13 55 J.O. '<12 Box.
10,4,5 I Q.î. '92.
17.no Tragerea Loto,
17.10. Actualități.

Petroșel — tobe. Back-round-ul 
vocal este asigurat de Silvia Du- 
mitrescu și Geanina Olaru • Ci- 
teva clasamente la zi: TOP POP 
(revista „Pop, Rock And Show"
— România) : 1. In The Closet
— Micliael Jac-kson ; 3. The One
— Ellon Jolin ; 7. Romco And
Julii-t — Blue System ; TOP 
ROCK (aceeași publicație) : 1.
Cald Day In Thc Ilell — Gary 
Moore ; 4. Konocking On The
He iv -n's Door — Gun's’n Roses ; 
10. Why You Give — Tesla ', 
NEW MUSICAL EXPRESS (An
glia) : 1. 1'11 Be Thtre — Maryah 
Carey ; 2. ABBA — escpic — Era- 
sure ; 3. Hazard — Rmharrl
Marx... ; G llbythm Is A Danccr
— Sriap ■ Grupul craiovean Re- 
divivns sc află pină l < sfirșitul 
lui angli ,t intr-un turneu in O- 
anda • Hun Wood, ch 1 t iristilI de 
la The Rolling Slones va realiza 
în septembrie noul său I.P indf 
peri-li ut intitulat „Slide On Tliis".

ilASI'UNSlIIII h \ SCKISOIII ; 
RAMONA VIRI EI: I npi-ni : 

An Irei Pai tn-, rui m.ii prezintă la 
Radio Va -.nița Costin Ri de doi 1 
am. el lund 1 c-1 ictorul șef de l.n 
„l'.p. Rock An-I Show". ă'occa 
p-1-.liiliii d- pe „[dai tin reții", 
( uni 11 pui tu. 1 -11 țin lui Sorin 

1 ' 1 > i-.eu do l.i TV I 1.i. Deci, ai 
( i .li șit p u iul 1 11 pi i- t- nul Iau I 
D-JIri-1, C( i.'-Al 1 .\T,’-.Cl.f, P. !ro mi.

17.15 Emisiune in limba germană. 
It: l.i Sin lioui electoral.
Ili,o5 J O. '92. înot. Atletism. 
19,0 Desene animale
20,l)G Actuaiiluți.
20.30 Film serial.

Destinul familiei Howard. 
E|'. isodul 32.

21.30 .1.0. '92. Înot. Atletism. Tir.
23.15 Top 10.
23.50 Actualități.
24,00 J.O. '92. Rezumatul zilei.

SIMBATA, 1 AUGUST

9,00 Bună dimineața... la Coștl- 
la I

9,50 Șahul de la A La Z.
10,90 Actualități.
10,10 J.O. '92. Canotaj. Slalom 

nautic.
12.30 Ecran de vacantă. 
13.00 J.O. '92. Tir. Box.
14.50 Actualități.
15,00 7 X 7.
15.30 Reflecți rutiere.
15.40 Ecran de vacanță.
1G.05 Magazin cinematografic: 

Ecranul.
17,05 Al doilea război mondial.
17.30 Gong!
18,00 Mapamond.
18.30 J.O. '92. Buletin Olimpic. 

Atletism.
19,05 Fdm serial.

■I’win Peaks. Episodul 11. 
20,00 Actualități.
20,35 J.O. '92. Gimnastică femi

nină. Atletism. Ha'.tere.
23.55 Actualități.

0,10 Film artistic. Bve, Byc, Bar
bara (Franța, 1969). 
Premieră pe țară.

DUMINICA, 2 AUGUST
8.30 Bună dimineața... la Vîrful 

Omul
9.30 Ecran de vacanță. 

Fram. Episodul 7.
10,00 Actualități.
10.10 J.O. *92. Canotaj.
12.20 Lumină din lumină. 
13,00 Viața satului.
14,00 Actualități.
11.10 Atlas.
14.30 Vidco-magazin.
17.30 Convorbiri de duminică. 
18,00 Film serial. Dallas.

Episodul 150.
18.50 J.O. '92. Atletism. 
20.00 Actu ilități.
20,35 J.O. '92.

Atletism. Gimnastică.
22.55 Actualități. 
23,05 Film serial.

Eu spionez.
21,00 J.O. '92. Rezumatul zilei.

’n funcție de evenimentele li 
zi, Radiotelcviziunea își rezervă 
dreptul de a efectua unele modi

ficări ale programului.

