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Cuget, deci nădăjduiesc Cu gândul la Basarabia
Dar cu subvențiile cum stați?

Deloc culmă, viața socială, economică (să nu mai vorbim de 
cca politică!) se răsfrânge inevitabil asupra noastră a oamenilor. 
Veche lozincă: „Totul pentru om și nevoilo sale", transformată, 
în ultima perioadă a dictaturii, in „Totul pentru OMUL și ne
voile sale" a devenit în ultimii trei ani desuetă. Guvernanții șl 
purlarr.cn'orii noștri se zbat in a ne lămuri — dacă mai poate 
fi cineva lămurit — că ei se dau de ceasul morții pentru a face 
cat de cât ceva pentru nevoiași. Din moment ce aproape J0 la 
sută din populația țării trăiește sub nivelul minim al unei vieți 
dccmte înseamnă, fără echivoc, că suntem o țară de nevoiași.

Discuj.lle din ultimele zile, pricinuite de Bugetul pe anul 
1S93 dovedesc cu prisosință neputința Guvernului de a mai face 
față valului de solicitări. Din toate părțile. La o privire atentă 
se te concluziona că economia româneasca nu a fost și nu va 
fi decât foarte greu obișnuită să trăiască pe propriile picioare. 
E te ca un copil caie s_a făcut mare, a făcut armata, are o casă, 
o familie, copii și, Cn toate acestea, din când în când dă fuga la 
Ijetrân’. li părinți să le ceară ajutor bănesc. Dar părinții sunt 
bă*.' ni și gârbovi. Sub povara nevoilor nu prea mai pot să-1 
„șut-. nț >n :e" pe Junele care crede că așa va merge mereu. 
A i șl cu bug.tul statului, de la care „mastodonții" economiei 
aște.iplî „para măl.iață!" Timp în care, domenii, parcă iijt nționat 
ne-' • ( 2. cultură, învățământ, protecția socială în ge-
nv '.) sunt copiii vitregi ai bugetului. Și ei cer de la părinți. Dar 
,d ;u la".

Or, se știe, o națiune bolnavă șl analfabetă nu poate supra
viețui si nici nu poate visa spre „noi culmi de progres și civi
li z ••e“, când gurile de inal nu rr.al au loc pentru „copm străzii", 
iar ‘.-o o -.rele sunt tixit. de cerșetori.

Vir.<? cn o amenin are 1 Mai muncitoresc. O zi cn o sabie a 
lu] Da ’s deasupra greu încercatului nostru popor. Dacă ac
tualul Guvern nu va găsi o soluție (sau, mă rog, o loțiune că 
rimează cu moțiune) pentru a estompa din unda de șoc a cutre
murului prețurilor, atunci sabia va reteza capete multe, iar aici, 
in țrâmi f Mul spațiu carpato-danubiano-pontic se va deschide o 
cutie a Pandorei. O cutie cil toate relele, care cu greu se vor ma! 
sp-’i.

Int‘<b ,'i’e momentului rm mai sunt demult „ce mii faceți?" 
sau „cum o duceți cu via'a'.'", ci se r inc la înfrico îtoarea pa
rafrază „Dar cu subvențiile cum s’ați?" Eh, vremuri...

Mircca IJUJORESCU

Scriitorul B.atiușcoff spunea eă 
îndată după 1812 s-au așezat pes
te două mii de ruși „vagabunzi" 
în orașele Basarabiei. Mulți ro
mâni au fost alungați de pe mo
șiile lor spre a face loo veneti
cilor, pe alții i-au înșelat să 
plece în M-ții Caucaz, mal apoi 
în Manciuria șl Siberia. Cei ră
mași acasă au trebuit să urmeze 
.școală rusească, Iar în biserică 
a fost înlocuită limba română 
cu rusa.

La 1910, ministrul rus de răz
boi, gen. Kuropatcbin sera: 
„Poporul românesc din Basara
bia, alipită la Rusia acum o sută 
de ani trăiește și astăzi tot deo
sebit de cel rusesc. In viitor, 
fie pe cale pașnică, fie în urma 
unui război, unirea poporului 
român trebuie să se facă." Care 
a fost c mza esențială pentru care 
românii basarabenl, îndeosebi cei 
de la sate care au fost totdeauna 
stânca de granit a neamului 
nostru, nu s_.au „topit" în nea
mul slav? A fost, probab:l, 
mândria do român a neamului 
moldovean, care socotea rușinos 
să se „pr facă" în alt neam. Așa 
de tare au ținut la graiul ți obi

ceiurile lor, încât la sate mulți 
ruși s_au asimilat in neamul ro- 
mâneso. Dar și dintre boieri, 
care au fost totdeauna mai slabi 
când a fost vorba de mândria 
națională, s-au ivit unii care au
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75 DE ANI DE LA UNIREA 
CU ȚARA MAMĂ, 

ROMANIA
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ținut sus și tare drapelul națio
nal. Așa au fost: scriitorul ~ 
Stamati, istoricul
Ioan Sârbu care 
mândrie de limba

C.
Al. Hajdeu, 
vorbește cu 
românească

„o fiică a măritei și veneratei 
mame latine", Alecu Donici ale 
cărui fabule au împodobit cărțile 
de citire decenii la rând, Alecu 
Russo, Zamfir Arbore, Dumitru 
Muruz — cu duioase romane din
viața basarabeană și alții-

Când, la 1905 revoluția din 
Rusia zguduie temeliile tiraniei 
rusești, românii din Basarabia
încep lupta pentru împlinirea

idealului național. Studentul 
Pehlivan ține conferințe despre 
limba româneasca la câteva u- 
niversități rusești. In 1900 se 
tipăresc două gazete românești 
„Basarabia" și „Moldovanul", la 
care au colaborat: Gavrilita, Pe
hlivan, P, Halipa, I. Inculeț, 
poetul SV Cujbă, Se scoate apoi 
gazeta „Cuvântul Moldovenesc" 
cu ajutorul boierului — mecenat 
V. Stroescu, unde se duting- 
preotul cărturar Al. Mateevici' 
St. Ciobanu, Paul Gore, Iustin 
Erațur.an etc. In stiânsă colabo
rare cu nucleul de patrioți din 
jurul săptămânalului „Cuvânt 
Moldovenesc", patriotul ardelean 
Dr. On. Ghibu, refugiat acolo, 
inițiază Partidul Național Mol
dovenesc, organizează acțiunile 
care au dus la naționalizarea în
vățământului încă din toamna 
anului 1917, contribuie la intro
ducerea alfabetului latin in școală 
și administrație; aduce în Ba
sarabia prima tipografie cu litere 
latine și scoale primele periodica 
și manuale .școlare tipărite cu 
acest alfabet.

