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„Mai bine pentru cetățeanul 
din Valea Jiului”

A doua zi după instalarea domnului ing. Iu
lian Costescu în funcția de subprefect la Pre
fectura județului Hunedoara, i-am solicitat un 
scurt interviu pe care ni l-a acordat cu amabi
litate.

— Cum înțelegeți să vă îndepliniți această 
funcție publică ?

— Intenția mea este să fac bine, mai bine 
pentru cetățeanul din Valea Jiului. Atribuțiile 
Prefecturii nu sunt altceva decât o prelungire 
a Guvernului în teritoriu. Potrivit programului 
strategic, mă voi strădui să îmbunătățesc pe cât 
posibil, starea de lucruri, să oprim această că
dere a economiei și să o relansăm în județul 
nostru.

— Cum, domnule subprefect, pe ce căi și cu 
ce mijloace ?

— Realitatea este că în țară are loc o refor
mă economică, socială, politică. Se face prin 
restructurare iar privatizarea este o cale impor
tantă pentru înfăptuirea acestei reforme. Dar 
în folosul tuturor, nu doar a unora. Opinia mea 
este că nu prin rapacitate ori avantaje, să le 
spun ușoare, se face privatizarea. Eu spun ce 
simt eu, ca om, care văd și aud multe, fel de 
fel. Dar și ca un conducător care vrea ca prin 
aplicarea legilor țării să oprească această pră
bușire a economiei, astfel ca oamenii să-și re
dobândească speranța în viitor.

Tibcriu SPATARU

In atenția cititorilor
1

Eforturile noastre de a menține prețul ziarultd la un 
nivel rezonabil durează de multă vreme.

Creșterea cheltuielilor de editare și lipsa altor surse 
de venituri ne determină să ne aliniem cerințelor econo
miei de piață și să creștem prețul de desfacere a ziarului 
la 20 lei/număr, începând cu data de joi, 15 aprilie.

In dorința de a rămâne o sursă sigură (și, deocam
dată, singură) de informare pentru locuitorii Văii Jiului, 
promitem să vă oferim un ziar de calitate, care să satis
facă gusturile și exigențele dumneavoastră.

Abonamentele încheiate rămân valabile pentru tri
mestrul in curs.

In caz de nesoluționare a conflictului de muncă Masă rotundă ,z#s/zzzzMzawz/z/zzzzzzzzzzzz/z/z/zzz/z/////szzzzzz//z/zzz/zzzzz/zzzz//zzzz//zssz/zz#

2/3 din instalațiile 
energetice ale țării 

vor fi oprite
■ Peste 80 la suta din 

di-niisie în bloc
De la 1 aprilie a.c., membrii 

sindicatului liber de la FE l’aro- 
șeni, afiliat Fcd- rației „Energe
tica”, se află in grevă japoneză 
de avertisment Acțiunea a cu
prins. de altfel, toate sindicatele 
din IlE' EI

Marți dimineață, am discutat, 
la termocentrala paroșeni, cu 
dl. EEltDINAND OPRI-ȘONI, li
derul sindicatului liber din uzi
nă Referitor la motive le declan
șării grevei, domnia sa a relatat: 
„Această acțiune grevistă face 
parte dintr-un amamblu de ac
țiuni in concordanță cu hotărâ
rea federațiilor din RENEL. Se 
niotiwază prin repetatele inter
venții, făcute in lunile februarie 
—martie, către Guvern și Par
lament pentru evitarea tensiuni
lor sociale ce derivă din anumi
te decizii — precizări ale Minis
terului de Finanțe privind impo
zitarea retroactivă a ajutoarelor 
— ce sunt in flagrantă contradic
ție cu Constituția, precum din 
HG 4'16/1992. As a pe de_o parte. 
Avem responsabilitatea acțiuni
lor noastre in sensul dc a nu 
pun - populația in situații neplă
cute — oprirea alimentării cu 
energie electrică și cu căldură. 
Aceasta deși noi suntem deni
grați intr-o campanie bine diri
jați! chiar de către Guvern. Ac-

Pentru cei pe care
■ Așteptăm cu interes

Ultima comunicare primită de 
la dl. Ștefan Chitescu, președin
tele APCA, sună așa: „APCA a- 
nurița membrii săi că Judecăto
ria sectorului 1 Bucureștj a dis- 
piu noul termen la data dc 22 
aprilie 1993, orele 13, când ur
mează ca în proces să fie intro
du-. și statul român, prin Minis
terul de Fin mțe, iar Asociația 
sa prezinte tabelul nominal al 
asociațiilor cu precizarea datelor 
de stare civilă (numele, prenu
mele, adresa, dovada depunerii 
sumei de 70 000 lei, după caz a 
avansului pentru cumpărarea 
mașinii, comunicarea făcută de 
IDMS a numărului de ordine,

•.al.iriali aii siinn.it listele de

țiunea sub forn a aceasta, de 
grevă japoneza, se va derula pâ
nă la 10 aprilie, timp în care 
activitatea productivă se va 
desfășura normal. După 12 apri
lie urmează să se ia măsurile e- 
fective de demisie in bloc a sa
lar, aților din PENEL și de opri
re a 2/3 din. instalațiile energe
tice. Va rămân in funcțiune o 
treime care va asigura energia 
electrică agenților economici 
vitali în caz că Guvernul nu 
va soluționa motivele grevei, se 
va desfășura la București, un 
miting la care vor participa toți 
salariații din PENEL". „Domnu
le Oprișoni, așa, ca să înțeleagă 
tot omul, acțiunea aceasta cuprin
de și revendicări salariale 7 Vă 
întreb acest lucru deoarece lu
mea vorbește cam în felul ur
mător: ce mai vor ăștta, nu iau 
și-așa bani destui ?“. „Toți doresc 
.să se bucure de bunăstare. A 
avea curent electric este condi
ția elementara a fiecăruia. E .le 
minimul de confort. Nimic nu se 
face fără energic electrică. Noi 
dorim să înțeleagă tot omul că 
nu facem revendicări salariale.
Vrem negocieri libere in limita

Gheorghe OL'f’EANU

(Continuare In pag. a i. a)

ii interesează APCA
ultimul (?) proces!

IDM.S-ul la care s-a înscris). Vor 
fi trecuți în aceste tabele, care 
se vor preda instanței dc jude
cată, toți membrii care simt c i 
cotizațiile achitate și pe anul 
1993. Cotizația pe 1993 este de 
500 lei. Se depune la poștă pen
tru APCA in Contul 4510—1270 
—0000037012 BANC POST ’ SA 
S.M B. Calea Gri viței 136 Bucu
rești. Cu orice situație nou crea
tă APCA va ține membrii săi 
la curent"

Și noi, ca gazetari, fiind inte
resați cum se va încheia meciul 
APCA — STAT, așteptăm cu in
teres ultimul (pontei) proces!

