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Ne scriu parlamentarii
Domnme redactor șef.

VALEA JIULUI
LA ZI______

începând cu acest articol, în calitate de sena
tor de Hunedoara vă propun o colaborare pri
vind publicarea unor articole care să-și propună 
să abordeze, pe înțelesul tuturor cititorilor zia
rului dumneavoastră, structura, organizarea și 
problematica organismelor europene și euro-a- 
tlantice. politice, economice și militare (Consiliul 
Europei, NATO, UEO, CSCE) și a organismelor 
parlamentare cu vocație mondială (Uniunea In
terparlamentară și Asociația Internaționala a 
Parlamentarilor de limba franceză).

Totodată, îmi propun să prezint raportU) 
României cu aceste organisme.

Sunt convins că foarte mulți cititori doresc 
să înțeleagă sensul și rolul acestor organisme, 
pe care le întâlnesc aproape zilnic in colidiane.

In acest sens pentru început, anexez acestei 
propuneri prezentarea Uniunii Interparlamen
tare și participarea României la lucrările acestui 
organism

Senator de Hunedoara 
Vicepreședinte al Grupului Român al Uniunii 

Interparlamentare, membru în Comisia de 
Politică Externă a Senatului

conf. dr. Tiberiu VLADISLAV

Deși nu face parte din

„minunile" de la Caracal,

Strada Constructorului 
e ca și... demolată !

Participarea parlamentarilor 
creștin - democrați la 

activitățile
Uniunii Interparlamentare

' Uniunea Interparlamentară 
este organizația Internațională 
care leunește reprezentanții par
lamentelor statelor suverane. Ea 
încurajează In mod constant dia
logul parlamentar șl depune e- 
forturl susținute in procesul de 
menținere a păcii, pentru coope
rare între popoare, precum și

Listele pentru plăti la „Sistemul Vitalis 
punctul Hațeg

Vineri, 15 octombrie 1993, orele 10 
se vor plăti chitanțele de ia 

851 la 9i!Q
Mânta Cuvioasă PARASCHIVA,

ocrotitoarea creștinătății, 
apărătoarea și iubitoarea 

in special
Pe 11 octombrie, in fiecare an, 

Biserica Ortodoxă prâznuiește pe 
Sfânta Paraschiva, din ceata 
cuvioșilor.

Sfânta Cuvioasa Paraschiva este 
ocrotitoare a creștinătății în ge
neral, dar apărătoare și iubitoare 
a românilor, în special, datorită 
proniei divine ce a rânduit ca 
sfintele ei moaște să fie la noi 
in țară, spre folosul nostru.

Sfintei Paraschiva 1 se mai 
zice >n popor și „Sfânta Vinere**, 
datorită etimologiei cuvântului 
greccso „Para-schevi", care În
deamnă „Vințre".

Ea se naște în Jurul anului 
1050, în pământul Traeiei, aproa
pe de cetatea Galieratia. tntr-uh 

pentru afirmarea fermă a insti
tuțiilor reprezentative.

Uniunea Interparlamentară 
reprezintă cadrul instituțional 
creat încă din 1889, în care par
lamentarii din cele 121 de state 
membre au posibilitatea de a c- 
fectua schimburi de experiență, 
de a lua In dezbatere probleme 
de interes comun, în care își

sat ce sc chema Epivat, dln pă
rinți inaccdo-romani. Încă din 
copilărie, tânăra Paraschiva se 
cunoștea a fi vas ales al lui
Dumnezeu, deosebindu-se de cei
lalți copii de o vârstă cu ea, 
prin dragostea ce o avea față de 
toți oamenii, prin bunătate, prin 
cumințenie, prin blândețe și, mai 
ales, prin inima milostivă ce o 
avea, dându-și chiar și hainele 
de pe ea la cei săraci.

Ajungând la vârsta de 18 ani 
părinții vroiau să o căsătorească, 
dar ea fuge la o mănăstire din 
Heracleea Pontului, undo timp 
de cinci ani petrece în cele mai 
aspre nevoi nțe trupești, în post 
șl rugăciune. După cei cinei ani 

pot expune părerile asupra me
todelor de soluționare a proble
melor cu care se confruntă co
munitatea internațională.

Bazele Uniunii au fost puse 
de doi oameni politici, de orien
tări și educații diferite, dar sti
mulați de aceleași idealuri: pa-

(Continuarc in pag. a 2-a)

în general, 
românilor,

de asemenea viețuire nu se mai 
cunoștea a fi ca, datoritu schim
bării ce se petrecuse, deși era 
tânără cu anii, părea mult mai 
in vârstă, datorită suferinței ce 
se vedea pe fața ei.

Ea se roagă la Dumnezeu să 
o ajute să viziteze locurile sfin
te pe unde a trăit și a pătimit 
Mântuitorul Iisus llrlstos, după 
care 1 se îndeplinești și această 
dorință, rămânând incă trei ani 
într-o mănăstire din pustiurile 
Iordanului.

I'rotosinghcl 
Ioachim I’ARVULESCU, 
Sfânta Mănăstire l ainici
Continuare In pag. ■ z.a)

Ain vezut recent, la „concurență-*, trei grămezi impresionante 
de moloz, care „sfidau" falnicul munte din același aluat, vis-a-vis 
dî problema ou pricina. Aslă-vară, în plin week-end, pe la prânz, 
vechiul spital din Petroșani, de pe strada Constructorului s-a 
prăbușit dinspre etajul superior rămânând ca un dom atomic. Vremea 
a trecut, ce. care stau cantonați pe dealul de la Psihiatrie, cred că 
și-au mai adăugat un șoc, la gândul că cei care-i vizitează s-ar 
putea trezi cu vreo bucurie pe cap ! Am aflat că, totuși, cineva a 
luat taurul de coarne. E vorba despre compania de pompieri, care 
sub coordonarea domnului Marcel Marinescu, a purces la treabă, 
urmând a dezafecta cât mai curând zona „sinistrată".