D. PELIGRAD
(va urma)

Sunt și vor 
ouă de Ia 

Iscroni
Doar două săptămâni mai 

p nă la Pa*ti când, potrivit 
tradiții de aproape două milenii 
ouăle roșii nu lipse c din nici o 
familie. ChiaF dacă, deocamdată, 
ouăle nu lipseso de pe piață, 

credem ca se cuvine să ne în
dreptăm atenția și către ferma 
avicolă Iscroni, unde, fie iarnă, 
fie vara, găinile își văd, cuminți, 
de treabă. De la domnul doctor 
Victor Sostinaș, am aflat că în 
fermă sunt 43 000 găini care fac 
peste 24 500 ouă pe zi. Am mai 
aflat de la interlocutorul nostru 
că s-au pregătit Încă două hale 
în care vor fi 25—30 000 puicuțe, 
în primela zile din aprilie, care 
vor intra in producția de ouă 
c im după trei săptămâni.

E tinderea fermei de la Iscrom 
este un fapt semnificativ îndeo
sebi da'â avem în vedere îm
prejurările economisii actuale 

in care mulți alțij cun ț.aiă până 
de suiâni puternici, au lichidat 
el- ■ li\<*le păsărești, altfel spus 
• u falimentat. Soci, ia' a corner- 
c. dă Avicola — Deva, de care 
i;><rținr și forma Iscroni, este 
imr-o situație prosper.!, pernai- 
țandu,și șj mărească efecti- 

a<’le și cifra de afa< ri, așa cum 
am fost informați la dc-acuni 
cunoscuta Avicola de la Iscroni.

ACCIDENT
La EM Lonea s_a produs, 

marți, la schimbul I, un accident 
de muncă. Kiș Vasile (25 ani, 
vagonetar), care lucra la abata
jul frontal 34, a fost surprins de 
o bucată de cărbune desprinsă 
din front. S-ar păr».a că s_a ales 
cu câteva coaste rupte. A fost 
transportat de urgență la spitalul 
municipal Petroșani, unde i s-au 
acordat îngrijiri corespunzătoare.

Dor de Nichita

,,/îf ti împlinit 60 de ani.I «• ••
Miercuri, 

sindicatelor 
o seară Nichita Stânesru. In 
ceastă zi de sfârșit de martie, 
poetul ar fi împlinit 60 de ani.
Asistența, formată din aproxi-

31 martie, Clubul 
Lupeni a organizat 

a-

sun' 
unei

Ai asul marc noroc ca tc-am prins cu nev astă-mca, 

altminteri nu scăpai fără o amendă de două sute de lei!

Desen de Vilii LOC'OTA

Tiberiu SrATARU

In preliminariile 
Campionatului Mondial, 

grupa a lV-a
TARA GALILOR — BELGIA 

2—0
Disputat miercuri scara, meciul 

de fotbal dintre reprezentativele 
Țării Galilor și Belgiei, contând 
pentru calificarea la Worlcl Lup 
’91. s_a încheiat cq victoria le
jeră a gazdelor care au luat o 
serioasă opțiune în lupta pentru 
ocuparea locului doi în grupă.

Rămâne ca selecționata Româ
niei să obțină in disputele cu 
Ceho-Slovacia și Țara Galilor 
(ambele în deplasare), cel puțin 
două puncte, pentru a nu fi la 
mâna Jocului rezultatelor ce pdt 
apărea până la încheierea pre
liminariilor,
»****♦****♦»•***«»«**•****

IN INTERIOR:

mativ 100 de persoane, a urmă
rit un spectacol în care s-a re
citat Nichita, pe fundalul sonor 
al Concertului pentru orgă de 
I.S. Bach.
„M-or plânge limba românească 
In totul de cuvânt al ci
Nu
Un

voi muri de niciodată; 
Făt-Frumos fără de tei...'*

(HIEROGLIFE)

P
tură, Nichita, acest Pat- Frumos 
al poeziei românești nu va muri 
niciodată l • ,

e n t r u iubitorii de cul-

I

Un traseu cu final trist;
Programul săptămânal TU; 
Horoscop;
Relms;
Unde mergem?
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Viata
mai dulce Expoziție cu vânzare

In peisajul comercial al Văii 
•Țiului apariția unei noi unități 
de cofetărie e»te un b’nom< n ra
risim. Și totuși, duminică, 4 apri
lie ora 9, în bolul Casei de 
cultură Petroșani, intrarea nord 
(vi»-a.vis de Școala generala nr. 
1), aie loo inaugurarea Cofela-

rid „Auror.i" aparținând Socie
tății comerciale „Aurora" Silii, 
pa ron dna Mai ia Albulcscii.

Deschiderea va1 prilejui copiilor 
dar și părinților, intiilnii < a cu 
o frumoasă expoziție model oc
cidental, din care nu vor lipsi 
produsele laboratorului propriu, 
dotat în ultima clipă și cu o

Greva foamei
1

Domnii Ionel Valentin Bozdog 
și Radu Popescu, ingineri in 
cadrul EM Valea de Brazi, con
tinua greva foamei, la locul de 
munca, sub supravegherea per
sonalului sanitar al dispensaru
lui din cadrul exploatării.

