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criza m conflict
>-rima zi a colocviului „Criza și conflict" — organizat de Liga 

Smcucutelor Mtniere Valea Jiului — a avut ca temă „Criza comu
nicării și/sau efectul receptăm". Așa după cum a spus Aurel Pan- 
tea („Vatra"), temele propuse formează un tot și „sunt miezul unei 
nuci sau, poate, tocmai liniile după care se poate sparge această 
nucă. Subiectul e generos și seamănă cu o doamnă generoasă. Sau 
cu o femeie despre care se știe totul și tocmai de aceea nimen1 nu 
vrea să o ia în căsătorie. Liga, prin inițierea organizării acestui 
colocviu, șl-a asumat aceiistă misiune".

Pentru că nimic nu este mai relevant decât opiniile formulate 
de către participanți, iată câteva d ntre ele :

• In planul politic se manifestă încă reflexul condiționat al 
receptorului care a fost obișnuit, timp de decenii, cu un anumit 
cod de comunicare, cu semne, simboluri și parole, singurele la 
care reacționează și astăzi. Persistența acestor mijloace de comu
nicare, chiar și in limbajul președintelui, care e sărac (n r. — lim
bajul, nu președintele) a menținut comunicai ea la nivelul execu
toriu, cunoscut de 45 de ani. • Valea Jiului este exemplul cel mai 
grav al crizei comunicării din România. • Pe traseul emițător-re- 
C'ptor se interpun centrii de bruiaj, chiar și ca instituții, care 
dublează informația, lansând pe piață paraziți ai comunicării. O 
astfel dc modalitate de bruiere, prin supralicitare, în sfera politi
cului, e ex’emplul partidelor dublate, chiar triplate. Criza comuni- 
cirii își are originea în imoralitatea scopului în care se realizează 
această „comunicare". Vali LOCOTA

La Petrila

Dacă nu m-aleg ăștia primar,
• să mor tot sărac...

Desen de \ <di LOf OT.\

„Ce să fac, să-mi omor ccpiii
Andrei Elena locuiește în orașul 

Vulcan, în blocul G 8, ap. 35. în 
faipt un cămin de nefamiliști. 
Are doi copii, unul elev în clasele 
primare, altul de vârstă preșco
lară. Nu mai este căsătorită. Pri
mește o pensie alimentară care 
însumează 10 000 lei de la fostul 
soț. De meserie, tâmplar. Andrei 
Elena este șomer. D< luni de zile 
caută un loc de muncă. A bătut 
pe la toate ușile, la aproape toate 
întreprinderile. Zadarnic. Nu sunt 
locuri de muncă. Disperată s-a 
adresat în scris ziarului nostru.

Un strigat de deznădejde. în scri
soarea trimisă redacției Andrei 
Elena își „varsă" tot oful. „Deși

Ancheta noastra
am o" calificare și îmi place mun
ca, nu-mi găsesc un loc. Nu am 
bani să-mi „cumpăr" unul, cum 
am auzit că se obișnuiește??!! pe 
la marile firme cu capital 
stat sau particular. Șj nici

dc
un

„fizic" sau o vârstă cart .să „ten
teze" patronii. Am ajuns în situa
ția dc a sta în stradă cu copiii. 
Dc la căminul de nefamiliști sunt 

se
i ir 
in 
de

riată afară deoarece chirin 
ridică la peste 30 000 do lei 
eu, urmare a trecerii mele 
șomaj și a expirării durpt: i 
șomaj, primesc de-abia 10 000 
pensie alimentară. Nu am ce 
dc mâncare la copii pentru că 
am cu ce să cumpăr. Simt din zi 
in zi că mă lasă puterile. Pe vre-

Horațiu M.I X ANDRESCU

da
nu

(Continuare in pag. a 2 a)
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In ziarul dc mâine:

— Programul TV săptă
mânal

Șosetele înainte de toate
Au început lucrările dc moder

nizare a șoselei principale ce leagă 
cele două cunoscute localități: Pe
trila — Lonea, cu betonarca unui 
tronson care prelungește punctul 
terminus din fața Boliți :i până 
în zonu pieței agroalimentaie din 
Lonea. Lucrările sunt efectuate 
de o echipă aparținând cunoscu
tei întreprinderi IACMM din Va

lea Jiului și ele sunt fininl.de 
d.n bugetul primăriei locale.

Tot la l’ctrila, in paralel cu 
aceasta, au fost plombate cateva 
porțiuni ele șosea, mărind astfel 
viteza dc circulație a mijloacelor 
de transport in comun și a auto
turismelor proprietate personala 
până la limita admisă de semnele 
de circulație. (D.N.)

birt și salubritate
O gravă acuza la adresa celor 

ce se ocupă de protecția din punct 
de vedere san.tar a locuitorilor. 
I a parterul blocului 56 clin car
tierul „Aeroport" 
două baruri. Ne 
la cel deschis la 
lui pe scara cu 
Pentru că de aicj 
din noapte, tot felul dc cheflii, 
aflați în diferite stări „bahice". 
Negăsind un grup .sanitar confun
da scara cu așa ceva. Urmarea

ființează vreo 
referim expres 
parterul blocu- 
numărul cinci, 
ic. la ore târzii

Locatarii 
Cine a dat 
în aparta- 

sâ stea oa- 
cârciumi

este ușor dc înțeles, 
sunt deja exasperați, 
autorizații pentru ca 
mente dc bloc, in loc 
meni, su se deschidă
este răspunzător. Primăria și or
ganele dc proiecție sanitară a 
populației iu oblig itivitatea să 
intervină și să redea apartamen
telor destinația inițialii, aceea de 
locuințe. O autorizație dată strâmb 
poate fi revocată. Așa giasuiește 
legea. (Al H.)