Cine va întinde 0 mână de ajutor falnicelor grămezi care stau 
alături, lângă blocul de peste drum ? Stau în așteptare, pline de 
invidie la aniesa falnicei „citadele" a sănătății petroșănene, care 
de-azum va fi „îngropată" în uitare ? (Gcnu TUȚU)

Acte
caritabile la

Aflăm cu mare plăcere că, 
periodic, bătrânii de la Căminul 
din Lonea, copiii de la Casa Co
piilor din Uricani, precum și cei 
din Săcelu ,Păclișa și Nalați au 
în cursanții de Ia Clubul sindica
telor Pctrila adevărați prieteni. 
Aceștia sunt cei care, însoțiți de 
directorul acestui așezământ, dl. 
Aurel Hlușcu, îi tund gratuit pe 
cei hărăziți de soartă de a nu 
avea o casă, saa de a nu avea 
pe nimeni pe lume. La Căminul

Halul bobocilor
„La Grupul școlar Lupcnl a 

avut loc în fiecare an „Balul 
Bobocilor" ne spune doamna di
rector adjunct Estera k'ilip. Tot 
de la domnia sa am aflat că în 
acest an va „merge" pe ceva mai 
deosebit. Deosebit în sensul câ 
Balul se va desfășura în curtea 
grupului școlar, sub cerul liber. 
Vor fi prezcnțl și foarte mulți 
invitați. Am aflat că deja n fost 
contactată formația de rock „Ha
zard". Cu toate că încă nu s-a 
stabilit data desfășurării balului, 
noi nm primit cu bucurie invita
ția doamnei prof. I’ilip, de a 
ne afla în mijlocul... bobocilor. 
(T.V.) 

P E T RIL A
de bătrâni din Lonea. pe lângă 
tunsoare, se execută desigur și 
bărbieritul Serviciile se efec
tuează duminica, iar în localită
țile mai îndepărtate se asigură 
transportul cursanțiîor cu auto
buzul EM Petrila.

Așadar, frumoa.se inițialive fată 
de cei care își duc greu zilele 
bătrâneții, sau in cazul copiilor 
rămași orfani. (D.N.)

5,75 casator ii 
la mia do

locuitori
De la începutul acestui an șl 

pană acum, s-au format in orașul 
Vulcan 230 de noi familii. Pen
tru că populația orașului este 
de 40 000 de suflete. înseamnă că, 
la mia de locuitori s-au format 
0,73 de familii. Zecimala indică 
— probabil — procentul viitoa
relor familii caic se vor destră
ma. (Văii LOCOTA)

„IEPURII SE I’RIND CU 

CÂINI, FEMEILE CU BANI 

Șl NEBUNII CU LAUDE**. ,

frumoa.se
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Unde sunt toamnele de altădată?
Dacă plecai de pe unde era vechiul stadion, 

pe strada străjuită de bătrâni și plângăreți cas
tani, nici nu salutai 20—30—10 de prieteni ți 
cunoscuți că ajungeai la podul Maicii. Acolo, 
undeva in stânga, pe unde joacă acum pensiona
rii cărți, era o clădire mare, cu iz medieval, eu 
temelie de piatră, care dădea să cadă în apa 
pârâului ce era mult mai curat ca acum. l a 
parterul clădirii s-au vândut, In ultimul timp 
televizoare. Alb-negru...

...Tiecea] strada. Mult mai îngustă, mult mai 
ți curată, cu mai puține gropi și mai puține Mer- 

cedesuri. In față, impunătoare, niște ziduri de 
piatră și, înlăuntrul lor, raiul. Copaci uitați de 
vreme revărsau frunzele toamnei peste băncile 
ocupate de tineri liceeni. In uniforme. în toam- 
ne’e acelea tâmplele lor abia îndrăzneau să se 
apropie, gândurile lor abia reușeau să se între
pătrundă... Țigănci cu semințe, bunici cu vechi 
cărucioare, căpșoare zglobii de copii întregeau 
tabloul. Prin spatele vechiului chioșc de ziare, 
n-o luai spre bancă, fiind bine păzită. făceai 
la stânga ș' . minune. Trestiile înveleau stâlpii 
grădinii de vară, in mijloo un șuvoi de apă îți 
sugera „arteziana", pe grătar micii (1,50 lei) 
sfârâiau lângă fleica de porc (8 lei/200 gr) șl, 
printre ele, parcă sfidându-le, coaste de berbec

— pastrama tinereții noastre — te îmbiau să ceri 
și o cană cu must. Grădina de vară...

...Peste drum, pe unde e acum Casa de oas
peți, librăria („buticărița" și ea), papetăria (ju
mătate pixuri, jumătate casete), sau Mic-gros-ul 
(pictat ca o sorcovă I) era tipografia noastră i 
veche. Vis-a-vis era o secție de specialități de 
panificație, unde, pe la ora două noaptea duceam 
sulurj de hârtie și primeam tăvi cu brânzoaice 
calde. Ce vremuri... Ge vremuri, Doamne, chiar 
dacă, tot pe la două, sosea și șeful cenzurii...

Ieșeam târziu, în noapte spre zori... De la 
„Jiul" ne izbea mirosul de „două prune", la 
„Carpați" mal puteai comanda nevestei șoferului 
de la redacție (tanti Novac) un șalău, sau o 
saramură de crap, dacă aveai noroc, la rotiseria 
de la Minerul mai puteaj servi un pui crocant 
la rotisor, pregătit de (Dumnezeu sâ-1 ierte) dl. 
lliaș... Puteai intra ia „Minerul" vechi și, pentru 
25 de lei, luai un Kent, apoi te răcoreai cu o 
bere la grădină la Șuba-baci. Abia târziu, dacă 
te țineau baierile pungii șeful de unitate întreba 
la „Zori de zi" din fosta Piață a Victoriei, de 
ce curge mereu apa la chiuvetă, iar barmana-i 
răspundea: „Da, dar la monetar îți placel".

Oare, unde sunt toamnele de altădată ?
Mircea BUJORESC U
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Gardu’ și 
„ieoparzii”

Gigi și loji locuiesc pe strada 
I.uimnii din Lupeni, într-o casă 
de colonie. Ii desparte doar un 
g.ird. Din lemn. Gigi ar fi vrut 
sa-i schimbe cu unul din zid. A- 
vea și materialele necesare, ar 
£i fost dispus și să efectueze lu
crarea. Avea pretenția, în schimb, 
la lemnele din gard. De aici a 
început disputa. Inițial, o ceartă, 
care s-a amplificat, devenind 
bătaie în toată regula. Fiind mai 
61ab de constituție, Gigi a cam 
încasat-o. Drept răzbunare (I) a 
dat I<rc la casă. Era într-o vi
neri, 18 octombrie. Noroc cu ve
cinii, care, în scurt timp, au 
izolat și stins incendiul. Pagube
le nu sunt foarte mari. La fața 
locului au venit ulterior pompie
rii ți poliția. Primii nu prea au 
avut de lucru. Cei din urmă, in
să... vor fi cei dintâi. '

1’. N1CULESCU

In ziarul de 
sâmbătă 

programul II 
săptămânal
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Participarea parlamentarilor ...
(Urmare din pag. |>

cea și arbiti ajui internațional. 
Aceștia au fost Wnliarn Randal 
( remer (Marca Britan e) și Fre- 
derlc Passy (Franța).

