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0 „descoperire” științifică
Cred că s-au amuzat copios 

minerii .și preparatorii noștri cind 
au aflat, din presa centrală, cum 
a devenit cărbunele din portul 
Constanța deosebit de periculos 
pentru că „după ce a acumulat 
căldură o vară întreagă acum ia 
foc în diferite puncte”. Cei care 
au descoperit această proprietate 
a cărbunelui (AM Press) de a

acumula căldură in timpul verii 
pot candida la un „Nobel”, pen
tru fizică ți chimic la un loc. 
După contribuția lor științifică, 

cărbunele poate să-și îmbunătă
țească puterea calorifică în timpul 
verii, la soare, ceea ce ar fi ne
maipomenit de rentabil. Ieftin, 
ca braga! (T.M.)

l’înă la noi dispoziții...
Mai multe trenuri de persoane care făceau curse locale pe 

£ui. lijJJctioșapL.— 1,'ipeni. Petroșani — Baril ș.a. sini anulate 
„Oină la noi de poziț i". <m FUOiAuumță conduc t-.: sluțim CI R 

Lu-a°cMăior1. fiind așadar n-rentabile- Cam UrAu p. luată ace-islâ 
ni.i'Ură dar, oricum, mai bine mai urzici ••

Nedumerire
îăcindu-ne ecoul nedumeririi 

trai multor persoane din clien
tela Cooperativei meșteșugărești 

„Straja” Lupeni și chiar a unor 
membri cooperatori, dorim să 
adresăm o întrebare conducerii 
acesteia. Oare de ce plata pen
tru manoperă se face după mo
dul de antecalculație pe ora de 
lucru și nu in funcție de catego
ria Incitării respective?

Sîntem și noi do acord că acest 
mod de calculare a manoperei 
este foarte nepotrivit, fivînd în 
vedere că acesta nu este cel mal 
fericit procedeu, dind naștere 
foarte multor dispute șl inter
pretări. Mai ales că sîntem in
formați că acest procedeu nu se 
mai practică nicăieri în Româ
nia. (T.V.)

Scumpiri previzibile
S vor majora, înccpînd din prima decadă a lunii noiembrie 

19*>2. tarifele de călătorie pe CFR, ca urmare a scumpirii carbu
ranților. Era de prevăzut. Ceea ce încă nu putem prevedea este 
proporți i majorărilor. Navetiștii d.n rețeaua CFR își fac griji 
pentru anul 1993, mult mai mari decit tavimolriștii. Oare despre 
ce tarife v.i fi vorba? -*■

Apel umanitar
Subfiliala de Cruce Roșie Pe

troșani, împreuna cu Asociația 
de sprijin a handicapaților „Li- 
beitatca’1 Valea Jiului lansează 
lin călduros apel către toate so
cietățile comerciale cu capital de 
stat și privat, către persoane par
ticulare, pentru a face donații in 
obiecte de îmbrăcăminte, rechi
zite Școlare, dulciuri, obiecte rle 
încălțăminte și alic obiecte de

folosință personală, in vederea 
ajutorării copiilor orfani și han
dicapați din Republica Moldova. 
Donațiile se vor depune la sediul 
■Subfilialei de Cruce Roșie (slr. 
Republicii, intrarea din spate a 
blocului 67, lingăi Banca Comer
ciala RomâriS), zilnic, înccpînd 
de luni, 2 noiembrie, intri orele 
8-16.

Președintele tării 
a depus 

Jurămîntul
I
I

4 PAGINI — 10 I EI

în pagina a 2-a
Programul IV 

săpiămînai •l

S-a desfășurat ieri, în fața camerelor reunite ale noului P ir- 
lament. solemnitatea depun rii juix.mintului de credință de către 
președintele loji Ilirscu. A avut loc, cum se spune în popor, actul 
d mocratic și creștinesc de „sfințire în scaun" a celui carp in a- 
ccastă toamna agitată a cîștigat prezidențialele. „Fie intr-un ceis 
bun - - sa zicem în ^încl cu milioanele de alegători care i-au 
acordat sufragiile, știind că țara are mare nevoie de o .strategie 
a cum ignii și echilibrului, dp înț'l'gere a tuturor forțelor care 
s-au avin.at în viața politica, de stabilitate în ex cutarea reformei 
și. nu în ultimul rind.’de o reală si umană protecție socială. Cu 
acela i pre ed'nte am traversat aproape trei ani în această con
fuză perioada si tot cn el ne este dat să ne purtăm crucea în 
spat? în urm’itm j patru ani. pe carc-i doi im mai limpezi și mai 
prosperi. Nu ne facem iluzii, dar nici speranțele nu ni l risipim.

Și de această dată, preșt dintele țării știe că nu va fi ușor. 
Reforma trav rseaz.â perioade de criză iar prețul pe cnrc-1 pl î 
tește pentru fiecare etapă este criza in'-ăși. Fără acest preț. f . ă 
convul'ii -nimeni nu scapă de anacronismele economic-' și sociale 
acumulate timp îndelungat cărora, din păcate, li s-nu adam t 
neașteptat do repede anacronismele postrevoluționare, pe ca-< 
nu le bănuiam la finele anului 1989. Nu va fi ușor, d.ir cu în< - 
legere. șl cumpătare procesul de închegare a un i societăți bim 
organizate poate să fie grăbit, pentru a scurta din suferințele a’- 
tuale și cel puțin pentru ca generațiile viitoare să cunoască, n - 
mijlocit și cu un ceas mai devreme, traiul civilizat.

Interesul opiniei publice este îndreptat acum spre următan 
rea mișcare politică: constituirea guvernului. De urgența cu car 
executivul își va intra în atribuțiuni depind multe „amanun 
ale vieții noastre, cele mai îngrijorătoare gînduri fiind îndreptate 
spre iarna in pragul căreia ne aflăm. După o vară fi rbinte si 
o toamnă agitată — anotimpuri matcate de alegeri — n-_ aștep
tăm la o iarna grea, geroasă...