ROCK
Albumul cu pricina se numește 
„State Of Eujmoria" și a fost lan
sat in 1988 de grupul de he.ivy- 
melal AnthraX. CALIN POPA, 
IULIAN TOTEANU, 1SABELA 
ROCA — Petro,.ini : detalii des
pre concertul lui Michacl Jack <>n 
la București, intr-un nuni.ir vi
itor, cind voi fi in posesia unor 
date mai certe (există fel și fel 
de zvonuri), inclusiv costul bile
telor și modul de procurare a 
lor. PETRE LIPOVEANU — A- 
nino.asa : Iată că dorința ta s-a 
împlinit 1 După o lungă absență, 
Holograf din nou nc la noi. Poți 
alege stadionul din Vuk-an sau 
cel din Petroșani 1

Gemi TUTU

I.ra căpușilor de cald. De la ccn/rul de si hitn- 
bare și pină in parc, fem/ ia curtt.sc butelia t uni 
putuse. De cum a ajuns in parc, s-a pus pe o 
banca .'ă .se odihneaxcâ. I-a zix fetiței ce o în- 
so(<-a — nepoțica, probabil —, „du-tc și tu plnrt 
bi ihioscul ăla să vezi ce are. O răcnritoare, 
c Ta. Mie <i ml tei fără sirop. Așa, să bem in 
i iu-Ji a buteliei

z1m se i nt. tonul și intonația cu rare a rostit 
ultimele cuvinte. Mai mult ca sițiur cri dumneaei 
tusa i dorise ca acestea să fie remarcate de un 
eventual trecător. Pentru că așa și este: să a- 
jiini/> să ți schimbi butelia, să faci un plin cu 
bi ncină la autoturism, să pui mina pe două-tr.d 
l.ilo'ii amv de pui iacă ocrotiți Ia preț., să te.aleai 
eu o iuda dona dr. salam „Stolojan" și, in ulti

mul timp, să intri In posesia citorya franzele 
după un chinuitor stat la coadă — si eiemplele. 
nu s-au epuizat — constituie echivalentul unei 
victorii. Care merită să fie sărbătorită cu o halbă 
de bere sau, cum a fost in cazul de față, cu un 
pahar de suc. Este zadarnic și ar fi retoric să 
mai întreb de ce toate astea ? Răspunsul îl știm 
mulți, dar sînt tot mai puțini aceia care cutează 
să il rostească. încet, încet, dăm iarăși înapoi, 
in timp ce, de sus, ni se spune cu vorbe aromate 
că mergem mai departe pe drumul economiei de 
piață. Ca pe vremuri cind, sonor șl vizual, calea 
era denumită societatea socialistă multilateral

GHeorghe OI.TEANU

August (gustar, măse.ar) prevestiri de timp 
și povețe economice

DIN SPUNERE DE CASNICI :
In 12 zile ale acestei luni vine soarele în zodia Fecioarei, * 

dica asta înseamnă că toți acei născuți la această vreme sînt dră- 
găstoși, isteți pentru scris și pentru toate treburile sufletești, no
rocoși, dar care trebuie să se ferească de oameni mari.

De va fi tunet cind soarele se află sub semnul acestei zodii, 
înseamnă că se vor porni ploi opt zile și chiar potop prin unele 
locuri va fi. In ziua Adormirii Maicii Domnului de va fi senin, 
poamele se vor coace bine, de nu se vor fi stricat unele de atîta 
ploaie de pină acum.

De la 12 gustar încolo ar trebui să fie timp uscat și rece.
Ziua de 25 măselar de va fi senină, așa va fi și toamna de 

urmează. Dacă se vor găsi struguri copți pină la data de 15, să 
se aibă nădejde și pentru vin bun, dulce, însă ploi multe în au
gust subție și înăcresc vinul.

Negura de pe livezi și rîuri, de se-arată* după apusul soare
lui, înseamnă timp frumos statornic. Insă dacă barza va cloncănl 
cu putere, va ploua.

Rouă din Măselar este, după cei înțelepți, folositoare ca pîinea 
cea de toate zilele...