România se poate mândri cu 
faptul că numai la doi ani dc la 
înființarea Uniunii în 1991, a 
devenit unul din membrii fonda
tori ai acesteia. In decursul tim
pului, opt dintre personalitățile 
■nrrcHnte ale organizației au pri
mit pentru contribuția lor la 
mișcarea internațională pacifistă, 
Premiul Nobcl pentru pace.

U.’unca Interparlamentară 
►I desfășoară activitatea în mod 
coerent, prin intermediul uniri 
Secretariat general, cu sediul 
permanent la Geneva. Parla
mentarii lumii se întâineso de 
două ou pe an, pe parcursul ti
nd! săptămâni, în conferințele de 
primăvară ți de toamnă, rare 
reunesc, în medie, peste 900 de 
parlamentari din circa 100 de 
etate.

Parlamentarii creștin-domo- 
erați au avut, începând cu anul 
1991. o prezență ;jctivă in cadrul 
delegațiilor naționale la conferin
țele UIP. Astfel, domnul deputat 
Gheorghe Țepelea a participat 
la conferințele dc la Phenian

Pentru . ă ț se făcuse dor de mașina pe care învățase 
să conducă

A urcat Sa volan în miez 
de noapte

B Și ca, și instructorul au făcut asta după ce au tras 
o dușcă

De la început facem o preciza
re. Deoarece suntem băieți sub
țiri și știm ce înseamnă o damă 
la casa omului, nu dăm nume și 
prenume. Întâmplarea s-a petre
cut luna asta. Intr-o noapte, pe 
la ceasurile unu.

Pe Bulevardul 1 Decembrie 
din Petroșani rula Un autoturism 
ce prezenta, pe cupolă, semnul 
distinctiv: „ȘCOALA". In mașină, 
el și ea. Instructorul și (fosta) e- 
leva. Fostă pentru că, în septem
brie, promovase examenul nece
sar dobândirii permisului de 
conducere. La volanul mașinii 
pe care învățase tainele conduce
rii era dama. Totul, poate, ar fi 
decurs cum trebuie să se deru
leze bisnisurile pecetluite sub

(mai 1991), de la Santiago de 
Chile (octombrie 1991) și de la 
Slockholm (septembrie 1992). 
DomiiUl deputat Ion llațiu a par
ticipat la cea de a Vll-a confe
rință UIP pentru cooperare ți 
securitate în Europa (iulie 1991) 
de la Viena.

In legislatura actuală, PNȚGD 
a fost reprezentat la Conferința 
de la New Deliii (aprilie 1993), 
prin subremna'ul, la Simpozio» 
nuJ Interparlamentar de la Bu
dapesta (ma) 2993), prin domnul 
deputat Ion Dima .și la conferința 
de la Canberra prin domnul de
putat Ion Bcrciu.

De fiecare dată, deputății șl 
senatorii creștin-democrați au 
participat, pe parcursul conferin
țelor, atât la diversele contacte 
ale delegației Grupului Interpar
lamentar Român, cât și pe linie 
dc partid la reuniunile Grupului 
creștin-dcmocrat, din cadrul U- 
niunil. Acest grup politic infor
mai este unul din cele mal in
fluente, acest fapt întărind afir
mațiile că ideologia ți curentul 
creștin-dcmocrat devin, pe zi ce 
trece, iot mai actuale tot mal a- 
pro.ipe de dezideratele societății 
civile Internaționale.

In cadi-itl Grupului Interpar
lamentar Român iți deslășoară

* 

clar de luna dacă n-ar li apărut 
poliția. Șeful patrulei a băgat 
de scamă că vorbele amândurora 
ies afară pe un fond de... alcool. 
Ga urmare, le-a dat să sufle în 
fiole. Alcoolscopicc, firește. El 
și ea au cam contestat verdictul 
chimicalelor aflate în tuburile de 
sticlă. Pentru a se pune punct 
controversei s-a făcut un drum 
la spital. Acolo, instructorului și 
ei li s-a luat sânge. Nu pentru 
suf rinzi, ci pentru a li sc stabili 
alcoolemia. Am zis că vom ține 
sub tăcere numele lui șl al ei. 
Nu același lucru îl vom face în 
ccea ce privește rezultatele ana
lizelor. Când acestea vor fi gata. 
(Gheorghe OLTEANU)

activitatea până în momentul dc 
față, 29 de grupuri parlamentaie 
de prietenie, cu diferite țări, din 
diferite zone geografice și geo
politica. PNȚGD deține conduce
rea a 4 grupuri dc prietenie, țlui 
în care cuicntul crești n-democrat 
este preponderent.

Interesul manifestat de parla
mentarii români pentru o prezen
ță activă in cadrul UIP s-a ma
terializat, de curând, prin accep
tarea candidaturii Bucurețtiului 
de a organiza, în toamna anului 
1995. cea dc a 97-a Conferință a 
Uniunii interparlamentare. Con
siderăm că acest pas, care va re
prezenta un moment important 
pentru viața politică din Româ
nia, va trebui pregătit cu maximă 
atenție și responsabilitate, fără 
a se încerca a-1 politiza. Acestea 
ar fi doar câteva din realizările 
Parlamentului Romanici în pla
nul relațiilor cu Uniunea 
Interparlamentară, la care par
lamentarii creștin-democrați au 
contribuit în mod substanțial, 
prin atitudinea lor moderată, rea
listă, dar și critică. Atitudine pe 
care o vw menține și în conți- 
nuji c.

Vicepreședinte al Grupului 
Interparlamcntn* Roman, 

Senator Tiberlu VLADIST.AV

Cuvioasa
Paraschiva

(Urmare din padina 1)

Prln vedenie 1 s-a descoperit 
de Dumnezeu să se întoarcă în 
locurile natala pentru că acolo 
avea să moară.

