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MARGINALII LA O „ÎNTÂLNIRE1* BINE PREGĂTITĂ, 
CU ELECTORATUL

Tot e bine că s-a făcut întâlnirea asta să-i zicem a celor 3 
scmtori din județ, un deputat și dl. prefect ca invitat, cu electo
ratul, sâmbătă, 6 martie- Ca un făcut, nu scăpăm de 6 martie. A 
mai fost unul prin anul '45. Și ne-am ales cu -15 ani de „lumină". 
S pare ca ne urmăresc niște cifre. Bunăoară, și la întâlnirea cu 
ele toratul din Valea Jiului au venit tot 4—5 oaspeți. 4 parlamen
tari .și cu pr- foctul, 5. Cum sunt multe de spus iar spațiul tipo
grafic este limitat, ne mărginim să exprimări și niște opinii ne
conformi ;te cu optica excelențelor lor parlamentarii .și reprezen
tanții executivului. At-adar, pe scurt și fără supărare.

EVENIMENTE RUTSEf E

COLIZIUNE ÎN S7IL...
□ Mai multe mașini s-au bușit una u'c alta. Cauzele suni aceleași1 .. t. tifla 

și neadaptarca vitezei de mers.

• Domnul preie. t precizează 
ca in ziarul nostru înloi mația 

cu privire Jn uigamzar-.a intui
ri.ni a conținut inexactități. De 
acord, Iniormuțw nJ-a fost trans
misă de .șeiul biroului senatorial 
cie la județ. Noi am iedat-0 111- 
t mai. Dacă nu-1 bina, tr.ige- 
ți-v.., domnnor de ia județ, on.ul 
ue urecni. Cluar de nu va plate, 
c cei prezenți in Sală au lost 
toarte bine pies„uți p_mru a- 
ceasiă ședință, a silei incut in 
laț 1 „prezidiului" să nu cumva 
sa provoace src-o dificultate. cJ 
o singura excepție, care a stri
cat scenariul, nc-am aliat ca 
intr-o ședință de prin anii... 
„.r-.-cuți". S-a voi bit „in unani
mitatea celor prezenți". Ca in 
majoritate cei prezenți erau foar
te puțini și parțial reprezenta
tivi pentru electorat, data lnnd 
e.atca respectabilă a unora — 
ac J ui la num .r — asta-i alta 
M .rie. • S-a încercat să se a- 
Lstă atenția problemelor cu care 
se confruntă Valea Jiului, ur- 
marindu-se apărarea Cn orice 
preț a domnuiai primar, atlat. 
utij. â căni este cunoscut, în con
flict (meritat sau nemeritat, 
a,ta-i treaba comisiei de an-, 
cnetă): cu domnii consilieri, și 
e: aleși de aceiași electorat, ca 
și cu unele ziare, cu ziariști, cu 
o sean.ă de cetățeni. Apărare 
iață de cine? Și de ce? Pentru 
faptele domniei sale ca și pen
tru c.a ce a făcut sau n-a făcut, 
tentativa gro'ierâ de a căi pi o 
imagine este de-a dreptul, peni
bilă. Adevărul iese singur la 
iveală. Vinovat — zice se — 
pentru stricarea „ico.an 1“ dom
nului S'.oicuț.a. diplomat inginer

și primar al Petroșaniului, ales 
ca independent ar fi ziarul 
„Zori Noi". Oare? Dar ce or 
avea atunci consilierii cu dum
nealui? De.ce o comisie de an
chetă a prelocturii a scris acel 
raport ae pomină publicat in 
presă spre știința tuturor? Dom
nilor, sa ne lie clar, domnul pri
mar nu este un prim secretar. 
Dumnealui îndeplinește manda
tul obștii. Nu da ordine ziarului 
si nici agențihk economici. Dum- 
n . ij EXEC'l CEI \ CE AU 
IIOTAR1T C'/NISILIERU. Dacă 
nu o face sau cum o face, CON
SILIERII ȘTIU.I Nu nostalgicii 
dup 1 comuni m. niulți prezenți 
in sală. Altfel autonomia admi
nistrativă este o „teorio goală". 
• S-a vorbit mult despre corup
ție. Domnii senatori și deplltați, 
ca și domnul prefect au accentuat 
dorința lor de a eradica feno
menul de corupție. Cum? S-a 
cerut celor care cunosc rnani- 
f suiri ale corupției tâ scrie 
Onor Prefecturii. Ba chiar dom
nul senator Diniș a sugerat ca 
scrisorile să fie făcute cu curaj, 
pentru că — spune domnia sa, 
— „domnul prefect va păstra a- 
nonimatul celor ce scriu". Drep
tul la petiție este un drept al 
omului. Dar a cere și a gaianta 
anonimatul înseamnă a încuraja 
delatorii. Mai exact, turnătoria. 
Și mai știm că au existat unii 
care trimiteau anonime unor in
stituții. Revenim lo trecut, dom
nule prefect? Cine arc ceva de 
spu1 cinstit să spună pe față.

Jlorațiu AJ.EXAN'DRESCU

(Cnnlinuurr in pag a 2 a)

Nu doar pe marile artere de 
circulație din Occident se petrec 
coliziuni in lanț ale autovehicu
lelor. Ne putem mândri- că și la 
noi se întâmplă așa ceva. Mai 
ales iarna și in fe-martie, când 
carosabilul, cu toate că-i acope
rit de zăpadă și polei, îi „fură" 
pe unii .șoferi. Pe aceia impru
dent!.