Se cere a avea grijă de fin și a-1 pune la loc uscat. Gunoiul 
cărat poate fi Îngropat printr-o arătură ușoară, spre a înlesni pu
trezirea șl a nu-1 răspîndi aiurea. Continuă să plivești în vie. 
spre folosul el și al tău. Altoii oculați, văzînd că nu s-au prins, 
trebuie din nou oculați. Proptește bine pomii prea încărcați de 
rod, dar rărește poamele prea dese, ca să poată crește mal mari 
și să se poată coace bine. Ară pentru toamnă și pe la capătul 
lunii poți și semăna. Urmează cu strînsul legumelor. Întoarce si 
vîntură toate grăunțele adeseori, ca nu cumva să treacă în mu- 
cezire, sau să capete gărgărițe. Adună sîmburil din poamele coap
te și-I usucă la răcoare, ca să-i ai pentru semănat.

Să tii seamă că de va fi vînt, Iarna va fi tîrzie.
AȘTFAPTA-TE LA PLOAIE!
— cind asudă sarea, luminările plesnesc, cind luna are cerc |
— cind e seara umed și se văd pe unt picături de apă ;
— cind arde focul gălbior și închis, cind se înmoaie curelele 

de ]a opinci, cînd plesnesc cărbunii și aruncă seîntei ;
— cînd nu iese bine fumul pe horn, cînd ceața are miros 

greu, ca de exemplu a paie arse, cînd se aude de departe sunetul 
clopotelor și zgomotul apelor ;

— cînd se face umezeală dea; i*r 1 pietrelor...
Ioan Dan BALAN

După ce ai stat toată noaptea cu ochii in televizor, e bu
nă și o ieșire la iarbă verde... 1 oto: Sorin OPREA

pen.ru


SOCIETATEA
COMIN

un vaisras si
PETROȘANI

i

Privim cu încredere spre viitor
Pe harta economică a municipiului nos

tru a apărut » nouă unitate — Societatea 
Comercială Comln S.A. Petroșani. încă de 
la început, noua societate comercială se 
dovedește un valoros ți util partener de 
afaceri in perspectiva constituirii structu
rilor economiei de piață. Cornin S.A. Pe
troșani a preluat în gestiune proprie <• 
bună parte din activul fostei Raze de a- 
provizionare, prestări de servicii, transport 
și piese de schimb, care s-a dezmembrat 
în urma programului de restructurare a 
Regiei Autonome pentru Huilă Petroșani. 
Dar, ceea ce e mai important si de reți
nut pentru viitorii parteneri de afaceri, 
persoane particulare și societăți comerci
ale, Comin S.A. Petroșani și-a extins ți iți 
va extinde aria de servicii și de activități. 
Despre noul obiect de activitate al aces
tei societăți ne-a dat informații, în cadrul 
unui interviu, dl. ing. Constantin Dincă. 
din eforul Societății Comerciale Comin S.A. 
Petroșani

— Domnule director, știm că orice în
ceput e greu, mal ales cind e vorba de o 
restructurare a activității cu caracter atit 
de profund, dar aveți șansa de a gindi și 
acționa in mod independent și de a va
lorifica inițiativele neîngrădit de tuteiări 
ca înainte. Cum s-a reorganizat activitatea 
și ce obiective urmăriți ?

— In reorganizare, s-a pornit de la <3- 
tuația dată, obiectivă. Peste 80 la suta din 
activitatea societății noastre comerciale 
este indisolubil legată de industria minie
ră. Tocmai de aceea principalul obiect de 
activitate îl constituie realizarea în regim 

de comision a aprovizionării t<hnico-m<j- 
teriale unităților miniere cu materii pri
me, materiale, piese de schimb d utilaje 
In acest scop, sîntem pe cale să perfectăm 
un acord cu caracter comercial cu RĂII 
Petroșani, care se conturează in continuare 
ca principalul partener de afaceri. Dar 
trebuie sa precizăm că asigurăm, tot în 
reiiim de comision, o activitate de aprovi
zionare tehnico-materială și pentru alți 
agenti comerciali ți pentru întreprinzăto
rii particulari care și-au pus pe picioare 
întreprinderi sau unități de desfacere 
proprii.

— Beneficinți. în acest context, de atuul 
cunoașterii relațiilor și a îndelungatei co
laborări cu furnizorii de pe piața Internă 
și externă. Cum vă propuneți să valorifi
cați acest avantaj ?

