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I.A STRASBOVRG <

S-a deschis ușa CONSILIULUI EUROPEI listele pentru plăți la „Sistemul
In orice parlament din lume punctele de ve

dere nu sunt decât arejeori convergente. In cele 
mai multe căzui î dezbaterile au aspectul căutării 
de noduri în papură.

Așa s-au petrecut lucrurile și în Adunarea 
parlamentara a Consiliului Europei, dc la Stras- 
bourg, Ic. ordinea de zi nehind altceva decât 
problema admiterii României 
paricuropetin.

Toată suflarea românească 
și îngrijorări pentru a urmări 
tate cu luări de poziție care, 
dtceva decât necunoașterea, nu neaparat reaua- 
votnță, a realităților din societatea româneasca 
din acest timp. Chiar dacă, pnn supunere la vot, 
țara noastră a fost admisa, cu o majoritate co
vârșitoare, în Consiliul Europei, o c.nume senza
ție dezagreabilă am avut-o cu toții atunci când 
s-au formulat cele nouă amendamente pc care 
musai să le îndeplinim de acum încolo. Deci 
vom mai fi controlați.

Cam mult am bătut Ic, ușa Consiliului Europei 
in vreme ce pentru toate celelalte țSri din cen
trul și estul european admiterea a fost. mai 
mult ori mai puțin, o formalitate. Ar fi hazard u 
sâ spun că ele au o vocație mc.j europeană decât 
noi, câ problema minorităților naționale este 
rezolvată mtr-o manieră perfectă etc, etc. Toate 
întâmpină exact aceleași dificultăți ca și noi 
de aceea parlamentarii reprezentând Turcie, Bul
garia, Estonia, Irlanda .și alții au pledat cu cloc-

i decât 
in acest organism

a lăsat orice griji 
dezbaterile, punc- 
nu au dovedit

vență pentru admiterea României. Doar repre
zentantul Oleatdei. al unui popor de o proverbia
lă hărnicie, a susținut câteva idei care-1 plaseaza, 
prin Ignoranță despre români. în categoria enig
melor.

Ușa Consiliului Europei s-a deschis, în sfârșit. 
Abia luni în consiliul. miniștrilor, se va face al 
doilea pas către cele zece fotolii pp.rlamenlare. 
După toate cele petrecute marți, discuțiile vor 
fi dc altă natură, însă favorabile României care-și 
va ocupa un loc ce i se cuvine în Casa Comună 
a Europei, așa cum foarte plastic spunea pre
ședintele Franței, cu mai multă vreme în urmă.

Prin limbă și cultură, România a avut dc a- 
proape două secole o vocație europeană. Dc a- 
proape doi ani, câți se împlinesc de la adoptarea 
Constituției, țara noastră, în condiții dc rece
siune, creșterea inflației și .șomajului, întâlnite 
peste tot în țările europene, s-au făcut înnoiri 
cu adevărat democratice, specifice unui stat dc 
drept. Cel mai important este că România a,flata 
într-o zonă geo-politică plină de tensiuni, este 
o țară stabilă politic, lipsită de conflicte.

La reuniunea la niveț înalt dc la Vicna Româ
nia va participa ca parte cu drepturi și obligații 
depline în Consiliul Europei. Unii se lasă foarte 
greu convinși că țara noastră a intrat definitiv 
de doi ani în ansamblul statelor democratice, 
respectând, la standardul european, drepturile 
și obligațiib- omului

Til'crîu

punctul Hațeg:
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287,

299, 300.
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288,

depunătorii ce
!53, 254, 255, 256, 257, 
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23, Hanul Bucura
posedă chitanțele
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270

282,
294,
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Vineri, 1 octombrie 1993, la camera
Hațeg, vor primi plăți
cu numerele:
260, 261, 262,
272,
284, 285, 286,
296, 297, 298, 

Reamintim că suma admisa pentru reînscriere se li
mitează la jumătate din cea ridicată.
V____________________

Dc câteva luni bune, cu sufletul la gură,
J

I

Calatori din toata \ alea, grăbiți-vă! IN ZI ARUL DE AZI :

Trenul nu
Incepând cu data de 23/26 sep

tembrie' V’93 circulă, pe ruta Pe
troșani — Timișoara, un nou tren 
direct: acceleratul 167/166, cu 
plecare din Petroșani la ora 17,2.3 
și sosire in stația Timișoara 
ora 23,00. Trenul pereche 
168) pleacă din Timișoara la ora 
5,10 și sosește în Petroșani 
or?, . ‘ 
și punerea lui in circulație satis
face niște mai vechi doleanțe ale 
locuitorilor Văii Jiului.

In urma insistențelor domnului 
Victor Iloiu, șeful RCM Petro
șani. un alt tren dc călători va 
(i repus în c rculație, începând 
CU data de 1 octombrie 199.3. Este 
vorba despre treaul-cur.s.i de per
soane 2731. pe ruta Lupeni 
Pctroși’Ai, cu următorul 
pl (,ii|»crn 6.15; Lupeni,

la 
(163/

la
11,00. Acest tren era necesar

așteaptă
comercială: s. 6—21 — pl. 6,22 ; 
Lupeni, gr. tehnică: s. 6,25 — pl. 
6,26 ; halta Paroșeni: s. 6,30 — 
pl. 6,31; Vulcan: s. 6,37 — pl. 6,38; 
Jscroni: s. 6,13 — pl. 6,4i; Live- 
zeni: s. 6,19 — pl. 6,51; Lunca 
Jiului: s. 6,55 — pl. 6,58; Petro
șani: sosire ora 7. Trenul pereche 
(2732) pleacă din Petroșani la ora 
7,17 și oprește In stațiile: Lunca 
Jiului: s. 7,21 — pl. 7,22; Livezcni: 
s. 7,26 — pl. 7,28; Iscroni: s. 7,33
— pl. 7,34: Vulcan: s. 7,39 — pl. 
7,40; hi-.lto J-'uoșeni: s. 7,47 --<■ pl. 
7,48; Lupeni, gr. tehnică:
— pl. 7,53; Lupeni, imita 
cială: s. 7,56 — pl. 7,57.
Lupeni: 8,03. Cu alte cuvinte, ra
iul navetiștilor e pe cale (ferată) 
dc a se instaura, pc pl lini dintre 
Jii. (Șt C.)

