
A FOST PRONUNȚATA SENTINȚA PENALA ÎN
TREI TERORIȘTI UCRA1NJEN1

CAZUL CELOR

■ I-IECARE A PRIMIT MAXIMUM DE PEDEAPSA

Prin sentința penală nr. 147 din 12 
februarie 1993 a completului de judecată 
condus de dl. judecător loan Perju, cei 
trei teroriști ucrainieni au fost condam
nați, fiecare, la cite doi ani de închi
soare. Reamintim că, in 2 februarie ac., 
•Serghicnko Anatoli Evghenovici, Gor- 
benko Feodor Feodorovici .și Mirus Vik- 
tor Ivanovici au amenințat. în piața din 
Petroțnni, un grup de 24 de ucrainieni. 
Cei trei i-au somat pe compatrioții lor 
s.i le dea suma de 300 000 lei. in caz de

refuz, gangsterii au amenințat că vor da 
foc autocarului cu care grupul se deplasa 
și, mai mult, că-i vor ucide pe pasageri.

Arestați, cei trei țipi au fost trimiși 
In judecată pentru infracțiunea de .șan
taj. prevăzută de articolul 191 din Codul 
Penal. Pentru asemenea faptă legea pre
vede pedeapsa cu închisoare de la 6 luni 
la 2 ani.

In cazul celor trei s-a aplicat maxi
mum de pedeapsă.

„Aceasta deoarece am avut în vedere 
gravitatea deosebita a faptei comise — 
a precizat dl. judecător loan Perju — 
și frecvența, deja îngrijorătoare, a feno
menului respectiv pe teritoriul tării 
noastre. A fost primul caz de acest gen 
judecat de noi. Gravitatea actului comis 
de grupul celor trei ne-a determinat să 
decidem aplicarea maximului de pe
deapsă". O motivație în plus a intransi
genței de care a dat dovadă completul le

’ i p.'-’rc/e pe 
trebuie r ț.i.u'a mo-

judecată:
acești trei ucimnieni
dalitatea «de iucru» pe care au aplicat-o.
Modalitate specifică ban iclor organiza'e 

bani le 
in alte

care extorchează sume mari de 
la compatrioți de-ai lor aflați 
țări".

După pronunțarea s ntinței. cei trei 
condamnați au făcut recurs la Tribunalul 
Județean Hunedoara.

Glicorghc OLTEANU

Astăzi, la Petroșani
fiJ «T, gQ; J» 0 <

luiihOi.a. Liânuși
Memoiialul Brâncuși care este 

găzduit asiazi de 
mutic „l.D. oirbu 
Îndoiala, evenimentul 
de virf al zilei. La 
Teatrului și a Fundației 
rale „I.D. Sirbu" 
plasticieni din Capitală, 
Mirela Ciotibă, de la
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Mircea BUJORESCU

Consfătuirea 
C S M R

Din surse apropiate Ligii sin
dicatelor miniere Valea Jiului 
am aflat că miine, la București, 
are loc consfătuirea Confedera
ției Sindicatelor Miniere din 
România, al cărei lider este dl. 
Miron Cozma. Inițial această 
consfătuire era prevăzută a fi 
organizată la Petroșani. (T.S.)
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Teatrul 
este, 

cultural 
invitația 

cultu- 
au răspuns 

actrița 
Teatrul 

Național din Craiova, corul „Ar
monii tinere" din Petro-,ani, So
cietatea comercială „Tricotaje" 
Petroșani, oameni de cultură 

din municipiu. „O zi plină" — 
cum o denumea domnul Dumitru 
Velea, directorul Teatrului dra
matic. Programul va cuprinde un 
simpozion despre viața și crea
ția lui Constantin Brâncuși, de 
la nașterea căruia se împlinesc 
117 ani, o expoziție de artă plas
tică, la vernisajul căreia sintem 
invitați începînd cu ora 16, găz
duit de „galeriile de artă" ale 
Fundației „ID Sirbu", un micro- 
recital coral, o paradă a modei 
organizată de Tricotaje SA Pe
troșani. cu prezentarea actorului 
Corvin Alexe și un spectacol de 
teatru de la ora 18 cu „Bătăi în 
pluș" (Există nervi) de Marin 
Sorescu. Memorialul Brâncuși 

devine astfel, la Petroșani o săr
bătoare a tuturor artelor. (Al.H.)
* • • o u • • • • • • • * c c »»•