Gheorghe OLTEANU

pe o temă de interes național

Timp de o zi Vulcanul va fi 
în atenția întregii țări. în 22 a- 
prilie a.c., aici se va desfășură o 
masă rotundă pe tema „TRICHI- 
NELLOZA LA OM Șl ANIMA
LE". Au fost invitați să partici
pe la dezbateri specialiști din mi
nistere, institute de cercetare, in
stitute de invățămînt superior, 
laboratoare centrale, centre de 
medicină preventiva, spitale, ca
dre didactice, cercetători, medici 
umani, medici veterinari 
București și din centre 
sitare. Vor fi prezenți, dc 
menea, reprezentanți ai 
firme străine. Deoarece 
pusă în discuție este de o 
tanță deosebită (se cunosc cazu
rile de îmbolnăvire cu trichino- 
ză din Valea Jiului și din țară), 
orice sprijin material 
bunei desfășurări a acestei 
tâlniri este binevi nit. 
Iilor sponsori le stă la 
c'ontul ni 45 90.20.505 
BCR petro

din 
univer- 

ase- 
unor 
tema 

impor-

necesar 
în- 

Eventua- 
dispoziție 
deschis la

(Continuare in pa" a 2_aimi. (Gh, OLTEANU)

Focuri <!(■ armii la Vulcan

Unde nu-i cap, vai de
Liniștea și calmul serii de du

minică, 4 aprilie, nu prevestea 
nimic deosebit pcntiu patrula de 
noaptp a poliției din Vulcan. Oa
meni, stăteau liniștiți in fața te
levizoarelor urmărind atractivul 

film polițist după cartea A.ghalci 
Christic. Numai pentru frații 
Nagy și sora lor, noaptea dc 
duminica a înseninat cu totul 
altceva. După cc au consumat 
o cantitate apreciabila di bău
turi alcoolice, au pornit agale 
spre... o alta cârciuma. Șț c i 
tot omul influențat dc domnia 
sa, alcoolul, cei 3 au început să 
„cânte" (zic ei). De fapt versul 
lor, nu era decât un urlet dis- 
torsion t. I’oal- ca faptul n_ar 
fi fost remarcat le nimeni daca 
n-ar fi fost ora .. 23. Adică II 
noaptea I

Ajunși în zona rnarazinului 
„Unic" cci .3 iu fost insă remar
cați de patrula de noapte a po
liției. Aceasta i-a , acostat" amin- 
tindu-le că „viersul" lor la o 
asemena oră sună a... tulburare 

a liniștii publice. Drept pentru 
care au fost „invitați" sa și con

O noutate binevenită: 
concurența în construcții

începutul actualului sezon fa
vorabil lucrărilor de construcții 
aduce noutăți. La Lupeni se lu
crează pe șantierul noului spital 
cu policlinică, pentru care au 
fost alocate fondurj in valoare 
de 350 milioane lei. în Petroșani 
vor fi reluate lucrările la Casa 
de cultură a studenților și vor 
demara in curând cele de capta
re și aducțiunc a apei de pe pâ
râul Polatiște. Au demarat și se 
desfășoară in ritm susținut și 
lucrările de construcție a spita
lului din orașul Vulcan. Tot la 
Vulcan se modernizează o nouă 
arteră rutieră, care va lega de 
DN 66 prin cartierele Dallas și 
Morișoara, zonele de agrement 
„La Brazi" și de pe Valea Mori
șoara A început să se miște ce
va și în domeniul construcției de 
locuințe, unde se prevede, pe ba
za fondurilor de investiții exis
tente să fie reluate și finalizate 
lucrările la câteva zeci de. apar
tamente în Uricani, Lupeni, Vul
can. Petroșani și'Petrila.

Au apărut și investitorii par
ticulari, care își construiesc și 

tinue „simfonia" acasă, in sânul 
familiei.

Încăpățânați, căci altfel nu pu
tem spune, aceștia nu numai că 
n-au încetat, dar ay ridicai mai 
sus „tonul” forțând... notai

Ajunși in zona baiului „Se
lect" numiții au fost din nou 
acostați de patrula Poliției, care 
le-a cerut de aceasta data — cu 
toata seriozitatea — să se legi
timeze. A [pst momentul in care 
a izbucnit, sâ-i zicem, scandalul. 
.Simțindu-se jigniți, Alexandru și 
fosil Nagy, au încercat să-1 lo
vească pe ofițerul care „îndrăz
nise" să-i... conturbe. Apoi, ochii 
dc „sticla" ai acestora au tepe- 
rat urmi le de foc din dotarea 
patrulei. Și s-au gândit că le-ar 
prinde bine și loi astfel de .Ju
cărioare”. Zis ?i făcut. Dintrun 
foc s-au repezit asupra polițiș- 
tiloi cu gândul de a_i dezarma. 
Puși in fața unei asemenea si
tuații. polițiștii au lost nevoiți 
sa facă uz de armamentul din 
dotare Urmarea? După cele 3 
salve de avertisment trase In 
aer. care nu au fost tndeaiuns 
penii u a-i potoli pr turbulcnți. 

iși amenajează clădiri pentrU 
activități comerciale sau de mi
că producție, in toate localitățile 
din Valea Jiului.

Nu se poate spune, deci, că 
activitatea din domeniul inves
tițiilor lâncezește. Dar cea mal 
interesantă și binevenită noutate 
este că a aparul concurența in
tre constructori. în urma restruc
turării din ultimii ani a activită
ții marilor unități care aveau 
în antrepriză lucrări de investi
ții industriale și civile, au apă
rut câteva societăți comerciale 
bine dotate cu utilaje și foiță de 
muncă. Intre acestea a început o 
concurență pentru dobândirea 
de comenzi, care să le asigure 
menținerea activității la nivelul 
dotărilor de care dispun, precum 
și beneficiile necesare dezvoltă
rii prin forțe proprii. Concuren
ța este binevenită pentru inves
titori și reprezintă un stimulent 
real pentru constructori.

Viorii STRAUT

picioare!
armele au lost îndreptate 
spre membrele pilerioaie _ue 
celor doi frați. Punct ochit, punct 
lovit și... cei doi „superinam" au 
fost potoliți. La televiziune, fil
mul polițist se terinma.se...