■ Important pentru pen
sionari

Bl Un loc cu ghinion
■ I’agina „Răsună
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Valea"

mers : 
halta

Prefi-.?tiir.i Județului «u sta 
roci ca cu măin.le in sân, elibe
rând o adre a, natală 10 septem
brie 1<D3, către Primăria Vulcan 
și depozitul central PE< (). Prin 
care solicită Iu;-,rea de măsuri 
lirg nte, privind trecerea in lega
litate a centrului rle preschim
bare a butcluloi din Vulcan.

UOMNUL CARI’ SE DE.S1AI- 
NUIE

Pentru a se putea lua măsurile 
de trecere în legalitate trebuia e- 
f- ''luat uri inventar dc predaie- 
primiie ; gestiuni'. Insă, așa cum 
spuneam, dl. Carp dispăruse de 
circa <> săptămână, fără ai se 
pul 'i d,t rle urmă. Și tocmai a- 
lunci când în Vulcan ::e zvonea 
ca acești ar fi plecat ba la Ca- 

ba la Sibiu, ba la Zain, ba 
la Cabana „Ru.su", când alții sus- 
ținetut că ;tr fi trecut „dincolo", 
câ ar avea SfDA sau că s-a spân
zurat. dl. Carp Sergiu și a făcut 
•pariji^ |o( 2,3 septernbiie la...

Este așteptat agentul „T”
„Agenturili“ căre i coordonează mișcările sau întâlnit 
ier’

Mult mai arzătoare decât situa
ți;, Casei Albe din Itusia, în care 
s-au baricadat deputății comuniști, 
o constituie, pentru omul din Va- 

calde.
ex- 
dl.

„Noi 
li-

s. 7,52 
corner- 
sosire

CERCURI
Au început înscrierile pentru 

cercurile tehnice și dc cultură 
generală organizate de Casa de 
cui tui a în perioada 4 octombrie 
1993 — ianuarie 1994. Suntem 
informați că se urmărește diver
sificarea lor, astfel încât această 
formă de îmbogățire a cunoștin
țelor să răspundă cât mai mult 
cererii oamenilor. Intre cercuri, 
rețin atenția cele de radio-TV, 
dactilografic, limbi străine, ca 
și cercurile artistice.

lea Jiului, problema apei 
In ace; stă privință, poziția 
primată de directorul FER, 
ing. Alexandru I-'laidăr, este: 
suntem dispuși să începem 
vrerea agentului termic pentru 
încălzirea populației în momentul 
în care condițiile atmosferice o 
impun. Mai exact, când tempe
ratura medie exterioară coboară, 
timp de tre-j zile consecutiv, sub 
plus zece grade Celslus. Regimul 

rle funcționare va fi non-stop. Vom 
solicita RAGCL-ului din fiecare 
oraș sâ-și facă progre.m propriu, 
după cum dorește, între ce orc 
să dea căldură și apă caldă".

Această poziție suplă a con
ducerii FEP contravine, însă, cu 
dispozițiile dure ale RENE!.: nu 
se livrează agent termic dacă 
debitorii nu î.și achită datoriile. 
Referitor la acest lucru, ol. di
rector a specificat: „Merg pe rea
litatea crudă. Nu pot afirma că 
vom da apă caldă de la 1 octom
brie sau de la 1 noiembrie. Dar, 
dacă o impun condițiile atmosfe
rice, cu îmi asum răspunderea. 
Cu toate că dispozițiile de la 
RENEI, suni altele".

de 
iar

Mai nimic nu s-a schimbat nici 
cu datoriile. Deși a achitat, vi
neri. 21 septembrie, 36 milioane 
de lei, RAGCL Petroșani dato
rează FEP încă 532 milioane de 
iei. RAGCL Vulcan mai are 
„sărit" cu 151 dc milioane,

cea din Lupeni „doar" cu 77 de 
milioane. De trei luni aceste din 
urmă regii n-au „mișcat" deloc. 
Pentru « scoate din amnezie re
giile, I'EP a luat măsura acțio
nării lor în judecată. Documente
le necesare au fost expediate ju
decătoriei la data dc 27 septem
brie. Asta nu înseamnă însă câ 
uzina se va situa doar pe o pozi
ție dc forță. „Suntem deschiși 
pentru o nouă reeșalonare a plă
ții ci-re, odată acceptată, ar cons
titui un motiv de închidere a con
flictului", am aflat de 1;1 direc
torul termocentralei.

De altfel, pe 29 septembrie a 
fost programată o întâlnire cu di
rectorii ți contabilii șefi de la 
cele tiei RAGCL-uri din Valea 
Jiului. Este a doua rundă de 
convorbiri de acest gen. Ultimi-, 
s-d desfășurat în primăvară. Intre 
timp, o alta nu s-a putut organi
za. Dc vină se pare că au fost 
concediile

Glicorghc OLTEANU

fost dezamorsat
SUA V DALI I, BUTELIILOR (II)

redacția 
Peni i ii 
tll.-lțlcj 
bllu I li.
Astfel 
feritor 
sunt de acord că spațiul este to
tal n< corespunzător, dar aceasta 
este situația în întreaga Vaier, a 
Jiului", in ceea ce privește favo
rizarea anumitor persoane la 
schimbarea bu'eliilor, dl. Carp 
afirmă că „la un număr tote.l de 
2000—2.300 de butelii primite lu
nar (dintr-un necesar de 8—9000), 
există circa 2500—3200 de persoa
ne care dețin anumite acte do 
prioritate (handicapați, veterani, 
etc.)

In ccey, ce privește acuzațiile re- 
feritojy-e la deținerea de auto
vehicule și cu banii depuși la 
Earltas. dl. Carp le oonsideră to-

ziarului „Zori noi", 
a se disculpa i upra si- 
sale .și a centrului de 

Evident, l-am ascultat, 
aveam sa i-Jlăm că: „Re
ia sesizarea primăriei,

tal neintemi iat'- Cu toate acestea, 
recunoaște că deține un tractor (1), 
nefuncțional la această ora, pre
cum și Un camion R — 10115 ltcr 
ba (TS in aceeași stare. Pentru 
a-.și susține veridicitatea afirma
țiilor dl. Carp solicită cldar o 
comisie de anchetă care să-l in
ventarieze bunurile.

f.-ani întrebat pe dl. CT,rp cate 
din 

o 
care

vide nt 
obține
Menționez aici, că la ora actuală, 
desfacerea produselor inflamabili' 
este monopol de .ta1

in condițiile in care va 
toate aprobările necesare.

liberia VJNJAN

CE Sl’UN OAMENII

este motivul dispariției salo 
Valea Jiului, timp de peste 
săptămână. întrebare la 
mi-a răspuns că a fost vorba de 
o internare, pentru o scurtă pe
rioadă, într-o clinică clujeană, pe 
motivul unui început de ciroză 
hepatică.

