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Privind numirea în func|ia 
de prefect al județului Hunedoara

In temeiul Legii tir. 5/1990, privind aclministr i- 
rea județelor, munieipiilor, orașelor și comunelor piuă 
la organizarea dt. alegeri locale, primul ministru ho
tărăște :

ARTICOL I MC. Domnul Bogdan Bujor IM i hai 
se numește in funcția de prefect al județului Hune
doara.

Prim miniștrii
PI I RE ROM \N

Bucu rești,
27 iulie 1990

Paradoxul I. M. Valea de Brazi (III)
Efortul creator — premisă 
hotăritoare a redresării

„Pulsul pieței" intr-o societate ullrstensionată

Ce se poate intimpla cu 
mina Valea de Brazi? Dă 
faliment sau trece pe in
vestiții

Cn răspuns a fost dat. 
In numărul trecut al ziaru
lui, de directorul tehnic al 
minei, domnul irig. Liviu 

’ITorea: „Trebuie făcut ce
ea ce nu s-a fa^ut la tim-
pul potrivit: deschiderea
minei în conformitate cu

Pîine și locații
In ■ azui pimii noa-tre de toate zilele, lucrurile 

.int dep.ole dc a fi rezolvate. ITibri ile ■e afla în 
fața unor problem;- pentru care c iuta soluții. Re
țeaua corner ială de desfacere trece printr-o etapa 
de transformai • Iată < ., pe lingă a ' >i. intra in 
cabuie și alt aspect. In gaia Baibăteni stau de a- 
pro.ximativ 10 zda, 12 vagoane cu grîu. 1 abrica asi
gură descărcat ca in ritmul de un vagon pe zi. Puțin. 
Și nu numa ati' Costisitor. Pentru că se plătesc lo
cații pe v goanele imobilizate atita timp. In jur d - 
50 000 Iei oină acum.

Griul .tă în gară, iar noi, la > ioduri, așteptăm. 
Vine piinea, nu vine ? (Paul NICTLESCU)

Să făinii cu $*ura căscată !
Cite mai V' dt m, .'Ude 

omul in v ița... ( mai e- 
Jocveet r- mplu d; demo
crație ir oft in’1 să l-am 
auz t dc. -i mi- m fă
cut ci o cu mii i stingă.

Ti, lumea 'U ijo„;.ă
m. i ■ • la denii t cintl 
dor mi Mai zilele
t>■ • u: Ia r.ibir, "ui medi-

•

Păstrăvii 
Da-ă Înainte de Revoluție sloganul mobilizator 

„nici o ma â far . pește” încerca să arate cam ce 
însemna, in viziunea unor capete „luminate", ali
mentația științifica, după acest eveniment, n.meni 
nu i mai gîndit la peste. Dar nu despre peștele o- 
ceanic ne-am propus .ă scriem in acest articol ci 
despre o specie indigena — pa-ti.îvul. Ciți dintre dv. 
l-ați avut, măcar o da*ă in an, de sărbători, la masa?

In vecinătatea stației de tratare a apei de la 
Jieț se află o... păărăvărie, al cărei scop este — 
dacă n° luăm după IGCL Petroșani — să asigure 
„ni .taț le de protocol" și consumul pentru „zile 
festive"...

Nu e ușor ă ifli am.munte despre numita in
vestiție. In primul rind, pentru că bazinele se află 
la o d.stanța apreciabilă de orașul Petroșani și de 
traseele regulate ale mijloacelor de transport în co
mun. Dacă totuși vă încumetați să faceți drumul, 
veți da cu ochii de ceea ce „întreprinzătorii" au 
pus la vedere: gardul opac din tablă — păstrăvii fac 
alergic la priviri indiscrete sau, cine știe, o fi se
cret de stat ? Ceea ce se știe sigur e faptul că res- 
pec’iva crescătorie — n-avem alt termen la înd'mină 
— preia din apa necesară consumului populației, 
printr-o conductă cu diametrul de 200 mm. plasată 
sub nivelul bazinului de decantare — închipui ti-vă 
presiunea • — permanent plină, apă curată, după 
care tot plingem, de multă vreme și degeaba. Se 
ma, știe că acolo sint plasați și plătiți 7 oameni, care 
se ocupă de bunul mers al... treburilor. Care tie-

Șt. CIMPOI

(Continuare In pag. ■ 3-a) •ă

ccrințclc elementare ale 
tehnicii miniere. Soluția 
este, deci, intensificarea 
lucrărilor de investiții pen
tru finalizarea obiective
lor principale, abandonate 
în goana după... cărbune cu 
orice preț în cursul anilor 
trecuți. Trebuie făcut ceea
ce e necesar ca mjfia 
producă normal.

i
i

.'■ului Viitor Băduli u a 
sosit un p:..ienl care tră- 
sete la măsea. Scaunul fi
ind ocupat, pacientul afu
mat s-a farul foc supărat 
și s-a exprimat: Diți-mi
>ond.' a do ici lama?ii“. F. 
bună, nu '! Să rămii ru 
gura că ata ce m ii v dori 
creează democrația... (M II.) I

invizibili

21 cazuri de

O strategic a redresării 
este întru totul justificata, 
deoarece mina dispune de 
rczerve de cărbune. Iată 
de ce directorul tehnic 
ne-a vorbit cu optimism de 
perspectivele minei, deta
liind strategia redresării: se 
va concentra forța de mun
că necesară într-un nucleu 
puternic pentru 
realizarea obiectivelor
de investiții. Este vorba 
de vreo 400 de oami ni com- 
petenți, cu experiență, ca
pabili să finalizeze doar 
intr-un an lucrările de

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a’ 
____________________ I

ffi!