— In obiectul de activitate al Comin
S.A. a fost stabilită și continuarea colabo
rării cu furnizorii de pe piața internă și 
externă. Stăm la dispoziția celor intere
sați, a agenților economici, exploatărilor 
miniere ți a persoanelor care desfășoară 
activitate comercială pe cont propriu, cu 
consulting, marketing și intermediari în 
relațiile comerciale de aprovizionare cu 
mărfuri, depozitare și transport.. Asigurăm, 
pentru diverși agenți economici, prelua
rea, prin înțelegeri și negocieri, a trans
portului de la furnizori, a stocării și des
facerii materiilor prime, materialelor, pie
selor de schimb, utilajelor și a altor măr
furi generale. Putem constitui, ta cererea 
agenților economici din industrie., stocuri 
de urgență sau pentru cazuri de avarie.

— Ce oferiți în dom niul comei pil ti 
exterior ?

— La înțelegere eu cei interesați, efec
tuăm și operațiuni de comerț exterior : 
import-export mărfuri generale, servicii 
de intermedi re, comisionari și consig

nație.

— Să înțelegem din aceasta că oferiți 
agenților economici șanse de tranzit, sto- 
care-depozitare și transport în regim de 
consignație ?.

— Da. Cu precizarea că practicăm comi
sioane reduse și adaosuri comerciale in
tre 10—15 la sută, negociabile, de. la caz 
la caz.

— Este, evident un avantaj serios. Mai 
oferiți și alte servicii ?

— Realizăm și activități în consultanță 
si de engeneering în elaborarea de studii, 
în efectuarea unor expertize. In plus noi 
executăm prestări de servicii diverse în 
domenii ca : turismul intern și internațio
nal, alimentație publică, agrement și altele.

— Motive de mgrijorare ?

— Nu putem spune că nu avem. In prin
cipal e vorba de blocajul financiar, care 
ne imobilizează la diverși furnizori e .sumă 
de peste un miliard de lei. Acționăm eu 
perseverență pentru deblocare. Ne expri
măm încrederea că vom depăși acest ob
stacol și vom avea în viitor o activitate 
prosperă.

Adrese
• • 

ȘI

relații
Pentru perfectarea afacerilor 

cu partenciii și beneficiarii. So
cietatea Comercială Comin SA 
Petroșani vă stă la dispoziție.

IX DEPOZITUL „VAtiMȚA-, 
la telefon 45291 se poale lua di
rect legătura cu dl. ing. Vasilică 
Vladislav, director comercial: sing. 
Măritiș Bâloi, șef birou desface
re, sing. Vasile Ardelean, șef 
serviciu transport.

LA SEDIUL SOCIETĂȚII, str. 
Mihai Eminescu nr. 22, telefon 
13112 se pot da relații zilnic, ce
lor interesați: compartimentul ne- 
gocieri-prețuri, sing. Viorcl Je- 
ncscu; șef serviciu aprovizionare, 
sing. Ioan Grosu; consulting, sing. 
Romulus CrUceru; șef serviciu 
pcrsonal-organizare, ing. Roza- 
lia Lungu. Orice alte relații se 
pot obține de la oficiul juridic, 
de Ia consilierul jurist Maria Bor-1 
ca, contabil șef Vasilo Dogariu, 
compartimentul piese de schimb 
și accesorii auto, tehnician Gheor- 
ghe Valerian.

In direct, la dl. director, ing. 
Constantin Dincă.

Spatii de depozitare
Societatea Comercială Comin SA Petro

șani oferă celor interesați, întreprinderilor 
mici, agenților economici particulari, ori- 
< ărei persoane la cetire, spații ile depozi
tate cu regim de: i

—- tranziție

| —- stocare

— consignație

Depozitul are o mare capacitate, acces a- 
sigurat in trafic auto și vagonabil pc linte 
de cale ferată noi maia. Se asigură încăr
care și descărcare rabidă, nou stop, cu mij
loace mecanizate. Pentru evitarea plății 
de locații, se asigură efectuarea operațiilor 
Și in zilele de odihnă și repaus legale.

Matena'e de construcții y
Comin SA Petroșani oferă la vînzare, la 

prețuri uegociabilc, diverse materiale de 
construcții:

— oțel beton, profile mici și mijlocii
— țevi instalații
— țevi construcții
— prefabricate BCA pentru zidării
— materiale pentru izolație
-— carton asfaltat
— bitum i
Se mai livrează și se primesc comenzi 

pentru sobe de teracotă, wmineuri, mar
moră.

Relații la telefon 15291, zilnic, la orice 
oi a.

Plata se face direct la depozitul Varnița.