Un asemenea eveniment rutier 
a avut loc la kilometrul 152 4- 150 
al DN 66. Mai pe românește, asta 
înseamnă panta de la Merișor, 
dintre localitățile Petros .și Me
rișor. In această porțiune rula, 
în jurul orei 8,30, autotrenul de 
transport marfa cu nr. 31 JID 
991, aparținând SC „General 
Trans" SA Petroșani. La un mo
ment dat, acesta nu a mai pu
tut inturila, așa că a rămas pe 
dreapta, blocând partea carosa- 
l.ilă din sensul său de mers. In 
acele condiții — vizibilitate re
dusă, carosabil alunecos —, de 
locul respectiv s-a apropiat au
tocamionul 21 DJ 814. Șoferul 
n a z irit, la timp, autotrenul, a 
intrat in el și a blocat întregul

Circulația 
pe ca’ea ferată

Potrivit celor spuse de 
domnul Victor Iloitt, ieri di
mineață, pș<Yaza județului 
Hunedoara, ty/rh.irik’ circu
lau normal. I-'ac excepție tro
nurile care vin din direcția 
București, Roșiori, Videle, 
Craiova. Acestea întârzie, fa
ță de orar cu 2—3 orc, din 
cauza zăpezii și viscolului. 
(Al. II.)

carosabil In spatele autoc.-ur io
nului se deplasa o IFA (UD 0274). 
al cărui șofer, nefi nd pe fază, 
a intrat lrontal in autocamionul 
oe Dolj. Dandanaua a continuat. 
In spatele IFA-ei circula autotu
rismul FORD 4 UD 3713. Fără 
a fi atent la distanța pe care 
trebuia s-o păffreze fată de au
tovehiculul dinaintea sa. condu
cătorul FORD-iilui s i izbit de 
IFA. Totul ar fi fost ceva mii 
bine (pentru ei. desigur) dacă 
daravela se oprea aici. A inter
venit, însă, ceva. Acel ceva este 
lin remorcher, cu nr. 31 IID 8793. 
Pentru a evita impactul cu 
FORD-ttl. șoferul ace.tuia trage 
mult dreapta, se izbite de pa
rapetul din beton, după care 
planează în șanț. Nu trec 'â'eva 
minute și de locul cu ghinion se 
anropie un ARO. Cel cu nr 3 
SM 108. Grandcle de la voi in 
nu a redus viteza, așa că este 
de bănuit ce s-a întâmplat. A 
aterizat în spatele aul rremorche- 
rului care. în acel moment, o- 

cup.a întreaga parte carosabilă

rotite aiitctalui
kn stația de la Ni eit Lupeni

aruncat sub
Era Î11 jurul orei 7,30. in stație nu era a lomerat Trecuse un 

autobuz pc ruta Petroșani — Uricani care a „încărcat" iproape 
tot ce se putea. Ușile rămăseseră deschise din caiiz i oamenilor 
ce călătoreau pe scară. Ningea li^uu s, cu fulgi m iri >1 deși. 
Omul batea din picioare. Mii mult de plictiseală decât ea si se 
încălzească. La un moment lat, și-a scos ppclietul cu țigări din 
buzunar. Când sâ aprindă, de el s-a t un tânăr. Dorea un
foc. I,-a servit. Tocmai se apropia un autobuz. O cursa în con
venție. I-am observat mân 1. Se crispase p; el, intr un ge>t reflex, 
in momentul următor l-a aruncat in fața mașinii R >ata hn față- 
dreapta a trecut peste pachetul de țigări gol! mototolit. Apoi, 
omul a urcat liniștit, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, lată 
cum păstrează unii cetățeni curățenia orașului!

I’aul NICI LI SCU
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a șos dei pe o distanța cam de 
30 de metri

Din fericire, coliziunea cu pri
cina nu s-a sold it cu victime 
oițnnații, ci doar ?u tinichele în
doite. Să aibă și cei le la servi
ce de Ju.ru. Că și ei sunt oameni, 
nti-i afa? O jumătate de oră, 
poate și mai mult, ceilalți parti- 
■ ■ *unți la traficul rutier din a- 

zon:î n'i avut de așteptat. Și 
reflectat Asupra ce? A ceea 
se cheamă a învăța din păța

nii uia. Sperăm dă au făcu-

AU SCAPAT UȘOR
Doar cu timpon.iri ușoare. Nu

mărul automobiliștil r antrenați 
in diferite tamponăi i u-oare, în 
intervalul 1—8 mart e, este de 
22. Cauzele bu elilor au fost cele 
cunoscut de . nd există auto
mobilele nead -.ptarea vitezei la 
condi'iih carosabilului Nu-i ni
mic! O aripă, o față de ușă, o 
bară ș a in d se schimbă ușor. Cu 
bani. Mai grav e când e vorba 
de componente ale corpului o- 
m . nesc

Ghccrghc O' TEANU

NOTE DE LECTURA Vs seca iacd
■ o

Cel tic ai u a.ea volum al (.in- 
c kioiiui n istru, pro. a >1 ui 
Cm Ji'..,ne Litij.i, „t'Usuda" (ixli- 
tura oe V"S’. 1 1 2;, se cușme
siiuiut meu m.in.e de Jec.um: 
e 1 p< rlorn mța s.i tip.,re-,ti o 
c arte in acea .la p rioaua ae cri
za c 11.uri ia a lucrai.ii 11 11 .istre 
eoni, niponul". Dar ade. arata 
vutorie o con t.tuie cartea In 
sine. ea oferind ccititudmea rca- 
l' i înzestrări a autorului.

Gncorghe Truță este un pro- 
2 or atras de latura grava a 
existenței, de zonele dilematice 
»!<■ conștiinței, cautund elemen
tul de excepție al unor destine 
comune in plan social, preocu
pat de experimentarea noilor 
mijloace de construcție epică. 
Așa ->e arăta în romanul său de 
debut, „Orașul" (Editura Alba
tros, 1983), iar cele trei proze 
ale volumului de față vin să 
confirme această observație. Pri
mele două, „Balanța" și „Impar", 
surprind, fiecare, momentul ex
ploziv al unor torturările crize

Truță : ? AGO ■) A
morale și existențiale. Eroul tlui 
„luipai", fostul sluU' nt la 1110- 
S'jbe i are a renunțai l.i o stră,- 
luciia cariera universitara pen
tru a se intoarce intr-un vit cu 
atmosfera muromețiaiui, -,c «u-
topedepse/te inipuuându-.și s.î 
alini 1 limita d;. jos a decăderii 
posibile. .Si'ârfitul sau (moare in
tr-un gest apai tnt derizoriu și 
absuicl) scamSnă cu o autocruci- 
licare .și acumulează simboluri. 
Dar adevăiata revelație a acestei 
cărți este proza c ire îi dă și 
titlul, „Pagoda", un microroman 
în fapt. Autorul î.și fixează toarte 
sus .ștacheta, abordând o tema
tică ilustrații de scrieri celebre, 
precum „Muntele vrăjit" al lui 
Thonias Mann.