După ce vizitează toate locurile 
natale, moare și este îngropată 
de niște corăbieri la marginea 
mării. În chip miraculos, Dum
nezeu descoperă sfintele ei ose
minte astfel :

Era un pustnic ce trăia aproa
pe de locul unde fusese îngropată 
Cuvioasa Paraschiva și s-a în
tâmplat ca lângă acel pustnic să 
moară un corăbier. scoțându-1 
apele mării la mal, putrezise și 
mirosea îngrozitor. Atunci pust
nicul a pus niște oameni să sape 
o groapă ca să bage trupul acelui 
corăbier mort în pământ să nu 
mai miroase. Și, o minune !

In timp ce săpau groapa au 
dat de trupul Cuvioasei Paras
chiva care era neputrezit și mi
rosea foarte frumos, a mireasmă 
dumnezeiască. Dar, acei oamenî 
care săpau groapa nu și-au dat 
scama do acest fapt minunat și 
au aruncat alături de moaștele 
Sfintei Paraschiva trupul coră- 
bierului și acoperindu-1 cu pă
mânt s-au dus acasă.

Intr-o noapte unul din acei 
oameni, anume Gheorghe, fiind 
iubitor de Ihistos, pe când se 
ruga lui Dumnezeu în casa sa, 
a adormit și a văzut în vedenie 
o împărăteasă șezând pe scaun 
luminat șl mulțime de ostași 
stând împrejurul ei. Unul din 
acei ostași, luându-1 de mână, l-a 
ridicat de jos și î-a zis: „Gheor
ghe. pentru ce ați trecut cu ve
derea trupul Cuvioasei Paraschi
va și ați îngropat la un loe cu 
dânsul șl trupul cel necurat și 
stricat ? Deci, scoateți-1 din 
groapă Și-l puneți Ja un loc ales 
că a voit Dumnezeu să proslă
vească pe roaba Sa pe pământ". 
Asemenea și acea împărăteasă în 
veșminte luminato i-a zis: „De
grabă să scoateți moaștele mele 
la un loc însemnat să le puneți, 
pentru că și cu am fost ca voi 
și patria mea este Epivatul".

A doua zj au spus la oameni 
acea vedenie alergând toți cu 
lumânări la moaștele Sfintei Pa
raschiva, pe care le-au scos din 
mormânt și le-au așezat în bise
rica Eplvatului.

Credincioșii] împărat romano- 
bulgar, loan Asan, auzind de 
minunile ce se făceau la moaș
tele Cuvioasei Paraschiva le a- 
duce în orașul Târnovo.

Sultanul Baiazid, după ce cu
cerește o parte din Imperiul Bi
zantin, dăruiește moaștele Sfintei 
Paraschiva domnitorului Țării 
Românești, Mircea cel Bătrân, în 
2393. Dar, aici nu stau decât trei 
ani. căci după luptele de la Ni- 
copole, 1396, turcii iau sfintele 
moaște, dăruindu-le cnczinei An- 
gbelina, oare le-a dus la Belgrad 
și au stat aici 124 ani, 1396—1520, 
când sultanul Soliman le stră
mută la Constantinoțjol. Sfintele 
moaște sunt răscumpărate apoi 
de la turci dc Patriarhia de Con- 
stantinopol, unde stau 120 ani.

Ln 2639, domnitorul Moldovei, 
Vasile Dupu, terminând de zidit 
biserica Sfinții Trei Ierarhi din 
Iași, dorea să împodobească bi
serica cu moaștele unui sfânt 
renumit. Patriarhia de Constan- 
tinopo) avea mari datorii către 
sultan, neavând de unde plăti, 
acceptă să dăruiască moaștele 
Sfinjgl Paraschiva lui Vasile 
Lupu în schimbul a trei sint« de 
pungi dc galbeni, datoria către 
turci.

La 13 iunie 1611, moaștele Sfin
tei Paraschiva sunt a^iise în 
biserica Sfinții Trei Ierarhi din 
Iași șl, de atunci, s-a hotărât ca 
în fiecare an, la 14 octombrie, 
să se prăznuiască.

Timp de 250 ani, până la 1888, 
au rămas în blnerica Sfinților 
Trei Ierarhi, iar de la acea dată 
au fost mutate în Catedrala Mi
tropolitană, uncie se află șl as
tăzi.

■Moaștele Sfintei Paraschiva, 
fiind In țara noastră, avem o 
mare binecuvântare de la Dum
nezeu.

HOROSCOP
BALANȚA — CÂINELE

Gel mai indicat pentru azi est® 
să vă dedicați ziua întâlnirilor ți 
discuțiilor amicale.

SCORPION — MISTREȚ
Natura dv. sociabilă se va facă 

simțită azi cu prisosință, mal 
ales !ntr-un cerc de relații prie'- 
tenești.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Pe plan sentimental, treceți 

prinfr-o situație complicată și 
confuză.

CAPRICORN — BOU
Azi sunteți tentați de a alerga 

după doi iepuri deodată. Dar a- 
tenție... 1

VĂRSĂTOR — TIGRU
Plin activitatea pe care vreți 

să o dezvoltați azi, deveniți „mo
torul" anturajului dv.

PEȘTI - «EPURE
Datorită influcrțabililății dv„ 

azi sunteți mai mult sau mal 
puțin dependenți de inițiativele 
partenerului.

BERBEC — DRAGON
Feriți-vă de greșeli 1 în spatele 

dv. sunt mnlți care dc-abia aș. 
teaptă să căleați pe bec I

TAUR — ȘARPE
Dialogurile și contacli le pe 

care încercați sâ le promovați nu 
vor da rezultatele scontate.

GEMENI — CAL
Azi vă „scâlciați" într-un c'li* 

mat de armonie și bunăvoință.
RAC - OAIE

Treceți printr-o perioadă fn 
care ați putea fi criticați sau a- 
gresați. Iată de ce e bine să ob* 
servați atent tot ce mișcă ln țt> 
rul dumneavoastră.

LEU — MAIMUȚA
Dispuneți de o energie sporită, 

pe caic însă, riscați să o consu
mați fără rezultat „

FECIOARA - COCOȘUL
Sănătatea dv. este în impas. 

Totuși puteți trece si pi ste acest 
hop.