Piese si accesorii auto
Prin dcȚxzzitul Vatnița aiguta o aprovizionate și 

desfacere promptă a un< i largi game de piese și a< c<" orii 
autoi

anvelope de toate tipo dimensiunile, din import si 
din ptoduiția indigenă;

— baterii de n< unmlatoi i;
| —- vopsele, emailuri ,
| — semeringuri ;

— turele trapezoidale ;
| — alte piese de schimb, la cctcrea ilieoților.

Adaosul corne r» ia | e^te de 1(1 I:» la ui.i i o tabi 
lcșto prin negocieri directe cu cei inlete-ali.

IMPORT - EXPORT
firma Comin SA l’i'lroșani o- 

feră celor interesați servii i, de 
intermediere in aeliv iliițilr de 
import-espoi t

Se asiguiu efi clu.irea dc u|iu 
rațiuni de comerț de acest gen, 
IU riiiicald. de mărfuri geiti-rule 
>i Se gaiantează servilii de In
ii i uii <iiei o

Pcnlm produsele industriei u- 
oare sau de alt gen din muni

cipiul nostru destinai parteneri
lor de ai.iieri din țara și din sita 
mălaie, I anim oferă in regim d«: 

■r'igiiație spre depozilare-sto- 
inie, cantități de mâihiri diVer- 
‘ tună la dala livrării către tic.

■ ficiori poate asigura, prin
"'«cri directe și tron palul 

I' in mijlo.ici auto și t I i{

Servicii logistice
Venin.I in intimpinarea preocupărilor agenților eco

nomii t, î nmiit SA Petroșani oferă servicii logistice de:
— tiansport dc1 materiale
— tecepție
— depozitare în sigili atiță
— cx>e<lieri de mătiitri lătre beneficiari.
Servii iile sini oferite ut condiții avantajoase, la pre

oți negociabile.
Cei interesați tu a și asigura o aprovizionare rapidă 

tu mărimi, materiale Și alte produse pot lansa in acest 
scop, anticipat, comenzi ferme. In prezent se primesc ast
fel de comenzi pentru trimestrul IV ac., și pe întreg anul 
1993,

Pagină publicitară realizată de Viorc! ** I ’ • |.
la comanda S.C. Comin S. A. Petioșaiti
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Societatea Comercială 
„STIL“ S* A. Vulcan

Județul HUNEDOARA
cu sediul în Vulcan, str. Nicolac Titulescu, nr 75, 

telefon 70939—70710

scoate la vînzare

prin licitație publică mijloace fixe (mașini de cusut).

Lista de prețuri se află afișată la sediul societății.

Licitația va avea loc în perioada 11—13 august 1992.
(3541)

l

.1
ARIPA DE VIS sub o geană de stea să vă pară viața în care | 

azi pășiți mină-n mină, inimă Ungă inimă, odată Cu unicul și\ • 
solemnul DA. rostit în fața altarului- Casă de piatră și copii fru-\ ? 
moși dorim tinerei familii Daniela și Istuan Csont ! I *

Redacția „Zori noi" |

-- ( 
II

FELICITĂRI

1ȚI DORIM din toată inima, dragă Melinda și Sorin, casă de 
piatră, noroc și fericire. Familiile Goantă si Cîslariu.

PENTRU Simcna ' " ' '
de piatră, mult noroc 
(3600).

PĂRINȚII urează 
fericirea lumii! (3600).

și Marius Sima, cu 
și fericire. Familiile

dragilor lor Simona

ocazia căsătoriei, casă 
Dobrițoiu și Șerbăneci.

și Marius Sima, toată

ANIVERSARI
ACUM, cind în cununa vieții prinzi a

fir, mama, tata, fratele Marius, urează iubitului lor Cristinel Cioa
ră, împlinirea tuturor aspirațiilor, fericire, sănătate și tradiționalul 
„La mulți ani!". (3599).

CU OCAZIA împlinirii vîrstei de 70 ani, fiicele Doina și Elena 
urează scumpului lor tată, Scorei Ion, un călduros „La mulți 
ani (3518).

14-a petală de tranda- lII
|

VINZARI
l

Liceul industrial 
Petroșani

ANGAJEAZĂ
—- instalator sanitar.

Societatea Comercială 
„SCAT« S. A.