Vis-a-vis de ectlvitatea sa vi
itoare, acesta mi-a confirmat făp
tui că intcnUonoază deschiderea 
unui depozit de butcii particular, 
cu servire la domicUiu. Asta c-

Nici unul dintre-locuitorii Vul
canului ntl credo astfe] de vorbe. 
I-e consideră baliverne. Nici noi 
nu credem, Furtunoasele zile tră
ite la Primărir, Vulcan — au fost 
interminabile ședințe în care fie
care s-a certat cu oricine altcine
va. toți având ceva de împărțit 
cu primarul orașului, (pe cave 
l-au acuzat de toate relele pă
mântului) — au reliefat că locuito
rii Vulcanului sunt nemulțumiți 
de modul in caro se diutrfl/ule bu- ■

feliile Atmosfera a fo-.t atât de 
încinsă încât pur și simplu ni
meni nu a mai înțeles nimic, A 
fost solicitată prezența comandan
tului jxiiiției orășenești. Acesta 
a lăspun-, prompt cerci ii cetățe
nilor și a demo;isli-i-,t ca, urmare 
a unei adrese primite dc la pri
mărie in care este reiterat ordi
nul primarului nr. 89 din 93. a 
dispus darea în urmărire genera
lă a acestui infractor. Capete dc 
acuzare sunt multe și grp.ve. Cino 
are de pierdut? Cetățeanul obiș- 

primaria din 
pentru 

gătească 
oameni 

pensii 
țipând,

mi 
au

imit. Am văzut la p. 
Vulcan femei plângând 
că nu au butelie să 
pentru copii mâncare, 
handicapați, bătrâni cu 
mizere plângând, care 
care înjurând, care acuzând, 
au lipsit nici persoane care 
urmărit doar să instige mulțimea, 
•și așa înfierbântată.

(Va urma)

llorafiu ALEXANDRUSC'U

%25e2%2580%259eRu.su
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Cu prilejul analizelor lunare obișnuite privind 
aplicarea prevederilor statutare în Asociația 
pensionarilor din Petroșani, au apărut uncie 
discuții referitoare Ia așa-zisele prețuri exagerate 
la materialele funerare pe caro asociația le oferă, 
la solicitare, celor care organizează înmormân
tarea dccedâților. Aduc deci la cunoștința tutu
ror membrilor asociației precizările ce se impun 
pentru a lămuri eforturile .șl contribuția cu 
care asociația vine in sprijinul servirii membri
lor săi, mai ales in cazurile de deces.

Conform statutului, cotizațiile membrilor 
noștri sunt așezate pe cinci nivele. Corespunză
tor acestora cotizațiile sunt de 100 la 1000 lei 
pe lună și persoană, iar ajutoarele in caz do 
deces de 20 U00 la 180 000 lei la vecliimile maxi
me. Doresc tuturor membrilor noștri să depă
șească vechimea maximă stabilită.

In cazurile de deces, asociația noastră oferă 
maj multe tipuri dc obiecte funerare la prețuri 
avantajoase pentru solicitanți în comparație cu 
prețurile cu care se vând asemenea lucruri în 
alte localități din afara Văii Jiului. Astfel, pre
țul celor două tipuri de sicrie din lemn de brad 
sculptate, respectiv cu ornamente aplicate, este 
do 10 600 lei și 13 400 lei. Prețul sicriclor din 
lemn tare variază. în raport cu ornamente și

Important pentru pensionari
manoperă, între 15 000 și 32 000 lei, iar prețul 
unei cruci din lemn este de 1100 lei. la fel ser
viciile prestate de asociație zilnic (în afară de 
zilele de repaos și sărbătorile legale) sunt ope
rative și conform cerințelor. Toate solicitările 
legate de cazurile de deces sunt satisfăcute zilnic 
de la ora 8, până la ora 20 pe timp de vară și 
până la ora 17 în perioada iernii. încă o preci
zare importantă. Dacă valoarea articolelor fune
rare solicitate este sub cea a ajutorului statutar 
cuvenit, diferența de bani se înmânează imediat, 
iar dacă depășește valoarea ajutorului, diferența 
se achită de solicitanții obiectelor pe loc.

Sugerăm actualilor și viitorilor pensionari să 
se înscrie în asociația noastră pentru a-și asigura 
liniștea necesară și un substanțial ajutor pentru 
cei ce urinează să suporte cheltuielile reclamate 
de asemenea silurții. De asemenea, recomandăm 
actualilor și viitorilor pensionari să devină 
membri ai Casei de Ajutor Reciproc a asociației 
noastre, asigurându-și .și pe această cale mari 
posibilități de acoperire a unor cheltuieli de 
moment care altfel ar fi mai greu supoitatc dc

Laleaua
Un oarecare ministru al indus

triilor, care a vizitat, într-un 
moment liniștit, Valea Jiului, a 
sugerat minerilor să se apuce de 
altceva, că, in câțiva ani, mine
ritul e duce de râpă. După cum 
sta r lucrur ile până in momentul 
de față, s-ar parca că ministrul 
respectiv a f« ,t un (profet) min
cinos. Totuși, îndemnul sili n-a

Victoria C.ilan — Minerul 
Vulcan 3 — 1 (2 — 0)

Mim rul a fă ut o priză repri
za mai slabă, dând posibilitatea 
partenerului sa sc- impună pe 
tabela de marcaj. Primul gol a 
!' ’ insei i:. in min. 30 din 11 in, 
după care tot gazdele au mai 
puncta’ și in min. 12.

I.a reluare, Minerti| a trecut 
la atac .și în min. 72 a redus din 
harîrticap pl in Voicu, care a 
trfnsfoim.lt precis o lovitura dc 
pod- ap'.ă. Cu un minut in.unte 
dc final, la Un etnici-, I ago a 
înscris in prupin i poartă.

MINERUL: Câmpean.i, Dumi
tru (l’etrarn), l-'a Ainbruș. l’os- 
b lilicu Vasilică, Voicu, Kov.ncs, 
B bu, Mol lovan, Radu Banc.