• ....... • •••«
PROGRAMUL- 

TV.
JOI, 11 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Sfânta guvioasa Paruschâ» 

va.
12,00 Film serial,
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități.
14.10 TVR lași. . _
15,00 TVR Cluj-Napoca. “
16,00 Legea ne dă -dreptate! Si 

ce dacă ?l
16,20 Gronografil,
16.45 Actualități.
17,00 Repere transilvane.
17.30 Repere moldave.
18,00 Față-n față,
19,00 Sulfura ln hune.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 Publicitate.
20.45 Studioul cconomio.
21.15 Film serial. Dai las.
22.10 Publicitate.
22.15 Alfa șl Omega
23.15 Actualități.
23,35 Meridianelo dansului.
0,30 închiderea programului.

DAGS TV
JOI, 14 OCTOMBRIE

— ora 19,00 — Condamnata — 
acțiune >,

ora 20,20 — JV-vk.ln presei 
«Zori noi*

ora 20,30 — Rudele cele mat 
apropiate —- acțiune

ora 22,00 — Misiune secretă 
Ninja — supcracțlune — Srt< 
marțiale •



JOI, 14 OCTOMBRIE 1993 Z OB1 SOI 3

o
c dl c■ ■■

o

O u o
o
c

Eseu pe veccti

Omul

Orice persoană care deține o funcție de răs
pundere în Valea Jiului și care știe să pună 
virgula între subiect șl predicat, cunoaște lo
curile ideale pentru organizarea conferințelor 
de presă: fundul „Tâului fără fund" sau hăul 
„Peșterii Dracului*.

Bucureștcnii cei maj mintoși folosesc cu acc- 
Toate 

aici 
soi

leași rezultate Hotelul Intercontinental, 
conferințele care se respectă se trezesc 
ude, adică se sfârșesc cu un coctal] — un 
de pileală zdravănă — prilej pentru ca ziariștii 
să-.și luxeze fălcile.

Setos ca o cămilă, un confrate a simțit, la un 
moment dat. că este supus unei formidabile pre
siuni Interne. Fiind prin definiție un calic 
un coate-goale, ziaristul n-a avut la el 200 
lei ca să achite taxa de folosire a closetului.

Geaba și-a folosit fața palidă toată puterea de 
convingere pentru a îndupleca forța brută de 
la intrare să-l lase să se ușureze. Homanca n-a 
lă it din preț in ruptul capului ; era o 
comcrc.ulă serioasă.

Omul a fost nevoit să coboare din
Intercontinentalului pentru a se pute.i 
stiămoșește, cu picioarele pe pământ, 
gang murdar. .Of '

societate

tăriilc
u.șura 

intr-un

fmerin la mecaga

împuțește Socul
De ce F K L. și nu C.K.T. ? Pentru că adevărul c >te foarte rar 

pur și niciodată simplu. Inchipuiți-vă un candidat la o funcție în 
stai (iau de stat, ma rog), care ;u fj venit cu lozinca : „Votați-ma 
pe mine că, după aia, știu eu ce fac 1". Cine s-ar fi uitat la el ? 
Electoratul, contribuabilul, trebuie păcălit. Aceasta este cheia suc
cesului celor care, în campania electorală, au mâncat ciuperci, iar 
după ce s-aa văzut aleși au iâcut un produs care, „deși maron. nu-i 
cernoziom* (iertați-mă, îmi scapă cuvântul)... Acestora, șl celor 
care vor mai călca pc urmele lor, le oferim această pagină. Ca 
cadou. Dacă nu le-o place, n-avem ce le face. Și-au făcut-o cu mâna 
lor ți chiar dacă nu se vede, miroase. Cine se simte să reclame în 
scris, ta redacție ! Și să nu mai facă I

BUD1IA JR.

V'
teliwa

(„Om simit mmk din ce-â 
omenesc sau am*e străin”

Românul sc descurcă și

Fără hârtie
■ După aceea, bea o cafea cu un dolar SL A

Mulți călători au obiceiul ca, înainte de a 
p.ișî in avion, să treaca pe la grupurile sociale.

Otopeni, ca și pe marile aeroporturi, c Ja 
fel. La Bruxelles, compania „Sabena* oferă 
pasagerilor săi, înainte ele decolare, manie 
ziare ale lumii, o cafea, o bere Stclla Artois, un 
suc, o cocă, ba chiar și o mică atențip. Ele intră 
în pieti.il biletului de călătorie. La Otopeni e 
altfel. Compania Tarom nu pune la dispoziția 
fidelilor săi clienți nici măcar hârtie igienică. 
Ca WC-urile românești nu găsești nici o instala
ție sanitară care să funcționeze. Nu este nici

Pentru o istanbulâ

b-a tăcut
a încasat o
în pofida

valea!A

4 
!F.K.L I

Argument (moale)
— Mântico, vreau și eu ce

papă nenea '

Nenea papa caca ?...

igienica
săpun, nu sunt nici prosoape. Poeții numesc 
Otopcni-ul poar ta albastră a țăni. Metafora e 
în consens deplin cu situația de la WC. După ce 
românu) sc descurcă după cum îl taie capul, 
el poate trece alături, la un bar. Acolo se în
tâlnește cu oameni din lumea largă. Se așeaz.ă 
la masă și poate bea o cafea. Ea costă un dolar. 
Asta le face să-i mai dai, încă o dată dreptate, 
amicului Bulă. Potrivit domniei-salc în America 
și in România e la fel. Cu dolari cumperi or ice.

OTTO T’ENY’S MAN

un 
Lu- 
cu 
zi

unde

Ce faci Costică?
Sc află încă în libertate 

fel de cetățean al orașului 
peni, cu vărsa îndoielnică și 
un obicei ciudat: în fiecare 
trece prin toate locurile
se vinde înghețată, dar nu pentru 
a sc îndulci, ci pentru a se „ră
cori*, dând cu palma peste dina- 
poia ispititoare a câte unei nevi
novate Lvtuțe. Nu știm de ce 
și-a aies tocmai această bucățică, 
însă, dacă-i place intr-adevăr, îl 
putem informa că Asociația fete
lor „atinse* a decis, cu unanimi
tate de voturi, să i-o dea s-o și 
gu-te.