Ion Ml STATA
_ _ _______'

16 decembrie * nou! termen 
în procesul autoturismelor

In termenul din 21 octombrie 
1992, Curtea Supremă — Secția 
Contecios Administrativ — a 
decis un nou termen de judeca
tă, la 1G decembrie a.c., cînd 
după ce va primi de la CEC si
tuația reală, la zi, a personalului 
care a achitat contravaloarea au
toturismului Dacia 1300 Standard 
și nu și-a scos sumele depuse, 
va pronunța decizia de revizui
re. Guvernul și-a prezentat punc
tul de vedere chiar in momentul 
deschiderii ședinței publice, de- 
punînd adresa nr. 15 B/931/1992

prin care continuă să-și susțină 
argumentele S-a considerat opor
tun să se aștepte formarea nou
lui Guvern, care va apare în rolul 
de pîrît, iar actualului Parlament 
i se va înmina o nouă petiție 
din partea APCA.

In legătură cu înscrierile în 
Asociație, acestea continuă, și vă 
putem oferi datele necesare, atit 
pentru vechii membri, cit și 
pentru cei care doresc să devină 
asociați.

Dorel NEAMȚU
***************

EVENIMENT|---------
Premieră la Tea Ir; H

„I. 1). Sîrbu”
ț Astăzi, de la ma 18. ia Teatrul 
l Drarmatic II). Sîrbu din Petro 
j șani se va consuma un eveni

ment inedit: premiera piesei lui 
Marin Sorcscu „Bătăi in pluș”

i (Există nervi). înaintea pre
1 micrci, de la ora 17 va avea Iov 
[vernisajul expoziției de sculptura, 

realizată de Tiberitl Kelcmen și

i Marcel Zeicll, și organizată tic 
Fundația Culturală 1.1). Sîrbu.

****»**»*«M4MUUit*ll*M»***»**
> trccutc. am înserțit pe teren o co- 
|. c^ntrol din paașul Vulcan, alcă

tuita c ,n locotenent Ioan Gîndca de 
la Poliția economică .șl d-na Teofilia Ia- 
cob, inspector control comercial la Primă
ria orașului. Vă prezentăm „filmul" și re
zultatele anchetei.

Primul magazin „vizitat" a fost alimen
tara nr. 28 a S.C. UNIC S.A. Aici, în 
lipsa șefului de unitate (plecat după 
marfă la Gorj), v inz.atoarele au pus la 
dispoziția organelor de control toate ac
tele cerute. Vcrificindii-se intrările pc lu
nile septembric-octombric, prețurile și 
termenul de valabilitate al mărfurilor ex
puse, am constatat că nu s-au semnalat 
nici un fel dc abateri. Gu aceleași rezul
tate, s-a desfășurat și ancheta la magazi
nele 15 și 10, ale acelorași societăți chiar 
dacă prezența la vinzarc a unor produse 
de același fel la prețuri diferite a iscat 
linele discuții, pîna l.i realizarea „conscn 
suini de opinie".

Mai multe probleme au ridicat maga
zinele societăților particulare vizitate, un
de patronii au lipsit cu dcsUvirșire, nc- 
liisînd la indcmîna vînz itoarelor nici un 
fel dc acte doveditoare asupra provenien
ței mărfurilor, a prețurilor și c.ililUții, ca 
să nu m.d vorbim de cele doveditoare alo 
existenței în sine a societății. In aceste 
circumstanțe, legea este deosebit dc dras
tică, nicrgînd pîna la închiderea unității 
și confiscarea niârfiii dor expuse. Dar la
tă citeva exemple:

• In spațiul SG. NOVA IMPEX S.R.Tv. 
cti .edilii în J’ctro ..mi se vindeau înghe
țată și portocale. I.ii.itii „din scurt" de 
orgiinele dc «inti ol, vînzutoijrea Scb, s- 
tcn.y Carmen n a pulul prezenta nici re 
țela de pi 'p.u.ir,. a înghețatei. n 'i 
avizul <1 ■ iuti a r c p e n l r u

c:
ca
B

portocale. • Da societatea „SOCI", despre 
care vinzatoareu nu știi nici macin da
că este sau nu societate, un afiș avei- , 
zvaza că „Nu se st rvcsc băuturi alcool.ar 
decit pentru acasă", chiar dacii sub aecs 
ta, cîțiva clienți savurau „la deț" gir tul 
rachiului. După tejghea, vinzatoareu spă
lă pe jos. Odata cu venirea noastra s- < 
grăbit să se spele pe miini. tocmai in 
ibricul de cafea. Poftim igienă1 „Acte ' 
Numai șefa știe de ele. Dar nu e aici" 
• Singurul patron „de cuvint" a tir t 
domnul Naște, de la „Jiul Comiliinmit 
S.R.L." care a dovedit ca c un conici c; ml 
adevărat. Chiar daca doamna I inc I.iici.i 
(vinzatoaix) mai incurcu uneori... sticlele!

Haos si dezordine. Iată in numai (hu.i 
cuvinte, Iclui in care se fac serviciile și 
comerțul iu GOOP STRAJA SA l.iipcii . 
mai exact la unitățile din V ulcan. Doimi 
na Șolca Iuha (frizer) și domnul l.nb.i i 
Nicolae (depan tor), din lipsa de ocu
pație, jucau... table. întrebați caie este 
de fapt, statutul dinșilor. răspunsul 
venit simplu, impertubabil. „Noi sîntem 
ai nimănui! Nu știm care este modul nos
tru de plata, nu știm cine și cum ne pla 
tește, nu știm cc și cum lucrăm. Știm 
doar că aparținem de cooperativa „Stri 
ja“. Dar pe cei de acolo, din conduci r 
nu l-am văzut pinii acum, să vina <ă n • 
spună ce și cum sa facem. Așa ca Ac 
lași răspuns comic, cu iz caragmlcse. d 
primim și de la tapițeriil lovan Danul 
care știe doar ca funcționează pe baza 
deciziei 8 a Guvernului. Alit și nimic m i 
mult. Deși nedumeririle sint mari și mul 
te.

In această ambianță ne-am despărțit 
de comisia de control, care s-a „rupt" din 
motive de... Ierni nare a programului le 
luci u.

Tibet iu VIN | AN
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& BOGATĂ, ELEGANȚĂ

Comerț /a niveU exigențelor 
occidentale !