Pe «cena istoriei au reintrat

i^aiducn din codrii Parângnlui
Int.ii.' i'i.i i.i .ne.r.ta nu face parte ini i ain 

scenariul uimi film istoric, dar ar putea să facă 
ori.ân.J, d> ă i u lacc puțina publicitate, iată 
< iie ar pute, li <. na mtai. Atltimlii-se la vo
lanul Dau, (piopr Lot" peisunaia), domnul 
M.N. in ,r, i . a..,,, împreuna cu fainilia, dc 
la ca iri • Rîl-.u. Diurnul, știți bine și dv, i ,,c 
foarte tr'm," : ■ drt'l se le.igăna ca în poezia 
ermne ,i.i m i, ,el-.? ciripesc, s< n ele stra-
lu.

nu șuți c > g d-n umbra cu Iriihu de» a 
ieșit, o < - it i l.'uriu- i, Imn/:mi contcin[jor.'ni, 
c ire s-.iu r i c > Sionic. și boiov mi a .upra 
mtc mu. Dm fciii irc. unul din acs ști bohrvani a 
po| ' i1 prin g'. i'Tiui dm 'ir,, Ul'inai in brațele 
ș u r u l f.

i .in i. < mar d-‘ -i e de fabric aii" rmru'in.-îs ,i, 
nu putut h oprii i m . ru un g nici cu două. 
Ciona'gi'. Ajuns ; ;-,ă. domnul M N., înfuiiit 
Ja niiximtim, golffte cat.va paharele eh vin 
(rușii, pi ibabjj) p ntru u pliuri niscai cur ij. 
In -I- ..-st r.i .tiriij), o] coace [/lanuri de răzbunare 
in iri, stropite din belșug cu vin. Si- inarmează 
cu spray-ui tranchilizant pe caie-i cumpărase 
din Ungaria și pornaște vitejește pe drumul 
IRii-.ului.

Scena a doua. Domnul M.N. ,-(re ghinion: li 
g isește pe haiduci, oprește mașirw și, descăle-

( and, ii ineonjo.irâ, chiar d lea >. i <.rau mai mul1), 
i T el singur. Curajul omului a fost lipsit, din 
1 ăcatc de colaborarea spray-tilui, dm care, in 
loc su iasă v.iporj trancliilizanți, au ieșit vaporii 
unui lichid frumos mirositor. „Ce f i i, ba? Ne 
dm cu parfum/“ — au strigat indignați haiducii 
și s-au icpczit cu ciomegeb. asiijjra pai f.tmalurii- 
ltii .Slaba dotare tehnico militară a domnuiui 
M.N. .și-a spus rapid cuvântul l’e dealul Rusului 
el n suferit o grca iniiân/icre. După ie l-au cio- 
m/'git bii,.', ha.diii.ii l-au I: >t pe domnul M.N. 
să plece ae.i .‘la-și linca rănile.

-S: i'n i a treia. Aflnndti se la domiciliu! său. 
omul Iși obloji-Jc rănile dolj .rnlit. in i.izbâ 
Jos, in parcare, aceiași h.mlu i care 1 ciorna sesă 
„si.is li munl-, la izvor", bat darabana cu cio
megele in in ișina lui M N O bat al d de vioi, 
încât la sfâișitnl a <■,(< i do ne liaid icc.ș’i, mașina 
era dc nc recunoscut.

.Scena a patra n.a fost incă scrisă, dar no| 
IV' bazăm [ie colaborare^ cu Poliția orașului Pe
troșani. Dânșii, care laclurwaz.ă zilnic atâtea sce
narii, simt cei mal în măsură să nc spună caic 
ar putea fi finalul cel mai potrivit pentru po
vestea aceasta. Ne trebuie numai ideea, că de 
pus, punem noi virgulele, nti-i nici o problemă!

Vali LOCOTA
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Profitând de starea în care se găsesc cei prinși in colimator 

lâlharii auica noaptea, 
in îocura dosnice

■ In ultimele două luni, se constata o cre-lere a numărului 
de infracțiuni de tâlhărie

Prin amabilitatea domnului judecător lo.m P rju. am avut 
poiăbiltatca sa răsfoiesc câteva dosare, soluțion.ae ch Icdecii orn 
municipiului Petroșani, întocmit'.' ca urmate a suvarșiii; infracl lunii 
de tâlhărie. Înainte de ;i prezenta s'iitiuple )>■ n de pronunțate in 
cazul acestora, reproduc ceea ce mi-a im nțmnat dl. uideeator 
depre acest gen de inf .cțiunc. „In ultimele d ma luni, se sesizează 
o creștere substanțială a inlracțimiiloi d>- tâihăr.e. S mi vizat — 
mă refer la victime — îndeosebi persoanele cuie, m zilele dc sa
la, iu, consuma cantități mari de băuturi alcoolice, starea in care 
ajung după o ședere prelungită in loealtiii n aduce in situația de 
a puica li agresați și tâlhăriți Iară ca ci sa-și nun clină anume 
cine au fost at icatorn. Am mm spus-o și o r i/.'t. ar-este p-.i-oane 
sunt luate dm timp de către tâlhari Ei așle ipta d-’.if momentul 
prielnic penlru a ie deposeua de buni și oile Innmn aflate asupia 
lor. Atacurile avand ca scop laiul -e petrec, de obuei, m l-.ieui 
dumice. In ce pi ivește vârsta atacatorii..r, ac .aista i.b in jurai a 
2u de ani. Reanimi sc ca, p 'ntiti mir.ici in. i dl.: t.i.Ilari.', Cod il 
Penal preved" ped .'psi* de până In opt a"i im n. . r. ' alinia
penala :>8G/2'J jlinie li'!)3. Bațălan Vioiul (20 ani) ;i l’nr. Gi tor. 
gne (1> ani) i-au aiurai, in 10 i mu ir.e u c., [. ; < ii. i Dl in tunp

i- ,m dm i. • laur.iniul „V prio.irn" dm l’elzila. i.mp.t ce u 
aph< at lovituri celor doi, talnarii ii -.m ti.slr i un mnli m'. i asm iie 
și i,,n)ii. Le i< ținut ca a„r.:.orn im n pomii pe ineini.d, nrmirm- 
du și victinnle incă dm timpul zilei Sentinți. I ■ m V ,.>rel 1—j 
a n de meu,.soare, iai Dimacli'. Giie-irgue, trei mu. • SP dal/P.'.oj. 
Pali lo.il (20 ani) a iosl condamnat la l am de inciți :o.ue (Loa- 
ii , m 28 mm a.c., l-a atacat pe ilM in apiopi - i r. nai.r.mm- 
Jm „.Siruja" din Vulcan și i-a deposedat de cinci mu de I i. e SP 
580/l'.l’JJ. Buzdugan Niculai (10 ani) <i Iosl con i imnul la panii ani 
pușcărie, iar complicele său Ciusiol Cristian (li) ani) la Ircj ani. 
In II aprilie a.c., după ce au adastal prin mai multe localuri, au 
început să se plimbe pe B-dul Miliai Viteazul dm Vulcan. La un 
moment dat, l-au zărit pe PV, aliat intr-o stare avansată de ebrie
tate Buzdugan a tăbărât pe el, i-a aplicat lovituri in față, după 
care l-a sutras un Inel de aur, ceasul și 7000 dc lei.