Ajuns înti-Tin spital ce pare 
o replică estetică a celui de la 
Davos, cu un diagnostic ce pare 
să-l condamne ia moarte, tână
rul protagonist, Băiatul, se vede 
angrenat Intr-un Joc al celor 
două principale atitudini exis
tențiale: de 0 parte Impucareti, 

abandonarea intr-un ritual de 
pre.itiie pentru trecere i in nc- 
lun^i; de ccalalta refuzul, am
biția de a lr..i normal, terestru, 
fie și puținele clipe. Asem> 111 lui 
llan> Caslorp, eroul lui Thomas 
Mann, Băiatul e obiect al dis
putei purtătorilor celor două 
idei-iititudini. Ar trebui să di,- 
ciităm virtuțile microromanului, 
almosl'ra reușit creată, altei na
rea ab.lâ a vocilor naratoare sau 

a planurilor prezent Imit — liceul 
remcinoiat, desf ășurarea idea

tica, susținută de citatul biblic 
sau științific, ambiția autorului 
de a-și ordona textul intr-o con
strucție ce î>i ia drept model 
rigorile arhitectonice, și simetri
ile pagodei Japoneze. Să mai 

spunem doar că, in întregul ci, 
cartea recomanda un prozator 
talentat și laborios, interesant în 
demersul său, capabil să ne o- 
fere .și alte frumoase surprize. 
Citiți .și vă veți convinge.

Corneiiu RAOCl.EȘet)

Nu. cu multă vreme în urmă 
cineva fi.cea lin banc pro4, 
luând in derâdere „lacul cre.it 
făr.î voie" în spatele Cșpci stu
denților, prin sistarea unei in
vestiții de amploiir • pen.ru câm
pii -ui nostru univci ătar. Suntem 
in măsură să vă informăm f-ă 
lucrările vor fi reluate odată ce 
'tarea timpului o va permit..1. 
Vom avea deci n Ca ă stu le.i- 

țcască mod rnâ. ;r 1 cum stu- 
dtfVii no.tri o meiiia. Construc
tor® Retro atuului — ne spnnza 
d/jiumilH d-- anti. r, dl. Ca.ilina, 
unul'dintrc cei care vor con
duce nemijlocit lucrările — vor 
fi h*-»îi ilpme. Pentru < o Casă 
de cultui.i trebuie să f.c d ,-o- 
potriva funcțională i frumoasă".

Ilorațiu AI.EXANDRESCU

Ju.ru
pen.ru
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OP!N!8 INCOMODE
(Urmare din pag. 1)

Știu oamenii doar, să vorbească, 
au învățat ani de zile. Intre a- 
ce?tia, ceioțeni cinstiți, oameni 
care niciodu.a nu au avut con
flicte cu lcoea, nu au suferit 
rigorile pedepselor penale,' nței 
domniile lor și nici altcineva clin 
familiile dumnealor, după cum 
ni.i nu au procese pe rol, pen
tru diverse lapte. Sunt oameni 
deosebit de ev ecți, cinstiți, pe 
care trebuie să ii nominalizăm, 
mai aus ca dumnealor au luat 
apararea cu tărie și a domnului 
primar, în cuvintele pe care 
le-au spus la întâlnirea cu elec
toratul. Aceștia sunt; ION 
GHI ULESCL . din Petro.ani, 

l Bl ' ; ■ ROI IULUS,
miner, PE37ENARU T1TUS, pen
sionar, CKUCERU ROMULUS, 
tot din Petroșani, și lista ar pu
tea continua, Tot in această „în
tâlnire cu electoratul" a fost 
„atacat" subprefectul județului, 
domnul Botoroag.i, de către dom
nul Crucei u. Motivele, să le 
c..ute cine-o vrea. Mai ales că 
domnul Cruceru, vorbind de 
Ceaușescu. a afirmat și ca cel 

ce a fost executat in decembrie 
19o9 nu mai este „odios", ci este 
„regretat*. Domnia sa, suntem 
convinși, a spus adevărul. Ade
vărul dumnealui. Este opinia 

omului și noi o respectăm. Multe,

foarte multe clin problemele 
grave ale Văii Jiului .și Petro- 
•șaniului au fost arătate de alți 
vorbitori. Cum ar fi problemele 
apei, încălzirea, gospodăria ora
șului, abuzurile de la RAGCL, 
școlile, introducerea gazului me
tan și multe alte necazuri ale 
oamenilor. Au fost „luați în tăr
bacă" salariații primăriei. Ne-a 
surprins faptul că, deși și dum
nealor sunt electori, salariații 

primăriei, cu excepția domnului 
Stoicuța, .și consilierii nu au fost 
invitați. După cum nici consi

liul de administrație al RAGCL, 
ca să audă cu urechile lor ce li 
se reproșează. Să nu fi făcut 
parte din programul vizitei de 
lucru a domnului prefect și o 
întâlnire cu „vinovății"? Sau se 
strica vreun plan? Cine poate 

ști? A fost dur atacată Coope
rativa „Unirea". N-am prea înțeles 
de ce. De când administrația lo
cală conduce societăți comer
ciale? o Tot în cadrul întâlnirii, 
parlamentarii au prezentat ac
tivitatea domniilor lor in cele 
două camere ale le islativulul, 
în sprijinul cetățenilor și jude
țului. Să le dea Dumnezeu pu
tere să izbândească pentru bucu
ria noastră, a tuturor. Pentru 
că de aceea i-am ales. Să ne 
repreznite.

P.S. Precum vedeți, eu nu 
scriu anonime. Drept cane am 
curajul semnăturii și al opiniei, 
liber,, nu regizat, exprimate. Ce 
sa fac? Sunt un incomod.

Cssa Crucii Roșii
Au demarat deja, formali

tățile pentru construirea Ca
sei Crucii Roșii la Petroșani, 
investiție care se va realiza 
cu sprijinul Crucii Roșii dirj. 
Germania și care va contribi/i 
la modernizarea rețelei de 
asistență sanitară in Valea 
Jiul’ti. Suntem în măsură 

să vă prezentăm desenul vi
itorului așezământ de cultu
rii sanitară. Pentru moment

însă a apărut o piedică. Nu 
a fost concesionat terenul de 
către Primărie. De parcă nu 
ar fi și interesul Primăriei, 
al cetățenilor! Tărăgănarea 
tform aii taților îi va face pe 
partenerii germani să ne 
cpradă neserioși. Cu cât mai 
repede investiția va trece 
de pc planșeta proiectanți- 
lor pe teren ,cu atît mai bine. 
(Al. II.)

Daca iul sc folosesc sediile în scopuri piof i.bilc, ce-ar fi 

să vindem gogoși...?