Rez.ll, ati-ie juniorilor: Ci l! Si- 
n.<iia — Minerul l—5; Minerul 
-- Metalul CTisc.l-r 11 0; Mine
rul .lui] p. 16 — (); Mii i-i al Ghe- 
lirr] — Minorul I 1; Minerul 
— Miiu-rul \ninoa a 7 (I; Vic-
to; i.i Calau — Mmerui 1 0.

G. .lgcțeri: Ci iști.in Komz 10 
to-lui i; Dudui ;j l:->| u |; D.um.ui 
t goluri.

Antrenor Ștuf.sn j<< ncz.

■ Acesta sc afla in perimetrul pc care este amplasată 
pompa dc motoriu.i

neagră de la Iscroni
rămas vorbă-n vânt. Ca urmare 
a apelului mobilizator al minis
trului sus-aininiit, acum există, 
la Iscroni, un atelier mecanic 
foarte bine pus la punct, in care 
se execută nu numai lucrările 
curente ale secției și reparațiile 
capitale, ci și comenzi din exte
rior. Chiar exploatările miniere 
execută, la atelierul din Iscroni,

In premieră

Fotbal — tenis la Petroșani
In organizarea Ligii sindicate

lor miniere, sâmbătă. 2 octombrie 
.și duminică 3 octombrie, înce
pând cu ora 10, pe terenurile de 
tenis ale stadionului „Jiul" Pe
troșani arc loc primul concurs 
dc fotbal-tenis din Valea Jiului. 
Se întâlnesc în deschidere for
mațiile Parângul Lonea și AS 
Paroșoni, reprezentând exploa- 
tarde miniere cu același nume.

Și-au mai anunțat participarea 
echii>e!c reprezentative ale jude
țelor Prahova, Cluj, Riad. Dc

A.adar, dona zile de fotbal- 
tenis, Cu partide palpit intc, din 
e;,ro an dc câștigat in primul 
ran-i... -.portul >i admiratorii lui. 
Sa uram sin-ci . parti'-ijianților.

asemenia v.i fi 
cipiul București.

prezent și muni-

.Sî așb-.ipla c< >n fi rin:arca eebi-
pei naționale a Românn i, cea
care a mlrunt.it nu cu mult timp
în urmă in ( impionalii| curo-
pc m desfa.ur.it la București pu
ternicelc echipe 
Ccli< .Iovaciei.

nte IJngoriei și

ra I h> .■imnmml inli i e* * .ini: înain
te dc a ajunge in zid, mașina 
mutase, de la lo< iq ei, pompa de 
motorină. /icccașl caic, cu nici 
două săptămâni în urmă, fusese 
luată câlrre tot o Dacie, „fe 
or fi având ăștia cu pompa dc 
motorină?", a exclamat. )a rân- 
du-i, șl vânziîtoarea când a zărit 
noua performanță. „Probabil că 
va trebui S-o puneți sus pe clădi

re, și a dat cu părcicj’, un cetă
țean. Acolo numai cu helicopte
rul o înrri poate tla jos".

St.ațij l’ECO Vulcan, ieri di
mineață. Cei o.ițiva automobili*:i 
care stătcrAi la lănd priveau și 
comentau: „cmn naiba, domnule
• ajuna acolo?". Obiectul c.irr: li 
ștârnea mir.ucj cin o Dacie 1300 
A’ culoare gii, cu numărul dc 

înmatriculare 3 HD 1037, Accastr 
•c «lihnea cu partea din față 
proptită în colțuJ peretelui <)<• lân
gă ușa de intrare în cliidhea sta
fiei. Zidul iw era șifonat aproape 
deloc. Fiind construit din beton,
• rezistat șpaltului. Nu același 
lucru se ponte spune despre Da Gheorgta OLTEAN»

Primim de la Biroul senatorial

Petru IACOB,
ie Asociației pensionarilor

Petroșani

prăjini dc foraj dc diferite di
mensiuni, racorduri, diverse alte 
repere. Am accentuat acest as
pect pentru că, până în 1989, 
iPEG-uj apela la alte ateliere.

Luând in serios și comparația 
cu situația din Olanda, la Iscroni 
s-a realizat cu succes și aclima
tizarea... lalelei negre, caic poate 
fi văzută printre castraveți, în 
sera din incintă. (Șt. G.)

JUDO
AS Jiul Pctrila câștigă 

faza județeană
Elevele profesorului Nclu Cor

dea au susținut in ultimele două 
săptămâni două importante teste. 
I.a București, 17—19 septembrie, 
alt avut loc Internaționalele dc 
tineret ale României, unde viec- 
campioana țării, Pctroncla Puș
cașii, a pierdut la limită la spor
tiva din Grecia .și la campioana 
României, ultima clasându-se pe 
locul III.

Sâmbăta 25 septembrie, la De
va, Jiul și-a surclasat adversarele. 
Au mai participat la competiție 
Mecanica Orașlie, llabcr llațeg, 
C.SS Deva.

I ila rezultatele obținute dc 
sportivele petrilene :

Locul I Pctroncla Pușcașii, cat. 
72 kg; locul I Crislina Sandu, 
cat. G1 kg; locul II Barcza Clau- 
dia. cat. 48 kg; locul ÎI Carmen 
Băbuță, cat. 52 kg; lociij II Nar- 
ei.a Imoșanu, cat. 56 kg; locul 
II RaJtlca Coslin, cat. plus 72 kg.

Judoca libiana Bădtiță, 13 ani. 
a fost revelația competiției, câș
tigând, la cat. 43 kg. locul 111, 
fiind o marc speranță a judo-ului 
românesc.

H O R O S C O ?
BA LAN | A - CÂINELE
Un complex favorabil dc îm- 

pi cjin ari vă poate ajuta să de
pășiți impasul genera,! în care 
va mai aflnți.

bCGRjiON — MISTREȚ
Grație autosugestiei depășiți 

chiar și cele mai radicale răs
turnări dc situație, deoarece a- 
veți încredere hi propriile ca
lități.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Dacă in materie dc sănătate e 
bine să va feriți de șocuri, )c,ca- 
pitolirl bani se vehiculează sumo 
neașteptate.