Gheorglic OLTEANU

fininl.de
solu%25c8%259bion.ae
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Certificatele de proprietate

Intre valoarea scriptică
Dup.i cum probabil ați aflat, 

stimați eititoii, clapa recenta re
evaluare făcută de ANI’, FPP și 
FPS, valoarea unui carnet cu cer
tificate de proprietate a ajuns la 
140 000 lei. Este adevărat faptul 
că utilitatea acestora nu-și face 
incă simțită prezența decât la 
nivelul societăților care se priva
tizează după metoda MEBO, adi
că prin cumpărare de citie sala- 
riați.

In aceasta sâmbătă, de Ia București ni se pregătește

O NOAPTE ALBâF
■ Cei cate ne vor „chinui*4 vor fi în cabina 20 de la 

„Radio în Blue*.leans“.
Dacă sâmbătă, 10 iulie, veți acorda aparatele de radio pe 

frecvența de 101 MHz — pe ultrascurte, deci —, v< ți avea, înce
pând cu ora 1#, o surpriza plăcută: alături de vocea binecunoscu
tului Sorin C.iracseghi, animatorul „Radio-ului în Blue-Jeans", O 
veți auzi și pe aceea a lui Genu Tuțu, prezentatorul de la discoteca 
„Vox Mon'is".

Alături de Sorin, Genii a pregătit un program echilibrat, cu
prinzând p> se muzicale grupate pe stiluri și ani de apariție. Nu 
vor lipsi, așadar, succesele anilor ’50—’60 (Rolling Stones, Little 
Richard, Elvis l’rcsley), începuturile genului disco (Middle Of The 
Rond, ABBA, Tina Charles), ajungându-se, în emisiunea de noapte 
— după ora 22.20 — la hit-urile actuale ale unora precum Ace Of 
Basc, Haddaivay, Snow, UB 40.

Vum avc.i, ,.șad ir. o noapte albă grație celor care se vor afla, 
'âmbătă, in cabina 20 de la „Radio România Tinerel". (Gh. O.)

Intervenții
Furtuna de o violența neobiș

nuită din seara zilei de 6 iulie a 
produs d.s’ule pagube in locali
tățile Văii Jiului, îndeosebi in 
parcuri, pe drumurile publice. Au 
fost rupți copaci, apa de la 
ploaie combinată cu funcționarea 
defectuoasă a canalizărilor a ge
nerat inundarea unor porțiuni de 
drum național. De intervenit pen
tru înlăturarea urmărilor furtunii 
«-a intervenit insa diferit. In frun
te s-a situat prin promptitudine 
•Vulcanul, în ajutorul edililor si- 
tuându_se sportivi; de la „.Sănă
tatea" care, conduși de antrenorul 
lor, domnul Baban, au făcut tot 
ce se putea pentru ca urmările 
Bă dispară rapid. Și la I.tipeni ca 
ți în zona Pjroștoi, unde drumul 
este mai șubred, fiind avariat de 
zăpezile din iarna trc-.ută s-a in
tervenit bine. Mai puțin la Pe
troșani, oraș care, după cum știm, 
nu are primar. Și se cunoaște. 
In zona „Aeroport" inundarea 

'drumului principal, p< o porțiune 
' «Uitată in apropieri» licului e- 
conomlc, a creat n, ii probleme 
pentru conducătorii auto — ma
șinile au devenit „șalupe" și lo
catarilor, in blocurile cărora s-a 
•curs apa. Canalizarea este ca și 
inexistentă. Partea c .abilă de
nivelată țî lăsată. C i tm, nici 
nu s-a intervenit la ti. p, semn 
că RAGCL.ul doarme. Afară fur
tună, la RAGCL — 1'nișle. Dolce 
tor nlen'el (Al. II.)

Febra comerțului cu certificate 
de proprietate a încetat insă. Iar 
acest lucru vine să-1 dovedească 
.și volumul tranzacțiilor efectuate 
la bursa certificatelor de proprie
tate, deschisă pe lângă BRCE 
Astfel, statistic vorbind, prin a- 
ccastă „filieră" s-au vândut în 
primele 6 luni ale anului în curs 
num.ii 415 de carnete cu certifi
cate de proprietate. Dar valoarea

La intervenția ziarului 
nostru

S-a găsit deplină 
înțelegere in cazul 

domnului 
Gheorghe Barbu

Informam cititorii noștri, cu mai 
bine de 10 zile in urma despic 
greva foanxi declanșată de dom
nul Barbu Gheorghe din Vulcan, 
in semn de protest pentru neso- 
luționarea situației sale. Nota 

noastră a găsit audiență la dom
nul prefect Georgel Raican, la 
domnul subprefect Iulian Costes- 
cu și mai yles la consiliul de ad_ 
ministi iție de la EM 1’aro.șeni. In 
di-plinâ cooperare cu colegii de 
la EM Vulcan, s-a analizat si
tuația domnului Barbu și totul a 
revenit l i norm .l. Se cuvine să 
sciicm un cuvânt frumos despre 
cei care, trecând p ste animozi
tăți, au găsit soluția legală, pen
tru revenirea la normal a tuturor 
lucrurilor. Și este bine când to
tul se termină cu bine. Greva 
domnului Barbu, suspendată an
terior a încetat întrucât motivele 
care au generat-o nu mai există, 
revendicările fiind soluționate 
în spiritul legii. (Al. II.)

și faptică
acestora nu a depășit mai mult 
de 15 000 lei.

Nici pe piața neagră nu .se obțin 
valori mai mari. Da Petroșani a- 
cestea putând f; cumpărate de pe 
piață, in anumite zile, chiar și cu 
numai 5 000 lei.

Discrepanța uriașă dintre va
loarea scriptică și cea faptică a 
certificatelor de proprietate vine 
să confirme încă o dată inutilita- 
Um acestora, cel puțin în momen
tul de față.

Tibcriu VINȚAN

și Diga Sindicatelor Miniere Va
lea Jiului.