Ixicul de protest, ales, este 
holul cabinetului m dical iar la 
data vizitei noastre starea sănă
tății greviștilor era normală. D_na 
doctor Delia Iliescu, medic c.'_ 
serviciu, nc-a 
ultimele date 
tensionale ale 
registreazâ 11 
Popescu 12 cu

de 
pus la di.pozițio 
medicale: valorile 
d-lui Bozdog tn- 

cu 6, iar ale d-lul 
6 coloană mercur, 

Starea de hidrataie este normală. 
Conflictul de muncă a fost ge

nerat de măsurile organizatorice 
impuse de procesul de producție 
și luate de conducerea exploa
tării miniere, de schimbarea ain 
funcție i celor doi salariați și 
trecuți temporar in alte posturi, 
până la data ocupării lor prin 
concurs. 'i

In ziua de 31 martie, ora 10, 
d-nii Bozdog și Popescu au de
pus pe masa sindicatului liber 
două petiții, anunțând fără echi
voc ca Începând cu ora 11, intră 
In greva foamei, la locul de 
muma. Nil a ma fost posibil 
nici lin fel de dialog intre părți. 
(D.N.)
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LA SFÂRȘIT Di SAPTAMAblA
Moda de primăvară

[ Ce se mai poartă
• legării, în culori metalizate, fără nimic pe dedesupt • 

!®nele locuri, se poartă desu-urile, fără nimic pe deasupra « 
poarta hainele dc dinainte dc prima liberalizare — altele noi, 
unde? • de exemplu, în Șerpărie (Petroșani), când plouă, 
poartă cizmele pescărești • e la modă 
cățeii de rasă, la plimbare • și câinii 
sezonul când intră „în călduri“ • a intrat în modă metoda de 
privatizare MEBO • se poartă vizitele de lucru ale primului- 
ministru • cum dă puțin căldura, vor fi la modă, masiv, țânțarii 
și muștele • se poartă tratative cu nemții, să-și ia înapoi de.șeu- 
rile • de asemeni, se duc tratative pentru importuri de grâu • 
c la modă corupția • un mic exemplu — afacerea zahărului in
festat, importat din China • se mai poartă grevele și, uneori, 
chiar tratativele Guvern-sindicate • e la modă să fii șomer • 
6au patron de butic • se poartă (cu) vorba, dc colo până colo
• este, încă, și va mai fi (mult timp?) la modă birocrația • se 
poartă mașinile străine (de preferință uzate) și găurile în asfalt
• dar, mai ales, în buzunare • mai sunt la modă excursiile de 
plăcere în Turcia • precum și SIDA • cu toate că au început 
(timid) să se poarte prezervativele • sunt de bon-ton tratativele 
de asociere la organismele Comunității Europene • în Parlament 
se poartă cel mai mult tragerea de timp • apoi, alocuțiunile 
lungi, patriotarde • acuzațiile — la adresa oricui • tropăitul din 
picioare • „alba-neagra" • și chiar aplauzele destabilizatoare
• la Cotroceni se portă cucuveaua • cea mai la modă e inflația
• se poartă indexările „mini" • mai sunt la modă miss-ele (Nar
cisa, Primăvara și altele, o-misse) • nu se mai poartă zâmbetul
• dar’mi-te hohotul de râs • ccl mai mult și mai mult se poartă..,

NICIJlescu

in primăvara anului acesta?
In 
se 
dc 
se 

trichinoza ■ se poartă 
vagabonzi în gașcă — e

Un traseu cu final trist

Alcooi, gelozie, crimă
a Lovitura fatală a constituit-o secționarea arterei femurale

Știrea privind crima comisă, 
zilele trecute, pe strada Prepa- 
rației din Vulcan a apărut in 
ziar a doua zi după ce a fost în
făptuită. Am descris, cu acea o- 
cazie, câmpul infracțional inves
tigat de echipa de criminali.ști 
a poliției. Acum revenim cu noi 
date referitoare la momentele 
care au precedat actul criminal.

In 23 martie, numitul Bârsan 
Sandu, 26 de ani, care locuia în- 
tr-un cămin de nelamiliști din 
Vulcan, s-a îmbrăcat in salopetă, 
după care a luat cu sine un cuțit 
„I’uma“ și o bucată de furtun 

de presiune. In timpul zilei, a 
consumat ți ceva alcool. In ju

rul orei 20—20,30, ajunge la lo-

l/nde mergem?
r Iubitorii sportului vor putea opta la acest sfâi-șit dc săptă
mână pentru oricare dintre întâlnirile programate in săli sau P<? 
stadioane.
I Dar iată prog'aniul complet al acestora:
, Sâmbătă, 3 aprilie. RUGBY: Știința Petroșani — Minerul 
l.openl, meci în cadrul Cupei României.
ț POPICE. La Vulcan, campioana Minerul Vulcan întâlnește 

nu mai puțin rivala Jiul Pctrila, care nu renunță Ia visul unui 
Boc pe podium.
[ FOTBAL. Campionatul Județean, scria a Il-a: Sănătatea Vul
can (tineret) — Sănătatea Vulcan (seniori); Utilajul Petroșani — 
Jiul Petrila; Minerul Livezenț — CFR Petroșani; Tractorul Bă- 
fățti — Energia Pcroșeni. Partidele încep la ora 11.
I DUMINICA, 4 aprilie:

VOLEI. In sala de Jocuri sportive, începând cu ora 11, se 
desfășoară ultimul meci din cadrul diviziei B, tineret, dintre 
jpchlpele Jiul Petroșani și Record Cluj.
I FOTBAL, divizia B. AS Paroșcni — Electrica Curtea de Ar„ 
►5. sau victoria echipei luj Gogu Tonca.
, FOTBAL, divizia Q. Minerul Vulcan — Fevior Orăștic; Mi
nerul Bărbăteni — Haber Hațeg.

Pe ecrane
Compania cinematografică 

„Amblin Entcrtainmcnt" care a- 
parținc celebrului regizor ame
rican Steven Spielbcrg, va începe 
curând filmările la o versiune cu 
actori a indrăgitului serial „A- 
venturj în epoca de piatră", cu 
adevăratul ei titlu „Fllnstonii". 
Filmul va costa 40 milioane de 
‘dolari .și va continua într-un fel 

povestea celor două simpatice 
familii prietene, pline de ticuri 
ale societății de consum, înră
dăcinate încă din epoca de pia
tră pe continentul american. Cea 
mai mare grijă a realizatorilor 
a fost aceea de a alege distribu
ția. Ei au ținut neapărat ca ac
torii să dea viață personajelor, 
să fie cât se poate de asemănă
tori cu desenele animate. Cât des
pre Dino, micul dinozaur pc 
post dc cățel al familiei Flinsto- 
ne, acesta a fost realizat în Stu
diourile Ilonson, aceleași stu
diouri care au produs și păpușile 
Muppets. a

cuința lui Lazea Emil, de pe 
strada Pr ■ nației nr. 2. Cei doi 
se cmi ...i.iU deoarece aveau o 
concubină comnuă, pe C.A. Așa
dar, se pun la discuții, timp în 
care beau o sticlă de lichior și 
ceva țuică. Discuția degenerează, 
la un moment dat, în altercație. 
Cauza: femeia pe care o împăr- 
țeau. La ceartă erau de față și 
cei doi copii minori ai respec