ULTIMA ORĂ Nmi în Valea imiui !
• Texaco. pentru autoturismul 

dumneavoastră, prin intermediul 
firmei „Lucoris'."

\ irizare „cu gros", cu adaos 
< omercial de 7 la sula, și „en 
dctail", cu adaos comercial de 
-0 la suta. I’reț accesibil.

Siguranța autoturismului și a 
n avoastra la colan, depinde 

> de uleiul „TLXACO”, comer- 
iahz.it de firma „Lucoris” SRL 
ii I etroșani.

>i dumneavoastră puteți deveni 
Partenerul de afaceri ai firmei 
,.i.l COR1S” din Petroșani. „LU- 
LUitlS” ca oferă o gama larga de 
produse, pentru toate gusturile. 
,X* COK1S" — un magazin al 
uluror! Adresa firmei este l’E- 

1KUSAM. BDl L 1 DECEMBRIE 
(fost K. publirii). I.A PARIERLL 
BLOCILlI 95. \ IS A MS DE 

AllCl L CENTRAL. Telefon 
-: 5 15772.

Horațiu Al I X ANDRLSl U

LUNI 2 NOIEMBRIE

14,00 Aciua ituți.
.».Iu Calend s ul zilei.
1 1.20 Woridnet Usia.

" Avanpremiera săptămînii. 
I.|,4U ’l mere talente.
t'.uO Cheia succesului.
'.'■/IO Confluențe.
1 ,u0 Actualități.

_jj Emisiune in limba maghiară
18.. .5 l ro Patria.
19,4u Desene animate.
2 0 Actualități.
' ,.k> Sport.

Ij I ezalir.
: D Studioul economic.
I.lo teatru TA. HLNKIC IV. 

la /Actualități.

M ARJT, 3 NOIEMBRIE

*u Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Te.ematinal.

J'7.vO Aituahlați.
10,Iu Calendarul zilei.
10,20 I A E inlcrnacional.
12.1 i (>r.i de ni izică.
l l.i'O Interferențe.
i.l.JO Muzica pentru parii.ț;
14.UU A, t'aIitați.
14.15 Avanp r-micra TV.
14.55 I Teiinivcrsitai ia.
1 5. ! ») Telr / oală.
la. Io < <>n’. ii I ulri-magazin 
1640 Artu.i'ilați.
U'i.-la Reper»' transilvane.
17.15 Izvoare someșr-ne.
17,40 dul prieteni!
18.. 15 D‘- ziua Poliției,
IR !•> lludiouî economic.
19.30 Des» ne animale.

' o.oo (n,dilați.
o >5 -port.
0.42> Tel/ inemateca. FRATELE 

MEU n \NDITUL. (SUA). 
Cultura în Iunie.
Mici Or» vital Vasile Șeicaru. 

' ’ ■ a Actualități.
i t A iața spirituală.

MIERCL RI, 4 NOIEMBRIE

7,00 P ogiamul Televiziunii Na. 
ționale din Republica Mol
dova Te «matinal.

10,00 Actualități
10,19 Calendarul zilei.

Firma „Lucoris" lrupex SRL 
vâ oferă, cu vinzarc „en gros" și 
„en deta.lle".

• „Cream Cooier". coctail slab 
alcoolizat, din zmeură, fabricație 
olandeză (llo al Dulcii). O bău
tură reconfortanta recomandată 
mai ales tinerilor.

• Dulciuri produse de firma 
„U-iker" — 25 de sortimente de 
ciocolată, napolitane, biscuiți.

Pentru aceste produse, adaosul 
comercial este de pină la 10 la 
suta!! Kuiuai 10 la sută!

• Se oferă, de asemenea, la 
cele mai avantajoase prețuri, cu

Un cadou inegalabil puteți alege, pentru cei dragi, cu spriji
nul iiiniei „LUCORIS".

• Pahare din sticlă .și cristal
• Servicii de masă
• Porțcl. nuri
• Obiecte din sticlă și, in perspectiva apropiată. oLkcte de 

uz casnic din in.>x.

10.20 Film serial. MARC Șl SO- 
1’HIE. Episodul 16.

11.15 Li Sept. R< porter special.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13,3» Biserica din adincuri.
1-1,00 Actualități.
14.15 Magazin agricol.
14,45 Avanpremiera TV.
14.50 Preunive-sitaria.
15,25 Teleșcoală.
15.55 Tineri interpreți de muzică 

populară.
16.20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Pronocxpres.
17,00 Actualități.
17,05 15, 16 17, 18.
17.30 Studioul economic.
17.55 FOTBAI Steaua — Aarlius 

(Danemarca), meci retur In 
cupa Cupelor.

Săptămîna 2-8 noiembrie
49,55 FOTBAL: Oiympiquc Mar- 

seille — Dinamo, meci re- 
tur in Cupa Campioni,or Eu
ropeni.

21,50 Actualități.
22,25 Film serial. MAMA LUCIA
23.20 Universul cunoașterii.
23.45 Actualități.

JOI, 5 NOIEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na- 
ț'onale din Republica Mol
dova. Te.ematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei. ,
16.20 Worldnet Usia.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
(3,30 Jnzz-magazin.
14,00 Actualități.
(4.15 Avanpremiera TV.
(4,20 Tradiții.
14.45 Prcuni versltarln.
|5,3o Telețcoalâ.
18.00 Muzica pentru toți.
|«.30 Forum.
tî.W) Actualitâll
17,05 Repere moldave.
• 7.35 Drumuri In memoria. 

adaos comercial de pînâ la 5 
Ia sută. Whisky și vodcă de fa- * 1 11 
bricație olandeza, lichioruri de 
banane și de mere.

23,20 Actualii-di.
23.35 Intilni ca de li miezul 

nopții.

SI MBA’I'A, 7 N( HEMBH1E

'1,00 Buna dimineața!
9,30 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
I o, 10 A la-baia porto, ala!
11.05 ( Iipa și eternitate.
11.55 ll inelarii spirituale.
12.25 Ora de muzică.
13,23 7X7.
13.55 FOTBAL: Gloria - R.ipiq.
15,50 Actualități.
ț'i.wU I.Țpii/’" P ’dru viu.;,.
18 ografic.