CECU PERJE

LOC DE DAT CL BUDA .
Rugăm cititorii noștri fideli ' 

sa nc scrie ducă le a plăcut,
_ J a- i 

i rămas,’ 
' material pentru încă o pagină. 1 
\ Mulțumim pentru înțelegere, i

1
l*1 „ ...___
( caz în care vom reveni cu 
i mănunte, întrucât ne-a r”

CACAO CU
LAPTE

■ A dat o dată și
Vasile Topor este, 

numelui, un tip eminamente paș
nic și agrarian. De la pasiunea 
pentru agricultură șl uite produ
se dacice i s-a tras șl ultima 
(.operăm) pățanie, care l-a adus 
în pragul spitalizării și mai mult 
decât atât.

După ce s-a cinstit dintr-un 
recipient p&ntccos, până la ultv 
ma picătură, cu un nou prieten, 
Vusiie, în Jo’o s-o ia spre casa 
lui, a pus ochii — încercând a- 
poi ți cu mânn — pe o blondină 
cu mutră de istanbulă, ce-ți toi 
făcea de lucru prin preajma lor.
BiiBimiitnivmiif ii tiiiimiii

Despre oamenii care au noroo în afaceri, fa
milie, la serviciu, la jocurile de noroc. în a o 
lenta pe „Doamna cu coasa" etc, sc spune că au 
mâncau, mare când au fost mici. O altă idee 
preconcepută, legată de subiect se referă la e 
călca — involuntar, d< sigur — în acel firesc 
produs fiziologic, căruia i se mai spune, funcție 
de regiune și nivel de pregătire : rahat, balegă, 
cmpercuță, dânsul, chiar fecale șl în multe, multe 
alte feluri. Culmea este că, și atunci când, dim
potrivă, norocul ocolește personajul, este invocat, 
adesea, același „matei ial". Do exemplu : un ce
tățean se prezintă la biroul urmi funcționar pen
tru a fi lămurit cum este cu privatizarea. La 
Ieșire, întrebat fiind, va răspunde: „n-atn făcut 
ntci un... rahat I*. Un artist, a cărtij operă s-a 
dovedit a fi un fiasco, va declara: „M-nm făcut 
de fecale I", Ce dovadă că suntem Originali

de cacao
de opt ori — ca la C'aritas
Acuma noi nu știm dacă ci nu 
i-ar fi plăcut, însă Întâmplarea u 
făcut ca noui prieten ai lui Va- 
sile să fie însuți masculul obiș
nuit și gelos al femelei 
natc.

Schimbul dc replici a 
scurt, dar convingător, 
a dat, apoi a huit... până 
pat pe el. Gând a venit 
tă-sa, treaba se împuțise de-a 
binclca. Se adunase lumea ca la 
urs. Atât a mai putut higâitna, 
biata de ea : „Vasilc, tc făcuși 
iar de cacao l“.

CA CA RIT AS

hnprici-

fost 
Vasilc 

s-a scă- 
nevas-

W.C.-ul 1 ARA FRONTIERE
W.C, «= toaletă, closet, latrină, vespasiană, privată ; popular 

— umblătoare ; regionalism — buda; franceză — cabinet d’aisnnce; 
turcește — tuvalet; rusește — z.anirnatbea tualetom; maghiar<> — 
vece.

Ave(i rahat?
.Sondaj de opinie. Ihzullat cu

tremurător. Cei sondați au răs
puns : (mulțumiți) „Avem dom
nule 1"; (triști) „Nu-1 mai 
vcm“. (indignați) „Nu-1 mai 
ncm", (plini de speranță) , 
putea să ne nrai vină*.

a-
I ți-

ar

NA, S’AI

”01.1 LINGĂU

SCURT ISTORIC
Anu] apariției : necunoscut, d.if 

și prea puțin Important. <
Motivul apariției ; colorare* 

laptelui într-o nuanță apetis.-intS.
Pentru cei ce doresc nă-șj pre* 

pare alimentul aminti», RETETdi 
SECOLULUI :

F.iZ 'rost de niște lapte DacJ . 
ați t, ficrbeți-1 I Dacă e stri» 
cat, așteptați pună săptămâna 
viitoare, când trrnicază rețeta i 
zămătișe cu cacao.

Dacă nu e stricat, cnimpăn 
bine înainte de a continua peMț 
pararea rețetei. f<

Primo : cacao, dacă nu e prO» 
hibită, e scumpă sau veche.

Secundo : c^ zahărul e și 
și. Chiar dacă-1 mai găsesti, 
ici pc colo, ți se amărăște 
ftelul când vezi cât costă și 
de repede se termină. Dț» 
recomandăm : 
care s-a dovedit bun dtrpă 
bere următoarele i 
după gust și posibilități, o năsM’i 
lină, două, puțină țuică, coca-ecJ* 
sau un deget de whisky. în cel 
mai rău caz, puneți orice vă 
soseste prin casă. Rezultatul va* 
fi sigur : GACAO CU LAPTB f ,

ÎMBUCA TA nu Ji

.‘i 
irtaî 

Pa 
su
nat 

a< cea, i 
puneți în laptele , 

licp-1 
ingrediente n 
ităti. o nxistel

i

I

I

»— 
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W

H
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— măcar în ocesl domeniu — iată cum reacțio
nează un american care a dat ctiix într-o ata- 
c< re : „slut |“. Un francez cu ghinion la femei 
va exclama: „merde I". Ntamțul, dând peste o 
berc de proastă calitate zice ; ^SCHEISSE I*. 
Britanicul, împiejficându-se în umbrelă, spune : 
„bunciim I" sau „rot l“. Un italian ce era căt pc 
ce să fie culcat de o mușină va înșira o sumede
nie de blesteme din care nu va lipsi „ma 
cacare...*. Revenind l.i călcatul în „ciujierckițc* 
și norocul adus de această neatenție. Ghinioniș
tilor li se iccomandfl colțurile blocurilor mai 
dosnice, boscheții, diversele șanțuri gropi, gă
rile, staționarele de autobuze, «mele întreprinderi 
și instituții etc. Mult mai puțin spațiu mi-ar 
l»a să scriu despre locurile unde nu s-ar putea 
călca pc „dânsul*.