tivei.
In jurul orei două noaptea, 

Bârsan și Lazea merg, împreu
nă, la bufetul situat pe aceeași 
stradă, la câteva sute de metri 
mai jos. Acolo au băut bere. 
După care s-au îndreptat, din 
nou, spre locuința lui Lazea. 
Altercațiile dintre cei doi nu în
cetaseră. Și astfel, pe când se 
aflau la jumătatea drumului spre

casă, lângă gardul spitalului, 
Bârsan scoate cuțitul și_i aplică 
lui Lazea mai multe lovituri în 
diferite zone ale corpului. Jea 
fatală a fost în piciorul stâng, 
care a secționat artera femurală. 
Dându-și seama de ceea ce a 
făcut, Bârsan încearcă să-i dea 
primul ajutor, apelând la servi
ciul de urgență al spitalului. Era 
însă prea târziu. Lazea Errțjl mu
rise. Bârsan a luat un cărucior, 
pune în el trupul neînsuflețit și-1 
duce în curtea casei. Acolo unde 
a fost văzut, a doua zi, de cetă
țenii aflați în zonă.

Criminalul a dat să dispară, 
dar a fost depistat, după câteva 
ore, de organele de poliție. In 
prezent, el este cercetat, în stare 
de arest, de către Procuratura 
județeană.

Ghcorghe OLTEANU

LUNI, & APRILIE

Artualități. Meteo. 
Ora de muzică. 
Preuniversitaria 
Teleșcoală. 
Magazin agricol.

J6.30
R.00

Portativul preferințelor 
zicale.

uahtâți.
gazin în limba mSghia-

inu-

Tezaur folcloric 
Documentar TV. 
Desene animrhc 
Actualități. 
Sport.
Teatru liric, 
de Giustpe 
Azi In prim 
Actualități. 
Repriza a treia.

TRUBADRI L. 
Verdi. 
plan.

MARTI 6 APRILIE

de

21,50 Memorialul durerii.
23,15 Azi în prim plan.

0,00 Actualități.
•*,15 Salut prieteni! (II)

MIERCURI, 7 A PI! II. IE

7,00 TVM. Telematin.il.
10.00 TVR Iași.
• 1,00 TVR Gluj.
12,00 Film serial.

MAGUY (Franța, 1990).

10.00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic.

O AFACERE ÎNCURCATA. 
(Franța).

i 1,10 Desene animate.
<4.00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15.00 Preunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
Iii.00 Fotbal: Electr opulere —

Răpiri.

15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 In obiectiv.
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17,35 Pro Patria.
J8.00 Spectacol de gală prilejuit 

de împlinirea a 75 de ani 
de la Unirea Basarabiei cu 
România.

20,00 Actualități.

Programul TV. săptămânal

TVM. Telem.itin.il
TVR Iași.
TVR Ciul. 
Teatru TV.
INTR-O BJM1NEAȚA 
Mih ai Ispirescu.

1,00 Actualități. Meteo.
110 Ora de muzică.
i,00 Preuniversitari.i.
1,30 Teleșcoală.
,00 Conviețuiri magazin 

Actualități.
Medicina pentru toți. 

Salut prieteni! (I) 
De la lume adunate 
Documentar TV. 
Desene animale 
Actualități.
Rostiri, rosturi
Sport.
t- ilm serial.
POVESTIRI DIX
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IR1,35 
PO.WI
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12, > ■ La Sept.
• i >5 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14 15 Ora de muzică.
•5 00 Preunivcrsitaria.
i ■. >0 Tragerea Pronoc.xpre.s. 
if'.oo Televiziunea vă asculta!
18.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Sport-Glub.
17,50 Mesaje prin milenii.
• 8,20 Arhive folclorice. 
ih 45 Azi, in prim plan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
2O..T-3 Sport.
2«>.4O Telecincmatci a.

CĂPITANUL, BI.OOD. 
(SUA. 1935)

23,00 Actualități.
23,10 Simpozion,
23,55 Fotbal: Olympicpjc Marscillc 

— Glasgow Rangcr.s, In Li
ga campionilor europeni. 
(Repriza a Ii-a). înregistra
re,

JOI. « APRILIE

7,08 TVM. To1enialin.il.

18,50 Oaspeți ai Festivalului In
ternațional „Cerbul de 
Aur" — Brașov, România, 
• 992.

19,00 Spectacolul lumii.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rostiri, rosturi.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. 

DALLAS. Episodul 221.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 „Roma Traiance — La Ro

mânită Orientale".
22,25 Azi in prim plan.
23,10 Actualități.
'3.25 Confluențe.

VINERI, 9 APRILIE

■ im» TVM. Telcm.ilina).
• 0.00 TVR Iași.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. 

DIN VOIA DOMNULUI.
<3,00 Descoperirea Planetei.
< ' 10 Desene animate.
• 4.00 Actualități. Meteo.
• 4.15 Ora de muzică.
• '■.IM Prciinlversitaria.

20,35 Sport.
20,40 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI
J1OWARD. Episodul 83.

21,45 Muzica la castel.
22.15 Azi în prini plan. 
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografic.

0,15 Jazz-Fan.

SAMBATA, 10 APRILIE

9,00 Bună dimineața., de ]a
Cluj-Napocal

10,00 Actualități.
Jn,10 Ala — Bala — Portocala !

Feriți_vă de măgăruș.
• LO0 Film serial pentru copii.

AVENTURILE I.I’I BLACK 
BEAUTY.
Episodul 18.

• 1,30 Avanpremiera TV.
11,40 Handbal feminin: Rapid —

S.K. Lcipzig.
12,20 Alfa și Omega.
4 3,00 Ora de muzică. 
14,00 Ora 25 — Tranzit TV.

DIN SUMAR : Știri, Desene 
animate (ora 14,05). Atlas. 
Film serial (ora 18,15): PO

VESTIRI CU FINAL NE
AȘTEPTAT. Mapamond. 
Telecnciclopedia (ora 19,15). 
Actualități (ora 20,00). Edi
torialul săptămânii de Paul 
Evcrac (ora 20,35). Politica 
în top. Fîlm artistic (ora 
21,00): CARACATIȚA.
Film serial: MIDNIGHT
CALER. Episodul 9. Film 
serial ELLIS ISLAND. Ul
timul episod. Topul muzi
cal european al săptămânii.