Ulterior, avea sa fie stabilită 
și identitatea „avenluriei ilor" de 
duminică noaptea. Aceștia sunt: 
Nagy losif de 25 ani, căsătorit, » 
vagonetar la EM Vulcan, avarul 
și alte antecedente penale; Nagy 
Alexandru de 21 ani, necăsăto
rit, fără ocupație și ițiră ante
cedente penale; Paiialt l-.i ■■ mi, 
născută Nagy, 23 ani. e.i-dorită, 
tara antecedente penali Toți 
trei suni domiciliați iii ora,.ui 
Vulcan. i

La ora cân 1 dv. citiți iceite 
rânduri, proeuialura efectuează 
cercetări cu privire la săvârși
rea infracțiunii de ultraj, in per
soana celor trei, cu colaborarea 
lui... Bat hus. D"h. ce să_i faci? 
Vorba românului: „Unde nu-i 

cap vai dc pii io ire!‘ frații 
Nagy an învățat acest proverb 
p? nropiiii- lor. glezne

llbellu VINȚAW

siinn.it
terinma.se
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Expoziție <le pictură ELIZA HIREAN

RIDICÂND, din haos, ARMONIA
începând din 29 iunie 1992, la 

tratrul din Petroșani s~;iu des
chis porțile Galeriei de artă, a- 
Hula sub egida fundației I.D. 
Sârbu. De la inaugurare .și până 
acum, au expus: Ladislau 
fxhniidt, Tiberiu Kellcmen, Elio- 
dor Mihăilcanu. In prezent, Ga
leria este gazda lucrurilor de 
p . tură ale doamnei Eliza Mi
rean.

Expoziția este retro? pectivă și 
însumează o selecție a lucrurilor 
din perioada 1983—1993. Lucră
rile e.xouse. de o limpezime .și o 
frumusețe deosebită a culorii, ne 
dezvăluie un c> -ator dotat cu un 
simț artistic elevat. Prin sinceri
tatea exprimară .și prin strălu

Concurența în construcții
(Urmare din pag. I)

Re.strui tui ă.rilc au condus la 
reduc* ii drastice la nivelul sala- 
riaților. printre primii șomeri din 
municipiul no-tiu s-au numărat 
și muncitori din construcții. Bu- 
n.iojră, numai la niv. lul Socie- 
tâ''i Comerciale „c*>nsmin“ SA 
pc.roșini, numărul salariaților a 
sc-.zut de la 2700, cat era in 
1939, la 1040. Acclea-i reduceri 
drastice s- iu inrc;-i-trat la So
cietăți a Comerciala „C’ompet1* 
Petroșani ți la alte unități care 
efectuau servicii în transporturi 
sili lucrări de con-.trj ții.

Datorită lipsei de fonduri de 
investiții, investi'-rj sunt puțini. 
In schimb corn ■ u< torii -.i-au 
pasuat aproape intactă forța 
ele execuție, utilajele grele și 
cei mai buni și mai bine califi
cați meseri; >i. Con. ur*-nța intre 
con trnetori n îște idei, stimulea
ză inițiative. Un exemplu eon- 
cludent 11 c**n- tituie extindvica 
activităților de producție secun
dară la SG „Coiu-min” SA Petro
șani. Pornin lU-se de la existen- 
I i urn i cereri perm.monte de 
bol,țari, s-a org mizat fabrkanea

NOU, la Petroșani
feri a deschis la Petroșani, 

(n spațiul cun .srutti l'.irfumc- 
rn — Mermes, o unitate comer
cială nouă cu un profil specific 
ți cu parteneri dc afaceri cunos- 
cuți prin călită’-a și seriozitatea 
lor. Se oferă spre vânzare pro
duse cosmetice de la firma Bel- 
car, electrice d*n gama Phillps.
f////////////////////////ZZZZZ/ZZZZZZ/ZZ////ZZZ/ZZ/ZZZZ///Z//Z.'Z/Z////////ZZZZZ7ZZZZ/////j

SIDA și... un paradox
rână la Începutul acestui an 

» au înregistrat in țara 2235 că
zu; i dc seropuzltlvi, din care 
majoritatea — 2101 cazuri — sunt 
copii până la 13 ani. Județul 
cu cele mai multe căzui 1 este 
Constanța (A 14) urmat dc Bucu
roșii, Giurgiu, Bacău, Galați. Nu

IOTBAL, DIÂ IZ< \ O
• CONSTRUCTORUL HUNE

DOARA — 1’ARANGI'l LONEA 
1—1 (0—0). Meci deosebit de dii- 
p’it.it, dur pc alocuri, ținut In 
mână dc brigada Sebcși, Melhalt, 
David. Oaspeții au deschis sco
rul in min. 55, după cc au ratat 
două ocazii In prima repriză, în
scriind prin Movilă. Gazdele au 
făcut eforturi disperate ji au e- 
galat, în min. 83, smulgând Pa
rângului un punct cc la un mo
ment dat era pierdut.

• MINERUL VUirAN — FA- 
iVIOR ORAȘT1E 6- 0 (1—0). Jo
cul a fost tot timpul la discreția 
gazdelor, care s-au impus net in 
prima repriză. După câteva În
văluiri, cu participarea ambilor 
fundași, Minerul deschide rcorul 

cirea culorii, de care este îndră
gostită, doamna Mirean a putut 
deschide porțile care despart 
viața de artă.

Redescoperind vechile teme 
de natură moartă, în care predo
mină floarea, pictorul combină 
tușele și formează acorduri până 
în măsura în care ridică, din 
haos, armonia. Natura moartă 
este motivul preferat, pe care 
coloritul și felul propriu de c_ 
xccuție al doamnei Mirean știu 
cel mai bine să le evoce.

„A înțelege arta înseamnă a 
găsi în ea ceva care ne aparține 
și mulțumirea noastră vine din 
faptul de a ne descoperi pe noi 
înșine11. Natura conține elemen

acestora nu numai in poligonul 
de prefabricate ci și pe șantiere. 
Pentru susținerea acestei acti
vități a fost modernizată baza 
proprie de preparare a sorturilor 
de agregate la balastiera din 
IU.iești. De bolțari au nevoie nu 
numai principalii beneficiari, ex
ploatările miniere,* ci și investi
torii particulari, cei cc-.și con
struiesc cu cheltuieli proprii 
case, garaje, sau alte dependin
țe. Cu transport cu tot, 1 mc de 
bolțari aduși dc la fabrica din 
Ifg. Jiu costa 60 000 lei. Pe când 
un mc de bolțari „dc Valea Jiu
lui11 costa 21 mii lei.

O alin noutate de bun augur 
o constituie contractarea lucră
rilor de investiții pe faze de
lucrări și termene defalcate in. 
înțelegi ic cu beneficiarii.

Din păcate, insă, datorită bu
getului de austeritate și declinu
lui din economia noastră națio
nală, ale căror efecte sunt vizi
bile și în Valea Jiului, fonduri 
de investiții sunt cu mult mai 
puține decât posibilitățile de c- 
x • uție ale societăților comercia
le spoci.diz.de în lucrări de con
strucții.