.moțul.
J!»,(|<) ( intcecle melc, dorurile 

melc. Melodii populare.
19,15 Teici nciclopcdia.
20,00 A< I li.dilați.
21.35 S.ipt.imin.1 sportivă.
211.35 1 i.m. serial. TU IN PLÂNS.
21,.>5 l nora le place... hazul! 

Cabaret SR L.
23,10 A< lualitați.
3.1.25 Film ailislic. CERCI I. PA 

SIUN11.OR (I r.inl.i — Ita
lia, I98>).

DUMIX’IU \, 8 \< ilEMBRIE

8.30 Hună dimineața!
9.30 A hracadabi a!

J0 25 Film artistic in serial. AC. 
IR I, BIM — URECHE 
NEAGRA. Episodul 5.

10.!4) Aclualit.il i.
11 ,i'0 I amină din lumină.
L’.tMi \ iula satuhd
l.t ui ( intecelo Ian ului. < Intr- 

cele neamului nostru.
14.00 Actualități.
14.10 Atlas
1 4,30 A ideo magazin
1H.05 Știința și imaginație
18.35 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. DAI.LAS.
20.00 A. lualitați.
20.35 Film artistic. DR TF.RROR 

SI GROZĂVIILE SALE.'
22 25 Duminica sportivă.
22,45 Diamond Auards Festival 

1987 (II).
23,25 Aclualilați.
23 40 Maeștrii lealruhii românesc 

0,40 închiderea pi ^gramului.

• lin produs oferit cu adaos i 
comercial de maximum 5 la sută 
este și cafeaua.

• „Lip o is Imp' x ' SRI, iși pro
pune sa lie, astfel, cel mai bun 
prieten al lui Moș Crăciun, pen
tru sfirșitul acestui an. Nu pier- 
d< ți o i.’ia de a cumpără produ
sele oferite la prețuri deosebit 
rle scăzute de Societatea comer
cială „I itcoris Impi x SRL" din 
Petroșani!

18,oO Tcie-discîil mu/i ii populare.
111,20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19,.10  Desene anin .ite.
20,00 Actualii.iți.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DAI.LAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Dosarele istoi ici.
22,30 Pagini de mare popularitate 

interpr» tate la nai de Da- 
mian laica.

22,15 Reporter '92.
23,19 Actualități.
23,3'0 Stadion.

VINERI 6 twoinxTinit?

7 00 Program'»! T» lcviziunii K-> 
ționalt din R.'publk" 
dova. Te.em.itmat.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Viața spirituală.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,uO Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
44.20 Mondo-muzica.
14.40 Reflector
15.10 Microrecita), Marina Mirea.
15,25 Preuniversitai ia.
16,00 l imba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 'Tragerea I oto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germană,
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional.
19.00 Viața parlamentară.
49.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL

FAMILIA HOWARD.
91.45 Studioul muzicii ușoare.
92.15 Gong!
92.45 Top 10.

NICI O GOSPODINA, FAR A A FI CUMPĂRĂTOR PERMA
NENT AL FIRMEI „LUCORIS 1MPE.X S.lt.L." Peti >- ni. 

PREȚURI AVANTAJOASE! CALITATE!
UN AJUTOR DE NlilNLOCUIT PENTRU FIECARE AMI

LI E — FIRMA LUCORIS !

CLASAMENT.

1. Ithi’.hm Is A l.n'ei — 
SNA1’; 2. Who Is It MICII AEL 
JACK^ON; 3. Exc-y'.ime U'e/ 
l om h — M AGGIE IIEH.LY , 4. 
Ș ..lu'i c A Womaa (r. mix '92) — 
HAD BOYS Bl.UE; j. Magic 
1 i K-nd — -' I NJ.IMI I ED; 6. it's 
Alv J.i.e — DR. ALHAN, 7 llaz- 
r.id — RICARI) MARX, 8. Bru
ta _ CAN1NO; 9. Breakout — 
hmmv . , ' ■>

!..! I. . Long) ÎNNi.R CIRCI E.
ȘTIRI, INFORMAȚI).
• Satpti'imina vnloar.. — de 

„Lăsata S' cuiului*... — vor li 
pr< zenți in Valea Jiului cit.iv.i 
dintre realizatorii de la „Rad o 
în bliic-.je.ins“. România Tine
ret: Sorm Cai ac.'egh i, flcnrge E- 
nache și probabil și Olții.

• In zilele di 11- 15 noiem
brie a.c. — deci c ■ l pc?t< do
ua săptâmini. va a\< a loc cea 
de-a 20 a ediție jiibiiia.-ă a Fes- 
t.valului de intiz.iră u-oarâ „Cin- 
tccid Admcuhii“ ce se va des
fășură la Casa de UuKtiră a 
Sindicatelor J’etro'-.mi. Printre 
invitați; Madalina Man”!c, Jean 
Constantin. Mihai Ca nstantincs- 
i ii Prezentatorul fcMivaliifiii va 
fi Oițasian Ursul» seu. '•'e așteap
tă spon-orii! • llllimnt LI* il 
irlandezului Sinr.id O’Connor, 
„Am I Noi Yonr Gi i", apamt 
la casa de discuri ( liiys.ile, eș
ti- o combinație in’.ii gop și |.>zz. 
• 1 a C osia Mi sa (< .diforma) a 
avut loc „Blu< s Mos,c Festival". 
Printre p.u tieip.inl i, Cartos San- 
tan.i. B B. Ring, Dr Jolin. •
SiizaniK.’ VilJ.'i a r.-.li /.O un nou
disc I.P. âpai ut m : s»'p| H."
Este vorba di-»pi ..Uiumul no
90 F". un di-.c i. dă m.i-.ui. i a
parii.iții de abai d a'< a tiii<o
stiluri si expresi muzicale vi- 
riatc. • Recent Bob Dy lan 
aniversat 30 de ani d»’ a« t v it.- 
te muzicala. Printre invitații să . 
Sincad O’Connor. Lou Reci1. 
Eric ( laplon, Georgc Ilari ison. 
Tr.iey Uli.tpman. Bob Dylan at e 
51 de ani. Primul sau disc (cai e 
ii poartă numele) a apărut in 
1960. iar ultimul <a( 3-1h.it). 
„Undei- Tiu Red Sk'* In l!»0.