DUMINICA, 11 APRILIE

9,00 Bună dimineața!
• 0,00 Actualități. 
10;10 Arlechino.
• 1,00 Film serial pentru copil.

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY.
EpRodul 19.

11.25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină.
14,00 Actualități. Meteo.
14,10 Poșta TV.
41,20 Vidco-magazin.
17.30 I’atru... O tclc-fantezie.
18.30 Film serial.

DALLAS. Episodul 222.
19.25 Handbal feminin: Luțzclin- 

den — Chimistul Rm. Vâl
cea.

20,00 Actualități. 
20,35 Film artistic.

ANIVERSAREA. (Anglia, 
1968).

23,00 Toate-s vechi și nouă toate.
22,15 Convorbiri dc duminică. 
24,00 Nori urna <le duminică.
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LA SFARSIT DE
BNR avertizează

Bani falși în circulație! PUBLiCITATi.V

Printr-un comunicat remis presei zilele tre
cute, Banca Națională a României avertizează 
că au fost depistate o serie de contrafaceri ale 
bancnotelor emise de aceasta în perioada de 
după 1990. Se precizează totodată că aceste 
contrafaceri au fost realizate cu ajutorul unor 
copiatoare color moderne, capabile de a reda 
jproape fidel compoziția grafică -i coloristica 
bancnotelor autentice.

Cu toate acestea, după cum am aflat din 
aceeași sursă, există anumite elemente de si
guranță care au fost introduse — in special la 
emisiunile monetare de după 1990 — în com
poziția hârtiei bancnotelor, elemente cq nu pot 
fi reproduse de nicj un fel de copiator. Aceste 
elemente de siguranță, vizibile cu ochiul liber, 
cu precădere la bancnotele de 200, 500, 1000 
și 5000 lei, sunt: • FILIGRANUL CENTRAT, 
adică reproducerea în masa hârtiei a unei ima

gini vizibile doar la o sursă de lumină. La 
banctonta de 200 de lei acest filigran repre
zintă sigla BNR, iar Ja celelalte portretul aflat 
pe fața bancnotei • FIRUL DE SIGURANȚA 
de cca. 1 mm, confecționat din plastic metalizat 
incorporat în compoziția hârtiei speciale in zona 
centrală a bancnotelor de 500, 1000 și 5000 lei. 
Firul este de asemenea vizibil doar la o sursă 
de lumină.

Pe lângă aceste elemente ușor sesizabile cu 
ochiul liber mal există și altele care pot fi 
sesizate de specialiștii din unitățile bancare.

Pentru orice situație dubitativă, cetățenii 
sunt rugați să apeleze la specialiști din dome
niul bancar. De asemenea, pentru a păstra în 
bună stare aceste elemente de siguranță, se 
impune manipularea și păstrarea în bune con- 
dițiuni a bancnotelor.

Tiberiu VINȚAN

Volvo-o mică ironie la adresa buzunarului nostru
Sediul de lângă clădirea Gu

vernului unde firma Volvo iși 
expune autoturismele destinate 
piețij românești pare mai de
grabă un spațiu afectat vieții 
•nondene, în care se învârte prin- 
ce pliante și panouri luminoase, 

o lume cât se poate de pestriță. 
De la ambasadori până la Chi
nezi a căror figură mă duce cu 
gândul la „peștii" din preajma 
hotelurilor de lux, toți sunt in
teresați de ce se întâmplă în 
acel spațiu.

însăși Televiziunea, in prezen
tarea pe care a făcut-o recent 
reprezentantei Volvo, s-a lăsat

furată de personalitățile pre
zente, scăpând să prezinte prin
tre altele și câteva informații in
teresante, cu toate că în privința 
prețurilor nu mai încape loc de 
comentarii.

Dincolo de o prezentare de 
înaltă clasă, în cadrul căreia 
este folosită toată gama de efecte 
destinate impresionării ochiului, 
începând cu sistemele de ilumi
nare .și terminând cu poziționa
rea exponatelor, plutește un sen
timent de inaccesibilitate pentru 
or.cine nu este diplomat sau om 
de afaceri. Cu atât mai mult dacă 
este un român dc condiție obiș

nuită, ceea ce transpare din capul 
locului, cu toată deferența gaz
delor.

O idee în acest sens și-o poate 
face oricine aflând că un model 
960, cel mai mare de altfel, costă 
nu mai puțin de 30 000 dolari — 
adică echivalentul a trei aparta
mente în București. Cel mai ief
tin, modelul 460 nu e mai mare 
decât o Dacie și costă numai 
12 500 dolari.

Pentru cei care au deja un 
autoturism „Volvo" se asigură 
service plus piese de schimb. De 
data aceasta în lei.

Robcrt IIl'MEL

Stația Centrală de Salvare
Minieră SALVAMIN Petroșani

prin Laboratorul de pncumoconioze, scoate la 

CONCURS

un post dc

■ asistent medical in specialitatea radiologie.

Concursul se va ține la SALVAMIN în ziua de 19 
aprilie 1993.

Relații suplimentare Ia SCSM — SALVAMIN Petro
șani, Laboratorul de pncumoconiozc, din str. Lunca, nr. 60 
bis, între orele 7—15 și telefon 515521.

Jean — Claude Van Damme

„omului - fibră ii e dor 
de... Europa!

Jcan-Claude Van Damme. liderul 
karate lansate de studiourile dc Ja 
și soția sa Gladys înseamnă totul, 
la Bruxelles, Van Damme spune că:

incontcstabil a) 
Hollywood, cinc-

Pentru 
l.imclor dc 
matografia 

Născut
am îndrăgit cinematografia". Modelul și idealul său era celebrul 
actor al anilor ’70, Sean Connery. La 
râște să plece în SUA, la Hollywood, 
Cu toate că părinții îl consideră dc-a 
țiunea sa, tânărul — pe atunci — Van 
până a ajunge la Hollywood drumul 
am plecat, nu aveam nici carte de muncă, nu cunoșteam ___
limba engleză. Pentru a supraviețui Am lucrat orice: vânzător de 
pizza, portar, șofer... Am fost căsătorit de trei ori".

După multă muncă .și antrenament ajunge la Hollywood — 
paradoxal — printr-un concurs... de împrejurări. Astăzi, Jcan- 
Claude Van Damme a devenit un idol. Al femeilor, deoarece sta
tisticile indică faptul că șaizeci la sută din publicul său este 
feminin. Și asta cu toate că filmele sale sunt presărate cu vio
lențe. Dar, ași cum afirmă tot el, „violența arc în filmele mele 
un aspect pozitiv". Asta pentru că el încarnează numai eroi care 
luptă pentru o cauză dreaptă. La fel ca Ștallonc sau .Sehwarzc- 
negger.