„Pentru aceste produse avem 
exclusivitate in desfaceri a lor 
in Vait a Jiului11 ne spunea dl. 
dr. Dan Cernatcscu, patron, îm
preuna cu Magdakna Sochircă, 
al magazinului. Pentru cei micj 
se afla in rafturi juc a ii iar pen - 
tru înnoirea locuințelor sunt 
corpuri de ilumui.il dmlr-o ga
mă întinsă.

există date din grupa categoriilor 
cu risc — homosexuali și prosti
tuate. De ce 7 Pentru ca noi mele 
internaționale interzic obligati
vitatea testării SIDA a acestor 
categorii. Ca să vezi. Asta da, 
libertate 1

prin B.ubn, majorindu-1 im 
diat prin Vili Rusu. Golul trei 
este opera luj Doroș, iar Topor 
punctează pentru ultima dală 
in prima repriză. La reluare, 
1<* Jan, urca diferența la 5—0, Jar 
Topor tr insformă un 11 m, pe
cetluind finalul, 6—0.

• AURUL BRAD — MINE
RUL AN1NOA.SA 4—0 (0—0). 
Oaspeții au făcut față doar o 
repriză, cedând In coa de-a doua 
la scor. Au înscris Mihăilă (3) 
și Mnrcșan (1) pentru gazde.

• MINERUL DARBATENI — 
IIABER HAȚEG 5—1. Vietorlo 
concludentă în fața unul adver
sar co la început emitea preten
ții pentru un Joc în fruntea cla
samentului. 

tele de culoare și formă ale ori
cărei picturi, așa după cum pia
nul, de exemplu, conține notele 
oricărei muzici. Artislul plastic) 
care este Eliza Ilirtan, s-a năs
cut să scoată, să aleagă și să 
grupeze cu știință elementele, 
*n așa fel încât rezultatul să fie 
frumos.

Am părăsit expoziția încer
când, măcar pentru o singură 
clipă, să privesc lumea cu ochii 
artistului, pentru că n-am reușit, 
mi-am propus să revin in expo
zițiile de pictură ale doamne! 
Mirean pentru a învăța să văd. 
Și să cunosc.

Vali LOCOTA

Instalațiile
I

(Urmare din pag. I)

posibilităților economice ale u- 
nitații, refacerea puterii de cum
părare în raportul salarii-pre- 
țuri, eliminarea blocajului fi
nanciar. Adică să se înțeleagă că 
nu cerem bani și iar bani. A- 
ccștia îi negociem noi cu firma 
noastră. Dacă se ține cont de 
aplica’ea abuzi.'ă a precizărilor 
Ministerului de Finanțe nr. 110 
și 106 din 20 ianuarie 1993, se 
ajunge la o diminuare, sub for
mă de impozitare, a salariului 
fiecărui salariat din RENEL cu 
14 500 lei pe lună. Nu există nici 
un temei legal de aplicare re
troactivă a acestor precizări. Do 
altfel, RENEL-ul a intentat pro-

ACENIIA Ol 1URISM 1 
SIBICilHlIiR

cu sediul iu Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 
(Casa dc cultura) anunță pe cei ’nteresați: "sindicale, firme 
particulare .persoane fizice, că primește comenzi pentru
■ BILETE DE TRATAMENT ȘI ODIHNĂ, LITORAL 
PENTRU TRIMESTRELE II și III.

Bl Comenzile se primesc până la data de 1 mai.

■ Preț informativ, mediu 3000 lei/zi.

■ Penim pensionari se acordă mari reduceri de pre
țuri.

■ Se fac înscrieri pentru excursii in Turcia, cu auto

carul prin firma TRO1TURIST. Plecări zilnic din Bucu
rești, la orele 12—16. Preț informativ 11 500 lei.

■ Informații suplimentare Ia telefon 541871. <2316)

- i’Ofici;
LA COTE RIDICA IE

MINERUL VULCAN — JIUL 
J'ETRILA 5113—5165 pd. Cum- 
pjonii S-uU întrebuințat serios 
pentru a-și intra în mână, mal 
ales ea sâmbătă, la București, 
sa va du verdictul in partida 
Gloria — Minerul. Jiuliștii, cu 
toate că n au prins o zi buna, au 
reușit un punctaj bun, imnțlnuu- 
du se In primele patru clasate, 
având în Marius Giiețea 887 pd 
și în Marian Andini 070 pd prin
cipalii protagoniști al întrecerii. 
La gazde, bine s-n comportat 
l.eontin l’op 956 pd, Nicolae 
ILupu 614 pd $1 ion Bisok 908 pd.

Publicul a putut vedea la lu
cru din nou pe cei mai buni .șl 
talcnlați popicari din Valea Jiu*

Și Ia Vulcan,
,'Miss 

Primăvara”
Clubul sindicatului EM Vulcan, 

în colaborare cu Cercul Militar 
și Primăria orașului Vulcan, or
ganizează vineri 9 și sâmbătă, 10 
aprilie, concursul de frumusețe 
„Miss Primăvara1*,

Concursul se va desfășura în 
două faze după cum urmează : 
Faza I: vineri 9 aprilie, ora 16, 
la Cercul Militar. Faza a If-a : 
sâmbătă, 10 aprilie, ora 10, în 
sala de spectacole a Clubului sin
dicatului. Sunt invitați să parti
cipe la acest spectacol inedit 
toți cel care se simt tineri cu 
trupul și sufletul.

Premiile sunt asigurate prin 
grija sindicatului EM Vulcan, 
a Primăriei orașului, precum și 
a numeroșilor sponsori.

Tiberiu V1NȚAN

energetic©
<es Ministerului dc Finanțe. In 
urma acestuia, a venit un fax 
de la Ministerul de Finanțe în 
care se comunică să nu se mai 
aplice această impozitare. Asta 
deocamdată, deoarece pronunța
rea sentinței a fost amânată, la 
cererea Ministerului de Finanțe, 
după 15 aprilie. Privitor la sala
riile noastre, domnule, în RENEL 
există mpi multe categorii de 
unități. FEP este de gradul al 
treilea. La noi în uzină, salariul 
mediu este de 36 000—38 000 Ici. 
Facilitățile acordate salariaților 
noștrj sunt cele prevăzute în 
contractul colectiv de muncă, 
avizat, la momentul acela, de
Ministerul Muncii ți Protecției
Sociale. Noi n-avem nimîo de
ascuns, și jucăm cu cărțile pc
față11, 

lui, adevărații maeștri al bilelor, 
care au făcut dă se vorbească In 
ultimul timp despre acest sport 
numai la superlativ.

iRcușita celor trei (Minerul), ca
re au depășit granița celor 900 
pd sc înscrie în curba ascenden
tă a echipei care se afla Ia un 
pas de o nouă șl mare victorie 
In sportul popicelor: cîștlgarea 
titlului de campioană.