CAPRICORN — BOU
Actun sunteți pe punctul dc a 

d< inaia noi proiecte in materie de 
afaceri,

VĂRSĂTOR — TIGRU
Evaluarea corectă a personali*  

tații dv. o po.-rlc face nuinaj iun.„ 
Vai mior

PEșn — iEruHE
E muHMntul »3 vă' Implicați

Agravarea situației 
din Valea Jiului

Intr-0 ședință de lucru a Par
lamentului României, domnul se
nator Tiberiti Vlaclislav (PNȚ-GD) 
a sesizat Guvernul României, 
piin persoana dl. prim ministru 
Nicolae Văcăroiu, că în Valea 
Jiului s-a agravat situația apro
vizionării cu pâine, butelii de 
aragaz și motorină. S-a -insistat 
să se dispună măsuri urgente 
pentru reglementarea situației. 
(Vali I.OCOTA)

SCTL SA PETROȘANI 
RĂSPUNDE

Imediat după data de 22 sep
tembrie, de când autobuzele 
SCTL Petroșani nu mai circulă, 
am primit la redacție mai multe 
scrisori. .Semnatarii acestora ne 
roagă să ne interesăm până când 
este valabilă această măsură, în 
primul rând. în al doilea rând, 
ce se întâmplă cu abonamentele. 
Se prelungește valabilitatea lor 
cu perioada cât nu circulă auto
buzele sau se compensează în- 
tr-un alt mod ? Răspunsul con
ducerii SCTL este următorul : 
„Pentru faptul că autobuzele 
noastre au rămas imobilizate în 
garaj, nu suntem vinovațl. Mo
torina a lipsit în toată țara. Re
cent am primit ceva combustibil, 
in cantități insuficiente, însă. Nu 
putem asigura transportul la ca
pacitate. în privința abona
mentelor, nu putem compensa ni
mic. Atâta doar, se poate circula 
sâmbăta și duminica în interva
lul de valabilitate a) abonamen
telor ce au cuprins această pe
rioadă". (P.N.)

Volei
Universitatea Timișoara —

Jiul Petroșani 3 — 0
Sezonul de voie,; a debutat cu 

partidele din cadrul Cupei Româ
niei, cu participarea divizionare
lor A și B, masculin și feminin. 
Jiul Petroșani a susținut primul 
său meci la Timișoara, în compa
nia Universității, pierzând cu 
3—0, după un meci destul de 
echilibrat. Antrenorul Puiu Sâ- 
săran a aliniat următoarea for
mație: Corjcscu (Constantin), llo- 
dina, Lazăr, Filiche, Kaipinccz, 
Petrovan. Constantin este nou 
legitimată.

Returul va avea loc la Petro
șani, duminică, ora 12.

• Campionatul diviziei B înce
pe in data de 24 octombrie, până 
atunci sc desfășoară etapele pre- 
limin .re in Cupa României, O- 
bicctivui echipei este clasarea 
in primele trei locuri în campio
nat și pârtiei parca în cât mai 
multe etape dc cupă.

unii mult in noua relație senti
mentală.

BFKBEC - DRAGON
Este cazul să faceți și bilanțul 

evenimentelor din ultimele suptă- 
mâni.

TAUR — ȘARPE
Rezuinați-vă doar la net ivi lăți 1 >’ 

rliciente, deoarece „timpul nu mai 
are răbdare cu dv."

GEMENI — CAL
Evitați indecizia și tot ce apar

ține listei de priorități.

RAC — OAIE
Astăzi, drumul spre rloiniilor 

este mai scurt ca de obicei.

LEU — MAIMUȚA
Datorită adaptabilității dv. va 

ndaptr.ți la munca de rutină la 
care sunteți ancorat ln med coti
dian.

FECIOARA — COCOȘUL
Perseverența dv. esta decisivi 

pentru stabiht.itm tupliîHlL

PROGRAM
SATELIT

RTIi

7,00 Știri și magazin matinal
10,00 Șeful J
11,00 Frumos • î Ixigul t
11.30 „227"
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfleld Stoi>
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Cliristen
17,00 Hans Vlejșcr Show /
18,00 Cine e șeful aici ? ț
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Chemarea inimii t
20.10 Exploziv-magazin
20.40 Vremuri bune, vremuri reld
21.15 Apel dc urgența
22.15 Setea de dragoste
0,15 Goltschalk Show
1,00 L A. Law

PRO 7

5,55 Seriale
10.35 Duel la apu«
12.30 Seriale
13.20 Vegas
14.30 Omul din Arizona
15.55 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Da în scria)
19.25 Gei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roscanne , ,
21,00 Știri t •
21.15 Liberi ca păcăiilc cerului |
23.30 Durii din Ilouaton ,

0,30 Finat Cut
3,15 Cheful dc groază
•1,55 Reluări j

EUROSPOHT

9.30 Aerobic
10,00 Golf-inagazin
11,00 Volei
12,00 Mag. sporturilor cu moto<
13,00 AtilomobUisrn
14,00 Fotbal
16,00 Biliard
17,00 Atletism
18,00 Echitație
19,90 Ciclism mont.in
20,00 Atletism
20.30 Știri sportive
21,00 Box
22,00 Box thailanih z
23,00 Fotbal

1,00 Știri sportive 2
1.30 Judo

n « m « ai *

progkamiji"
I V.

JOJ, 30 SEPTEMBRIE

7,00 TVM.
10,00 TVR la>..
11,00 TVR CJuj-Napoca,
12,00 Film artistic.
13.40 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică
15,00 Magazin TV.
15.45 Cursun de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldav... ~ 4
16.35 Repere transilvane. ,
17,05 Magazin cinematografic. 
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tcle-discul muzicii popu

lare.
19,00 Itinerare spirituale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități,
20.35 Rosturi, rostiri.
20.40 Sport.
20.45 Film serial, Dallaa.
21.45 Memorialul durerii.
23.15 Actualități.
23.30 Confluente.
0.15 tn«hîd«re*  pro*i  atanint,

trfnsfoim.lt
mlrunt.it
desfa.ur.it
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Dacă e joi,
*

de... geaba

AR Aii 
sfaturi, 

forță 
cu un

n-au avut acest noroc și au domicmul stabil 
Valea Jiului au de ales intre abstinență și 
demers politicos pe lângă Stația de Salvare 
nieră sau Catedra de „Meca-roca" a UTP.