Convorbire cu primarul municipiului Petroșani

■

Rîde rupt de cîrpit ?! Redactor de serv iciu

Cel mai respect it (>i vîrstnic) director de școala din orașul 
nostru, fiind consultat int'-o situație aparte, a spus : ați făcut 
după cum ați gîndit; deci, astăzi 11 aveți in irunte pe cel carc cu 
adevarat vă reprezintă. Va Trebui numai sâ explicați oamenilor 
— cind aceștia vor avea timp și se vor interesa de problemă — 
de ce vindeți viuul bun cu etichetă proastă și la ce preț? Piuă 
atunci să nu uitați ca vulturul nu atacă niciodată musca, deoa- 
icce a greși e omenește, ca este iertata pe jumătate greșeala re
cunoscută ,i că nu e bine să ridâ rupt de cîrpit..." (Trăiește și îi 
doresc din tot sufletul sănătate buna domnului).

Am memorat cu venerați® aceste autentice „maxime ale po
porului", ct.m denumi i Lucian Biaga proverbele și mă întorc 
acum ' ătrr ele gindind că-și „au izvorul in experiența nemi j
locită a vieții, fiind coduri străvechi, dar mereu reîmprospătați, 
di comportament și conduită morală". Și nu este oricum aceasta 
întoarcere, ci p ntru a aminti cititorului ca a leseori in dosul 
unei guri dulci se ascunde o inimii otrăvită și că nrnlți din po
porul meu afirmă că trebuie sâ te ferești de cel mic, brunet și 
in-. mnat ca de dracul, că-ntrinsul nu sălășluiesc cele bune. O 
li, oameni buni, dar eu vin deschis in faț i Dvs., nu sini mic brunet 
și nici însemnat de dracul, adică afirm cu toată puterea ca nu 
sînt de acord cu reducerea drastică a subvențiilor pentru mine
ritul Văii Jiului, gestul imediat și pe distanță scurtă avînd re
percusiuni și asupra oropsitului nostru învățâmînt ; cit despre 
proverbul „ridc. rupt d cîrpit", Dumnezeu cu mila...

loan Dan BĂLAN 
profesor, l’etrila

VA LI LOCO TA.

La Spitalul l.upcni a luat fi
ința o Siație de salvare urbană, 
cuprinzind cinci medici tineri 
de m dicină generala 
ocupat posturile prin

< Organizarea nucleului 
sislența medicalii de 
ilustrează materializarea 
tivi lor întreprinse in 
timp in cadrul Spitalului 
peni, in spiritul 
formulate în cele i 
tuni ale IivlPRO și 
pi im-oblectiv crcaretl 
volt.axa sisti inului
medicale de urgența. Este un 
domeniu nou care oferă multi
pli' posibilități de cuprindere 
și, împreună cu specialități 
tcrdisciplinare medicale de 
za, abordează după stanrlar 
internaționale alil asistența im-

carc și-alt 
concurs.
de a- 
urgența 

iniția- 
ullimul 

l.u-
dezider. ițelor 
doua consfa- 

i aie drapl 
și dez- 
asistenței 

Este

in- 
b.i- 
Hr

Domnule Stoicuța, ați par
ticipat marți, la Deva, la prima 
intilnire de lucru a noului pre
fect cL' Hunedoara cu toți pri
marii clin județ. C probleme au 
fost discutate ?

— Domnul prefect 
Raican a insistat mult 
cerinței de a se asigura 
tarea strictă a legilor și 
de drept in județ. Au fost pre
cizate sarcinile primăriilor 
ale consiliilor locale iu ac 
privință. De asemenea, au 
concretizate 
tre in 
localităților 
blemelor cetățenești. Au 
discutate mai detaliat o 
de aspeatj ale activității 
agricultura.

Revin la precizarea de 
cepul in sensul ca clin 
de a asigura instaurarea 
climat de legalitate, 
prefect a cerut ca toți 
care desfășoară 
genta cu legea

Gcoi gel 
asupra 
respuc- 
ordinii

Șl 
locale iu ac asta 

asemenea, au fost 
îndatoririle noas- 

mai buna gospodărire a 
și soluționarea pr >- 

fost 
seamă 

rlin

la in- 
dorinți 

unui 
domnul 
factorii 

o activitate tan- 
sa se implice în

asigurarea 
combate rea 
sociale.

— A fost

respectării ei, 
fenomenelor

în 
anii’

discuta-

de
să

alte 
fie 

legii 
Dom-

o problemă 
tâ in mod deosebit ?