DOBRESCU A DEMISIONAT
Informam cititorii cu Minerul 

Amnoasa a sclumbat antrenorul. 
Acest lucru s-a petrecut in urma 
demisiei fostului antrenor Do- 
brcscu, caia a slujit Minerul atât 
ca jucător cât si ca antrenor, a- 
proape 15 ani. Acest-* a fost mo
tivări real pentru care s-a apelat 
la serviciile iul Marin Petra.

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Prilej de satisfacții, Întâlniri 
în cerc restrâns cu prietenii.

TAUR — ȘARPB
Nu stați in calea destinul ui I ,

GEMENI — CAL
Conjunctură favorabilă acti

vităților mondene.
RAC — OAIE

Indiferent de probleme și ob
stacole, nu uitați că v*ața merge 
înainte.

I EU — MAIMUȚA
Azi totul vă merge pe dos. 

Mai ales în afaceri !
FECIOARA — COCOȘUL “
Din aventură în aventură nici 

nu vă dați seama cum trece tinji 
l’ul. . 4

BALANȚA — CÂINELE ‘
E bine să vă mențineți echi

distantă), mai ales în problema 
de serviciu,

SCORPION — MISTREȚ i
Totul e bine când se termină 

cu bine l
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
. Conflictul a fost dezamorsat!

CAPRICORN — BOU t
Oiieptați-vă după proverbul 

„cc ți-e scris, în fiunte ți-e pus“. 
Resemnați-vă 1

VARSATOP. — TIGRU ’
Victoria finală e .aproape. Mat 

aveți nevoie de un singur pas.
PEȘTI — IEPURE r

In afaceri, ca și în dragoste, 
un semn bun dc la... Vărsători.

■■ I

programul"
T V
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7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. 
12,00 Film artistic.

O AFACERE ÎNCURCATA, 
(Franța). ,

13.40 Desene animate.
11,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsitaria.
15.30 Tcleșcoală.
16,00 Fotbal: Elcctropuiere —♦

Rapid. ,4
18.50 Oaspeți ai Festivalului In

ternațional „Cerbul dț
Aur“ — Brașov, Românirț 
1992.

19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rostiri, rosturi. ;
20.40 Sport.
20.45 Film serial.

DALLAS. Episodul 321.
21.45 Reflecții rutiera "ț
22,00 „Roma Tralance — Lai Ro

mânită Orientale*.
22.25 Azi In prim plan.
23,10 Actualități.
23.25 Confluența

* VINERI, 9 APRILIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Ia-și.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film seriaL

DIN VOIA DOMNULUI, 
13,00 Descoperirea Planetei. ,<
13.30 Desene animale.
11,00 Actualități. Meteo.
1 > 15 Ora dc muzica.
15,00 Prcuniversitaria.
15,23 Teleșcoală.
15.50 Tragerea Loto.
16,00 In obiectiv.
17,00 Actualități.
17,05 Gongf
17.35 Pro Patria. *
18,00 Spectacol dc gală prilejul#

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

20,00 Actualități
20,33 Sport.
20,40 F ilm .serial.

DESTINUL FAMILIEI 
I IIIOWARD. Episodul 63.
21.45 Muzica la casteL
22.15 Azi In prim plan.
S9 00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografia. 

0,15 Jazz-Fan.i

spoci.diz.de
ilumui.il
AN1NOA.SA
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1 D a că ar trăi acum, Baudelaire ar avea ce ser i e
„FLORILE RÂULUI”, ÎN GRĂDINA DEMOCRAȚIEI

Mu poți să spui că e bine, când 
-------- vezi că nu e bine --------

SE FURA ȘCOALA DIN JIEȚ
au luat tot ce sc putea sălta. Pe când și pereții? % 

săptămâna trecută, au dispărut șapte kilogram» 
de vopsea în ulei maron. Porțile terenului da 
fotbal au avut și ele aceeași soartă. Așișderea 
cei șase stîlpi din lemn de brad și plasa metas 
lică de protecție din spatele terenului de sportt 

Deși sesizată de nenumărate ori, politia dirt 
Petrila s-a rezumat doar la a în< heia procese- 
verbale. Care, se vede, nu i-au descurajat deloa 
pe făptași. Nu nc-ar mira dacă, într-o bună zî, 
am auzi că au trecut chiar la „valorificarea" 
cărămizilor clădim.

Dacă nefcriciții croi din decembrie ar reveni printre 
noi, și-ar pune, firesc, întrebarea: „Ce-ați făcut pentru a 
nu ne întina memoria?’* Și ar continua: „Noi v-ani lăsat 
fericiți, sperând că veți ști să vă faceți o viață mai bună 
și veți alege calea dreaptă. Noi nc-am pus piepturile goale 
in bătaia gloanțelor ucigașe, animați de un ideal pe care 
voi l-ați terfelit. Care sunt roadele din pomul făgăduinței? 
Șomajul, sărăcia, corupția, crima și jalnicile voastre lupte 
politice? Prețurile, care aleargă pe lângă salarii precum 
un cal pestp obstacole? Cum ați reușit să transformați 
visurile noastre cele mai frumoase in aceste crude reali
tății?**

...Dar eroii din decembrie ’89 au închis ochii pentru 
totdeauna. Ei nu se întreabă și nu ne întreabă cum am 
ajuns aici. Dacă ar trăi, acum și aici, Baudelaire, cu ale 
sale „flori ale răului**, ar ajunge la concluzia că originala 
grădină a dcmuirației romanești actuale c năpădită de alte 
flori. Alai rău mirositoare și mult mai otrăvitoare. Balzac
— care a descris cu atâta realism catacombele Parisului 
și scursorile societății contemporane cu el — ar roși. 
Argbezi — care a trăit sub mai multe vremuri și regimuli
— ar renunța la bube Și mucegaiuri pentru a găsi alte 
epitete.

Iată de ce cunsjderăm că, în nemăsurata sete dc a- 
de\ăr care ne animă, suntem datori să nu spunem că c 
bine și să arătăm fața reală a lucrurilor. Nu putem spune 
tă e bine, umd vedem bine că nu e bine. Pagina dc față 
e o dovadă că nu ne ascundem după degete.

Mii cea BUJO11ESCU

Cererea de... cerere
S-a petrecut iiî«-lc trecute la 

un bir- u dc i t a. te d«i Petro
șani. întâmplător (*»u p-oute n. ) 
mă aflam și cu pe acolo. C.- o 
cerere, a:ein>_;i orn.uui cv'uțs ui.

La n >ment dai, nș.i se 
deschide larg si un om vânjos 
i-și face apariția.

— Vreau ț‘ cu o cucr , spuse 
. lOtăi ât orunl.