Posta
redsctloi

CUM ÎNCURAJAM MICA INDUSTRIE?

HOROSCOP
PEȘTI — IEPURE 

(ÎS februar io — 21 martie)

Afacerile încep să vx. meargă. 
Nu pierdeți prilejul.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

Primăvara ce b3te la ușă vă 
poate oferi mult așteptata rezol
vare sentimentală.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Este momintul să vă refaceti 
din punct de vedere suflet le. 
Căldura ce sc apropie vă poale 
epuiza vise'e.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie) 

încercările din ultimele zile 
pot fi aproane de final. Dar e 
nevoie să vă bizuiți mai mult pe 
cei apropiati. ,

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulie)

Deși paradoxal ați reușit să 
vă retrageți in ultima linie. e 
mai bun tot mersul înainte La 
capătul drumului vă așteaj lă re
compensa.

LEU — MAIMUȚA 
(23 ie!ie — 22 august)

Puteți sta liniștit. Ceea ce ați 
făcut va da rezultatele scontate.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie)

Traversați o perioadă de .ma
re sensibilitate. Este momentul 
să vă îngrijiți și de propriile 
sentimente.

BALANȚA — C1INELE 
(23 septembrie — 22 octombrie)

Ci/ puțin noroc puteți trngo 
loztnYâșt lor. Insă atenție, o- 
rice er.tgerare poate aduce nc-i 
ph'^c/i. j

LCORPION — MISTREȚ 
(23 octcmbriu — 21 noiembrie)

Comportamc itul normal este 
cr 1 mai adecvat. Nu exagerați 
nici în sus nici in jos. E mai 
bine! t

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 21) decembrie)
Nu scapați din vedere vertib'fl 

Vă poate lua prin surprindere 
și costul e mare. j

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Veștile bune vor continui. Nu 

încetați să vă mențineți speran
ța. Chiar și condițiile atmosferi
ce vă sunt favorabile. ■' 1

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 ianuarie — 18 fcDiuatie)

Vă așteaptă o perioadă scnti-i 
mentală deosebit de intensă. Nu 
o ratați ca și altădată.

«vzzzzZv/zz/zzzzzzzzzz/zzz.'Zzzz/z/z.v/i

Program ui IV

In pragul falimentuluiMeșteșugarii
După evenimentele din do 

cembrie '89 și alinierea econo- 
n _j românești pe necunoscutele 
cărări ale economiei de piață 
s-a bi lut foarte mult — poate 
chiar excesiv de mult — monedă 
pe încurajarea și sprijinirea micii 
in lustrii. Adică a 1 . u.ir.
Cum s-a făcut ori cum nu s-a 
făcut acest lucru se vede. Iar 
faptul că la 01a actuală breasla 
meseriașilor se afla in pragul 
falimentului cri d că spune destul 
de mult de pre acest lucru.

Mulți vor fi înclinați 
să creadă că exagerez, 
scsc, 
cr.d 
Dar, 
care 
van, 
serviciu in domeniul cooperației, 
am constatat cu stupoare că, de 
. 'a ci purul a Ic văr.

La o a actuala toate unitățile 
meșt',sugărc;li ale cooperației au 
fost date în locație de gestiune.

Deci fiecare se autogospodârește. 
Cu ce bani? Cu cei rezultați din 
prestarea de servicii. Cl.enți ar 
fi, cu toaLe cu prețurile sunt cum 
sunt. Dar cum să prestezi ser
vicii dacă nu ai materie primă. 
Luând numai exemplul tapițeriei 
(domeniul domnului lovan) „cum 
poți lucra din moment ce nu 
găsești in toată țara românească 
o stofă, un aracet sau un cui. 
Iar atunci când le găsește n-ai 
bani sâ le cumperi. Sau dacă al 
și bani, nu ai cu ce le transpor
ta". Toate acestea coroborate cu 
inflația și blocajul financiar se 
răsfrâng asupra secțiilor de pro
duc', e. Și atunci unde e mult 
trâmbițata sprijinire a micii in
dustrii?

Desigur veți spune, de ce nu 
se trece și în acest domeniu la 
privatizare. Din simplul motiv 
ca a presta servicii nu este tot 
una cu a vinde alcool. Iar în 
momentul în care un spațiu co- 

ț/ZZZZ/ZZ/Z-.. ................. ■ Z''//////////,>,/. ....... .... ................... ......
Intre „Moiicy" lui I’ink Floyd și banii formației

„T)’aia“, este o diferență

I.upcni: Deși nu am 
ac a răspunde persaa- 
nu au Muia de caracter

ALIN, 
obiceiul 
lulor ce 
de a se s.i.ina când fac anumiie 
ai. muții, încalc de această daiâ 
regula. De ce? 1; întru că m-au 
impresionat deos.bit rândurile 
p c. re mi le-ai adresat. Evi
dent, pana lu un pO/lViL

Și pen.ru că s/aj/l viu-mi 
permite'sa fac aici „aniple{apre
cieri* la a li 1 cp .'I-13/I?, te 
invit la redacție să discutăm „in 
exienso" de pre „imaginea t.ne
vilor de azi", d pre „impact, 
iluzii, vremuri frumoase", des
pre „probleme mult mal impor
tante" .și — dc ce 
despre noi înșine, 
trăiesc cu „iluzia" 
nara invitația și rămân in 
tinuare acela?i simplu

nu.' — ciiiar
Deocamdată 

c'i-mi vei o-

Tihcrlu WMȚAN

con-

poate 
Marturi- 

și m:c mi-a fost greu să 
cu acest lucru c ,te real, 
pc parcursul dialogului pe 
l-am avut cu dl. DănJț Io
ni' eriaș cu vechi state de

Cei ai trupei din Petroșani
lipsesc

1 tspre ace7ti tineri 
ați mai avut ocazia sa 
pUg.iule ziarului noetru.

t kntați 
cit.ți in 

Ultima 
data când am scris despre 
se întrebau: a fi s.m a nu 
/kcum, după incă două luni, 

i I deli barca a runrn-, la 
luată.