Vali LOCOTA
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„Ce să fac, 
să-mi omor copiii ?“

(Urmare din pag. 1)

mea lui Ceaușcscu am fost obli
gate să dăm naștere copiilor. A- 
cum sunt alții la putere care, pur 
și simplu, prin constrângere ma
terială, iau dreptul de a trăi a- 
ccstor copii nevinovați. Copiii au 
nevoie de casă, de mâncare. Sunt 
disperată. Am ajuns în situația 
de a ma gândi să-mi omor feti
țele și să mu omor .și pe mine. 
In ziua de azi nu mai pot supra
viețui. l'ac publică durerea mea 
poate aud și cei care au casă, 
pâine albă pe masă și funcții și- 
mi pot da un loc de muncă cinsti
tă, indiferent care ar fi acea mun
că. Nu am fugit si nu fug de 
greu. Nu am nici o vină pentru 
că atelierul de tâmplăric de la 
UACGVJ, locul unde am lucrat, 
și-a restrâns activitatea. Sunt ca
pabilă de orice. Ies în stradă, dau 
în cap cuiva, ajung la închisoare, 
unde voi avea ce să minune iar 
copiii vor fi atunci încredințați 
unei instituții de binefacere, unde 
vor avea un pal, hăinuțe și mân

Proiect
In urma aplicări; de la 1 iulie 

a legii prisind taxa pe valoare 
adăugată, Guvernul României in
tenționează să introducă în Par
lament un Proiect de lege pri
vind înăsprirea sancțiunilor pe
nale pentru evaziune fiscală șl 
trafic vamal. Se știe, ca unul din
tre obiectivele TVA-ului este eli
minarea pe cât posibil a infrac
țiunilor și eludării legilor, ca în
tregul circuit economic sĂ poată 
fi sub controlul strict al statului 
prin verigile sale ministeriale, e- 
conomice și financiare.

Se prevăd pentru astfel de in
fracțiuni pedepse severe cu pri
vare de libertate până la 12 ani 
de închisoare.

DPC „Temerarii" i
De vineri, 9 iulie, începe tur

neul de antrenament al clubului 
Delta-parapantă „Temerarii", con
dus de domnul Romeo Roșia. Gei 
opt piloți sportivi care formează 
echipa își vor lua zborul, rând 
pe rând, din Hațeg, Simeria, Alba 
Iulia, Zlatna.

De acolo, de sus, „nu vezi par
tide politice și nu ai nici o pro
blemă", după cum no-a spus dl. 
Roșia. Apoi care cazi ca un bolo
van .și te bagi in gips.
.Sponsorii generoși ai acestor zbn_ 

rin i se numesc „ELEGTRO STAR" 

care. Vor fi desparțiți astfel de 
„mama criminală", împinsă la 
fărădelegi de o societate strâmbă, 
așa zisă democratică. Mi se rupe 
sufletul, dar nu mai pot răzbi 
singură",

Cutremurătoare afirmații. Un 
strigăt de deznădejde. Om chi
nuit, o mamă care are o fetiță 
premiantă — este elevă la Școala 
generala nr. 6 din Vulcan și o 
altă fetiță frumoasă (chiar dacă 
nu merge la școală, se laudă cu 
multe poezii și cântecele), este 
deznădăjduită. Copii nefericiți, 
copii bine crescuți, după puterile 
mamei, copii condamnați la să
răcie — iată drama. O pâine albă 
li se parc un lux. Despre milioa
ne și milionari vorbesc alții, știți 
dumneavoastră care. Săracul, lot 
mai sărac rămâne. Tragedii so
ciale pe lângă care trecem, drame 
tot mai acute în vremuri tulburi. 
Și cum se pot oare soluționa, când 
omul este strivit pur și simplu 
de bani albi sau negri și de „re
lații" diverse, nu știu. Chiar nil 
poate nimeni să ajute?

de lege I
Pentru alte abateri caic nu cad I 

sub incidența penală, amen- I 
zile se ridică până Ja un milion 
de lei.

Proiectul de lege este „inspirat" 
și din legislația unor țari euro
pene care practică TVA-ul do 
mai mulți ani sau l-au introdus 
maj recent.

Așadar, sc înăsnresc legile cu 
privire la practicarea comerțului 
în afara lor, promovând o cât de 
cât așa-zisă politică a protecției 
consumatorului, prima victimă a 
încălcării lor.

Deocamdată starea de proiect 
este cea mai bună int.'nție a gu
vernanților.

Cc vedeți în această imagine 
este ceea cc a răm"s din „Dacia" 
cu nr. de înmatriculare 1 1ID 7932. 
Despre modul în care ca a ajuns 
„în decor", respectiv lntr-o gră
dină situată pe marginea DN 6G 
din localitatea Mcrișor, am rela
tat în urmă cu o lună și ceva. 
Cauza accidentului — șl acest caz, ■ 
ca și in altele derulate ulterior — I 
a constat în ncadaptarea vitezei I 
de mers la condițiile carosabilii- * 
lui.

Evenimente rutiere nedorite pot ■ 
fi, însă, generale și de încapă- | 
țânarea unor automobilist! de a 
fezista la volan cu toate că, ru
lând zeci sau chiar sute de ki
lometri Iară a face o pauză, se
sizează ei înșiși oboseala care 
II cuprinde. Accidentul petrecut I 
săptămâna trecută, tot la Meri- J 
șor, este edificator în acest sens. I 
Totuși, Inamicul numărul unu al 
conducătorilor aulo rămâne al
coolul. In filtrele întreprinsp în 
ultimul timp, agenții de circulație 
au utilizpt o mulțime de fiole, 
dintre care unele s-au înverzit. 
Dar despre asemene,^ situații, în- 
Ir un număr viitor (Gh. O.) I

HOROSCOP
RAO — OAIE

Sunteți niolipsit(â) de starilf 
afective ale celor din jur. Giijite 
pe care vi le faceți din acest mo
tiv fiind pe deplin întemeiate. , 

LEU — MALMUJA
O relație de prietenie s-a trans* 

format într-una rezervată. Per
soanele care vor încerca să \ă 
supere vor descoperi din plin pu
terea dv. de răzbunare.

FECIOARA — COCOȘUL
Soluțiile btine vă sunt foarte 

la îndemână, deși acțiunile p< 
caro le întreprindeți nu vă mul
țumesc. Temperamentul dv. do
mină. ,

BALANȚA — CÂINELE
Dorința de a face lucruri cij 

totul și cu totul deosebite vâ poata 
duce la greșeli,

SCORPION — MISTREȚ
Starea dv. emoționala c.sle con

fuză. Vâ feriți de inactivitate, șl 
bine faceți 1 (
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Deși vă canalizați energia îrf 
direcțiile în care vâ simțiți ca
pabila) sâ faceți ceva, deocam
dată nu vă reușește totul tocmai 
cum ați don.

CAPRICORN — BOU
O dorință mai veche ede pa 

cale să devină realitate. Insă veți 
reuși numai punându-va in va
loare toate calitățile de care dis
puneți. |

VĂRSĂTOR — TIGRU
Nu puneți mare preț pc pârt

iile altora, alegând calea inde
pendenței și nonconvenționalismu- 
lui. Și asta pentru că dispuneți 
de un caracter foarte puternic.

PEȘTI — IEPURE
Vă încearcă azi un sentiment 

de nesiguranță, deoarece uitați 
certitudinea sub semnul căreia 
se desfășoară viața dv.