Str. IVI. Eminescu 15

ANUNȚA.'
începerea unui nou curs de școlarizare în vederea 

obținerii permisului de conducere, categ. „B“ care cu
prinde :

— 30 ore practică auto
— 20 orc legislație rutieră
— 15 ore cunoașterea automobilului
— taxă școlarizare 9 000 lei plus benzina.
Ultima zi de înscriere 30 iulie 1992. (3582)

I Grupul Școlar Industrial |

V1ND urgent certificate proprietate, preț 120 000 lei buca’a 
(negociabil), la adresa : str. Vasile Alecsandri, bloc 41, sc. C, ap. 2, 
Vulcan, Petrik Erwin (scara de lingă florărie). (3580).

VlND Dacia 1310, 7 ani, din Ungaria. Relații: telefon 43893. 
(3578).

VlND vilă Petroșani, central, str. 22 Decembrie, nr. 11, trei 
camere, bucătărie, baie, garaj, 1 300 mp grădină, 16 000 dolari (lei), 
sau schimb proprietate cu similar în București. Vizitabil pină în 
data de 2 august, dată dupii care luați relații București, telefon 
330220, între orele 18—22. (3577).

VlND apartament patru camere, parchetat, ocupabil imediat. 
Informații la telefon 43129, Petroșani. (3586).

VlND teren arabil și pentru construcții în Petrila, zonă cen
trală. Adresați : telefon 43129. Preț negociabil. (3587).

VlND lemn construcție casă, nou, seîndură 3 mc. Str. Aleea 
Florilor, bloc 5, sc. VII, ap. 3, Petroșani (Dimitrov). (3585).

VlND lemn construcții pentru cabane. Adresați : Lonea, stra
da „Șoimilor", nr. 11. (3601).

VlND Dacia 1 300, preț negociabil, telefon 42169, după ora 15. 
(3559).

VlND apartament trei camere, Petroșani Nord, str. Republicii, 
bloc 65, ap. 37. (3594).

VlND apartament două camere Petroșani, str. Saturn, bloo 
1/26. Informații, după ora 16. (3591).

VlND xerox „Sharp" — 7 321, sigilat, format A 4, automat, 100 
buc./min. Telefon 935/70097. (3598).

DIVERSE
SOCIETATE comercială privată angajează director comercial, 

experiență comerț, salariul negociabil. Relații : telefon 43386. (3607).
ROG cumpărătorul mașinii Dacia 1 300 cu nr. 1 AR 8265, să 

sune urgent la telefon 409, 411 în orașul Pîncota, județul Arad, 
(3592). '

COLECTIVUL de Inițiativă al FDSN din Lupeni, anunță că 
luni, 27 iulie 1992 la ora 17, Ia Casa Pensionarilor din Lupeni, 
va avea loc ședința de constituire a Organizației FDSN pc oraș. 
(3596).

SCHIMBURI LOCUINȚE
SCIIIMB apartament trei camere Turceni, Gorj, cu similar 

Petroșani sau Vulcan. Telefon 935/70097. (3597).
SCHIMB avantajos casă colonie (curte, grădină, loc construcții), 

cu apartament 2—3 camere zonă centrală. Informații : Cuza Vodă 
46/2, după ora 11. (3570).

PIERDERI
PIERDUT certificat de absolvire a cursului de calificare în 

meseria de miner, pe numele Onu Mihai, eliberat de E. M. Dilja. 
11 declar nul. (3584). <

DECESE

Minier Petroșani
in perioada 17—25 august face înscrieri pentru 

următoarele locuri rămase neocupate !
1. LICEU CURS DE ZI — clasa a IX a :
— Matematica-fizică (română) — 1 I locuri
— Matematică fizică (maghiară) — 17 locuri
— Filologie (bilingvă)— 19 locuri
Examenul de admitere arc loc in perioada 31 august 

— 2 sePt. 1992.
2. LICEU CURS SER ĂL :
—. Pentru clasa a X-a (60 locuri) se primesc absol

venți ai școlii complementare de ucenici.
I entru clasa a Xl-a se primesc absolvenții clasei 

a X-a indiferent de profil.
La aceasta forma de invățămint nu se susține examen 

de admitere.
3. ȘCOALA POST LIGI Al A (TEHNICIAN DE PRO 

DUCȚJE) — 30 locuri.
Se înscriu absolvenți de liceu indiferent de profilul 

absolvit. (3536)