Ceva tetuji s-a 
„D’AIA" a contactat 
discuri din franța, numită MU- 
SbA. In urma audierii casetei 
audio, cei de la MUSEA i}i a- 
firmă disponibilitatea de a în
registra un CD cu „D'aia". Cu 
condipa ca formația petroșunea- 
n 1 să vină cu matrița înregis
trată în țară. Intr-un studio pro
fesional. Ca întotdeauna, talen
tul nij înseamnă mare lucru făiâ 
bani. In muzică, cu atât mai

ei, 
fi? 
in- 
ac-

schimbat, 
o Casă de

mult. O înregistrare la MIGAS-ul 
lui Adrian O.dean sau 111 stu
diourile televiziunii costă cel pu
țin 60001 0 dc .ki. Asta este o su
ina destul de mare. Mai ales 
■pentru studenți.

„D'AIA" arc ncviuc^de un su
pei t financiar. NiZ'putăm să cre
dem că este posioil sa/ se, rateze 
o asemenea șansa istoQ^d. Căci 
este o șansă și nu numai pentru 
băieții din trupă, ci și pentru 
Valea Jiului. In mod sigur tre
buie să existe un patron inimos 
care să vrea săi ajute.

Speram ca, 111 urma acestui 
apel, să avem și noi șansa de a 
scrie despre lansarea unui CD 
al unei formații petroșâncne.

Vali LOCOTA

Premii „zdravene”
Demnul Dcin Gheța, purtător de cuvînt al Ligii Sindicatelor 

Miniere ne-a informat ca premiile la cea de-a trțda>cdiție n Cupei 
Ligii la seni sunt in bani și totalizează 200 000 lei. ClKltuiclile de 
cirganiz re depășesc 1 milion de lei. Concursul va avea ipc In ziua 
de 13 martie, pe pârtia din Parung. l’ână sâmbăta dimineața, la 
ora 9, vu puteți Înscrie la concurs. Secretariatul competiției va 

, funcționa In Cabana C.S.S. din Parâng. (Al. II) „ t

mcrcial costă câteva milioane 
bune, -bașca și celelalte cheltu
ieli auxiliare, iar câștigul dir.tr-o 
activitate productivă este minim 
„afacerea" nu pare tocmai ren- 
tabilă. Dimpotrivă, chiar!

Acestea ar fi numai câteva 
argumante, din multitudinea ce
lor care pot fi invocate ca un 
posibil răspuns la întrebarea pu
să in titlu. Deci, unde este spri
jinul micii industrii? Vorbe...

• 1 moment ce nu se suflă un 
uvânt d..,pre aceasta nici 
r intr-un rând d n cc'o 

dd pagini ale strategici de 
vcrnaie Văcaro.u.

Deocamdată, singurul 
cert este acela că meșteșugarir 
se află îr.tr-o situație disperată, 
aproape de pragul falimentului. 
Singura lor șansă de supravie
țuire rămânând reprofilarea. In 
ce domeniu? Evident „alimenta
ție publică!" Și-atunci cine spri
jină mica industrie?

Tibcriu VTNȚAN 
fzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz/zzzzzzz/zrzzzzz/z/zzzzzzzzzzzxz.vzzzzzz/zjzzwzzz/.zz.vzzi 

VOLEI

mă-
5090
gu-

Si lucru

Poîreșani 3 - 0
Gazdele s-au impus net în a- 

ccasta partida, aratănd o forivfl 
de zile mari și o pregătire lizi-v 
ca foarte bunii, continuând mar- / 
șui victoriilor, atât în deplasare-' 
cât și acasă. Dacă în primele 
doua seturi, pierdute la 7 și la 
10, Jiul a reușit să mai estom-- 
peze elanul liniei de atac, de 
unde au plecat mingi bomba în

ternul advers, in cel dc-al trei
lea, și ultimul, gazdele au în
cheiat repede conturile; victorie 
la 1.

Cu acest succes, lugojenccle 
mai acumulează două punc.e in 
clasament, inenjuindu-sc pc lo
cul 1, in timp ce Jiul îți caută 
încă albia.

Dorcl NE.’.MȚU

SCHI

RoZierC iei Turcia
După concursul dc 

nea Ciuc, unde USS 
s-a comportat foarte 
la individual cat și 
talentatul schior Ilobert 
a iest selecționat în echipa Româ
niei, pentru concursurile ce se 
desfășoară, timp de o săptămână, 
în Turcia etux'peană.

La aceasta oru zeprczcnuintul 
nostru se află in plină „coborâ
re", pentru afirmarea schiului 
românesc și al Văii Jiului in 
lume, cu insatisfacția că nu poate 
aluneca fu schlurile românești.

lu Miercu- 
Pelroțani 

bine, atât 
pc echipe, 

Barla

ci numai cp cele bulgare. Indi
ferent de rezultatele ce le va 
ooține, ele nu pot fi împs. țiie 
în două, dar pic cnța unui 
Usvir talent din Val a J.ului, 
tniiXm concurs internațional pes
te hpiare.7 poale va dezgheța și 
mâinile 
țiali t ynsc

Niiner’

inimile atâtor
r nsori.
ni nu

Ccrel Acesta 
unui original 
Iu urma unui sondaj neelectuat, 
dar al cărui final nu poate li 
altul.

dă, toată 
ar putea fl 
concurs de

polen-

lumca 
alișul 

opinie,

JOI 11 MARTIE

7,00 TVM. Tclematincl.
10,00 TVR In 1.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Eiirn artistic. „Ploaia",
13.15 ViJ.o-ciipuri.
13.30 Depene animate.
11,00 Actualita Meteo.
14,1a Ora de uitizică.
15,00 Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.U0 Repere moldave.
16.30 Repere transilvana.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba gerenană,
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Te.e-discul muzicii popu»

lare. 4
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Reflecți) rutiere.
20,50 Eilm serial. Dallas. Ep 213.
21.15 Azi in prim plan.
22.30 Campionatele Mondiale do

pattna) artistic. <
24,00 Actualități. Ij
0,lă Confluențe, j

pen.ru
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u nara

viitorii! nostru

O1L țDentsch
GMB II

âttâo

Rcprczentatîon Office — Bucharest

Bulevardul Carol nr. 126 Eucharest, Sector România

Telephone: (01) 6135125; (01) 6113103;

Telcfax: (01) 6120976; Telex 10317,
prin reprezent. itc’e sale din Valea Jiului ,S.C. Parângi 1

Cui vede astăzi impu
nătoarea clădire ce s-a ridicat, 
lingă stația PECO din Petroșani, 
probabil îi vine foarte greu sâ 
creadă, că numai cu puțin timp 
în urmă aici nu exista decât un 
fel de mlaștină. O băltoacă oare
care f râ nici o utilitate. De alt
fel ca o ice teren din care mai 
sunt încă multe pe aici pe la nai 
prin Vale. Dar curajul celor doi 
investitori .domnii Ion Iarinca 