— S-a deta-at față 
probleme și este normal 
așa întrucit respectarea
este o îndatorire globală, 
nul prefect a făcut un apel a- 
dresat tuturor locuitorilor din 
județ pentru a sprijini acțiunea 
de combatere a corupției. Este 
datoria noastră să ajutăm la 
stirpirea acestui flagel și, orici
ne deține date veridice cu pri
vire Ia unele acte dP corupție 
este îndemnat sa se adreseze cu 
bună credință prefecturii. or
ganelor de ordine și justiție.

Susținem acast apel și nutrim 
convingerea că va fi receptat de 
toți oam nii de bine din Valea 
Jiului care, fio voi ba intre noi, 
multe au văzut dar pînâ în pre
zent n-au avut cui sâ le spună.

Ion MUSTAȚA

de salvare urbana
dicală propriu-zisă, dt și cea 
prespitaliccascâ, cu tendința de 
U prelungi serviciile spitalicești 
ia meni accidentului, domiciliul 
bi In i\ iiluj ele.

Constituirea organizatorica a

Stației de salvare cărei
sediu se află încă in construcție 
— s-a bucurat de sprijinul Di- 
recți'. i sanitare județene, de con
tribuția unor specialiști in do
meniu din Bucuri ști și alte 
centre din țară, cum ar fi Ccn- 
trnl-pilot al asistenței medicale: 
de urgență din Tg. Muicș, pre-

cum și a Socii tății de Medicină 
dq Urgența ți Catastrofe din 
Rominia. Baza materială exiș
ti nla d ja in cadrul stației, se 
va largi in viitor prin noi do
lari, de asemenea standardiza
te și strict necesare.

l’i in aceasta stație de stil aie 
se va acorda asist nța medica
la dq urgență la domiciliu 
orice situație, pi litru toate 
goriile de populație din 
urbană arondată spitalului 
peni.

Populația este chemata 
sprijini aceasta inițiativă 
nita să aduia un progres 
rios necesar in acest sector 
imporl mță deosebită 
Sănătatea populației care 
asistenta medii da c.. 
țl-Dj

și in 
cate- 
raza
Lu-

să 
mc- 

im pe- 
de

pentru 
Ș este 

<le urgență.
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De ani buni de zile, magazinul 
alimentar condus de dl. Constan
tin Brujan deține firii doar și 
poate, locul prim în materie de 
celebritate. Nu exista localitate 
din Vedea Jiului, nu există per
soană care să nu fi auzit sau 
văzut acest mai i?in din Petrila, 
intrat pe deplin n conștiința 
noastră. Motivul c-te unul singur 
și foar e important. Si Înainte 

și după decembrie 19 9, maga^ 
zin’ l co« ’us cje dl. B.ujm, de
venit astăzi soc e’.'te eomerciakî 
cu răspundere 'inotaiâ, a fost 

și este cel mai aprovizien ,t din 
\ dej .Jiu’ui, ba ;-.m putea -pun-e 
i ră să greșim, că le bate pe 
ta te din județ.

Argumente’© '-ini vofieian'.e și 
nu vom face apel <b <-;t l.i ■ îteva, 
p-: care le van a m < ele mirt 
semnificative, prnt u a defini, 
in puține cuvinte, atit numele 

it cit și C5st).-și,'i artistei 
scciiiăț’.i in [*;i ’i’-ll alimentar 
al municip'1 lui nostru.

Intr-o singură lună .iei se 
d.-fa-'e un volir ' p ‘du c a- 
limentare cuprins in-.it- 115—120 
mii.oane lei.

Frciilul societății ’imd .l-.fa_ 

cerca produselor alimentare, can
titățile de m ufă, afit din punct 
de vedere sortimental cit ți ca
litativ, saiisfrc toate cerințele, 
indiferent de grosimea pungii 
celui care se adresează.

Pe lingă produsele incluse în 
categoria celor alimentare, per
sonalul societății desface, în mari 
cantității: cereale, ceapă, cartofi, 
mere, conserve din legume, fruc
te, ciuperci în stare pro’spălă 
și conservata și alte produse 
agro îlimentcire.

Cele mai proaspete produse 
din carne și preparate din carne, 
precum ți conserve de toate ti
purile, marca COMTIM, se gă
sesc la- SC AT INPRODCONFEIs 
Petrila ’ in toate cantitățile pe 
care le doriți.

Numai la SC AI.INPRODCON- 
T'KL găsiți cele mai diferite șl 
mai de calitate soluri de vinuri 
cu o vechime cuprinsă între 5 
și 10 ani.