Pagină realizată de

Ștefan CIMPOI,

Ghcorghe OLTEANU

Vati LOCOTA

Pani MCLLI-SCt

Tiberîu \ INT \N

Trin reprezentanții săi, poporul român a aflat că

Microundele bat dinspre Vest
Invitat să efectueze o călătorie în străinătate, un senator ro

mân a fost lipsit de grijile de zj cu zi: având asigurată cazejea, 
masa și beneficiind chiar și de o diurnă. Musafir de nădejde, ro
mânul nostru a mâncat tot ce I s-a pus în farfurie, până când 
pericolul de a crăpa a devenit iminent. Firimiturile dc pâine care 
iâu rămas au fost transformate în pesmeți, iar roșiile le-a adus în - 
țară presate între filele unei cărți.

Nici valuta nu a risipit-o : a transportat-o în țară, investită 
intr-un cuptor cu microunde. Cu acest cuptor în cârcă, parlamen
tarul nostru a intrat demn în țărișoara de br.ștină, România. De 
unde se vede că, fie vlădică, fie opincă, toți avem aceleași spurcate 
obiceiuri. CATERINCA I.A I.UMIERE

O sticlă de berc costă

O lună și jumătate de pușcărie 
în urmă cu mai bine dc o lună 

dc zile, doj tineri din Vulcan, pe

Dacă dorește să trimită
o scrisoare,

hpeditcrul rămâne

■ La I'oșta din \ liban, 
timbrele de 3(1 dc l«i sunt de 
n< găsit

l'n timbru necesar expedierii 
unei scrisori loco sau aiurea, in 
ț.iră, costă 30 de Iii. .Săptămână 
t re ■■ -utu,
.Vulcan nu putea oferi acest gen 
de mar-a poștală, in schimb, se 
gSa au iun acelea de 60 de lei. 
Ce-și spunea omu| cu scrisoarca-n 
riână, pus in fața unef asemenea 
situații 7 Mai bine o pun reco
mandata. că a.-.ta costă 75 de lei. 
Dar cum nu se găseau timbre a 
căror valoare, adunată, să 
suma respectivă soluția era 
cumperi două timbre de 60 
U’i. Oricum ar fi râsucit-o expe
ditorul, tot poșta era în câștig. 
J ir el, fraierit.

UN TIMBRU SEG

numele lor Afrnsinel Săndel 
l’opescu Viorel, au intrat cu for
ța în incinta cofetăriei 121 din 
Vulcan, după ora închirierii. Dc 
unde, amenințând 
au sustras o navetă 
bere.

Cu toe.tc că, la 
lor, aceștia erau într-o stare 
vansată dc ebrietate, a doua 
au fost ridicați de Poliție care 
le-a întocmit dosar penal pentru 
furt calificat 
Zilele trecute, Tribunalul 
rial Petroșani a pronunțat 
tința ; cei doi ,u fost condamnați 
la trei ani de pușcărie. Fiecare. 
Pentru o Iada cu lx?re...

vânzătoarea 
c(i stic'c

ora „vitejiei

sub amenințare 
terito 

sen-

Oficiul P'ITR din
COCOȘUL JUSJ1ȚIĂR

dCa 
să 
de

IASUO VALEA

Ai ou cine,
Asociația Română Anti-.Sida (ARAS) este 

printre puținele organe din țară care mișcă ceva 
în direcția educației sexuale a tinerilor, 
a distribuit, cu generozitate, nu numaj 
ci și „infrastructura" necesară in caz de 
majoră. Un vecin s-a întors de pe litoral 
tricou original. Pe piept, avea cusută o folie de 
plastic transparentă, pe care scria, cu litere 
mari, roșii, ca la gurile de hidrant : „In caz de 
scorpie, spargeți geamul !“. Când l-a spart, 
dat peste un prezervativ. Norocul lui l Cei care

a

N

•
DU
C.
j-i
xi

* 
UU 

Mi- 
.____ ■

drept că, în instituțiile amintite mai sus, n>vk 
novatelc accesorii sunt folosite în scop științific, 
dar având în vedere că, în ultimii ani, nivelul 
politic al maselor s-a ridicat, considerăm 
merge și așa

Salvarea vine de Ia
l’n ochi format își dă scama 

repede dacă o pereche de pe 
stradă sau din bar e formată

ad-hoc sau cu
Când e vorba 
regulată, ea conduce ostilitățile,

ac Le în 
despre o

Un lăcătuș * miner a redescoperit 
ieț*ea  gravitației

Acesta declară; „Dacă Newton 
ar fi fost miner și n-ar fi stat la 
suprafață, așteptând să i cadă 
mărul in cap, ar fi descoperit mai 
devreme grax itația. Eu, când
intru tn mină, cu cât cobor mai

adânc, descopăr că gravii, 
tot mai puiet nicu. Ajuns la 
dc munca, am și căzut deja j ' o 
sciindura. cu trusa dc scule c 1b 
c.ip".

MAR’U LUI (S)ADAM

c
Cili

VANA» BAT-O VINA |

salvator
ea comandă, ca ține casa. Câini 
e neregulată, asta sc poate dtf< 
duce din insistența cu care el S 
privește în ochi .și-l gâdilă-n pak 
mă, iar el, cu mâna rămasă Libe
ră își pipăie 
zunarc.

Am asistat, 
menea scenă
am simțit, așa, o Jenă, când 
l-a liniștit pe el : hNu-ți ia 
bleme I Am bărbat salvator..,^ 
în clipa următoare, a scos ia 
iveală, din poșetă, cărămida.., |

*
COCA COLA<3 |

mărunțișul din bl>
J

A*®-  
•a 
ea 

pr»

fără voie, la o 
șl mărturisesc

La fiecare plată

îi duc o casca de

bani și tot îmi

spune că sunt

gură - cască.

I .i comanda patroanei :
tt„Sari afara din sicriu!

M Mortul a luat copârșeul sub braț și a rupt o la fuga I 
Sntr0- 

câruțe 
încălcată cu sicrie. Omul nostru s, nimerit <> zi-proastă; fără nici 
un motiv serios, localnicii s-au încăpățânat să trăiască, asU« 1 ol 
nu a vândut nicj un copârșeu. Trist de 
căruța în fața restaurantului „Gint" și 
„Di.ina" (singurul liotei din oraș).