și Violin Gărdeanu a risipit orice 
urmă de îndoială în 
transformării terenurilor 
în activități profitabile,
întreaga obște. Astfel, cele două 
societăți desfășoară o intensă ac
tivitate de aprovizionare a Văii 
Jiului cu fel de fel dc materia-

privința 
virane 
pentru

le de mare neccsitae, in specia] 
pentru unitățile miniere, iar îi 
ultimul timp pentru toate per
soanele posesoare de autoturis
me proprietate personală, prin 
punerea la disp.oziție, pe scama 
unei colaborări fructuoase cu 
renumita firmă Castrol a întregii 
game de uleiuri auto produse de 
această prestigioasă

Pentru a deveni 
Rriciții beneficiari 
două societăți .este 

adresați zilnic, 
zilei

Benzină și
firmă, 
unul dintre 
ai
nevoie

pe 
deocamdată,

uleiuri

Servcom S.R.L. și S.C. Roum.uI S.R.L. Petroșani.

Magazinele celor două societăți oT ră 
interet.ațî, întreaga 

intră în profilul de
zilnic tuturor celor 
gamă da servicii ce 
acti’ itate.

1’crn.u a deveni beneficiari ai acestor

servicii, este suficient să vă adresați
sediul firmei din str. LIi EZENI, NR. 5 
(lângă PLCO), sau la telefonul 5*5511 oii 
la FAX 511518.

dennea- 
incicdiTe 

purtă mi 
firm?

Pentru mașina 
voastră folosiți cil 
numai produsele 
marca prestigioasei

internaționale: CASlROL.
Numai cu ele mașina poate 

ah..ge propriile perioriuanțc 
tehnice. RUMO1L vă poate 
ajuta iu acest sens

PRODUSELE FIRMEI 
GAS IRUL SE VÂND CU 
C1.L MAI MiC Ai>AOS CO- 
Mr-RCiAL, CUPRINS NU
MAI 1N1HE 15 !>I 20 LA
SUIA. NU PIERDEȚI PRI
LEJUL DE A LE FOLOSI, 
CU TOATA ÎNCREDEREA.

1 ' X
Castrol

să vă 
durata 
in cel mai scurt timp vă 
put a adresa 24 de ore din 
căci imediat se va trece la 
gramul non-stop.

acestor 
doar 
toată 

dar 
veți 

21, 
pro-

ION
Parângul 
Domnul

SC

E3 Vinde Carburanți 
toate tipurile la cele mai 
vautajoasc prețuri.

id Prețul este sub cel prac
ticat de stat.

13 Benzină, 139 lei/litru. j
□ Motorină 108 lei/litru.
E3 Toate tipurile de uleiuri 

din țară și străinătate.
S Anvelope, 

materiale
cuie, toate din 
ternă.

E Relații cu 
TROL“ prima 

Valea Jiului.
63 Marc deschidere spre 

sponsorizare.
□ Cu benzina de ROMOIB 

— se va desfășura primul 
raliu al Văii Jiului.

do
a-

i

detergenți, 
industriale, pla e, 

producție io-

PATRONI: Domnul 
IA RING A, la SC

Servcogi SRL si 
VIOL1N GĂRDEAN. la 
Romoii;

Contabil șef, doamna 
RELA CîUNGAN.

Ei trei împreună cu 
cai 18 angajați formează
echipă de marc viitor cc de
monstrează încă o dată că 
dacă se insistă totul deține 
posibil!

Ml-

I
firma „CAS- 
colaborare în

firnici Cas- 
dl. fon 
un bun 
iiiulți

toți
o

Q Cel mai mare 
m iterie de afaceri, 
troni vor să-1 obții

Rcprezcntanlul 
trol in România, 
hoc a fost și este 
mân. După mai 
pctrccuți în Germania, 
ui s-a întors în țară 

tril a <la o mână <1c ajutor 
Ia ieșirea României din pe
rioada grea a tranziției spre 
economia dc 
nit, așa cum 
mâna goală, 
po; ibiiiiățile

• ••• • «■
® Cele rîoun societăți comer

ciale Paiăngul Si rveoni și fi_> 
muil au puse la dispoziția celor 
interesați mai multe magazine, 
pe care vi Te prezentăm in cele 
ce urmează;

La sediul firmei, str. Llvo 
zeni, nr. 5 magazinul de desla- 
cere a produselor ce poartă în
semnele firmei CASTROL.

Tot nici în cel mai scurt timp 
vor fi puse în funcțiune câteva

Mî- 
ro- 
ani 

dân- 
pen-

piață. Nu a vo
cea și firesc, cu 
A adus cu sine 
de cooperare a-

le firmei Castrol, caro iată, 
prin Parângul Servcom si 
Romoll a ajuns și in Va’ea 
Jiului, p*ntru a emoaște și 
noi binefacerile unor astfel 
de produse, care iată se vând 
la prețuri mai mici decât ce
le practicate de stat.

Cc putem sp.une altceva, 
decât mulțumim miflt < "ti- 
nule Mihor și vă așteptăm 
să veniți și în municipiul 
no' tril.

pompe de benzină, aduse de ia 
firma Castrul.

O Un alt magazin c t' col ali
mentar, situat in cai Herul Aero
port, lungă magazinul de pie :c 
auto. Aici puteți cumpăra la pre
țuri avantajoase produse alimen
tare do mare varietate si calita
te, toate aduse de prestigioasa 
firmă de profil C0MT1M Timi
șoara. Cele mai diverse produse 
din carne și preparate din car-

■ beneficiu în 
, cei doj pa
nă la primul 

raliu automobilistic organizat în 
Valea Jiului.

© Pe o distanță de sute de 
kilometri do pasiune, cc va stră
bate Ijefileul .Jiului — de la Pe
troșani ia Voincass — se vor în
trece bolizii 
sgconda'.i di’ 
din municipiul nostru, care 
participa în premieră la o 
fel de întrecere.

© Toii bolizii participa. ț| 
vor alimenta pentru cur-A 
stația d- benzină a S.C. Rninoil 
Petro.-ini, firmă sp< n uriz.ită de 
CASTROL.