— Ce fe-1 de ceresc?
— O cerere... ciicri-l
— Mă rog, și cc vreți să c-v: • ?
— Vreau o cerere tu care cer 

nu se elibereze o ceri r. .
— Numai puțin. Atică, vrtț 

o cerere în care cereți o circi e?
— Da.
— Șj cum sa icem noi .ist.:?
— Doamnă, d.riă nu știți -o 

faceți, vă dictez io. Că fi la

tul-o jo d-acasă, da’ n-am .știutei 
trâbii. Și aci nu pol s-0 fac cu 
n-am ochelarii la mine.

— Bun. Atunci dictați-mi ce-

Dialog 
birocratic

rerea.
— Sigur. Subsemnatul N J. din 

Vulcan,., etc.... ctc... va rog prnj
prezenta cerere să-nil eliberați 
o cerere...

— Dom'le, c.rie a mai văzut 
sa faci o cerere ca sa ceri o 
ce icre?!

— J..isă_mi doanm.i, că așa

H Până acum, hoții
Părintele Dimitrie Jura, din Jicț, a venit 

la redacție să sesizeze un lucru mai puțin obiș
nuit: de la școala din localitate se fură siste
matic tot ce este de furat. Asta de doi an] în
coace. La început, au „făcut pași" — din sălile 
de clasă și laboratoare — chiuvetele, conduc
tele de pl-unb și de tablă zincată. Aceeași soar
tă au avut-o aparatele TV și de raclio.

N-a fost iertată nici magazia școlii. Mai în
tâi, hoții i-au „defrișat" acoperișul. După țiglă, 
au urmat niște baie de metal și, ultima oară.

Ajutoare umanitare

mi-o ză.s d Ia Notariat. Sâ le 
fac o cerci c.

— Foarte bine. Dar ce vreți să 
cereți?

— Știu eu! Da’ dacă nu vrqțț 
»a nu .o faceți, liisați că mu duc 
altundeva. i

N-am mai stat să văd dacă 
omului i s-a rezolvat ori nu ce
rerea p. ntiu ca intre timp se 
rezolvase cererea mea. Drept ur
mare, plictisit de cererile dom
nului N.L am făcut și cu o ce
rere prin care m-am cerut afină. 
Cu maximă operativitate, cere
rea mi-a fost aprobată.

Pagină realizată dc: 
Ghcorghc OLTEANU 

Vait I.OCOT/1 
Tibcriu V1NȚAN

llespre sărăcie
Eu cred ca este mai greu să 

întâlnești un om care știe să se 
poarte atun.i când este avut de
cât atunci când este lipsit de 
stare. De obicei, cel dintâi devi
ne ne< uviincios, pe când celălalt 
este in totdeauna modest.

XENOFON

E ușor să vindeci sărăcia în 
bunuri, sărăcia duhului este cu 
neputința de tămăduit.

MONTA 1GNE

Sărăcia nu c nici rușinoasă, 
nici cu neputință de răbdat, dacă 
e să vorbim adevărat. E numai 
imorala.

TUDOH ARGHEZl

Să fii cât de sărac, numai să 
ai bani mulți.

ANTON I’ANN

Dor de... 
coacîâ

Sincer să fiu, mi se fewuaă 
un dor de-o „coadă” ca-tt vre* 
murile „bune” de dinainte, ceva 
de speriat. 4

Mă învârteam de vreo săptă-» 
mâna dintr-un capăt în celălalt 
al Văii Jiului. Nici vorbă de O 
coadă mai „ca lumea". Ici-colO 
câțiva oameni pe la pâine și pa

„NOSTALGII”
la... dozatoarele de înghețată. I

Până într-o zi, la sfârșit da 
săptămână, cânți pașii m-au pur-, ' 
tat spre Uricani. Aici, undcv® 
la capătul orașului, la ușa di® 
dos la unitatea nr. 14 a mag®s 
z.inului SG Devii SA, agitați® 
mare, O „mână” de oameni ci< 
lare peste o ușă, agitând câte Q 
plasă in care zăngăneau sliclK 
vociferau haotic. Ce să fie, cq 
să fie? m-am întrebat. Răspuns - 
sul a venit prompt: lapt®
dom'le, ce altceva. Da’ vezi, nq 
te băga In față!” Mărturisesc, nfl 
aveam nici pe departe o aseme-, 
nea intenție. Pentru mina, n»w 
rea satisfacție a fost aceea că 
am regăsit — vorbă < ârilecuh i —• 
cozile dc altădată. O, K»p°i ai

OI FA HA STĂPÂN *5
I

Saplămîna trecută am fost I® 
un privcgtîi. La Taia. S-a stinn 
din viață un om respectat V & 
preciat în petrila —• Ghiță Maț, 
han. Șef dc strungă și consilier 
al orașului. Dincolo dc părere® 
de rău și de ritualul trist m-® 
impresionat un fapt. In ogead® 
casei oile stăteau bulucită, Jnw-® 
tăcere cu valoare de simbol. Ol 
fără stăpân, care m-au dus C®l 
gândul la balada pl.iiujikM ■*»•- 
trc. I "41

Doamne, ce e viața canulu» I

Povestea celor trei frați parcă bătuți de Dumnezeu
T a marginea orașului Petro

șani, pe o siradă n uid u.i, lân
gă o groapd de gunoi și calea 
ferata, se afl„ o casă micuță, cu 
porți verzi, «lin Ii<r. Ani jocu- 
lu»le de 'kJ de ani o familie for
mala din doi frați și o sură.

Mircea, cvț mai tânăr dintre 
ei, are 61 de ini și este bolnav 
de epilepsie de la vm sta de Ij 
ani. ion, mijlociul, are 78 de 
•ni și are picior ti amputat. E ăe 
veteran de război. Maria, sora 
lor, aie 72 de ani. A* a bătrână 

s.adă cum este, ca este cea 
care are grijă de cei da.

Nu au nici o rudă și nimeni 
• u-i ajut-i. Mircea, fond bolnav 
cm: upuep.'.e, nu iese decât ara
reori din ca<i da teama crize- 

Când o fac», merge la bise
rica ortodoxă. E foarte crcdin- 
cvos. Dumnezeu 11 este necesar 
ți liebuic să existe, dar eu cred 
că El La uitat demult pe bietul 
M 1 r o e a. Ion, n a putut 

uși li ca.su dc trc. ani. Și nici 
nu o poate face prea curând 
pcDtru i.â nu are nici o posibi
litate dc deplasare, piciorul liiu- 
iliii amputai și neavîmd proteza.