La „Cina" era rockotoca. Profitând 
mctaliștii au ti nnsporU,t unul din ele

Crezând că in Lupeni se moare pe capete, un ol te naș 
prir.zator a intrat inli-o dimineață in oraș pe capra unei 

___ 2.. i i e, u r '

moarte, olteanul și-a parcat 
plecat să doarmă Ia 

i
a

de prezența sicrtclor uf.uă, 
în restaurant. L-au probai

I

A Simțit „(o)spitaiitatea” românească
■ Câinele Poliției Vulcan „1 a Iacul ferfeniță'*

Domnul Cornel Țavoc c te un cetățean ameri
can un ciuda numelui) în vârstă dc 23 de ani. 
i'iind plecat în SUA încă de la vârsta copilăriei 
acesta nu mai cunoaște limba română. I,a mij
locul lunii septembrie a venit in Vulcan pentru 
b petrece câteva zile la familia Croitoru cu care 
este înrudit. Și, ca orice om cu credinvă în 
Dumnezeu, sa gândit să aducă oaiece și pentru 
copiii orfani de la Liceul din localitate. Ceea 
ce e și făcut.

In seara zilei de 10 septembrie, după cină, a 
ieșit puțin, pentru a-șl face obișnuita plimbare 
de scară cu care era obișnuit in Pennsilvanya, și 
pentru o cunoaște orașul de la poalele Vâlcenu- 
h’i- Tot mergând a ajuns șl în zona brutăriei 
particulare de lângă Clubul elevilor. E; și ce ? 
— veți spune probabil. Ei bine, tocmai când ad
mira luna do pe cer, de din Vale (nu de Rovine) 
sosea p?,tru!a Poliției, condusă dc plutonierul 
fiontu. Patrulă, căreia probabil părfindu-l-se 
suspectă prezența cetățeanului în acerată zonă 
la o oră atât de matinală (1), r,-a gândit sâ-1 în- 
tr^-lje de sănătate. Drept penlru care !-• tom.-t. 
Necunosednd limba rowiână (așa cum spuneam).

salutat și și-a contmu.it mai < 
Nuujai ca n r, apucat să admire 

luna, deoarece, văzând că omul
“ de sănătate, Bread câinele 

bucurie". Nu

acesta a 
drumul, 
mult 
„plesnește" de sănătate, 
s-a hotărât să-i producă o 
gândit prea mult și a trecut la asalt, lacându-1 
pe Lictul om să vad i stele verzi .și să sc aleagă 
ai urechea și coapse, făcute ferfeniță,

lJându-și seama de confuzia creată șl de posl- 
bilclc-i consecințe, patrula l-a transportat pe 
cetățeanul american, de urgență, la spital. Unde 
Mi ajuns la orele 1,15 noaptea, după cum reieso 
din registrul de la urgențe. Aflată la 
doamna .Stăneci a constatat imediat că america
nul prezintă „plăgi mușcate pavilion 
stângii și coa; ,ă stângă. între genunche și șold". 
A luat măsurile dc prim ejutor.

Nu știm care este starea sănătății domnului 
Cornel Țavoc In această oră, întrikât domnia 
An a părăsit deja România. Dar sunt sigur că 
a plecat cu o cu totul rjtA imagine despre români 
și tradiționala ospitalitate românească.

r>:

datorie,

urccno

(O)Sl-ITAMEHUL, kanjn

............r.......... ..........      restaurant. L-au proba} 
pe rând și au dansat viguros în jurul lui. Când patroana, doamna 
Tofun, a intrat în clădire, s-a speriat ingrozitor: gașce de rockerl 
țâra pe scărj sicriul în care era întins un june imberb ce făcea pe 
mortul. „Sări afară din sicriu I", — i-a strigat șefa — „altminteri 
îți trag una, de te omor cu adev ir.it!“. Speriat, mortul a sin ii în 
p ioaro, a luat lada sub braț și a rupt-o la fugă spre ieșire.

MAI AM UN SINGUR DCR

I
Dacă nu mă ajutați

M;t apuc
Mai ia V. are cinci copii mi

nori, este divorțată, șomeră de 
2 ani șl locuiește Sntr-o garsonie
ră, pe strada Saturn. ~ 
11 mii ajutor social, bani 
abia-i ajung de 
pe cale dc a fi 
cuință, pe motiv 
te-, te chiria. „Aș 

mftear mâncarea 
co, dar nimeni nu vree, s-o 
Jeae. Disperarea ol a ajuns 
limbă : rkAm ufnlat o ai șl 
laltei Jumătate de ii • bișnițari'»

mâncaro. 
evacuată 
cu nu-și 
lucra să 
pe zi“,

Primeștc 
care 
Esto 

din lo- 
plă- 

câștig 
scrie 

ango
la 

cea-

i

(le furai
cunoscută să care niște Luzi 
bere și țigări, am «tal la BU a,
dânsei până s-a dus la pițârlo^ 
după lăzj și aceasta mi-a dat IQOll > 
lei, de milă că nu aveam pAfrKU 
la copil. Dovedesc cu martoriP 
pieței că nu fac bișniță, că n-tnr- 
bani nici dc mâncare. Bărbat nn 
am, sunt divorțata. Dacă nu mâ 
Ajutați să primeac aerviei, wd 
că, dc nevoie, mfi apuc tm-J*".
F clar ?

MARTOR SIWVlMR J

contmu.it
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LX ANIVERSAREA cel
orii, doresc domnișoarei Radu Ma
riana, împlinirea tuturor dorințe
lor, urări de bine și urî călduros 

mulți ani!“ Țucu Patronu.
(0125901)

18 ORGANIZEAZĂ CONCURSPIERDUT legitimație de biblio
tecă și periodice nr. 1997, elibe
rate de UT Petroșani. Ie declar 
nule. (0125891)

Petroș.». 
apartament 3— I camere 
Aeroport. (0125911)

TINERI căsătoriți, cu copil 
ani, căutăm gazdă (6 luni
un an) in Petrila — Petroșani, 
exclus Aeroport. Telefon 555251, 
între orele 16—18. (0125910)

pentru elaborarea proiectului STEMA ORAȘULUI LUPENI

CU OCAZIA Zilei de naști i- 
Glaudia și Robert urează scumuei 
lor mame Balaș Magdalena multă 
sănătate, fericire și -împlinirea 
tuturor dorințelor. (0125927)

DVERTE SERVICIU

VANZARl

VÂND casa curte, grădină 7U0 
mp. Petroșani, str. Anton Pann 
14. Relații telefon 550584. (0125926)

S.C, MIXT COM ND SRL 
Petroșani angajează fete între 
18—25 ani în meseriile de bar
man, ospătar, vânzător. Rela
ții; la cafeneaua Phocnix Pe
trila, sâmbătă și duminică în
tre orele 18—20. (0125898)

PIERDUT certificat calificare 
în meseria de miner pe numele 
Bolla losif, eliberat de EM Aru- 
noasa. II declar nul. (0125900)

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice pe numele Ienciu 
Gabriei — Flavius, eliberate de 
UT Petroșani. Le declar nule. 