O simplă viai'ă de cumpără
turi în această societate va Scu
tește de alte zeci de drumuri 
pentru efectuarea aprovizionării 
dumn avoaslră.

Firma și oamenii ci
îă r->l nat I firma triic-le prin oamenii ei. Excepție

nu : , .11 SG .‘.LI I’!!'’Dt ONVEf SRL I’Mrila al cai i număr
<■.. . i , e r: !i< c hi 31' d '.imeni. Cu biții, zi d ■ zi, p._. toata 

a*a unei v 'c b > ■■ :n .. nu fac altern i decît să manceas-ă. 
i irr ni-.: d. , lii: i pii.ru soîulion ire > tuturor probleme r
fi:- . ,r . 1 ■ a dintre Gi: Rodi i Guță, Ileana L'orvath,
.l. ’.in.; h.'r h’uc, U: c.irdi, Mi< r>]a„ Frtrițiu. Luminița Bru-
j: n. Aur-.ra Bre in, -'o ina Albă. Citi l’ .r iviri și Elena 1 one- 
;■ . ftt ‘n‘,r..m <.!■ r o mica parte dintre cei ce, zi de zi, rou- 

r • ă îmbine i. 1 i'l-icut piopria lor <L oziție cu dispoziția 
.iLl .r c-<» »•_ »u<. cd .si rare de cele mai mullo oii, pe parcursul 

ir,.: zi!' 1 i »»e ridice ca numi.r la ordinul miilor. E
rr.■;.a . E p i! in ? 1. i i ne vizitează societatea î și p'ule da seama.

Ccîatăria și ttwra
D< tatii după revistele tip Ncc- 

kcrmwn. Cofetării societății este 
de d pai te unul dintre celG mai 
solicit.de lomiri de alimen'a- 
ție publică ale orandui Petrila.

După o perioadă relativ scur
tă de renovare, această unitate 
s-a Iran* format r..dical în Cea 
m ii m< rl«rnă și mai confori.ibi- 
lă cofit.rie din oraș. O echipă 
<1 ' ni< . teri d :■ la nu mai unțin 
«•le’ora firma d • profil m 1' i- 
d.itiți a r.-.di/it în -curt t.mp 
și pe L.mi mulți. un lu<ru du
rabil dc mire cald,'te. A urmat 
din partea administi .torului, 
rc-p liv dl. C. Bruian, o dedare 
]>e măsura .și coâ t mia a devenit 
a 'fi i o bi|iil rie o- r dui Os
ie m: i proasr e și cele nmi do 
editate pră; 'iui, oaD.i Ness ți 
c if''a fin u, to* ce c .i .Iii in rrtipa 
produselor de cof< (ă. ’o t o_ 
ferite eu in ire am. In'il de
c'le frel lucrătoare, I'icn -.13- 
glio'-n, C.’.rm n Brujan ți ir- 
g ireta Prcutesi u. hitr-o ambii.nr'i 
deosebit d< 1 r.-v-tir a, c ai de u'i 
cu imaginile ifi rite de un tcle. l- 
zor color, instalat m s a de 
consum. Numai cine n intră nu 
se poate convinge!

A

In curînd
Ca <■: i' SO.., ’.ab ■ tr'

r» ; ’ ■ ă, S ■ --t. •• . Coi 1' , ■ : .’..
«/>LlNP'..iC>DC<o..«E! ..-orrla o 
import«nțJI ... ii • o'.'md' -u .i 

rf'zcor/.rii so. i-'.ă'ai. Di.uă in-, •ț- 
ti’ii masive pentru punerea pe 
picioare a tindății de cof'tărie, 
atenția conducerii so iot iții s-a 
tnrlrcp-fat spre amenajarea unui 
restaurent uiți imodern în accl.vfi 
complex comercial. l.us/Srile 
•înt aproape do fin Mizare, ti nd 
executate de fice a.și i bipă spo- 

, Zîalizată d i ftîda'j’i ți după 
to m pro!..i’oT ‘ț'lc r staurardui 

fi d rt. în fo.'osjniă în cursul 
Inrtli martie, far dt»pă cum arată 
tn stadiul actual so poate spune 
fără teama de a grerji: „scump, 

dar face!- 1

Țara la Petrila
HI Legătura psrman ntă cu furnizorii din tura este „combus

tia" internă .i societății.
M De ia 1 ianuarie la 31 decembrie, motoarele autodubelor 

sim ambalate de profesioniștii Fu <1 Sucill .și Ștefan Pirșoi.
31 Doi frați împuți drumurile între zj .și noapte: Dorin Brn- 

j; i a Uie DruJ in. Do inimc i lor se leagă tot ceea ce însi arrtnă 
rc itie i*u furnizorul, tot < oca ce în amnă marfă trimisă în ma- 
>. ziniil societății.

f]|’ Nu cx's'ă |udeț din căi'c dumneavoastră să Ou benefic.aii 
de o parte din produsele agi or]imun1 re aatohtone.