BERBEC — DRAGON
Deși sunteți grăbit(ă), reușiți 

sa nu vă lăsat i jnecat(a) de norul 
care amenință să mâdhjre totul in 
jurul dv.

TAUR — ȘARPE
Există toate condițiile pentru 

ca problemele care vă frământ! 
să-și găsească azi rezolvarea. Vi
itorul apropiat vă va aduce îm
plinirile la care sperați.

GEMENI — CAL
Așteptați multe de la ziua de 

azi. CÎut.iți să obțineți profituri 
punându-vă în valoare capacită
țile intelectuale.

PROGRAMUL
T V.

VINERI, 9 IULIE
7,00 TVM.

10,00 TVR lași.
11,00 TVR C'luj-Napoca.
12,00 Film serial.
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15.15 Album de vacanță.
15.35 Invățați engleza americana,
10,00 Actualități.
16,05 S.O.S. Natura I
16.35 Portativul prelerințclor mUi 

zicale.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro patria.
18.35 Festivalul „Mana Tănasc*, 
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Aclualituți.
20,3J Sport.
20,40 Film serial. Destinul fa

miliei lloivaid.
21.45 5 pentru un CEC.
22-.15 Viața politică.
22.45 Gong I
23.15 Actualități.
23.30 Magazin cinematografie.
0,30 Jazz-fan.
1,15 La cererea tclespectatorilo», 

in reluare: «Vcniți «u 
pe programul doi I*. x
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NOVAC VA RĂSPUNDE
MOI IO: „ V ăsâtoria o ca <» cetate asediată: cei dinăuntru nu știu cum să

6cape, cei dinafat ă nit știu cum să intre**.
LAZAH C., din Lupeni, se consideră „un tâ

năr distrus".'E groaznică, intr-adevăr, societatea 
care produce tineri distruși la vârsta de 15 anj 
și jumătate! S-ar părea că drama i se trage de 
la Alina, o frumusețe locala de 17 ani, care n-are 
ochi pentru ochii iui albaștri și nu-1 lasă s-o 
sărute, între ei aflându-sc un alt băiat. „Am dis
cutat într-o seară .și am ajuns la concluzia că 
ar trebui să nu ne mai vedem, scrie el, dar mi-a 
fost foarte greu... Acum ne vedem iarăși des, 
iar ea a rămas la fel ca înainte'1. Gu toate aces
tea, el o iubește mai mult „ca un nebun", și so 
poartă „finuț" cu ea. La „Post scriptum", I.azăr * 
C., îmi solicită un diagnostic: „îmi veți putea 
«pune dacă ne vom căsători?"

Deși datele pe care le oferi sunt destul de 
vagi, cu am puterea de a vedea .și dincolo de 
cuvinte, iar ceea ce se vede nu este, din păcate, 
îmbucurător. Nu vei reuși s-o convingi să-ți 
devină soție decât dacă vel accepta să-i fii

EDIȚII, EDIȚII! Frumoasă (ca 
întotdeauna) scrisoarea ta. Insă 
p ite e prea calculată, ca nu cum
va să depășească două pagini și 
prea e scrisă după principiul „una 
caldă, alta rece". Mai exact, patru 
calde .și cinci reci, după aritme
tica mea.

Te asigur că nu am „surit exact 
ca pacientul de pe scaunul sto
matologului când îi atinge nervul 
Lolnav", pentru motivul — sim
plu și bun — că nervul de care 
A 'rbcști nu e Ia mine, ci la tine.

te’ supăra pe mine, tu îmi 
■ >ti foarte dragă, îți respect opi
niile, dar nu pot să înțeleg de 
unde vin pesimismul și neîncrc- 
d -ea in oameni carc-ți răzbat 
scrisorile.___________ ____

CU PI D o'N
M-ai ajuta mult și am dialoga 

ceva mai eficient dacii aș putea 
șă-ți cunosc, atât cât dorești, evi
dent, geografia și istoria senti
mentală. Pe de altă parte, spațiul 
modest acordat acestei rubrici 
mari nu-ml permite, ți-o jur, sa 
răspund așa cum aș vrea și ar 
merita și asta, intr-adevăr, n.u 
iacc să sar din scaun. Plin de 
„tare" așa cum spui că .sunt, eu 
nu pot să fac nimic altceva decât 
să-ți a. pt răbdător epistolele.

BRUTUS, 22 de ani, 1,76 m, 65 
kg, mărimea 12 la pantof. Te rog 
foarte frumos sâ mu crezi că nu 

.?> ti singurul om In această situa— 
1 . Dacă poate fi o consolare
fjcntru tine, află ca, zilnic, mili
oane de tineri se indrăgoslesc 
L ră a avea certitudinea că vor 
fi iubiți, la rândul lor, de per
soana de care s-au Îndrăgostit. 
Situația ta pare ceva mai grava 
|> intru că, din câte-mi spui, ai 
avut foarte fiecvent pat te de așa 
t< va.

Intr-adevăr: nu poți să-ți diri
jezi sentimentale, nu te poți în
drăgosti lulea de cineva pentru 
motivul că ți.ai propus asta. în
cearcă să te menajezi .și nu te 
dărui cu atâta ușurință primei 
venite. Trage mai mult aer în 
P ept, strânge dm pumni și nu te 
mai lăsa străpuns așa ușor de 
c.ttre Cupidon.

□ o 
z o u

sclav, I’e moment, îți recomand o vacanță la 
țară. In rest, lasă timpul sâ lucreze...

GAB1 M.J., Petroșani: „Am peste 27 de ani, 
sunt despărțită de 7 ani și am o fetiță de 7 ani 
și 7 luni. De când m-am despărțit am stat tot 
timpul singură. I’cate a.ș fi avut ocazii, dar ni
ciodată nu am fost prietenă cu cineva mult timp, 
mă enervam, mă plictiseam... După părerea mea 
acest fapt se datorează farmecelor. Am fost la 
biserici, la mănăstiri și degeaba. Niște babe 
mi-au spus că am legată căsătoria ca să nu mă 
mai mărit. V-aș fi foarte îndatorată dacă mi-ați 
putea da un sfat pentru a putea întemeia un 
cămin, să știu și eu pentru ce muncesc în viață".

Problema ta, Gaby, nu este .inedită. Am re
zolvat nenumărate cazuri de acest fel. Un dis
cipol al meu îți va face o vizită la domiciliu 
și-ți va da recomandările necesare. Vei fi feri
cită mai devreme decât îți închipui.

Si acum, 
ce facem ?