Ultimul sau succes „Dublu impact", l-a adus un venit de 4 
milioane de dolari. Cel mai mare câștig al său este minunata sa 
soție, Gladys. Ea însuși campioană la culturism, a avut o influență 
pozitivă în cariera sa.

Pentru Van Damme a fi vedetă și a locui la Hollywood nu 
este totuna cu a poseda un Cadillac și o casă cu piscină în Be_ 
verly Bills Dimpotrivă, este o luptă continuă și o munca titanică. 
Dar, pentru milioanele dc fani, merită! (T. yiNI’AN)

fncă de mic copil

vârsta de 15 ani se hotă- 
pentru a-și realiza visul, 
dreptul nebun pentru op- 
Damme trccc oceanul. Dar 
a fost foarte greu. „Când 

nici

REBUS a REBUS
A m a

ORIZONTAL. I) Vers cu o silabă lip
sii. 2) Data cu aramă — Număr (pr). 3) 
Tavan fără timp! — Liga Apărării Drep
turilor Omului; 4) Tot pe dos — Impar 
fără băț! 5) Radu Jurj — Mijlocul tava
nului' — Icoană cu femeia absentai 6) 
•Tria — Ziar încurcat; 7) Campionat Mon
dial (pr.) — Inelul copacilor — Tonctă fără 
cantitatea absoluta! 8) Omul talciocului — 
Esența materiei noastre; 9) Sezoane; 10) O. 
ferite în șemn de cinste.

1

C. V. Tudor 
aruncă „pastila”
La ultima conferință de presă 

a Partidului România Mare _
din care unele aspecte au fost 
prezentate pe postul național de 
televiziune — dl. C.V. Tudor a 
aruncat, în stilu-i caracteristic, 

o nouă „pastilă". Domnia sa a 
afirmat că grevele organizate în 
cursul săptămânii trecute de mai 
multe confederații și blocuri sin
dicale sunt mâna imperialiștilor 
stiăini, care vor să destabilizeze 
guvernul. Mai mult decât atât, 
dl. C.V. Tudor preia o presupusă 
afirmație a domnului Miron Coz- 
nm, conform căreia Miron Mi- 
trea, liderul Sindicatului „Fră
ția ,ar fi primit sume însemnate 
dc bani de Ja mafia șoferilor a_ 
mericani, tocmai pentru a sus
ține grevele. Scopul final al a_ 
ccstora ar fi destabilizarea țării 
și pe acest fond, instalarea la 
putere a Convenției Democratice 
Trebuie să recunoaștem că dl. 
C.V. Tudor nn se încurcă. Ne 
încuia a. O fi așa cum spsținc. n-o 
fi? Oricum, mănușa a fost arun
cată. Să vedem cine o ridică.

g a m

Platou — Prenume; 4) Diminuat 1 
Adio — Autobuz de plătii lunară; 
— Oliță fără zbieratul sugarului; 
fără timp — Afirmație — Prc-

VERTICAL. I) Boală fir odu; 2) Așe
zare; 3)
(pr ) -
’>) Oraș
6) Etan
nume; 7) Fundul vasului — Nu-i Imn. 8) 
Alifie — Steag turcesc. 9) Arătători; 10) 
Pmfători d' gene.
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Consiliul Local Petrila
scoate Ia

CONCURS
următoarele posturi:
— șef birou urbanism și amenajarea teritoriului

Condiții: bărbat;
— studii superioare in domeniu; 

vechime minimă — 3 ani.
— economist

Condiții: — studii superioare
—- vechime minimă — un an.
Concursul va avea loc în data de 16 aprilie 1993, ora 

10.
Informații suplimentare la telefon 550760.

Societatea Comercială 
„Electro — Star” SRL

A A OI ER A

cea mai ieftină instalație dc recepție satelit

■ ANTENA 1,3 m ALUMINIU
■ RECEPTOR ITT — NOKIA CU TELECOMANDA 

MONO
■ LNC — SIIAllP — 1 dlî DUBLA POLARITATE
■ CABLU. MU IE
*reț total numai

18 9. 0 00 lei
Nu căutați in altă parte ceea ce la noi găsiți mai ief

tin, mai bun și mai repede.
Garanție, service, consultanță tehnică, montaj la 

cerere, cu tarife minime.
Eirma vă mai oferă: televizoare color noi și recondi

ționate ,v ideocasetofoane, radiocasctofoane, combine mu
zicale cu compact «Fisc, elcctrocasnicc, jucării pentru copii, 
calculatoare IIC 91, monitoare monocrom.

In domeniu) recepției prin satelit, firma vă poate o- 
feri orice instalație doriți, având in stoc la ora actuală: 
antene /Al 0,95 m; 1,2 m; 1,3 m; 1,6 m; receptoare secman 
— 99 canale, ITT-Nokia mono și stereo. Alba, Arcon — 
128 canale, LNC — Sharp, SPC — dublă polaritate, dis
tribuitoare semnal \ ideo cu 2, 3, I ieșiri, amplificatoare 
de linie, cablu Arcon cantități nclimjtate - preț nego
ciabil.

Adresa rirmei — Petroșani, str. Avram lăncii nr. 8, 
• fostă \ asile Roaita). tel<’f<iii 515632. Uricani telefon 273.

\ â așteptam! (2257)



PUBblOlTAf B fJAMBATA. 3 APRILIE

ANIVERSARIt OI ERTE DE SERVICIU

l
TOATE florile din lume 

pentru scumpul nostru fiu A- 
drian Popescu, la împlinirea 
vârstei de 9 anișori, ii do
resc cu toată dragostea, m^mi 
Mariana și Iuti Valentin. (2253)

SOCIETATEA Comercială 
„Burlec-Nistor" angajează bar- 
mană. Relații, Vulcan, Valea 
Ungurului, nr. 2. (2277)

DOMNULE Simonis Oscar, cu 
ocazia zilei de naștere, va dorim 

jnul.ă sănătate și fericire. Un grup 
de mecanice de extracție — Pu
țul cu schip Lupcnl.