0| Cu alte cuvinte, ‘0 poate spune că „Tara v.ne la Pitrila" 
in fi< > e fi, iar letrila e<tG cunoscută în toată țara. Nimic mai 
simplu fi mai datator de speranțe.

IMPORTAM
• Pentru fiecare dintrG dumneavoastră, rețeaua Seciot^țH 

AI.INPKODCON/EL Petrila funcționează zilnic între orele 6,30 
—-19 ;

• Magazinul șl cofetăria funcționează și în zil«’e do simb.vl 
ți duminică, după un orar special )

fu PtrifTii orice problemă do aprovizionare puteți să vă 
sați societății, care Cu cea mai mare promptitudine Vă va ob • 
toate soluțiile posibile •

• Adresarea o puteți face personal, la sediul societății. In 
Incinta magazinului alimentar sau telefonic la urm itoarele nu
mere: 9.3/5t'3920 și' 550762 ;

• Cu cit o faceți mai repede <’n atit cstc mai bine p< rrtru 
familia dumneavoastră.

pii.ru
solicit.de
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Clientul nostru
publicitar !

Pentru o societate comercială cea mai bună reclamă 
o fac clienții înșiși. In cazul de față, fiecare din cei care 
vizitează SC „AMICII" SRL devine un excelent agent 
publicitar. Nimeni nu se poate pronunța mai bine asupra 
serviciilor ofer:ie de către această firmă dccît cei care 
ii trec pragul. Să le dăm cuvîntul:

H Camelia Popescu: „Este un loc special, din cile 
mi-am dat seama. Am o părere foarte bună despre tot 
coca ce văd a«ci și nu am nimic de reproșat!"

fl Vichi Manolachc: „In peisajul comercial al orașu- 
dc 
ca 
să

Ivi Uricani „AMICII" shit o oază de civiliz.ație și 
bun-gust. Daca ar ti ceva de spus, este că aș dori 
întotdeauna clienții să fie la nivelul localului. Adică 
prețuia*ră și »ă respecte c «a ce găsesc aici".

CE Tiberiii II- iban: „Dacă mi-ar fi spus cineva că 
Uricani există « va nșa de frumos, n-aș fi crezut, 
literalmente im ?i csionat de ceea ce am descoperit

R D-na Le >uța:

în 
Sini 

a ici" 
„Nu aș vrea să lucrez nicăieri alt-

Un prieten îide!, un amic model

AMac8rs s
AMICII SRL

LA DISPOZIȚIA 
DUMNEAVOASTRĂ 

ZILNIC INTRE ORELE

Vreau un comerț la standarde 
occidentale"

Prin preluarea, de către 
C'ostcl Stancu, a barului de la 
discotecă, serviciile oferite tine
rilor s-au diversificat considera
bil. Ei beneficiază acum de un 
compact disc și un video cu 
televizor color, /.sta, in afara 
of rtei, ca unitate de alimenta
ție publică ofertă care cuprinde, 
printre altele: cafea, 
alcoolice, țigări fine, 
alte dulciuri.

Programul de 
coincide cu cel al 
joi, sîmbătă și duminică, 
orele 17,30—21 00.

băuturi n«- 
ciocolală,

funcționare 
discotecii: 

întreundeva decit aici! Patronul este tinfr, bun și inteligent".

;*• * --L ;
fa i.
pțofesâonaliisni leleganță, rafinament,

„.I&I3" și „Paul Chanman". De asemenea, 
aici veți găsi și țirțftri, dulciuri, alune și 
alte produse caracterizate de aceeași ex
celentă calitate.

La loc dc c’nste se situează servirea. 
Beneficii* d de «spătare tinero. taro știu 
să îmbine frumusețea cu profesionalismul, 
SC „AMICII*' SRL reprezintă iw> „purtă
tor de-., imagini" al Occidentului în Ves
tul Văii jiului!