Prin „generozitatea” stalului

•//zz/zzzzzzz/zzzzyxzz/zzzz/zz/zzMA> itff/nun

De o jumătate de secol trei bătrâni trăiesc un coșmar

român, Mircca primește un aju
tor de 8U(X> de lei lunar. Cu a- 
ccst „bănet", numai un imbecil 
crcdc că se poate trăi. Cu atât 
mal mult cu cât a vorba de 
bătrân care nu poate ieși din 
casă ți care să-și plătească toate 

serviciile, medicamentele, ali
mentele. Gp Ion, statul a fost 
ceva mai darnic: i-a acordat 
13 000 lunar, Ixi aceste nume, 
doamna Maria Iși adaugă pen

sioara mizirâ — ia1 plata <1 ipa 
o viața dc munca.

Ei, sunt oamenii pe care v.ața 
i-a costat c< l mai mult. E> .iu 
plătit cu vârf și îndesat „fciici- 
ri.a” dc a exista. O plătise zil

nic, clilnuindn-se si sufeiini) 
pari u pentru păcatele omenirii 
întregi. Prin însăși durata lor, 
marile dureri sunt monotone. A- 
ceastă familie trece prin viața 

fără uimire sau mânie. Plecând, 
nu întreabă pe nimeni daca știe 
ce-a fost acest popas straniu, 

pământesc, care eSte viata.
Văzând cât dc mult se suferă 

pe pământ, înțelegi că sacrificiul 

este contrar năimii. Nimeni nu 
poale face nimic fură ca su pre
tindă b ini: omul care sp irge 
lemne, pu?tiul care le aduce o 
pâine. Salul de vorbe, privesc 

la moraliștii din Paflalin ut, alai 

de serioși fi care par «ă sunt așa 
de îngrijorați de somla semeni
lor lor. Și mi-c teanui cu ș' noi 
vom lu.sa această lume tot at.it 
de proastă șl dc rea cum am 
găsit_o când a>n inii ut in ca.

Familia despre cale scriu nu 
a cerul și nu cere milă din par
tea cuiva Așa bătrâni cum sunt, 
Maria și Miri ea Încearcă iu lu
creze peticul de iiumânt din 
curte. Curățenia care domnește 

la ei în curte coti istează CU nd» 
zeria dc pe stradă și eu gunoa
iele aduse cu i.ibele qL Vuisal® 
lângă gardul lor.

In luna i.mtiaiae, Maria a eă-, 
zut la pat, grav bolnavă, Cei dc fș 
neasând nai o posibilitate da 
a se deplasa, au așteptat să a- 
para un trecător pe stradă pern 
tru a-1 implora su-i ajute. Zilela 
trecute, doamna MsiMi a fos< 
admonestată la rând ia ktple da 
către o țață cu capul mic șf« 
corpul marc. „Ce atâția hatM.Ucă« 
pali? Mai ticceli și voi la' coa
da'” Și dti-î cu sudalmele Pre
vestea asta mi-e spusă lăcrimând.

Plec din cisfi acestei familii 
lă . uid o pe d i mina Maria fri 
poartă Ochii ei sti.np m<t mal 
urmăresc incâ. Vă uyf foarle 
frumos să mă credeți, dai nu 
mi-c milă dc ei, ci de nm M.a 
că-mi vine să mă bucur cA ast- 
fr I d« jalnice creaturi, cave sun
tem noi, oamenii, suut »ucUH 
pieirii.

ca.su
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Societatea Comercială
Realcom S.A. Petroșani

strada Republicii, 90

ÎNCADREAZĂ:

■ 10 FEMEI — ZILIER
pentru unitatea nr. 302 Laborator citric;

■ UN TRACTORIST RUTIER1ST 
prin angajare direct sau prin transfer. (2374)

Exploatarea Minieră 
Petrila Sud

ORG 1MZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea:
— un post economist (contabil) sau operator calcul 

în data de 21 aprilie 1993, ora 9.

încadrarea se va face conform contractului colectiv 
de muncă.

Informații suplimentare la biroul TONS al unității.

Începând cu data de 7 aprilie 1993, sunteți invitați să 
vizitați

cabana „Brazi” din 
orașul Vulcan

Prin calitatea serviciilor de care veți beneficia

S. C. Parîngul
vă garantează că nu veți regreta vizitând acest punct 

turistic, amplasat intr-o zonă de un pitoresc deosebit.

VA AȘTEPTĂM (2331)

Societatea Comercială 
„IMPEX-PARADIS” SRL 

cu sediul in Petroșani, str. llie Pintilic (Canlina-Res- 
taurant)

\ ÎNDE

zilnic, eu gros și cn detaille
— mașini automate de spălat cu autoccntrare hidrau

lică și programator;
— ia/i frigorifice de capacități 125—380 litri;

— combine frigorifice,

toate la cele mai ieftine prețuri din țară.

Aparatura are termen de garanție și service gratuite, 
12 luni de la livrare și sunt falrricatc de firme recunos
cute pe piața mondială, Philips, Boscli, AEG, Zanussi, 
Zanutti, etc.

— VINDE urgent Mercedes Diesel automatic cu cinci 
pistoane.

\ â așteptăm cu multă plăcere și vă mulțumim pentru 
alegerea înțeleaptă pe care ați liotărât-o.

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/821/1991. 

Cont virament: 3070G0201 — BCR Pe
troșani. — w

Dinelor; MIRCEA BUJORESC0 
Director executiv: ing. Alexandru

BOGDAN

SC ae Construcții 
„CONPET” SA Petroșanii 

ANGAJEAZĂ

urgent, muncitori necalificați (bărbați), intre 18 și 45 
ani (vârsta), 20 zidari și 8 dulgheri.

Relații la sediul unității din Petroșani, str. 1 Decern- , 
brie nr. 90, telefon 512450.

I Stației CER Petroșani
ANUNȚĂ

începând cu data de 9 aprilie 1993, trecerea la nivel 
peste calea ferată situată în zona Dărănești (din dreptul 
Depoului de locomotive CFR) SE DESFIINȚEAZĂ, iar 
drumul de acces se închide, întrucât s-a dat în folosință 
podul rutier paralel cu podul CFR de peste râul Jiu.

Consiliul Orășenesc
II r i c a n i 

organizează
LICITAȚIE PUBLICA

în vederea concesiunii de terenuri situate în intravi
lanul localității Uricani pentru construcții de garaje con
form documentațiilor de urbanism aprobate în condițiile 
Legii nr. 50/1991, art. 10—15, astfel:

— Amplasamentul nr. 1 — Cartier Bucura in careul 
format de blocurile din strada Progresului și Aleea Teilor 
— 16 locuri cu suprafața construibilă totală de 272 mp.

Zona A — taxa minimă anuală 100 lei/mp.
Licitația va avea loc în ziua de 28 aprilie, ora 10, la 

Consiliul loca] Uricani, str. 1 Mai nr. 6.
Concesionarea terenurilor pentru amplasamentul nr. 