© Primul raliu nufom >bilistlc 
din Valea Jiului se doir-fe an 
început al unei tradi’ti nnn.'ilc. 
ce vrea să imr : n I ' start a ii

Jwliii — un început 
de l radi tio

volanului românesc. ' ' 'h i
® In premieră absolută pentru 

Valea Jiului, la raliul ce va fi 
organizat în aceasta primăvară 
va lua parte și directorul gene
ral al fi "mei CASTROL, domnul 
lom Pecie, care va înmâna mult’ 
râvnitele trofee ale raliului. încă 
de pe acum să-l urăm bun venitl
• * —— * i » • ■.«* r r

S.C. i'ariiiiijul 
S.C. MMIU

vitezelor românești, 
curajul amatorilor 

vor 
aJt-

ne \ă sunt olurile cu mu ' i '■olt 
citilduie r ; pcisonaii) ins .iziivi- 
lui. lin i eu .u lat la nr poziția 
dunnr avoastra pcn.rn a vă sa- 
lisf.icc n’voile de pr n izion.ire.

© In Viile.in, la cabana ,,i a 
Brazi", SC. Piirăn.’ut a pr Iu il 
o pjr‘. ■ dm in inia a'.ig irm 1 
s"i vicii dc altmonlație publica a 
cazuri, dc cm mai mare cahtati. 
inii un cadru ambiant dcosel.it 
și in c-undiți de igiena alimenta 
țici irepro,abile,

<
s
£

*

I
sponsorizate da
CASIROL

dcosel.it
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AM* LRSAKl

PĂRINȚII urează dragului lor 
CLiuuiu î. ngure.inu, la aniversa
rea zilei rit na. icre, „ANI MUL 11“ 
în n . sănaiate și feric.re.
(1556)

O PR1MAVARA frumoasă, ală
turi de un sincer „La mulți ani!" 
dragului meu George.- J. (1552)

V1NZAR1

VÂND video player Akai, ma
ri _■ in Japan, telecomandă, tra- 
kind automatic, absolut nou, preț 
14UOOO lei. Telefon: 545993. (1504)

VÂND rulotă scop comercial, 
stare excepțională. Telefon: 

542600. (1467)
VÂND video player Aiwa sigi

lat, 145 000 lei. Petroșani, cămin 
studențesc nr. 4. (1538)

VÂND autocamion 10 tone in 
perfectă stare de funcționare. Or
șova telefon: 0979/61433. (1512)

VÂND Mercedes Cobra 200 
Diesel, stare excepțională. Infor
mații: telefon 541068, între orele 
17—22. (1514)

VÂND video player Orion, nou. 
Petroșani, str. Republicii 109/2. 
(1542)

VÂND apartament 2 camere, 
parțial mobilat, Petroșani, str. 
Unirii, bloc 17, et. 3, ap. 12. (1541)

VÂND cărămidă și „Automa
tic”, 16 programe. Relații: Petro
șani, str. Republicii, bloc 97. sc. 
IV, ap. 3, intre orele 19—21. (1546)

ASOCIAȚIA de Caritate „Ini
ma către inimă" Petroșani, prin 
magazinul comercial subordonat 
vinde frigidere de 180 1 .și 140 1 
și mașini de spălat, (la fosta Ca
sa Pionierilor). (1559)

VÂND televizor color, RFG, 
diagonala 67 cm. preț convena
bil. Telefon 54471)5. (1561)

VÂND microbuz Barcas, an 
fabricație 1985, octombrie. A- 
dresați. Petroșani, Republicii, 
63/14 (bloc ADAS)

DfcCLM!

COLECTIV L L Ori jiului de pensii și ocrotiri sociale Petroșani 
adui u i u I î omagiu cMui care a conaus, timp de 30 de ani, 
sceasNi insiiluție

ing. TEC.ȘA LAURENȚIU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

SOȚIA Maria anunță cu nemărginită durere încetarea din 
viață a iubitului ei soț

VELICA STER1AN (63 ani)
înmormântarea are Loc azi, ora 1G. Cortegiul funerar pleacă 

de la Capela Unitariană. (1545)

FII L Ioan, fiica Elena,. împreună cu familiile, anunță, cu 
profundă durere, trecerea in veșnicie a iubitului lor tată, socru 
și bunic,

VELICA STERIAN
Odihnească in pace! (1515)

COLECTIVUL S.C. „ZORI NOI“ Petroșani este alături d? co
laboratorul său loan Velica, la marea durere pricinuită de dis
pariția tatălui

V ELICA STERIAN
Sincere condoleanțe.

F.VMILIA Repede este alături de prietenul Ioan Velica in 
marea durere pricinuită de încetarea din viață a tatălui său.

Sincere condoleanțe. (15G5)

COLEG 1IV UL Direcției Producție din cadrul RĂII Petroșani 
este alături de dl. sing. Ioan Velica in clipele grele pricinuite de 
decesul tatălui și transmite condoleanțe familiei. (1540)

FAMILIA Mariș (nași) este altăuri de familia Ioan Velica in 
marca durere pricinuită de încetarea din viață a iubitului lor 
tată, socru și bunic

VELICA STERIAN
și transmite sincere condoleanțe. (1549)

F 1MII.IA Vcrmeșan Vasilc (fini) este alături de familia Ve- 
liea in clipele grele pricinuite de decesul iubitului lor

VELICA STERIAN
și transmite sincere condoleanțe. (1549)

FAMILIA Vucan Nicolae este alături de familia Velica Ioan 
in greaua durere pricinuită de decesul tatălui său

VELICA STERIAN
Sincere condoleanțe. (1551)

FAMILIA Dulămiță Ion și Jenica împărtășesc imensa durere 
Pricinuită prietenului lor, Ioan Velica de trecerea prematură 
in neființă a tatălui său și-i transmit sincere condoleanțe. (1553)

SCHIMB LOCUINȚA

SCIII?.IB apartament 3 came
re. Uricani (încălzire), c'u apar
tament 2—3 camere sau garso
ni tră. zona Vulcan. Informații: 
Vulcan, str. Romanilor, nr. 8, 
bloc 21. ap. 8. (1550)

DIVERSE

FIRMA particulară efectuăm 
tiansport de mărfuri cu autoca
mion Roman (8 tone), tarif 100

■ lei/km. Relații: telefon 570386, 
zilnic intre orele 8—20. (1536)

OFERTE SERVICIU

SC CONTRASIMEX SRL Uricani. 
an, ijează două pervane in ve
derea Încadrării pe posturi de 
ospătar — barmani 1 -lefon : 
Uricani 120 sau 283. (1566)