Eleganța, rafinamentul și bunul gust 
constitui atuurile dc baza ale SC „Amicii" 
SRL. Un local spațios, elegant, excelent 
dotat unde alertele barului se situează 
la cete mai înalte cote ale calității. Numai 
aici se pot consuma în condiții excelente 
celebrele coniacuri „Napoleon" și „Alc- 

Kander", lichioruri din fructe exotice, bere 
„Efes-Pilsen". „Bavaria" sau „Racoczy", 
cafea, precum si celebrele mărci dc whisky 
„Tcacber's", „Joliu IVatson", „Dandy’s",

El Societate comercială înființată în martie
K Patron: Costel Slanru B „Inițial m-am gîmlit Ja o , • * J
vidcotccă n aproape pe nesimțite a prins contur actualul 
local Q călătoriile în Occident mi-aa dat o serie de idei 
Dl dezideratul meu este să influențez clienții i» sensul 
de a aprecia r.iște servicii U deosebite, în contextul ac- . 
tual £1 de fapt, doar civilizate El pentru că nu am vrut să 
fac o circiumă H și așa sint destule. Hchiar clacă nu 
ciștig ca aici K țin la personal O dar afli pretenția să-și 
facă datoiia fără derogări El cu barul dc la discotecă B 
vreau să promovez aceleași coordonate El ale unor scr- 
Vicii exemplare SI daca aș mea și discoteca S! aș fi 
interesat să-i dau o „față" mai deosebită LI mai atrăgă
toare iQ 
laborare cu COMTfiVT gf la vară El terasa din fata loca
lului H ’
Bfl sper să găsesc și o formație Ed vă aștept la 
H unde sr practică un comerț iD și servicii ■ la 
apropiat standardelor occidentale!"

.«199f

1
I

apoi, un magazin alimentar în oraș 3 în co

va fi dotată cu mese, scaune, umbrele de soare 
„Amicii** 

nivel

în 
SC

CALITATE, ÎNAINTE DE TOATE
Tot la parterul Vilei D, 

directa colaborare cil
„AMICII" SUL își desfășoară ac
tivitatea magazinul „ABC" 
SC VALI F I-jfiCOMf X 
Axat în prinripal po desfacerea 
produselor de import cu carac
ter general — industiial, alimen
tar — dar ți a produselor au
tohtone și acest magazin se 

află sub sfera benefic.i a acelu
iași deziderat: „C.ditato înainte 

de tonte 1"

al 
SRL.

ti

IMi

Doamna Vali Frcnț, patroana 
societății ne spune ca intențio
nează pe viitor amenajarea •- 
nui mic spațiu în incinta ma-, 
gazinului pentru desfacerea pro-: 
duselor alimentaro, în special a' 
celor purtiad marca COMIIIW. 

O idee bună pe lingă alto îdel 
bune. Oricum noi vă sugerăm 

să v i/itați de pe acum magazi
nul Nu voți regretai i

Pagină realizată de;

râul NICULfiSCU, Vali LOCOTA, Tibet iu VINȚAN

Rețineți o adresa SOCIETATEA COMERCIALA 
UTILĂ: Uricani, Aleea Teilor, Vila D, jud. HunedoaraUTILĂ TELEFON: 268 oii .",60730. ini. 149
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ATENȚIE, EEME i
Ch risune Vafaiy 

ia I ei rotașii
E \ reți să \ă etalați frumusețea?
B Doriți să fiți admirată și cui tată?
B Soții, logodnicii și prietenii dumneavoastră vor 

să \ ă facă un cadou frumos de la 1 la 8 Martie?
Nimic mai simplu!
Prin intermediul unicului distribuitor în Valea Jiului, 
BIJUTERIA „GERMINA" MGC — PETROȘANI

Telefon 513081,
celebra casă CHR1STINE VALMY vă oferă bijuterii 

placate masiv cu AUR DE 18—21 CARATE. .
Să le purtați sănătoase ! (1013)

S. C. Mulfisfar- Impex SRL 
Lupeni

cu sediu] în Lupeni, str. Bărbăteni PT 15 
angajează urgent personal calificat in următoarele meserii:

— mecanic auto
— tinichigiu auto
— conducător auto
— șef secție auto

Pentru orice relații vă puteți adresa direct la sediul 
firmei sau la telefon 560570 zilnic, între orele 9—17. (1100)

Electro - Star SRL
Petroșani

V A OI ER A
— Instalații recepție satelit.
— Antene din aluminiu de 1,2 m, 1,3 m, 1,6 m, mon

turi polare
— Convertoare „Continental" — cu dublă polaritate

— Receptoare steieo cu telecomandă

Se acordă garanție pentru toate produsele comer
cializate.

Montaj și service asigurat de specialiștii firmei. 

Informații: telefon 515632.