Ei bine, da. Examenele s-au 
terminat. Sau pentru unii, se a- 
propic de ultimul act. Dincolo de 
bucuria succesului sau dezamăgi
rea eșecului, peste toate gândurile 
noastre s-a așternut nonșalant, 
VACANȚA.

Dar ce folos? Pentru că c<’ pu
tem face în aceasta vacanță, aici 
in Valea Jiului. Să mergem la cu
les de ciuperci, sau să ne înfun
dam înlr-un bar. Sau poate să 
mergem la discotecă. Să mergem 
poate altundeva. Unde?

Paria una-alta, vom : ta ac.. .3 
și vom citi „Pagip’a Tinerilor". 
Apoi...

Gânduri adolescentine:

Afirmam, deunăzi, că trăiesc o 
viață care imi place la o vârsta 
cu care nu cred că mă voi mai 
întâlni. Gândindu-mâ la mine, la 
cei de vârsta mea, realizez că n/' 
aflăm pe talerul giganticei ba
lanțe a vieții.

Această vârstă frumoasă, de a 
cărei minunăție ne vom da scama 
mai târziu este o vârstă a tranzi
ției spre adolescență, vârsta la 
care fiecare dintre noi ne creăm 
un ideal, ne făurim speranțe, vă
zând doar acea fațada plăcută a 
vieții, excluzând tot ceea ce are 
ea crud .și monstruos.

Deseori, în drumul nostru spre 
împlinirea dorințelor, nesocotim 
sfaturile celor care au încercat 
experiența vi ții. Mulți dintre noi, 
ispitiți de „fructul oprit" înșeală

Aproape totul despre 
„Legiunea străină” (Iii)

în Legiunea străină se poate înrola orice bărbat sănătos, cu 
vârsta cuprinsă între 17 și 40 ani. Pentru cei sub 18 ani este nevoie 
de acordul părinților. Cunoașterea limbii franceze nu este obliga
torie, du- necesară. Dantura trebuie sâ fie fara defecte.

Admiterea în Legiune se face în urma unei probe obligatorii, 
foarte severe (examen psihologic .și condiție fizica). Cu titlu in
formativ, amintim că doar 28 la sută din candidați trec examenul.

Deplasarea până la Paris se face pe cont propriu. Până acolo, 
ccî divorțați trebuie „să uite" acest lucru. Bagajul personal trebuie 
sâ includă neapărat 4 tiicourl, izmene, ciorapi și bocanci negri 
(purtați dar nu rupți). Fumătorii se vor aproviziona cu țigări pen
tru două luni. Un avertisment: cei cărora nu le place să se bată 
n-au ce căuta in Legiune! Acolo încăierările sunt frecvente, iar 
bătaia, ca pedeapsă, este prevăzută in regulament. Veteranii au 
anumite „drepturi" asupra bobocilor.

Contractul inițial, necondiționat, este pe 5 ani. Exictâ trei 
filiere care pot fi luate în calcul. Cea mai rapidă permite leglo- 
naiului să devină subofițer după aproximativ 3 ani de serviciu șl 
deschide calea celor mai buni spre rangul de ofițer, în ordine de , 
rang, de OAZA (ofițer activ format intr-o școală a armatei) ți de 
EMIA (școala militară de mai multe arme). Filiera normală este 
mai puțin rapidă, însă oferă aceleași avantaje. Ea dă posibilitate â 
de a deveni subofițer după aproximativ 6 ani de serviciu. Ultima 
filieră asigură avansarea la gradul de caporal șef după 5 ani.

Legionarul este pregătit sâ îndeplinească orice misiune. Este 
format și într-o specialitate complementară, in funcție de necesi
tățile Legiunii străine, dar ținându-sc cont, in măsură posibilită
ților, și de gusturile și aptitudinile fiecăruia. Legionarul se poatu 
pensiona după 15 sau 21 de ani de serviciu.

Legiunea îți asumă obligații de întreținere numai după trece
rea probei de selecție. Romanul care dorește să devină legionar 
trebuie să obțină mai întâi o viză tunsiică pentru Franța. Pentru 
aceasta, trebuie să ia legătura cu Ambasada Franței la București, 
str. Biserica Amzci 13—15, telefon 3120217, 3120218, 3120219. După 
obținerea vizei, urmează deplasarea lj Paris, pe cheltuială proprie. 
E bine să aveți bani sulicienți pentru întoarcerea acasă...

De la aeroportul Charles de Gaullc, folosiți autobuzul AIll 
FRANCE, pană în centrul orașului, Până la Fort de Nogenl dm 
I’ontenaysous-Bois puteți merge cu un taxi (50 dolari). Se poate 
merge și cu metroul (pentru economie), până la Pointe de Vincen- . 
nes, iar in continuare cu taxiul. Este recomandabil sâ ajungeți 
joia la Fort de Nogcnt. Vineri noaptea veți fi trimis cu trenul 
Aubagne.

După triere, urmează, o instrucție de bază, care durează IJ 
săptămâni, in sudul Franței, la Castelnaudry. De aici încolo, în 
funcție de aptitudinile fiecăruia și de nevoile Legiunii, noul legio
nar este repartizat intr-un regiment.

In perioada primului său contract, legionarul are aproape 
toate șansele să efectueze o parte la Mururoa, Djibouli, Mayolte 
sau in Guyane. Pe parcursul carierei sale, urmând un ciclu regulat, 
va mai avea perioade de ședere „dincolo de muri", când «olda e*t« 
majorata de 1,7 ori și se beneficiază de o primă specială.

.........................        .................MJ

Contemplând viața Ia 14 ani
adevăratul mers al vieții plin 
unele extravaganțe lipsite de sens. 
Intr-adevăr este greu Ia această 
vârsta să_ți impui rațiunea In 
fața sentimentelor, deoarece cu
riozitatea este intr-un tel stăpâna 

gândul ilor noastre. De aceea poata, 
pentru a da ghies cursului firew 
al vieții trebuie să gustăm mo
derat din fiece lucru. Atât efiti 
ne permit conștimța și lucidit. 
tea faptului bme împlinit.