SC. POP-FARCAȘ SNC Petro
șani angajează de urgență șofer 
pe microbuz Relații, in Petro
șani. str. Republicii, 74/45, intre 
orele 16—18. (1 1'8)

SC. VALCEANU — DI.ANARU 
angajează ospătar? și barmane, 
vârsta 13—35 ani. Relații, in Vul
can, str. 1 M u, nr 9, intre orele 
16—18. (1499)

CAUT femeie îngrijire copil 
un an. Vulcan str. Preparației 
bl<x? 4' 7, ?p. 6. (1533)

SOCIETATEA Comerci lă 
„Anita“ angajează absolvente de 
liceu pe post de vânAăUjr. Rela
ții: la sediul firpnei. Complex 
Parângul Pctro ani, intre orele 
11—16. (1537)

ANGAJEZ vânzător ambulant. 
Relații: Petro ani, str. Republicii, 
bloc 97, sc. IV, ap. 3, intre orele 
19—21. (1517)

I 1M1I.IA Toader este alături de domnul Velica Ioan in ma
rea durere pricinuită de decesul prematur al tatălui său.

Sincere condoleanțe. (1563)

FAMILIA Bordula Tibcriu și Mircla împărtășesc imensa du
rere pricinuită prietenului lor, Ioan Velica, de trecere j prematură 
in neființă a tatălui său și-i transmit sincere condoleanțe. (1551).

COLECTIV UL Casei de cultură si CAR Petroșani este ală
turi de prietenul și colaboratorul lor nedespărțit, Ioan Velica, 

in ncmangâiata durere pricinuită de moartea prematură a bunu
lui său lată.

Dumnezeu să.l iei te și să-l odihnească. (1551).

F VMII.I X I elea Alexandru, Elena și nepoata Camelia iși 
exprimă regretul profund la dispariția bunului cumnat și unchi

I II.IPINI IOAN
Va rămâne mereu viu in inimile noastre. Odihnească in 

Pace! (1518)

I IMII.IA Felea Cristian, Savina și Alexandra aduc un ultim 
și pios omagiu celui ce a fost un Imn unchi și naș

I II.IP1NI IOAN
Nil il vom uita niciodată. (1518)

FAMILII! E Felea Gheorghc și Alexandru anunță cu durere 
încetarea din viață a bunului lor cumnat

I II.IPINI IOAN
Odihnească in pace! (1539)

SOȚUL I rol, fiul Nicu și fiiea Nuțica. cu familiile, anunță 
decesul celei care a fost o h’ină soție, mamă, soacră și bunică 

RAKOI’ZI MARJA
Inmormânt rea are loc asia i, ora 16. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Petroșani, Unirii, bl. 1/1 1. (1557).

COI "Cil de li Casa de cultură și CAR Petroșani sunt ală.. 
turri de colega lor Rahorzi I’araschiva, in marca durere prici
nuită de decesul soacrei sale și-i transmit sincere condoleanțe. (1551)

FC IIIPA DE SERV ICIU

Secretar de redacție 
Gheorghc CHIRVASA
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Viorcl STR AUȚ 
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Emilia ACIIIRF.1 

Viorica FIRȚULESCU

SOȚIA, copiii, nepoții anunți cu nemărginită durere încetarea 
din viață a scumpului lor soț, tată, socru și bunic

BOTVEN IRANȚ (56 ani)
Corticiul funerar va pler.| de la domiciliul din Pelril.i, a?i, 

11 martie 1993, ora 11.30. (1517).

1111 (alin și Vali, nora Vcronica anunță cu durere dispaiiția 
celei care a fost o minunată mamă

DOBROVSZKY HORTENSIA
înmormântarea arc loc azi, ora 1 I. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Liipeni, Al. Gorunului, 3/8. (1558).

COLEGII zic la EI*. Petroșani sunt alături de ing. I’opescll 
Marilena in marea durere pricinuită de decesul tatălui săli și 
transmit sincere condoleanțe. (1555).

COLEGII de la SCSM — SALVAMIN Petroșani sunt nlătilri 
de colega lor Ceactl Ileana în aceste grele momente pricinuit* dc 
decesul mamii sale. (1360).

L ANC POST S. A. 
Filiata Petroșani 

ANUNȚĂ

Inecpînd cu data de 1 martie 1993, s-a deschis în 
municipiul Petroșani, FILIALA BANC POST S.A.

Unitatea efectuează:
El operațiuni bancare pentru agenții economici și 

populație ca orice bancă comercială.
El acordă credite agenților economici pe termen scurt 

și populației pc termen scurt și mediu.
H efectuează operațiuni de depuneri în cont in lei 

și valută pentru populație. Depunerile în cont curent se 
fac la vedere sau în depozite pe termen de 3, 6 luni și un 
an.

E efectuează operațiuni în cont curent pentru popu
lație.

H efectuează operațiuni cu CEC-uri, BANC POST 
la purtător, cu sumă fixă și dobândă, precum și CEC-uri 
BANC FOST cu sume depuse la termen.

Relații suplimentare la telefon 541914.

ORGANIZEAZĂ CONCURS

in data de 15 martie 1993, pentru ocuparea postului dc 
— revizor contabil.
Condiții : studii superioare; vechime în specialitate 

de minim 5 ani.
Inca ’rarca se face conform Legii 30z1990.
Cei interesați vor depune Ia serviciul personal cerere 

dc înscriere precum și Curriculum vitae.

FIISAIA de CHRf Eteciriee Om
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de

— CONTABIL ȘEF
la SDEE Petroșani în data dc 25 martie 1993.

CONDIȚII:
— absolvent studii superioare economice;
— vechime minimă (5 ani) — vârstă maximă 35 ani;
— de preferință cu practică in informaiică;
— fără cazier.
încadrarea conform CA — CC’M.
Informații suplimentare, serviciul PPS, telefon 615750, 

ini. 121, 131 sau SDEE Petroșani 5 31830.

S.C. fiNDCROM S.R.L. 
Petroșani

vinde cit gros și cu amănuntul

PRIN MAGAZINUL DE l’E STRADA 1 DECEMBRIE 
(vizavi dc Hotel Petroșani)

KJ APARATURA FRIGORIFICA MARCA „FJORD*. 
Asigură garanție dc 12 luni.
Reparațiile sc execută in Petroșani. (1117).
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