Adresa fii mei: Petroșani, str. Avram lancu nr. 8 
(lingă piață). (1101)

S.C. „Scat” - SA Petroșani
ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI — Str. Emincscu 17 

ANUNȚA

începerea unui nou curs de școlarizare in vederea ob
ținerii permisului de conducere categ. „B" care cuprinde;

— 30 ore practică auto
— 20 ore legislație rutieră

15 orc cunoașterea automobilului 
taxă școlarizare 21600 lei plus benzina.

Pentru seria februaric-martic 1993 (21.02. 1993) si 
scria martie-aprilie 1993. (1011)

VINZAK1—CUMPĂRĂRI
VÎND apartament 3 cameie Petroșani, Șt. O. Iosif, 2 C/60. 

Telefon 544823, după ora 10. (1111)
VÎND video player Orion, sigilat, telecomandă. Telefon 542332, 

între 16—20. (1112;
VÎND Opel Kadet, Petroșani, str. Vișinilor, bl. 1 A/5 (lingă 

Stadion). Baciu Nicu. (1109)
V1ND aparat proiecție Rycb 8 mm, aparat filmat 8 mm, 

„Quarz" nou, casete. Telefon T45261. (1099)
VÎND apartament 2 camere, cartier Carpați. Informații: Bucu

rești, telefon 016130259. (603)
ViND medicamentele Tyreotom pentru tratarea glandei ti

roide, Ketazon — tablete — tratarea reumatismului, Histodil — 
tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos: Telefon 570510. (1024)

VÎND șalele 200x 95 x 15 cm și 95 x 70x 10 și Motocicletă 1J 
Planeta 5, soto, 6000 km, 400 000 lei. Bărbăteni, 45/25, telefon 
093/;>60699. (977)

VÎND casă, zonă centrală, Aninoasa, 3 camere, baie, verandă, 
2 șuri, 1600 mp pomi fructiferi și teren arabil, sau schimb cu
ARO 243 D nou sau contravaloarea. Aninoasa, Victoriei, 59 (23 
August). Negocierile, la 1 martie 1993, ora 13. (1006)

ViND video recorder Funai, sigilat. Telefon 545805. (992)
VÎND mobilă sufragerie, chioșc metalic amenajat, Fiat 1300 

cu motor rezervă și alte piese. Petroșani, Gh. Barițiu, nr. 24. (999)
ViND Lada, model 2005, 78 000 km, cu remorcă. Telefon

545812. (1016)
CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 4 camere 

în Petrila sau Petroșani. Relații : la sediul „Impact Electronic" 
Petrila, 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456 ; 559106. (979)

ASOCIAȚIA de caritate Inimă către Inimă Petroșani (fosta 
Casa Pionierilor), VINDE boilere 5—100 litri, sare instant, mașini 
spalat, frigidere, radiatoare, etc. (1035)

INTERMEDIEZ vopsea ulei albă, crem, maro 595 lei/kg, ele
vator auto 1,860 — 600 000 lei bucata, importate Ucraina. Telefon 
544543, după ora 17. (1039)

VÎND rulotă nouă. Telefon 550387, Petrila, după ora 20. (1041)
VIND apartament 2 camere Petroșani — Aeroport, Aviato

rilor, bloc 17/2/20, etaj 3, preț negociabil. (1047)
SC ADIGON SRL Petroșani (vizavi de spital) vinde frigidere, 

mașini de spalat cu încălzitor și aragaze cu patru ochiuri cu cup
tor, cu 2 ochiuri fără cuptor, storcătoare de rufe, plite electrice 
cu unu și două ochiuri. Relații : la telefon 545907, (1048)

VÎND cabană cu patru încăperi din panouri modulare lemn, 
demontată, suprafața 90 mp, pretabilă spațiu comercial — depo
zit. Telefon 545656. (1106)

DIVERSE
FAMILIA Tecșa Ioan roagă respectuos pe Maican Iustinei și 

familia Radu V. Radu să restituie autoturismul IMS 1 HD 1594, 
luat abuziv. (1021)

DECESE

COLECTIVUL de cadre didactice de la Catedra de Științe 
Socio-Umanc este alături de colegul lector universitar Ioan Uifă- 
lean în greaua pierdere suferită prin decesul mamei sale. Sincere 
condoleanțe. (1016)

ALIN SIMOTA mulțumește tuturor rudelor, prietenilor și 
vecinilor care au fost alături de el la greaua încercare pricinuită 
de pierderea mamei sale. (1105)