< FIUL Aristicâ, nepoții Razvan, 
(Jât„lin și nora Daniela ii u ea- 
gg dragului lor Epureanu Vas e 
multa a&natate cu ocazia unp..- 
’nlrii frumoasei vârste de 67 am. 
.ta mglțl anii* Familia Epuiea- 
nu Aristică. (2270)

; DOMNULUI Bruma Gheorghe. 
‘ la împlinirea a 55 ani, toată dra

gostea noastră și un călduros
5 ,tă mulți am!" ii urează fiicele 
" Bodiea, Maria, Văii, Dana, gi

nerii Nicu, Mihai, Luci, nepoții 
Bogdan și Alexandru. (2163)

«. SOȚIA Camelia, fetițele Anca 
f (1 Alina urează scumpului lor 

Drăgănesc George „La mulți 
Unii* cu ocazia zilei de naștere. 

PENTRU Ion Andrei Manea ca 
’ ocazia zilei de naștere, toate flo
rile din lume. însoțite de dragos- 

I tea mea. „La mulți anii". Mă
lină. (2207)

COLECTIVUL
| EM Petrila urează 
maistru electromecanic 
pal Hekl Horst și

SOCIETATEA Comercială „Pâ- 
mincom" SRL Petroșani 
tron Ilaiducsi Pavel — i 
ză vânzătoare. Condiții: 
conomic, aspect plăcut, 
până în 25 ani. Relații: la sediul 
firmei, str. 1 Decembrie, nr. 74 
(fosta Expo-Mobila). Telefon 
545 391, între orele 9—20. (2251)

i — pa- 
angajea- 
liceu e_ 

vârsta

SOCIETATEA Comercială „Ma. 
linescu și Negru" angajează șo
fer, posesor al permisului de 
conducere categoria B. Relațilj 
telefon 560243, Lupeni.

FIRMA „Montana" 
angajează vânzătoare, 
duminică, Ora 18, lâ 
„Montana" (vizavi 
Comercială). (2279)

(2238)
Petroșani 

Relații, 
Magazinul 

de Banca

SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră (.'.Ir. ^Con
stantin Miile, bloo 4, et.
31, ultracentral Petroșani) cu a- 
partament zonă centrală. Infor
mații, intre 14—16 sau 20—22.

RECESB

2, ap.

20—22.

FAMILIA anunță cu adâncă durere încetarea din viață a ce
lui care a fost

GUIȚA MARIIAN
Veșnică pomenire.
înmormântarea duminică, 4 aprilie 1993, ora 14, Ia I.onea.

UN ULTIM omagiu din palrea circumscripției fiscale Fe
tida adus celui care a fost consilierul

MARIIAN GIIEORGIIE

CONSILIUL Local Petrila deplânge trecerea în eternitate a 
celui care a fost un bun și statornic coleg, consilierul 

MARIIAN GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-1 odihnească!

COLECTIVUL RĂII este alături de dl. jurist Marîn Blendea 
in greaua încercare pricinuită de decesul maniei sale.

Sincere condoleanțe familiei. (2280)

CU ADINCA durere, familia anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost

BENONE ȘCIIIOPU
Dumnezeu să-1 odihnească, 
înmormântarea în 4 aprilie ora 14, la Alba Iulia, str. BucU- 

rești, 6. (2278)___________________________________

ION CIOBANU este alături de vecinul și prietenul Ștefan 
Robu, în durerea pricinuită dc decesul fratelui.

Condoleanțe familiei. (2281)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 12 ani de lacrimi și durere în suflet <4e când 
ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul șl iubitul nostru fiu 

FIOGMAN PETRU CLAUDIW
Lacrimile care ne ard sufletul nu se vor stinge până la sfâr

șitul vieții noastre. (2149)

S-AU SCURS 5 ani de lacrimi și durere de când draga noas
tră

sectorului V al 
colegilor, 

princi- 
Mavrichi 

Gheorghe multă sănătate cu o- 
cazia pensionării, mulțumindu- 
ic pentru modul exemplar in 
care au colaborat de-a lungul 
anilor, dăruind un minunat e- 
xemplu de omenie și profesiona
lism. „La mulți ani!" (2273)

GU OCAZIA împlinirii fru
moasei vârste de 25 de ani. iți 
Ui im multă sănătate, și noroc, 
scumpul nostru Nicolae Precup. 
Cu dragoste, părinții. (2283)

VANZARI
VÂND urgent apartament 3 

camere ultracentral. Petroșani, 
telefon 543698. (2249)

VÂND apartament 2 camere, 
str. Constantin Miile 3/26 Petro
șani — Nord, relații după ora 
16. (2218)

VÂND Dacia 1310 Vulcan, str. 
Coroeș ti,

SUNTEM alături de familia ing, Marhan Aurel la Ireparabila 
pierdere pricinuită dc moartea fulgerătoare și prematură a fratelui 

MARIIAN GIIEORGIIE
Dumnezeu să-1 ierle! Familia Boantă Viorel, (2291)

FAMILIA Vasile Ioan din Petroșani aduce Un ultim omagiu 
celui ce a fost un bun pricii i și coleg

MARHAN GIIEORGIIE
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2289)

ORGANIZAȚIA orășenească I SN I’clrila deplânge dispariția 
fulgerătoare a celui ce a fosl 

consilier MARIIAN GIIEORGIIE 
om dc aleasă noblețe sufletească. (2299)

COLECTIVUL conducerii ICA1I este alături de domnul direc
tor ing. Aurel Marhan in momentele cele maj grele pricinuite dc 
dispariția fulgerătoare a fratelui

MARIIAN GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe familie’ (2280) _____
COLECTIVLL Primăriei orașului Petrila aduce un ultim o- 

magiu celui care a fost un bun colaborator, consilierul
M IR1IAN GIIEORGIIE

Dumnezeu să-1 ierte!

LAZU RODICA 
nc-a părăsit pentru totdeauna.

Timpul nu face decât să adâncească dorul pentru cca care va 
rămâne veșnic în sufletele noastre. Cumnata Mariana, nepoțica 
Alexandra și fratele Gostel Lazu.