Lorcna S.CTLEANU

I
Pagină realizată de
Ștefan CIMPOI 

Vali LOCO! A
Tiberiu VINȚAN

Drumul care nu duce la b iserică nu duce nicăieri (III)
NECKOMANȚIA

Practica obscurantistă, care 
constă în invocarea și dialog,-irea 
cu spiritele inorților, are o vechi- 
ne nedeterminată. Aflăm in Pen
tateuhul lui Moisc cum Dumnezeu 
îi poruncește: „Vorb'țte întregii 
adunări a lui Israel: să nu aler
gați la cei co cheamă morții... că 
dacă vreun suflet va ulei ga la 
cei ce cheamă morții 11 voi piei de 
din poporul meu" (Ixvitic 19, 311 
®), 6), Spiritiștlț vremurilor noas
tre, care sunt moștenitori ai ace
lei superstiții, pentru a-și legitima 
activitatea și existența intr-o oa- 

rocaic măsură, caută sâ_și afle 
sprijin pe Saul, la viăjitoarea din 
Endor, acesta fund cp. .odnl cla
sic al necrornațlei (I Regi 28, 7 
— 19). Aici este vorba despre îm
păratul Saul, care, maj înainte, 
dăduse poitini-ii în tot poporul Is
rael, să fie goniți, îndepărtați sau 
omorâți toți aceia care pretin
deau că vorbesc cu morții, toți 
vrăjitorii sau ghicitorii, atunci 
fiind harul lui Dumnezeu In el. 
Mai târziu, vuzandu-se într-o marc 
strâmtoare ți primejdie, din cau
za războiului ce-l avea, șl părăsit 
fiind de Dumnezeii, sub influența 

diavolului, aleargă la o vi ijito.n e, 
prin caic cheamă sufletul mare
lui prooroc Samuel, ca să-l con
sulte cu privii c la soarta arme
lor.

Spiritul chemat d ■ vrăjitoare 
apare, vestește 'fârptuj trist al 
iui Saul, invmgviea oștirilor israe- 
lite dc către filisteni indcplinin- 
du~.se întocmai. Dumnezeiasca 
Scriptură, istorisind aceasta, arată 
simplu că c'e vorba de arătarea 
reală a lui Samuel. Sfinții Pă
rinți tălmăcesc faptul acesta prin 
mai multe explicații:

4. Sfântul Iustin Martirul, Ori- 
gen, Atanasie din Antiohia, șl 

alții cred că Samuel a apărut 
mtr-ndevăr, însă prin puie: 2,i dia
volului, care m.lj înainte do po
gorârea Mântuitorului in iad, avea 
putere și asupra sfinților căzuți 
acolo în stăpânire, pentru că toți 
drepții Vechiului Testament până 
la venirea Mântuitorului Lins 
Jfiistos nu au mers la cer, deoa
rece drumul era închis, ci aii st it 
în așa numitul Scol și, sigur, 
diavolul avea influență asupra i

2. Sf. V.isilc cel Mare, Tertu- 
lian și alții, cred că diavolul a 
luat înfățișarea lui Samuel, șl, 
-,stf‘ 1, a vorbit cu Snul.

3. Sf. Eustațiu al Antiohici, 
Chirii al Alexandriei, cred că 
vrăjitoarea grăitoare cu morții 
n-a văzut nimic, dar ea a vorbit, 
sub influența diavolului, în nu
mele lui Samuel.

■I Alți Sfinți Părinți, între care 
și Sf. Ambrozie, susțin că Duni- 
m cu, independent de ai ta ma
gică a neoromantici, spre a pe_ 
dep i pe Saul. f ice . apara fi
gura lui Samuel, asa de exemplu, 
cum au făcut Morse i ilie dr.nsii- 
pra Taborului. la Schimbări a la 
Față, dar aici El a făcut o mi
nune.
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MATRIMONIALA PIERDERI

TA TE
ANDRAS Vasile, băiat singur, 

prezentabil. 35 ani, tara obligații, 
înstărit, caut parteneră în vede
rea căsătoriei, vârsta 30—35 ani. 
B-'ru Mare, sat l’etros, telefon 
184. (0124491)

ANIVERSARI

PENTRU Adi Cucoș, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, mul
tă sănătate, fericire și „La mulți 
ani!“ urează părinții și familia 
Popcscu. (0124490)

PIERDE 1 legitimație periodice 
pe numele Nițulescu Eduard, eli
berată de UT Petroșani. O declar 
nulă. (0124493)

PIERDUT legitimație bibliote
că nr. 722, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. 
■0121495)

PIERDUT foaie de parcurs se
ria 16402, eliberată de FRE Deva,

coloana IU Petroșani. O declar 
nulă. (0124500)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Rus Maria, elibe
rată de FRE Deva. O declar nulă. 
(0124501)

PIERDUT legitimație transport 
nr. 830 pe numele Lazăr Mihai, 
eliberată de Asociația handicapa- 
ților Petroșani. O declar nulă. 
(0121487)

DECES

VANZAR1
FAMILIILE Spătaru și Draica sunt alături de familia dr. Radu 

Ionel, în aceste clipe grele pricinuite de decesul mamei sale.
Sincere condoleanțe. (0124489)

SC VAMARTI SRL Tg. Jiu, 
vinde prin magazinul din I’e- 
trila, str. Republicii, bloc 55, 
parter (fostă uscătorie), mo
bilă, gresie, faianță, obiecte 
uz sanitar. Zilnic, 8—16. 
(0124510)

COMEMORĂRI

SOȚIA Cornelia, fiicele Miliaela Și Mădălina, cumnații Nicu 
și Petre, cu nemărginită durere și lacrimi, anunțăm scurgerea unui 
an de la decesul scumpului și neprețuitului nostru

PERȘE IOSIF
Nu-1 vom uita niciodată. (0124494)

Sistem de întrajutorare 
VITUIS HUtG»>

CU SEDIUL IN IIANUL „BUCURA", 
anunță pe cei interesați că se fac înscrieri la sistemul nos
tru cu SUMA MINIMA DE 10 000 LEI, MAXIMA DE 
100 000 LEI LA O DEPUNERE.

După 90 de zile se restituie de 8 ORI SUMA DEPUSA.
Garantăm în orice situație, restituirea a 709/o din suma 

depusă.
Relații suplimentare, la sediul firmei.

------------------ --------------- —
Anunțăm, totodată, pe primii depunători (24 iunie — 

24 septembrie), că vor participa la TOMBOLA organizată 
de firmă cu premii în: 1 
10 000 lei.

Vă așteptăm de lunea,
(0124482.)’

televizor color și 10 premii a

până vinerea, orele 9—17,

VÂND video playcr Akai, prsț 
convenabil. Petroșani. Cămin stu
dențesc, 3/523. (0124496)

VÂND casetofon deck Akai, mo
del CS-F 14. Telefon 541736.