Gei.U TUfU

iahz.it
Aclualit.il
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S.C. AGROCOM S.A. Petroșani
0 firmă pentru liniștea naastră

I

Pentru iarnă nu sînt probleme

m : >i:t. Ea se cxt n te. p; in rețc ua proprie, in primul rind. dar 
mai .de^ piin obii tul activității. in toate localitățile Văii Jiului 
tind specializată in aprovizionarea populației cu legume si frii'- 

Cu dt-a cuvin'e. specializată intr-un domeniu de mare im- 
i r’.. n' i pentru fie-.-.ir. dintre noi. caei trebuie sa recunoaștem 
ca in c ndi’ile prezente ale societății noastre. consumul de bază

■ I f • aii - este as virat de legumele si fructele existente și 
mai nu'.in de produsele din '.vn al căror preț a luat-o ii | 
mult incinta p >s:i; lit. țdor noastre. In rețeaua proprie a AGRA- ■ 
< « »M. ‘ r-'i ,n ■ ,i 26 d- unități de profil. care n i trebuie con
fund. ite ;u >•, ]. IhIu? unități, de același projil. ce aparțin de alte

r. mei-i.d • Prin urmare, nu f ate aprozare! din Valea 
J ;>! ;j i irtin 1 AGROCOM <1 i a 1 același Obiect de activi-

A t lac'u s'e dovedit .i do faptul că AGROCOM are 
or- • r..1j| rir:U m.ri diversjfi .it decit s.mpl.i de fac, re a pro.1i - 

■’ nuia, rite. AGROCOM lucrează _< n gr<>ss“ si „en dctaille".
■ n ;■ H.zi'ul propr'u din Is.-reni. prm Secția de semiindnstric

pr. ■ mn i p; n unitățile ap.irțin.itoai a cum ne
• i-.-., r: i -i i >rn‘ 'i.c I! ■ toiu. directoarea societății, perim-

Este știut faptul ca o societa
te cum rdaia cie profilul AGRO
COM Petroșani funcții ne..za in 
plin aproape tot parcursul anu
lui, cu deosebire pe perioa
da anotimpului cald, cind sezo
nul de legume-fruct' ofr.ru mari 
posibilități de manevij. Societa
tea Comerciala IGROCOM Pe
troșani este o societate ca
re se respectă, compusa si con
dusă de oameni gospodari, care 
s-au îngrijit ca și pe parcursul 
iernii, cind nu m i este sezon 
de legume și fructe, p rsonabd 
societății să aibă de lucru. jar 
noi, populația, să ,,vcm legume 
și fructe in staie proaspătă, men

ținut'' prin rădaniile celor pes
te 1H0 cie oameni.

In perioada actuală, o mare 
atenție la nivelul AGROCOM a 
fost acordata insilozarilor de 
toamnă in ideea de a benefic a 
cu toții de suficiente legume.

După cum ne spuneau domnii 
Amza și Nitul- te. de la depozi
tul Isironi, in celulele de con
servare ale acestui depozit se 
află in-ilozate următoarele can
tități de produse: 500 tone car
tofi (la care se vor mai adău
ga încă 500 tone); 250 tone cea
pă; 100 tone rădăcinoase; 200 
tone mere, precum și importan

te cantități de lasolc m ,,tă, de 
varză și de alte asemenea p-ro
ti use ce vor I; oferite populației 
în perioada de iarnă. E-.iGă cer
titudinea că a-este caiVi ți, la 
care se adam'.i și c. le pregăti
te ele secția d ■ semiin lottcie I,i- 
vezeni, vor fi supliment.i c. in 
așa fel incit să nu existe pro
bleme pe tot parcursul rnii. 
Condițiile de insilozare < feri
te de depozita! d:n [sci m sint 
dintre ceh mai bune, iar in pe
rioada de toamna, aici an fost 
efectuate, ca in fiecare m igie
nizări. z.Uf raveli și alte ome
nea lucrări in scopul n.en merii 
unei stări dc igienă irepro abile.

I

i fruct. la-.

1 fî • tr n • ■ -re . ■ ■ meni a di piața, prin cir- trvi- m u toții.
:n.ij n»uri m 2'1 mii miri, a m-umnat și pentru

\ C r • A OM ‘ ■ ?! .< ti .• ' 1 '. ' ie distorsionată, in anii lin urmă.
î ' ’r 1 »ir i» -.! > j r !t 1 < lin-a .'biectnl pi in- ipal ,,1 ac-

:i ■t i». ACK â ) I utâ si o activitate de di sface-
■ r ■•î.rsi* r- m: . ') nt.iri . atit în idec i <lc a spori gradul

r i. i 1 1 rnț. i .- i i i)pn!rn a a ‘.i'.mr.i populației o mai
îf'.îr = t.:(p in ji-n\ i ■ nu c In în * 1 firesc, e.mia produso-

7 ’■ < rit H’ ■ - ’ -1 • . i i rit i-_ tt ■ n< \ o Jt• re'. Ici proprii.
■ i ' . ni'-i ’.n ’î •ti< ’•nta in a • >f< i i a-J fel ilo prorl i-

i n i of i a i ;>ri -a>c ’t u i corn: inie -a c«i[>it >1
il. vili - t ■ I ’ iror c d-.r : • sint in i-s.di in des-

Lisuise ficprii și furnizori

t' p ■ i' ,v,
Pusa tn •

• mi grej o-’
, r i, t-a •

< ;nt >C< >M Per >
■ i . :r i p'. n’. i 
pair •• 
astf<
i or-

ij
fi.- LiLi

»»:.•> fi 
ic/t îvâ

a plldi 
miji ac !'■ de *' -,n ‘ 

Comerciala A- 
lu al 

unui
.ani și-4 

a - i |. n: i formarea 
auto propriu. sperindu-.1 
,ț-a-rvi I" pi oprii dt a se 
a in labirintil pri 1 ari !< r 
(' .insport. In m iin-nl'i! 
părerii a lb > l AG I ') 
, <t»a la 20 de niijlon '• 
diferite tonaje, parc <e 
to.iti probi m< li legate

dc idile.'rea
im țară,

In mod nurm d, 
lata Innd siiuați.i 

tr»>r,mt ‘.a -i , 
timp, o reții i
li in.! i. caro
' ' un'-.i a
-v m.irl.i n

i’r.ii iji.il»^'n.zoi i
C.riiil .mi societăți omilii.".' 
profil din jml J,. I).,|| Arări
Rilior. Gm ,-.n. Har diil.i. pri'ytm 
vi din localitățile județului Hu
nedoara.

cantităților de mar
in '/.dea Jiului.