AU TRECUT 6 săptămâni de când buna noastră nașă 
IVASCIUG MACRINA

a plecat pe drumul fără întoarcere. O plâng finii Claudiu. Răz- 
van, Livia și Puiu Butuza. (2240 bis)

ANUNȚAM cu aceeași durere că pe 3 aprilie se împlinesc 4 1 
ani de la decesu.l prietenei noastre

POIENARU MARIA (MORICO)
Prietenii din Vulcan nu te vor uita niciodată. (2261)

AU TRECUT 3 ani de durere de când nc-a părăsit iubitul 
nostru

ȘCIIIOPU MARIAN
Tc vor plânge mereu mama, tata, fiul, so»-a, cumnatul șl ne

poata. (2263)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când nc_a părăsit pentru 
totdeauna

BAI ’U ELENA
Nu te vor uita fiul, nora și nepoata. (22C3)

UNITATEA NIÎ. 13'A CPCT
PRIN

Coroești, nr. 7, telefon 570632.
VÂND rulotă amenajata, scop 

eomercial, autoturism Mercedcs 
300 D, înmatriculat. Telefon 
544874, între orele 17-—19. (2261)

VÂND Lada 1500 albă, excep- 
țl >nală. 1 lefon 5i3253. (2216)

VÂND maAnă pufulefi. preț 
negociabil. Vulcan, str. Crividia, 
nr. 94. f2701)

VÂND garsonieră confort 1, 
’ sporit. Petroșani. Relații Dev.i, 

te! fon 616233. (2208)
VÂND Skoda S. 100, stare per

fect i, Petro;..<ni, Dacia (colonie), 
11/2. (2266) '

VÂND garsonieră Petroșani, zo
nă entralu. T lefon Deva 622118.

VÂND Volk^wagen ți mobilă 
sculptată. Infoinuiții: Petrila, te
lefon 550774, 550717. (2287)

VINDEM bolțari din zgură. 
Ii.Jații, la telefon 512085 sau 
JB0993. (22'10)

VÂND apartament 2 camere, 
Lupeni, str. Parbăteni, bloc 26A, 
ap. 18, SC. 2, et. 1 (2281)

VÂND garsonieră, Petro-anl, 
(dc vupra „Carului cu bere). Re
lații zilnic, Aviatorilor 38/17.

VÂND video player „Funai", 
nou, 130 000 lei. Telefon 516043.

DIVERSE
O ÎNTÂLNIRE cu supranatu

ralul LEONARDO — medic popu
lar rlin Republica Moldova — 
le Casa dc cultură Petroșani, în 
zilele de 5 și 7 aprilie orele II, 

J 16, ți în 6 aprilie orele 11 și 16. 
! Veți putea participa la diagnos
ticarea ȘÎ tratarea prior afecțiuni 

F prin metod» parapsihologice. 
■f CONFECȚIONEZ muști cllin- 
t Vctâ, Petroșani, str. Gnvița Ro

șie (iâng . Baia comunală, Colo- 
' nie). (2282)

r>v
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. Petroșani, slr. Nicolae Bălcescii nr. 2. 
Telefoane; 511662 (dircclor-redactor șef), 
515972 (director execuți v-iiilniinislrali v
difuzare), 5I2IG1 (secții), fax: 09:1/515972.

TIPĂRI I.: Tipogralia Petroșani, str. 
Nicolae llălcescu nr, 2. Telefon 5I1.IG.».

SUNTEM alături de colgul și prietenul nostru Marcel, și-i 
împărtășim durerea in aceste clipe grele, pricinuite de decesul iu
bitului său tată, consilierul

MARIIAN GIIEORGIIE
Colegii de la biroul de urbanism și anicnejarca teritoriului — 

Primăria Petrila.

COPLEȘIȚI do durere, aducem un ultim omagiu la trecerea 
in neființă a celui care a fost o pildă do raționament și judecată 
dreaptă, prieten și coleg de neînlocuit, consilierul

MARII IN GHEORGHE
Familiile Mogoi Ionel, Bordi.nm Răducu, Pttln Horea, Ronntă 

Gheorghe.
Dumnezeu să-] ierle!

COLECTIVUL din cadrul Direcției Protecția Muncii RĂII — 
Petroșani este alaiuri de colegul ing. Aurel Marlian in greaua pier
dere suferită prin decesul fratelui

GUIȚA MARIIAN
Sinc. rc condoleanțe! (2276)
f'OI.EC IIVUL DME din cadrul ițAII Petroșani transmite sin

cere condoleanțe d-lui director ing. Aurel Marlian la pierderea 
prematură și fulgerătoare a fratelui

MARIIAN GIIEORGIIE
Dumnezeii să.l ierte! (2288)

COLECTIVUL Direcției Producție din RA1I Petroșani este 
alături de dl. director Aurel Marlian in greaua durere pricinuită 
de decesul fratelui său

MARIIAN GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe! (2293)

EAMII.IA Hoției mulțumește tuturor celor care au fost ală
turi (|e ea in momentele deosebit de grele pricinuite de decesul 
celui care a fost un fiu și frate inegalabil,

BOI ICI GIIEORGIIE (GIGI)
Dumnezeu sfi-i primească sufletul curai! (227 1)

COLII llll I, SC IRANSUTIL Petroșani este alături do 
Silclu Andrei in greaila durere pricinuită de pierderea M'iililpei 
Mile Iiico

andreia
( onihili .mțp lamiliei in<hi|i.ilc.

ComTex Magezin Petrila
reprezentantă a fabricii de calculatoare 

ICE IELIX COMPUTERS SA
VA OFERĂ

-— calculatoare IIC — 91 cu Unitate de di:»k floppy 
de 3,5“.

— calculatoare IIC — 91
— monitoare IIC — 91;
— telefoane fără fir
— hârtie copiator MITA, originală (eu gros și en de- 

taiJ), adaus comercial zero la sută.
Pentru informații suplimentare 

sediul firmei Petrila, str. Republicii 
093/550391. (2256)

S. C. ACOMIN

ne puteți contacta la 
nr. 31 sau la tel./fax

S.A. Cluj
Filiala, dea a

Angajează următorul personal (categoria IA—A'l)

— zidari
— dulgheri
— fierari belonișli
pentru lucrările de construcții contractate în țară (De- 

Rrad, Zlasti, Blaj, Petroșani) și în străinătate (Frank- 
— Germania).
Informații suplimentare la telefoanele: 615294; 615770;

61816; fax 618151 Deva, strada Ulpia nr. 15 și telefoanele: 
>41512; 513935; fax 515571 Petroșani, strada Avram Iancu 

nr. 12. (2196)

va, 
furt
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prinse în articole aparțin, in 
exclus ivi la le, autorilor.

Responsabil de număr
Paul N1CULESCU