LIMBA DE LEMN

Un rahat sub microscop
In primele 9 luni ale anului in cur(s), singurul chimist 

laboratorului de bacteriologic din Petroșani a analista» atent 
mai puțin de 17 396 culturi de... rahat Din întreaga Vaie a Jiulu 
Analiză ce s-a efectuat prin examenul coprologic (Coprologie 
totalitatea cunoștințelor și mctixlclor de investigație privind 
murea, titnzitul și eliminarea materialelor fecale în condiții 
marc și patologice, precum și compoziția chimică și bacteriologic 
a acestora), .Și ce credeți că a văzut specialistul nostru, analizări 
cclo B 623 ele probe periodice, cele 840 cntcrocolitc și cele 
contagioase? Vă spunem noi. Un raliat I

aX

I

KAK TUS

După o săptămână de chinuri, cuprins, pc neașteptate,

de o mare ușurare, a exclamat .

Totul Bbiiiî, deși m-am scăpat pe mine1. ’»
i»

Constipația ii tăcuse Imi ta i 
-loba. Dintre toate plăcerile lu
mești. lși doi ca c(1 ai doare doar 
una : să poată merge deoio iiii.n; 
însuși președintele <i cicpl.i. .i 
za tarii badip.it zi. Ei n avea din 
ăștia, ci doar niște ciocotaxuri 
pe care și le uimim* t ra cu în
credere in Viitor spre .eiji des
chide haierile imiții. Înghițire 
o grămada, in iit o i.ip.r.e în spe- 
n«’(i pc muiere-sa. Cu toa.e

astea, burdihanul refuza să*! 
di a di untul. Dup.; zale ți nopți 
de chinuri, a si nul el, aș.i, In- 
tr i iltmineața când C sonu.ul 
mm dulce, prezența a ceva moa
le pe punlmomi «t. jnj.iina. Când 
a constatat ci, int.f uJcv.ir, mi
nune.i s-a reali/ ■> a nu visase, 
a e. clamat ușura i propriu) : 
„lotul e bine, deși uram scățial 
l'e minei !“. ,

CEVA MIC .)l MOALE

pieti.il
badip.it
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lansarb tic oisc
în această săptămână, aprecia

tul interpret de muzică ușoară, 
Cătălin Crișan, se va afla din 
nou in Valea Jiului. Motivul pre
zenței sale ate două direcții: par
ticiparea la ediția din acest an 
a Festivalului „Cântecul adâncu
lui” și lansarea noului său disc 
ce poartă titlul de „Dialog”. Ac
țiunea de lansare a discului se 
va derula în mai multe localități 
ale Văii Jiului. Dar acest pro
gram Ii veți afla urmărind zil
nic ziarul nostru, care alături de 
firma General Corn Trust Inc 
Petrila (patron dl. Mihai Prisă- 
cariu) ca principăl sponsor este 
implicat în organizarea manifes
tărilor. (Gh. C.)

implicațiile deturnării avionului Companiei Aeroiioi
Trei iiuiuvin, bânuiți că se 

află în legătură sau aparțin unor 
grupări fundamentaliste ce spri
jină pe azeri, au deturnat un 
avion de tip TU—134 al compa
niei ruse AeroPot. Incidentul a 
fost descris pe larg, cu numeroase 
amănunte, de presă și audiovizual, 
atât în Rusia cât și afară. Dacă 
actul în sine este semnificativ 
pentru felui de acțiune al unor 
grupuri extremiste, apare însă 
și un alt aspect — felul în care 
compania rusă își desfășoară ac
tivitatea. Este vorba. In esență, 
de nivelul redus de securitate pe 
care îl asigură „Aeroflot” după 
destrămarea URSS-ului și, practic, 
după dezmembrarea fostei com

panii sovietice. Dacă la Moscova, 
pentru cursele internaționale, se 
asigură un control potrivit unor 
norme care se apropie cât de 
cât de cele internaționale, în 
schimb, în alte orașe este o 
adevărată dezordine, afirmă, sub 
acoperirea anonimatului, un func
ționar al unei firme aeriene străi
ne, care are reprezentanță în 
capitala rusă.

Majoritatea aeroporturilor nu 
au asigurate măsuri elementare 

— astfel la Domodiedovo, lângă 
Moscova, de unde pleacă majo
ritatea curselor spre Asia Cen
trală și Extremul Orient, accesul 
pe pistă este ca și liber pentru 

public, indiferent dacă cineva are 
sau nu carte de îmbarcare. De
seori, pasagerii se plimbă nestin
gheriți pe pistă, uneori, pentru 
că nu mai există autobuzele de 
transbordare din lipsă de com
bustibil, sau pur și simplu trans
portul este suspendat din motive 
bugetare, pasagerii sunt nevoiți 
să se plimbe de colo până colo 
pentru a ajunge la avionul de 
care au nevoie.

A dispărut, practic, orice au
toritate centrală în materie de 
zboruri. Astfel, se poate decola 
fără aprobare sau să fii blocat 
înainte de aterizare și să ți se 
ceară o „recompensă” de către 

responsabilii aeroportului local 
pentru a se permite aterizarea 
sau reaprovizionarea cu combus
tibil.

La aeroportul moscovit Sere- 
metievo-2, personalul care răs
punde de securitate își ocupă 
timpul și își cheltuie energia a- 
jutând echipele mobile de vameși 
în confiscarea cutiilor cu caviar, 
activitate cu atât maț rentabilă, 
cu cât confiscările se fac fără 
nici un fel de chitanță.

In ce privește îmbarcarea, chiar 
și fără bilet, nici o problemă; 
responsabilul occidental mențio
nat mai sus afirmă că pentru 
câțiva dolari poți să iei la bord 
orice, inclusiv arme și explozibili.

MO PUBLICITATE
Maana mmbm «=i

iim iv
angajează tineri electricieni, vârsta 20—25 ani, pen

AN IV F.ltSARE

CU OCAZIA aniversării a 3 
anișori, părinții, bunicii și mă
tușa urează iubitului lor Mihăiță 
Bula, sănătale. mult noroc și 
,Lj mulți ani !”. (0126172)

V4NZARI Ct MPARARI

VÂND microbuz Diesel Înma
triculat și Renault 14. neînmatri
culat — 900 mărci. Petroșani, 
Pomilor, 5 (vizavi IUM). (0126163)

VÂND apartament 2 camere, 
tn Petrila, 8 Martie, bloc 19, etaj 
5, ap. 22. (0126117)

VÂND apartament 2 camere. 
Deva, Minerului, etaj 1 gaze, 
teiefon, balcon închis. Relații : 
telefon 617461 (Deva), 541265 
(Petroșani). Preț negociabil 
(0136093)