AGROCOM.
Vfui Jiului, a 

org nizrzi , in scurt 
le fm n zori bine 
-a po.it i pr< zcid.i 

i mur u ii cantităților 
' sare V-di Jiului.

ai AGllO- 
'■Ir* «4 - s ;...c i, Unil-itva ele legume fructe Vulcan. Conducătorul

— Marcel Dinescii. Mărfuri de sezon, 
mărfuri dc calitate. Comerț de inlimpinare, comerț civil,zat. 
enti la selectă.

formației
mărfuri complementare, 

cli

5X Nu uitați !

REȚINEȚI 1
• Socieiatea comei i;d;i AGRO

COM Petroșani dispune, in orice
moment, dc suficiente c.intitâți 

di legume și fructe, pentru a rea
liza iii \ .dea Jiului o ajlim. uio- 
nare buna a populației c.; astfel 
de produse!

• AGROCOM oferă tuturor so
cietăților comerciale, de sfat sau 
pi ivaztizatc, orice cantitate de 
legume și fructe, comandată pe 
bază dc relații directe!

• Pentru sezonul de ianu: prin 
ser ția <><■ sper ialilatc dc la Li-
vezeni AGROCOM oferă tutu

ror celor interesați mari ranfi- 
tați de m .leaturi asortate, varză 
murală și diverse tipuri dc ră
coritoare, la cele mai avantajoase 
prețuri!

4 AGROCOM Petroșani prac
tica .idaosuri cmnerciale dintre 
cele mai mici!

• \ roti să ilev »iți pai ii nrrul 
AGROl OM? Este suinii d doar 
să va adresați firmei!

PRIVA TIZ ARE A

< oncurenfa este 
„neperîs<ibiki“ 
t.'ti doamna directoare Cornelia

fcretoiu o femeie energii a și ho- 
tă-îfă, o „concur-nta” la nivelul 
id'ilor esfc greu de înti elinul 
„Firma .i acumulat experiență i 
beneficii și doar p.u ti-ularii. pr 
ici — pe colo, care nu ,int in- 
pra fiți dc ne i o lege (in iii iara, 
in.n ..-'iiipe'<puțin din prețuri, 
la ind din ml n ind â lei kg, 
inii o di plita o marele colos 

'.GI.’OCOM ' «Imurile d<’
«ailofi. n ere, ulii inoa--< , (ro
di o . miindusL iaazatc sjnt prm
< ipalii fm nizoi i do I ani. iar ' <•>. 
Ioana auto este zilnii1 pe rută, 
în < iinp prm jurlele. rlupa <f e 
n< esare. Pentru noi, con, urența 
t te binevenita și. in aielași timp, 
'tinmlativa. Avem o privii „ne- 
pcrisabila” rr.tipr.i comerWdui și 
vom li principala piață de des
facere a produselor în care sin-
• rm speti.dizați să le cmtr.ic
• am să Ic jn e;imbal;>ni ți sa |p 
vindem".

*X%

ton Nițt.lele, 1’on‘f mtin Sl in, Ion l’icolea ă (șefi depozit) 
și foi mâți,i dc lucru care „Intri ținu" ciritihiția mărfurilor și a 
iml alajrl'ir, Gheorgliița Neaeșu, t,l n.. Bfi.i, M.u i.i Sofrona Ma- 

i i< i< a lonlțA, Gluzrla Siabo, Joia Pintiș. Irin.i Szal o prr um și 
sortatul ii, mcianicii sint la datorie zi di zi, indiferent de i-ezon. 
Pentru ca si z.onlil comei țului n lr.. fiecare zi.

• AGROCOM Petroșani, pune 
zilnic, la dispoziția cetățenilor din 
Valea Jiului, la cele mai avan
tajoase prețuri, mari cantități <le 
legume și fructe in stare proas 
pală!

• Iii fiecare zi. unitățile AGRO
COM Petroșani, din toată V alea 
Jiului va stau la dispoziție, intre 
orele H—20, olermdu-va cele mai 
diverse sortimente de legume și 
fructe!

• ( i le 
generale 
mai mic
la unității*

ma? avantajoase prețuri, 
dc adaosul comercial 

practicat, găsiți numai 
AGROl OM!

• Numai in unitățile comer
ciale ale AGROl OM găsiți le
gume și fructe in stare proaspătă 
și in condiții de igienă irepro
șabile.

• Bună servire, profesionalism 
și solicilitudine se intilnesc 
toate unitățile cc aparțin 
AGROCOM Petroșani.

in 
dv

Angajăm muncitori ne<alifîc3ț), 
dc profetință bărbați pentru 
intim i sezoniere — soi tare, pra- 
ambalare legume-fructe, Di pozit 
Iscroni; telefon 042163 sau 542442,

D, .i la nivi lul AGI:<h.'OW! nu 
se vorbești in despre marea 
privatizare intr-o perioada apro-i 
piala, totuși. ndnet r> i ro<iie- 
taiij nu a n mifestat nici o re
ticența fața de voința unor lu
cratori cone r, i.di din rețeaua 

proprie dc a trece Ia lina «Jin 
formele de ptivati arc aprobate 
de guvern. Astfel, cea nvaf rus- 
pin lila forma dc privatizare, r» 
dc altfel [ieste tot in domeniiil 
comercial, este locația de ges 
Imn ■ formă care a prins și la 
.\<J!()COM, ba' thiai a dat 
rezultate îmbucurătoare.

Spre exemplu, clin c. Ic 26 de. 
unități aparținătoare, II sint de 
mai miliții Vreme in locație di 
gestiune <1 trebuie spus faptul 
ca toate acestea sint i rdnbdu 
și fum ționcază în bum condi
ții, rcahzind importau c beneli- 
eii.