COMEMORĂRI

ANIVERSARI

CU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere, Ioana Țurcaș și Iri- 
na Ilie.ș urează colegei lor Ana 
Dreptate un călduros „La mulți 
ani !“. (1110)

DRAGA Daniela Ardelean, 
o floare a înflorit în buchetul 
anilor tăi cu urarea „La mulți 
ani !“, cu sănătate și fericire ție 
și celor dragi. Mama, Mihail și 
bunica. (1014)

PENTRU Andreea-Ramoha 
Popa, din partea părinților, un 
buchet de trandafiri cu ocazia 
zilei de naștere. (1033)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
multă sănătate, fericire, domnu
lui Nicolaescu Constantin. Cucu. 
(1037)

DOMNIȘOAREI Violeta Roman 
îi dorim „La multi ani 1“ si 
„Baftă la examen". Cu prietenie, 
Nicko și Dani. (1036)

OFERTA DE SERVICIU
SC CONSMIN SA Petroșani, 

cu sediul în Petroșani, str. Mi- 
hai Viteazul nr. 11, angajează 
direct sau prin transfer, sudori 
electrici și autogeni, autorizați 
(bărbați). Relații : la telefon 
542670, int. 158. (1040)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere 
cu garsonieră. Petroșani, Avia
torilor 70 B/ll. (1108)

SCHIMB garsonieră coniort I, 
Petroșani, Unirii, bl. 12/3/2/9, 
cu apartament 2 camere, exclus 
Șerpărie.

SCHIMB apartament 2 came
re Petroșani cu similar Dorohoi 
(Botoșani). Telefon 542481, după 
ora 20. (1101)

SCHIMB casă proprietate, 
curte, zonă centrală Petroșani, 
cu apartament 3 camere, con
tract sau proprietate, aceeași 
zonă. Telefon 542799, după ora 
16. (1103) ,

PIERDERI
■ ț

PIERDUT certificat de califi
care mecanic mașini și utilaje 
pe numele Coceanga Ion, elibe
rat de EM Aninoasa. îl declar 
nul. (1032)

FIICELE Mariana, Sofia, Livia, fiii Nelu, Aurel, Romi, gi
nerii, nurorile, nepoții și strănepotul Daniel anunță cu aceeași 
durere, împlinirea a 6 săptămîni de la despărțirea de scumpa lor 
mamă, soacră, bunică și străbunică

URSICA MARIA (ȘORTAN)
Lacrimi și flori pe mormînt. (1042)

R A G C L 
Petroșani — Aninoasa

ANUNȚĂ
că efectuează transport de persoane pc ruta Piața Victo
riei — Telescaun Paiîng, în zilele de sinibătă și duminică, 
după următorul program :

■ Plecări de la P. Victoriei, la orelc 8, 10, 12, 11, 16;
■ Plecări de la Telescaun Paring, la orele 9, 11, 13,

15, 17;

Cooperativa „Straja” SA 
Lupeni
E X E CUTA

prin unitatea de curățătorie chimică din Lupeni, lucrări 
de spălătorii*: lenjerie pat, perdele, fețe masă.

HOROSCOP
PEȘTI — IEPURE

Cînd ești prea bine văzut, poți 
deveni o țintă ușoară.

BERBEC — DRAGON
Amintiți-vă primul lucru asu

pra căruia ați „deschis ochii" di
mineața — vă poartă noroc.

TAUR — ȘARPE
Mare bătaie de cap printre 

ițele încurcate de alții.
GEMENI — CAL

Aveți „material" de valoare, 
vă lipsește dorr tupeul.

RAC — OAIE
Nici un plan nu poate fi apli

cat dacă n-ați luat în calcul fac
torii perturbatori.

LEU - MAIMUȚA
Bucuriile mari vă așteaptă a- 

proapc de casă.
FECIOARA — COCOȘUL

Sînteți lotci „nerian(ă)‘‘. Ați 
face bine să nu vii implicați în 
probleme majore.

BALANȚA — C11NELE
Lăsați evenimentele să „curgă" 

fără să forțați nota. Timpul în
cepe să crească...

SCORPION — MISTREȚ
Vă lăsați prea ușor îmbătpt(ă) 

de sper; nța unui viitor de aur.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Numai o discuție directă, im_ 
plicînd lichidarea conturilor, vă 
poate rede. echilibrul.

CAPIII! OKN — BOU
Nu vă îngrijorați: ce este a 

in ai fost...
VĂRSĂTOR — TIGRU

Decizie „cu greutate", la masa 
tr ’.ifivelor.
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