1 (garaj?) se face pentru o perioadă de 25 ani.
Documentele licitației se pot obține contra cost de la 

Consiliul local Uricani, biroul Urbanism, amenajarea te
ritoriului, începând cu data de 13 aprilie 1993, zilnic între 
orele 11 ■—14.

* < Ofertele se deplin la Consiliul local Uricani până la 
«lata de 27 aprilie 1993, ora 12.

Informații suplimentare și consultarea planșelor se 
pot face zilnic la Consiliul local, birou] Urbanism, ame
najarea teritoriului, telefon 560850.

DECESB

Cil ADANC A durere familia anunță încetarea din viață, 
după o lungă suferință, a celui care a fost

SZABO LADISLAU
Dumnezeu să-l odihnească.
înmormântarea, vineri, 9 aprilie 1993, ora 13, de la Capela 

l'nilariană. (2389)

COLECTIVUL Societății Comerciale „STAR— TRANS" SA 
este alături de domnul director Roșu Marin în durerea pricinuită 
de decesul maniei sale. Dumnez eu s-o ierte. (2379)

PERSONALUL TESA de la Societatea comercială „STAR- 
TRANS" S.A, transmite condoleanțe sincere domnului director 
Roșu Marin, acum la pierderea scumpei sale mame.

Odihncască-sc in pace! (2379)

SINDICATUL șoferilor de la SC STAR—TRANS SA Petro
șani este alături de ing. Roșu Marin, director general al societății, 
la greaua suferință pricinuită de decesul mamei sale. (2375)

COMEMORĂRI

SOȚIA Vcronica amintește, Cu aceeași durere, trecerea a 6 
săptămâni de la decesul scumpului ei soț

LUJ’FA CONSTANTIN
Lacrimi și flori pe tristul mormânt. (2358)

AU TRECUT 6 săptămâni de lacrimi și durere de Ia trista 
despărțire de iubitul nostru tată

LUPEA CONSTANTIN
Va trăi mereu în inimile fiilor Adrian, Marian și Cristian. 

(2358)

FRATELE Gobi cu familia anunță scurgerea a 6 săptămâni 
de când cel cc a fost

LUl’EA CONSTANTIN '
l-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească—se in pace I (2358)

ml V URSARI
oCUMPEr noastre Adi Maria

na Căpățână, acum, când împli
nește frumoasa vârstă de 12 am, 
tata, mama, unchiul Vasile, tu- 
șica Violeta și bunicii îi urează 
din toată inima sănătate, viața 
să_i aducă numai bucurii. „La 
mulți ani 1“ și toată dragostea 
noastră. (2371)

TOATE florile din lume pen
tru Jeni, unica mea dragoste- 
Dragoș. (2303)

CU TOATA dragostea, pentru 
Elisabeta Huțutuc (I.izuca), cu 
ocazia zilei de naștere, îți do
resc toată bucuria lumii, sănăta
te, iar soarele fericirii să-ți lu
mineze și să-ți încălzească pen
tru totdeauna sufletul și viața, 
împlinirea tuturor dorințelor. 
Cu toată dragostea, Ionel. (2366)

O FLOARE, un gând bun și 
un sincer „I«a mulți ani!“ pentru 
•Tonica din partea unui prieten. 
G. — T.I.M.S.V.S.F.A.M. (2313)

diverse
MULȚUMIM colectivului sec

torului XII și Sindicatului liber 
de la EM Lupeni, pentru că au 
fost alături de no; intr-un mo
ment greu. Familia Kiss. (2381)

FAMILIA Kiss mulțumește co
lectivului sectorului Ii și Sindi
catului liber de la EM Paro.șenl 
fiind alături de noj într-un mo
ment greu. (2381)

VÂNZĂRI
VÂND televizoare color Alpha, 

61 cm, convenabil, garanție un 
an. Teiefon 545685. (2324)

VÂND apartament proprietar 
te personală, 2 camere, post te
lefonic, cartier 8 Martie, Petrila. 
Telefon 542135 sau 541934. (2330)

VÂND Opcl dubițâ Diesel, preț 
negociabil. Relații: Petroșani,
str. Independenței, bloc 4, ap. 11, 
intre orele 18—20. (2329)

VÂND Itenault Trafic, 9 locuri, 
Diesel, înmatriculat. Telefon 
542655. (2326)

FIRMA SC „SUCIU“ Lupeni. 
B-dul Păcii nr. 7B, vinde on 
gros blugi, țigări import și cafea 
Ncss. (2320)

VÂND urgent apartament 3 
camere, in Botoșani. Relații: te
lefon 985/24757. (2308)

VÂND mobilă dormitor, cana
pele, fotolii, frigider și Fiat 1300, 
în bună funcționare. Petroșani, 
Gh. Barițiu. 24. (2306)

VÂND mașină pufulcți, preț 
negociabil. Vulcan, str. Crividia, 
nr. 91. (2201)

VÂND urgent autoutilitară 
Wartburg transportor, tip nou. 
Informații la telefon 543846. 
(2356)

VÂND video player Funai, ab
solut nou. Telefon 541605, după 
ora 14. (2368)

VÂND Skoda S100, stare per
fectă, piese schimb, Petroșani, 
colonie, Dacia 1 1/2. (2367)

VÂND ARO 10 și baracă me
talică. Telefon 545363. (2370)

VÂND mobilă dormitor, 6 pie
se, preț 350 000 negociabil. Pe
troșani, Republicii, 84/H. Tele
fon 545197. (2371)

VÂND ARO camionetă de Cîm- 
pulung. nou și ARO 244. Telefon 
543569. (2378)

VÂND apartament 2 camere, 
preț convenabil. Deva, Dacia. 
Informații : Lupeni, str. Aleea 
Plopilor, bloc 3, ap. 77. (2382)

VÂND apartament, preț nego
ciabil. Petroșani, str. Aviatorilor, 
bloc 17/20. (2383)

OFERTE DE SERVICIU
FIRMA SG „SUCIU“ Lupeni, 

B-dul Păcii, nr. 7B, angajează 
prin concurs vânzătoare. Rela
ții, la sediul firmei. (2321)

UNITATEA 87 Măcelărie, Pe
troșani, Republicii, 96, angajcaz.il 
vânzător macclar de profesie.

SOCIETATE comercială anga
jez vânzător ambulant. Condițiif 
școală profesională comercială 
sau liceu de specialitate. Relațiii 
Petroșani, Șt. O. Iosif, 2A/97, 
(2385)

PIERDERI
PIERDUT legitimație și car

net handicapat pe numele Scîn- 
tce Valorică, eliberate de Aso
ciația Handicapaților Petroșani. 
Le declar nule. (2380)
I’IERDUȚ certificat de califica

re In meseria de Sudor, pe nu
mele Lunel Gita.‘ eliberat d« 
EM Lupeni. 11 declar nul. (2376)

angajcaz.il