Dc altfel, și Ia nivelul înlrcpil 
societăți, problema’ beneficiile» 
nu se pune deoarece societatea 
este rentabila, în ciuda tuturor 
majorărilor de prețuri. De alifii, 
cifra de d< sf.ici re rt soci, tații a 
ajuns Ta O medie CC se menține 
in jurul a 10 milioane bn lunar, 
cifră ce se realizează doar eu 
180 de persoane ce compun a- 
i-easlă soclct.de.

Este limpede că la Ai;ilO<d»)M 
l’i troșanl te iminccșfd țJw*, < n 
mult;! ră'plMiderc și stfriAid.d"

ofr.ru
soclct.de
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FELICITARE PIERDERI

COLECTIVUL, secției „Grăsimi”, Societatea „Retezatul" 
urează cu ocazia căsătoriei, Iui Corina și Giuliano Birlad, „Casa 
de piatră", sănătate, fericire. (5418).

ANIVERSARI

COLECTIVUL Restaurantului „Prietenia", îi urează colegului 
lor ȚIGĂNUȘ IONEL, cu ocazia zilei de naștere, mulță sănătate, 
noroc, fericire și bucurii. „La mulți anii". (5450).

CU OCAZIA aniversării a 50 ani de căsătorie, copiii, ginerii, 
nora, nepoții și strănepoții, urează dragilor lor Valcria și Emil 
Tmve, multă sănătate, fericire, viață îndelungată șl „La mulți 
anii". (5138).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere îți doresc multă să
nătate, fericire și tradiționalul „La mulți ani" Ncluțule dragă, 
sbn partea ceh i dragi. (5410).

PIERDUT autorizație funcționare transport p rsoane, nr. 
298/14 mai 1990, eliberată de Primăria județului Hunedoara, pe 
numele Toropu Gheorghe. O declar nulă. (5 441).

PIERDUT autorizație activitate independent nr. 4083/18 mar
tie 1991, pe numele Enache Florin, eliberată de Prefectura jude
țului Hunedoara. O declar nulă. (5442).

PIERDUT foaie matricolă pe numele Afrosinei Dumitru, eli
berată de. Școala generală nr. 4 Petroșani. O declar nulă. (5443).

PIERDUT ștampilă cu înscrisul „Societatea Comercială Aștri 
S.A. Lupeni — Unitatea nr. 3,“ eliberată de Prefectura județului 
Hunedoara. O declqr nulă. (5444).

PIERDUT cline pechinez, talie mijlocie, maro deschis, Lupeni, 
Viitorului, bloc Fl/18. Se oferă recompensă. (5416).

PIERDUT legitimație veteran război nr. 628733. eliberată de 
Asociația veteranilor de război Petroșani. O declar nulă. (5452).

]
1

ll

!î

VINZARI DlCESE

V1ND apartament 2 camere, zona Tiață. T l-.-fon 543941. (5148).
V1ND casă, zona centrală Petroșani, Dacia Break 1310, șl 

D.it-ia „papuc", zero kilometri. Informații, telefon 543437, între 
orele 17—21. (5453).

VlND casă în Petroșani. Informații str. Coasta nr. 12, vizavi 
d-_ ACR, simbătă, 31 octombrie și duminică, 1 noiembrie. pînă 
la ora 15. (54-54).

V1VD apartament 2 camere. Deva sau schimb cu autoturism 
Dusei, plus diferență. Telefon 543718, între orele 18—20. (5325).

rAMILIU E Precut, Roman și Ilalasz anunță înhumarea ce- 
nușei dragei lor mame și mătușă

prof. PRECUL IRMA
la cimitirul Petroșani, marți, 3 noiembrie, ora 11, decedată în 
Canada, la 21 iunie 1991. (5162)

DIVERSE

SOȚIA Ana, copiii Elvira, Gica, Marcel și Viorica și ginerii 
anunță cu durere încetarea din viată a iubitului lor soț și tată 

ȘELEA CONSTANTIN
Inmorniîntarea, azi, ora 13, de la domiciliu. (5158).

SOCIETATEA Comerciala S. OzirchevicI Nova-Tians, cu se
diul in Petroșani, str. Aviatorilor 19B/6, angajează șofer categoria 
D, pentru autobuz RD 111. (5445).

COMEMORĂRI

ANGAJEZ urgent sobar. Infoi mâții Ia Restaurant-. 1 „Priete
nia", telefon 543606. (5455).

FAMILIA Vulpe anunță cil adincă durere împlinirea a 6 săptă- 
niini de cînd ne-a părăsit scumpa noastră mamă, soacră și bunică 

DIACONU ELENA
îi vom păstra veșnic amintirea în inimile noastre. (5156).

SCOitl'tON
Veți avea probleme seriou-.e 

cu... tuia. .
SftGK‘1 HOR

Pregătiri intense p nlru o de
clasare eu miză marc.

. C.. 1.iUO*• N
Pe ansamblu, veți petrece o 

zi plăcută și fără virluri de fir
ma,

VAR-HOR
Suma viciilor îa-mine con '.antă. 

Prin urmaie, pun -ca ambiției 
la mccrcare, i ă poate 
scump...

costa

TEȘI
Farmecul dv. persc-nd nu cin- 

turește pica mult aslfizi; ci ca ce 
spuneți, insa, da!

LLÎÎ3EC
Luat cu binișojul, „omul de 

fier’’ du tot ce arc mai bun.
TAUR

Aveți prilejul de a oferi o 
mare bucurie unei întregi familii, 
prinlr-un gest gratuit în sine.

GEMENI
Dacă aveți cîțiva bănuți, cel 

mai indicat ar fi să nu părăsiți 
domiciliul.

RAO
Deși pregătită pe îndelete, lo

vitura dv. nu are efectul scontat.
LEU

Luați plasă cu... sacul.
FECIOARA

Prins(ă) în laț, n-aveți al 
șansă decit evitarea mișcărilor 
inutile.