ECHIPA DE SIRVJCIU 
Secretar dc redacție

Ștefan CIMPOI 
Responsabil <lc număr 
Ilorațiti AEI XANDRI.SCU 

Corectura :
Emilia ACHIREI și Viorica FIRII I I SC U

0

SOȚIA Eugenia, fiul Mihai, nora Lcnuța, nepoții Ana—Marin 
ți Dănuț anunță cu adincă durere dispariția iubitului lor soț. 
Iută ți bunic

PICU MIRCEA
Corpul săli este depus în Petroșani, s(r. Buccgi, nr. 39 (lingă 

depoul CI R). (3603)

CUMNAȚII l’irvu Aurel și soția Aurelia, finii și nepoții Tăvii 
Sorin și Angcla, strănepoțelele Maria ți Diana din Petroșani re
gretă Profund dispariția fulgerătoare a dragului lor

PICU MIRCEA
Nu te vom uita niciodată. (3602)

COMEMORĂRI

AU 'TRECUT șase ani de Ia cruda despărțire de cea care a 
fo11 o minunată ființă

LUIZ.A MARCU
Soțul, copiii, nepoții nu te vor uita niciodată. (3579).

S A SCURS nn ah de lacrimi și durere de la trecerea în ne
ființa a scumpului nostru soț, tată și socru

IORDACIIE AUREL

SE ÎMPLINESC șase luni de la dispariția celei care a fost 
JUItCA CLEOPATR.A ANGELA

Amintirea ei va rămînc veșnic în inimile noastre. Fiul 
Iustini.tn. famili.i Radu V. Radu. (3606).

( olidianul dc opinii și infot m.itii al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este rralizul dc 

SOCIETATEA COMEKC 1AI '
„ZORI NOI" S.A. 

întiințală conform De
ciziei nr. 208, I 1 mi.1991 
a Profet lin ii județului 
II iinedoar a.

I )ii e< lor 
MIRCEA Bl JORI SCU

Malerialelc necoivand ifc și n< publicate 
nu se reslilnie. |{<-spoir,abilitatea morală 
și jui idilă asupra corei tiludiiiii dalelor 
cuprinse în niticme aparține, in excluși- 
vilale, autorilor.
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HOROSCOP
TEU

(23 iulie — 22 august)

Cheia succesului se află îrt 
mâini străine — înaintați cu pași 
mărunți 1

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Veți răsufla ușurat(ă), aflînd că 
indiscrețiile dv. au rămas neob
servate.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Răbufniri violente, pe fondul 
unei plictiseli datorate rutinei.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Deși ceî din Jur nu sînt de a- 
cord cu opiniile dv., vă aprobă 
fățarnic, sperînd să vă frîngeți 
singur(ă) gîtul.

SAGET/iTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu vă legați profund de per
soana cu care trăiți aventura de 
astăzi !

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Furnica pierde, la puncte. în 
fața dv...

VĂRSĂTOR
< (20 ianuarie — 18 februarie)

Vă veți impune punctul dc ve
dere, deși Cu un preț mult prea 
mare.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O vizită inopinată devine pre
ambulul unei idile...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Mică petrecere, în care sînteți 
„piesa de bază".

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Trăiți clipe de neuitat, într-o 
companie nu prea strălucită.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Sufletul dv. e împărțit întră 
dorința de a pleca și o iubire de 
care nu vă puteți despărți—

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Un eveniment nedorit vă blo
chează intre patru pereți.

Programul TV.
SIMBATA, 25 IULIE 1992

I
9,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul de la A la Z.

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

TOP, MINI-TOP.
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Ecran de vacanță. DESENE 

ANIMATE.
14.45 Magazin cinematografic.
15.45 Al doilea război mondial.
16,15 Trei din zece pentru un 

show.
17,25 Buletin olimpic.

'17,35 Gongl
18,05 Mapamond.
18,35 Telecnciclopcdia.
19.20 Film serial. TWÎN PEAKS. 

Episodul 10.
20,"0 Actualități.
20,55 .Tocurile olimpice dc vară, 

1992. Ceremonia de deschi
dere. Transmisiune directă 
de la Barcelona.

0,10 Actualități.
0,25 1 ilm serial. EU SPIONEZ.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolac Balccscu nr. 2 
Telefoane : 41662 (dircc (or-rcdacfor șef)!
15972 (director exeiutiv-administialiv di
fuzare) ; 1166.’, 12 161 (secții).

★
TIPARUL: Tipografia Petroșani, slr.

Nicolac Bălcescu nr, 2. Telefon 413G5.