VAND/INCHIR1EZ abricht in
dustrial, chioșc metalic, 2 capsa
toare dozatoare sucuri, ambalaje: 
struguri 800 buc., ouă 2500 buc. 
Petroșani, Aviatorilor, 32/18. până 
la ora 12. (0124473)

VÂND Volkswagcn Passat LS, 
capacitate cilindrică 1600 cmc, 
stare foarte bună. Informații la 
telefon 541998. (0124499)

VÂND sau schimb casă proprie
tate compusă din 4 camere, bu
cătărie, hol, posibilități de priva
tizare, cu apartament 2—3 camere, 
și diferență in lei sau valută; bol- 
țari, cărămizi, grinzi. Petroșani, 
str. Gh. Barițiu, nr. 24. (0124502)

VÂND piese Audi 100. inclusiv 
caroseria, motor Diesel 5. Vulcan, 
Aleea Viitorului, A 6/28. (0124503)

VÂND mașină înghețată „F/i- 
fer“, nouă. Relații 545814, orele 
8—16. (0124504)

VÂND vitrine, bibliotecă, cana
pea, fotolii, masă, scaune, frigider 
cu congelator, magnetofoane, tele
vizoare color 90 000, video 140 000. 
Petroșani, Anton Pann, 30. 
(01246051

VÂND casă particulară în Pe- 
trila Informații la telefon 550491, 
Intre orele 17—19. (0124506)

VÂND mașină de puftileți, 
500 000 lei. negociabil. Vulcan. 
Crividia, 94. (0124508)

VÂND urgent ți foarte conve
nabil Lada 1200 S. stare per
fectă de funcționare, chitară e- 
lectrică armonie și bass. Infor
mații: telefon 770526, după ora 20. 
(0124488)

VÂND grinzi brad cu grosime 
15/15 cm. lungime până la 6,5 m. 
Relații: telefon 515732. (0121483)

VÂND televizoare color 100000 
negociabil, televizoare color — 
piese schimb — 50000 negociabil 
și video player Goldstar — 110000 
negociabil. Petroșani. Doinei, 5 
(vizavi JUMP). (0124157)

VÂND Daci1 1310, fabricație 
1989. Vul an, str. Troian, A 3/11. 
(0121168)

VÂND strung SN 400, stare per
fectă, tel- fon .it 708, după ora 
16 10124485)

VÂND Voii, ■•■■•gen Ti inspor- 
ter, cam onctâ B.nk.'r-. Volkswa- 
gen Derby ți cuptor cu microunde. 
Informații, tcl-fon 5 11772. 
(0I2I5I3)

A TRECUT un an de la dispariția prematură a fratelui și 
cumnatului

IOSIF (25 ani)
Nu te vom uita niciodată. Familia Hegedus. (0124492)

AU TRECUT 12 ani de la decesul bunului meu soț 
C'OROI CORNEL

din Vulcan.
Dumnezeu să-l odihnească! (0124509)

S.G TRANSUT1L S. A.
Petroșani

organizează concurs pentru următoarele posturi:

N 1 post — șef birou financiar — contabilitate
■ 1 post — revizor contabil

Concursul va avea Ioc în data de 22 iulie 1993. la se
diul societății, str. Jiului, nr. 14.

Relații, la telefon 515822 și 515823.

TARIrE
practicate de Societatea Comercială „Zori noi“ SA la 
prestațiile publicitare, începând cu data de 1 iulie. 
Denumirea serviciului U.M. Tarif lcizU.M.
Decese cuv. 20
Comemorări cuv. 25
Cereri de serviciu cuv 20
Schimb de locuință cuv. 35
Oferte de serviciu cuv. 30
Aniversări cuv. 30
Pierderi cuv. 30
închirieri cuv. 35
Vânzări-cuinpărâri cuv. 50
Diverse cuv. 50
Matrimoniale cuv. 35
Marc publicitate emp. 200
Pagină publicitară 1. pag. 120—150 000

lz3 pag. 60—75 000
1/4 pag. 30—37 500
1/8 pag. 15—18 750

MAJORĂRI DE TĂRIE

cM'EltJF SERVICIU

Publicitate în pag. 1 50
Publicitate in chenar 50
Urgență sau publicitate în
ediția dc sâmbătă 50
Litera distincta 50
Anunțuri de mică
publicitate pentru
persoane juridice 100

la 
la

la
la

la

sula 
sulă

sută 
sulă

sută
ALTE PRESTAȚII

leletririsniisii 120 lei'buc, format A4, dactilografiat 
la 2 rânduri, Ja caic se adaugă plata impulsiilor telefo
nice, conioim tarifelor IvO.VTl LLLCOM.

Copii format A1 — 60 lei'buc.

Cotidianul de opinii șl mloin.ații „ZORI NOI 
SOLIEI A |ll COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
or, J 20/621/1991

Cont virament; 307060201 
troșanL

Directori MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: Ing. Alexandru 

BOGDAN

BCR Pe.

NOI" S A.

KEDAC|1A >1 ADMINISIRApA
’etro jf.im, str. Nicolae Uălcescu ,

1 cicloane: 541002 (dlreclor.iedaclor 
545972 (director 
difuzare), 5124G4 (secții). Fax: 093/545972

IMPEX S.R.L.
Petroșani, str. Horea, bl. 2, sc. 1, ap. 7, telefon 511736 

COMERCIALIZEAZĂ
■ CASE DE MARCAT „RAXON (CASIO)“ — omolo 

gate, TVA, service garanție și postgaranție, școlari
zare, consumabile.

EN GROS
B CASETE AUDIO Șl VIDEO, MARCA „RAI<S“. 

(0124478'

Societatea Comercială 
„Tricotaje Petroșani** SA

cu sediul în Petroșani, str. Lunca, nr. 117,

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de

N Contabil șef

Relații, la telefon 513812 sau 541017.

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ 1 post — inginer geolog
■ 1 post — topograf
Concursul va avea loc în data de 22 iulie 1993, 

sediul exploatării, ora 15.
la

„s.c. UPSRUEEM” S.A.
Petroșani

ANGAJEAZA

— un muncitor calificat motostivuitor
sau

— lăcătuș, Posesor al peimrtului de conducere catego
ria „C“ sau „l-** — bărbat

Relații suplimentare la : 513962, 514902 — interior
103 sau 121.

Oilb

nr. 2.
»el); 

execuți v-adminiMr aii»

TIPARULi Tipografia Petroșani. slr. 
Nicolae Bălcesru nr, 2. Telefon 541365.

nccomandalo ț. 
se restituie. Rcs 
morală șl juridici

Maici îalele 
oepublicale nu 
ponsabililaiea
asupra corcctiludinii datelor cu. 
prinse In articole aparțin, (n 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA Dl SERVICIU;

Responsabil de număr
Giicorghe OLTEANU

Gorcctura

Emilia ACHIRE1

Viorica FIRțULESCU