SCII1MBUR1-1NC II1RIERI
SCHIMB apartament 3 camere cu garsonieră sau apartament 

2 camere, Petroșani, Aviatorilor, 34/2/77, etaj 10. (5342).
SCHIMB apartament 2 camere, str. Republicii 103, ap. 9, el. I, 

cu apartament 3—4 camere, telefon 545325, după ora 17. (5457).
SCHIMB garsonieră confort I Petrila, cu apartament sau gar

sonieră Petroșani, exclus Aeroport. Telefon 545363. (5461).
ÎNCHIRIEZ garsonieră confort I, zona pieței. Relații zilnic, 

între orc! 10—17, Aleea Trandafirilor, bloc 5, ap. 24, Petroșani. 
(5430).

SCHIMB apartament 2 camere, cu teracotă, zonă centrală cu 
apartament 3 camere, încălzire termică, zonă centialu. Telefon 
545013, după ora 16. (5463).

Jî! 
\

S-AU SCURS 20 de ani de lacrimi și durere de cînd iubitul 
nostru fiu .și frățior

ȘERBAN MARIUS 
ne-a părăsit fulgerător pentru totdeauna.

Tc-ai dus ca o floare. în rouă dimineții, lăsind în urmă tris
tețe și durere. Alama Ginâ și sora Simona. (5460)

E.iLANȚA
L>Iic chef spre seară, urmat de 

interesante revelații peste noap
te...

PROGRAMUL 
rv.

Bună dimineața !
Șahul de la A la 2. 
Actualități. 
Ala-bala-portocala! 
Alfa și Omega. 
Itinerare spirituale- 
Ora de muzică.
7^7. 
Actualități. 
Reflecții rutiere.

9,00
9,50

10,00
10,10
11,10
12,00
12.30
13.30
14,00
14,10
14,25 Rugby. România —^Argen

tina. 
Desene animate.

‘ - cinematografic.
Magazin
Al doilea război mondial 
Top 3, 2, 1.

TRISTA și dureroasă rămîne pentru noi ziua de 31 octombrie, 
cînd se împlinește un an de cînd moartea nemiloasă ne-a despăr
țit de scumpul nostru fiu

BERECZHI TII3I (20 ani)
Te-ai dus ca o floare în plină tinerețe, ca rouă dimineții, lă. 

sind în urmă dureri și tristețe.
Veșnic te vom plînge a ta mamă, tată, frățiorul și bunica. 

(5459) • l
• '
• i 
<1 
■ iPUBLICITATci I.A ÎMPLINIREA unui an da la despărțire nașii, aduc un ul

tim omagiu celui care a fost
BERECZHI TIBERIU

Odihnească-se în pace! Familia Szoradi Alexanchu !' 
ria. (5459)

I iliala de rețele electrice 
Deva

săptămrk. ac la dispariția celui care a fost 
inegalabil tata și om

ec. 1- URNEA IOSIF
Amintirea lui va rămînc veșnică în sufletele noastre. Fiul 

Sorin și nora Ioana. (5133)
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ANUNȚA

toți agenții economici (societăți comerciale, SRL, SNC, 
ctc.) că, in conformitate cu HGR 412/1992, prețul energici 
electrice s-a stabilit, incepind cu data de 15 octombrie 
1992, la 22,50 lei/KWh, pentru consumatorii alimentați la 
380 sau 220 V. Tariful pejitru abonații casnici răminc la 
prețul de 6,00 lei/KWh.

FAMILIA Zavețchi, anunța cu nemărginită durere în suflet că 
s-au scurs 6 ani de la moartea bunei noastre mume și a fratelui.

Nu-i vom uita niciodată. (5,424)

SE IMPLINESG 5 ani de cînd ne-a părăsit fiul, fratele și cum
natul

ARUNCUTEAN AUREL
Mama, sora, frații și cumnații nu-1 vor uita niciodată. (5451)

De dragoste șl dor. 
Telccnciclopedia. 
Actualități.
Film seiial. TVVIN PEAKS. 
Episodul 24.

21,35 Suptămîna sportivă.
j .ua;unp vi uji-l -p.H VG'IZ

22,55 Actualități.
23,10 Film artistic. DESTINAȚIE: 

UNDEVA ÎN SPAȚIU.
0.10 Rock-panorama.

FAMILIA Lușniac Ion amintește cu durere câ pe 2 noiembrie 
se împlinesc 20 ani de la moartea iubitului nostru soț, tată și 
bunic

PURDESCU DUMITRU
Nu-1 vom uita niciodată. (5449).

ViDEO 
• FiUlYI

ULTIMA ORA
Ieri, Iu prinz, s-au întilnit, la 

sediu’ redacției, factorii respon
sabili din cultura ai Văii Jiului. 
Această întrunire a avut loc ca 
urmare a inițiativei ziarului nos
tru, In vederea unui schimb da

opinii, precum și pentru stabili
rea unei strategii de colaborare 
reciproo avantajoasa pe termen 
lung. Amănunte. în numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

EURIPA Dl SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de nonlr

Glieorghe CII1RVASA - 
Gorectura | ’

Emilia ACI1IREI șl Viorica FIRȚUbESCU

1

DUMINICA, 1 noiembrie, se împlineso 15 ani de la dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost un bun soț, tata și frate 

PETER FRANC1SO (1 ERI)
Odihnească-se în pace! (5447)

NEPOȚII jl cumnatul anunță cu durere că se împlineso 6 
săptămini de cînd ne-a părăsit dragul nostru

TARPAI N1COLAE (LAE)
Nu-1 vom uita niciodată, (5464). t

Casa de cultură a sindicatelor 
Petroșani

Simbătă, 31 octombrie 1992,
11, 15, 17, 19:
PĂSĂRI IN PARADIS
— sexy, cu Jeanine Loisc. 
Morrow.
Duminică, 1 noiembrie 1992
11. 15, 17, 19:
INTOAR6ERE LA LAGUNA AL
BASTRA
— acțiune, aventură, sexy, cu 
Milla Jovovich, Brian Krause.

orele

Sue

orele

Cotidianul da opinii *1 informații al 
Văii Jiului „ZORI MOI- este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOF S.A. 

înființat! conform De- 
H'lel nr. 208/12.06.1991 
I Prefecturii județului 
Hunedoara.
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Materialele necomandate ți nepu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse In arti
cole aparține, |n exclusivitate, autori
lor.
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