(0125912)

Cei interesați se pot înscrie și obține relații de la or

ganizator, str. Revoluției nr. 2, camera 8.

Termen de înscriere, 8 octombrie 1993.

Foarte IMPORTANT!
, VÂND Dacia 1300 cu Îmbună

tățiri 1310, stare perfectă, fabri
cație 1980, preț convenabil. Str. 
Viitorului, -bloc D.
(0125874)

12/25 Lupeni

ANGAJAM tinere până în 25 
ani în meseria de ospătare. Re
lații: telefon 513282. după ora 16. 
(0125919)

PIERDUT carnet student pe nu
mele Ienciu Gabriel — Flavius, 

eliberat de UT Petroșani. II de

clar nul. (0125916)

DECESE

I

Primăria orașului Vulcan anunță PRELUNGIREA 
PLĂȚII AJUTOARELOR PENTRU MAMELE CU MULȚI 
COPII până Ia data de 04 octombrie 1993. (0125915)

100, stare dc 
piese de

VÂND Skoda S.
funcționare, pentru 
schimb — 200 000 lei. Petroșani, 
Aviatorilor II. 2/38, până In ora 
16 (0125885)

S.C. A.C.I. Valea Jiului
COLEGII 

toare a celui 
și omenie

dc la Garda Financiară deplâng dispariția fulgeră- 
care a fost Un exemplu de profesionalism, de cinste

VÂND Audi 100 și Renault 10.
Petroșani, Jiului, bloc 1/11 (colo
nie). (0125893)

GliEORGHE ANDR1ȚO1U (12 ani) ANGAJEAZA :

VÂND teren 800 m.p. in Pa
râng (lângă telescaun). Relații : 
Petroșani, Constantin Miile, bloc 
4, ap. 3. (0125902)

VÂND Volkswagen Passat. a- 
variat. Petroșani, str. Tăbăcari, 
or 9, intre orele 13—18. (0125903)

VÂND apartament 2 camere Pe
troșani, central. Telefon 515905, 
Presto Torente. (0125906)

VÂND apartament 2 camere, Pe
troșani, StT. 1 
(Hermcs) bloc 
(Duman), după

Decembrie 1918
97, sc. 1, ap. 37 
ora 14. (0125908)

1100, motor fran-VÂND Dacia
țirzc-sc. Telefon 541288, după ora 20. 
(0125913)

VÂND Dacw 1310. Telefon 
579186. după ora 17. (0125914)

VÂND Alfa Romeo 1,6, an fa
bricație 1985. Telefon 550868, du
pă ora 16. (0125917)

VÂND convenabil rulota nouă 
și uptor cu microunde, sigilat. 
Telefon 543282, după ora 16. 
<01259IR)

VÂND mașina suc, preț nego
ciabil. Relații; telefon 570853, 
Vulcan, 545963 Petroșani. (0125921)

DIVERSE

S.C. UNIVERSAL PREST SRL 
Petroșani anunța schimbarea a- 
ckrosulli comercial (0—90%). 
(0125907)

SCHIMBURI-ÎNCHIRIERI

TINERI câsă'oriți căutăm, In 
vederea închirieri, apartament 
•nu garsoniera (mobilat sau nemo- 
bi-iat) In Petroșani. Relații, la con- 
s>r<nația Eurovaj (Parângul) zil
nic orele 10—18. (0125871)

SCHIMB apari invnt 2 camere

înhumarea va avea loc în ziua de 1 octombrie, ora 13, in sa
tul Șustra, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș.

Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-1 odihnească!

FIUL Ilanz și nora Ioana anunță, eu nemărginită durere.

încetarea din viață a scumpei lor

lOIIREN'D SUSANA (83 ani)

Odihnească in pace!
înmormântarea arc loc azi, ora 14, de la Biserica Evangheli

că. (0125901)

la
FAMILIILE Goanță sunt alături de nații lor, familia Iohrend, 

marea durere pricinuită de decesul iubitei lor mame șt soacre

IOIIREND SUSANA

Sincere condoleanțe! (0125905)

SUNTEM alături dc 
Bărăibaru Gheorghița, și 
ccsul scumpului său tată.

Sincere condoleanțe. 
G. 8 — Vulcan. (0125899)

doamna administrator a U.A.C.C.V.J., 
îi impărlășim durerea pricinuită dc dc-

Colectivul de la căminul dc garsoniere
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S E T î P P L Petroșani
str. Angliei

licitație in data

AKO 10 vechime

Saligny nr. 36, vinde prin organizarea de

dc I și 11 octombrie 1993, orele 9, 2 buc.

7 ani Mașinile se găsesc parcate în cnl-tea

sucursalei, iar fișa tehnică, la compartimentul mccano-cncr-

gclic.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NO1“ upare sub egidn 
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Telefoane: 511662 (director-rcdactor șef); 
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TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolao Ilălccscu nr. 2, Telefon 541363.

zidari
—- ficrari-bctoniști
— betoniști
— dulgheri
— pensionari
Relații la sediul nostru din str. Avram Iancu nr. 12/13 

C sau telefon 544770; 512721. (0125855)

Societatea Comercială PECO DEVA 
Depozitul Vuican

ANGAJEAZA

un șofer categoria B și C
un vânzător stație PECO (temporar)

Relații la telefon 57087-1 sau Ia sediul Depozitului 
I’ECO Vulcan.

S.C. VEST SERVICII SRL
Petroșani

str. Independenței, nr. 5 (lângă ștrand)

■ VINDE, cn gros și cu amănuntul sodă caustică

■ ANGAJEAZA 4 operatoare produse clorosodicc 
Relații : la sediu sau telefon 545644-

IH G s n
s Primește înscrieri pentru racordarea la TV prin cablu 
in zona Petroșani Nord. Taxa dc racordare de 40 000 Ici

SE POATE PLĂTI Șl IN 4 RÂIE LUNARE
Relații: la telefon 515011, str. Nicolac Bălcescu nr. 1.

Materialele necomandate și 
nepubliculo nu so restituie. Res
ponsabilitatea morală juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor,

ECHIPA DE SERVICIU :

Responsabil dc număr I
Glicorghe OLTEANU

Corect ura i

Emilia ACU1BEI 
Viorica F1RȚULES6I