VÂND televizoare color, str. 
Doinei, nr. 5 (vizavi IUM Petro
șani). (0126138)

VÂND rulotă nouă și cuptor 
cu microunde sigilat. Telefon 
541528, 543282. (0126030)

VÂND remorcă descoperită, < 
tone. Relații : telefon 545125 
(0126128)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
bl. 97/39 (lângă Primărie), orele 
46—19. (0126127)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, str. Republicii, bl. 97, 
*c 1. ap. 37. Duman — după 
ora 12. (0126159)

V„ND urgent Dacia 1300, fa
bricație 1974, stare excepțională, 
preț convenabil. Petroșani tele
fon 542802. zilnic între orele 
16—20. (0126158)

VÂND Dacia 1100, stare 
Lupeni, T. Vladimiresi-u. 
ap 16. (0126168)

VÂND Dacia 1300, 
• 4:>179, după ora 17.

bună, 
bl. 80,

telefon

LII VERS B

telefon 544935, orele 16—18 
(0126176)

OFERTE SERVICIU

ANGAJEZ ospătar. Relații : 
Vulcan, telefon 570526, după ora 
17. (0126174)

FIRMA, angajez fete tinere 
pentru meseria de barman. Re
lații : telefon 541528, 543282.
(0126104)

ANGAJEZ urgent zidari și in
stalatori. Telefon 545896, după 
ora 20. (0126175)

INCHIRIERI

CĂUTĂM pentru închiriere 
apartament sau garsonieră nemo
bilate, zona Hermes, Dimitrov. 
Șerpărie. Telefon 542621. (0126166)

DECESE

COLEGII ți elevii de la Liceul de informatică sunt alături de 
d-na prof. Ana Șcrban in imensa pierdere și durere pricinuită de 
trecerea in eternitate a scumpei sale mame.

Sincere condoleanțe. (0126165)

SOȚIA Elena, fiul Costcl, nora Ana-Elcna și nepoții Sorin $i 
Dănuț anunță cu durere in suflet, trecerea în eternitate a celui 
care a fost

NEGI LESIL VASII.E (67 ani)

Odilinească-se in pace! (012161)

CU DURERE iii suflet, anunțăm trecerea în eternitate a celui 
care a fost

NEGULESCU V ASII.E (67 ani)

Familia Ciobanii: Ilie — ginere, Angelica — fiica. Cătălin și 
Alin — nepoți.

înhumarea va avea loc joi, II octombrie 1993, ora 11. (0126161)

COMEMORARE

SOȚIA Maria, fiica I’clicia, anunță cu aceeași tristețe că au 
trecut 5 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna iubitul nostru 

PU. adj. (r) CIUBOTARU CONSTANTIN
Vu rămâne mereu în inimile noastre. (012162)

PIERDERI

PIERDUT carnet de sănătate 
pc numele Chiorean Margareta, 
eliberat de Circa 3 Petroșani. II 
declar nul. (0126173)

PIERDUT permis intrare bi
bliotecă nr. 2558. eliberat de 
UT Petroșani. îi declar nul.
(0126153)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Valache Adrian, eli
berată de EM Livezeni. O declar 
nulă. (0126171

PIERDUT legitimație bibliote
că pe numele Călugăru Florin 
Mihai, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0126156)

tru montări cablu TV.

Primește înscrieri în zona Petroșani Nord pentru ra
cordări la televiziunea prin cablu. Taxa — 40 000 lei, plă- 
tibilă în patru rate. Relații la telefon 545014, orele 10—17.

!

RAGCL Vulcan
ANGAJEAZA

direct sau prin transfer

— șofer

Încadrarea se face conform legislației in vigoare.

Informații suplimentare la telefon 570114.

Asociațiile de locatari din orașul Lupeni
— Anunță pc toți locatarii că datorită majorărilor do prețuri 

la serviciile do gospodărie comunală, inccpând cu data de 1 no
iembrie 1993, iondul de rulment pentru acoperirea acestor cheltu
ieli se stabilește:

— apari, cu 1 cameră —- 6500 lei/an; a part, cu 2 camere — 
12500 lei/an; apart. cu 3 camero — 16500 lei/an; apart. cu 4 ca
mere — 20000 lei/an.

I’entru executarea lucrărilor do întreținere și reparare n păr
ților coinuno a imobilului, se constituie un fond special, distinct 
față de fondul de rulment in sumă de 500 lci/familie lunar.

Asociațiile do locatari roagă pe toți debitorii să se prezinte 
la sediul asociațiilor în vederea achitării taxelor comunale și de 
întreținere p. ntru a puica achita la rândul lor pc furnizorii de 
energic termică șl prestări do servicii. (0126155)

SC TRANSOR anunțti 
țarea unei curse rapide 
pe ru.a Petroșani — Cluj 
tur, cu plecare ora 
cere ora 21.

Plecarea, înscrieri și 
ții: Petroșani, cabană 
(spatele Casei de cultură), 
i—22.

Prima cursă — sâmbătă, 
Octombrie, ora 5. (0126167)

â,

mliin- 
zilnice 
și re- 
întoar-

informa- 
patinoar. 

, orele

1G

CERERI SERVICIU

POSESOR al permisului 
conducere categorii!'- B, C, D, 
caut oferte serviciu. Relații,

do 
E, 
la

AU I RECUT 6 săptămâni de tristețe și dor dc cânii ti plecat 
pe drumul fără întoarcere printr-un tragic accident îubilul nostru 
-oț și tată

IJOTH TIBERIU (32 .mi)

Nu Ic vom uita niciodată! Mclinda, Andrei și Alexandru. 
(0126169)

S-AU SCURS 6 săptămâni de când a plecat dintre noi iubitul 
nostru ginere și cumnat

BOȚII TIBERIU

Iți vom pj fia veșnică amin lirei Caro]a 6j Ciprian. (0126170)

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. 1 20/621/1991.

Cont virament; 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director: MIRCEA BU.IORESCU
Director executiv; ing. Alexandro 

BOGDAN

7

egida

S.C. Electro - Star SRL
Petroșani, str. Avram lăncii, nr. 8, telefon 515632, vinde

■ TV color Goldstar, Mcgavlsion, NEI
■ Instalații recepție satelit
■ Garanție, service postgaranție, montaj. (0126121)
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Ștefan CIMPOI
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Emilia ACHIREI 
Viorica FIRȚULESCU