,. Xinharcațiuidl.’" sini 
pregătite pentru marca 
expediție

J oto: Sorin OPRI. \

3*S

(( ontiniiarc în pag. a La)

Agenția „Rompres" a pri
mit spre difuzare, din 
partea Ministerului Sănă
tății, următorul comunicat:

Ca urmare a acțiunilor 
de depistare activă au fost 
înregistrate piuă astăzi 21 
cazuri du holeră confirma
te bacteriologic, după cum 
urincazîi: Județul Tulcc i — 
18 cazuri (I — Chilia Ve
che, 9 — M ihnnidia, 1 — 
Sulina, 4 — i'ulcea), jude- 
1

E normal ca, discutînd 
despre vaslui proces de 
restructurare clin Uniunea 
Sovietică, să poposim asu
pra unui aspect deloc ne
glijabil. Ce mănîncă popo
rul ? Ce-i oferă comerțul 
d< stat și ce găsește pe 
piaț i liberă ? In perioada 
șederii noastre în acest 
adevarat imperiu am avut 
prilejul ca, împinși de cu
riozitate prof< ională, sii 
cptreierăm magazine de tot 
lelul și piețe agroalimcn- 
tare. Nu-i mai rău ca 1 i 
noi (asta se poate întimpla, 
probabil, doar în țările' 
„continentului bolnav" — 
America Latina, în „lumea 
a treia"). De. i in Uniuni i 
Sovietică nu-i mai rău, dar 
ni.i cu mult m ii bine. Cel 
puțin la Moscova. In m i- 
gazinele de piine simți că 
s-a atins o „culme comit- 
n: tă", pc cale nici VI ■ Ii- 
mir Ilici n-a vis it-o. Sint 
cel puțin 10—12 feluri de 
piine, d.’ 1 i c a foarte alba 
(ex igerat de alba, am pu
tea spune), puia la cea
foarte ne igra (făcută din
secara, extraordinar do 
gustoasa și hrănitoare). 
Prețurile variază intre 25 
« 35 de copeici, ceea ce e 
m ii mult clocit derizoriu. 
D f ipt, in toate calculele 
pe care le-ani la ut, am 

îl -----------------------------------------

țul Galați — 2 cazuri (1 — 
Vameș, 1 — Tecuci), jude
țul Prahova — l caz (I —

La închiderea ediției

Ploiești). Persoana respec
tivă a contactat boala in 
Delta D mării Toți lioln.i- 
vii sint in alai a ori' âitii 
pei . .ol. 

luai in considerare silaiiul 
mediu de 200 de ruble, d"-.i 
există și salarii mai mici 
și pensii sub o sută do 
ruble. Sint și mai mari d ir 
și la ei, ca și la noi, m pu
ritatea celovecilor ru tră
iesc num ii din salai ii, ci 
se mai „invîrt" de cev i in

perestroikaț

văzută de 
aproape

însemnări de călătorie
(IU)

plus. Zeci <k feluri de unt 
(m.l există masă far . untl, 
brinzeturi, lapte praf sau 
la sticla, prepirate cui 
nare cu sau faia.cair ■, car
ne congelata ( i cozi de 
5—6 o im' ni), toate Ia pr.- 
țuri accesibile. Interpret i 
noastră, Eleonora Ciuma- 
kova, arc o familie forma
tă din p a t r u
persoane. Soțul cistiga 
lunar 220 de ruble, socrul 
are o pensie de 135 de ru
ble, iar e i nu luc rează d ir 
primește 35 de ruble pe

holeră confirmate
gestive să se aclres zc uni-Ministerul Sun a l ati > men

ține apelul si roaga |iopu- 
lația care folosește pentru

băut și nevoi men.'i|ore (gă- 
tiț, spăl 11 <ip.'i din I tun a e, 
să o fiarbă in | ir i'ab 1. iar 
in ''.'izul ap.ir li -i ■ •• lor mai 
mo 1 semne >1 luiliiliail Ui-

lună p 'iiti'.i îngrijirea fi
icei, Irim. în virstă d ■ 3
ani. Dacă mai „prinde" un 
grup-două de turiști ro
mâni, venitul nu liu al fa
miliei se apropie de 500 de 
ruble pe lună. Intri ținerea 
ap ii t amețitului cu două ca
mere (curent, telefon, taxe) 
ii costă Iun ii maximum 
15—20 ruble. Urina sâp- 
tăminală nu-i costă mai 
mult de 80 do ruble. Do ir 
cu o cond li'-, d pre care 
voi povesti in ii jos...

...Undeva pe lii'si bule
vardul Kuluzov (învingă
torul lui Napoleon, la Bo- 
rodino), bul.'V ir.l unde in- 
I l-lin bloc ob> priit, a lo
cuit Br.jm.'V (olii'X'iuri co
munisto...). am vizitat o pia
ța la Inne, mărturisesc'< ă 
am fo-t șocat, l’recup ți- e- 
rau tare șmecheri, a Iu ind 
cu oltenii noștri. Piața 
scumpa, e.x.i'jr .l dc scum
pa., c a to ita tocmeala 
noastră. O legătură de mă
rar costa pînă la 5 ruble, 
ceea ce eclnval; rză cu do
uă kilograme d? r irne 
de I i stat. M ii bine lipsă. . 
La fel de scumpe -int pă-

IVIircea Bl .lORESt U 

tăților sanit ire.
Rășpindirca acestei boli 

poate fi oprită prin res
pectarea norm dor eleni n- 
tare dc ig.ena [1,‘isona.a.

Comunicatul este sem
na’ de dr Ni-oiac Bald s- 
cu, dire torul daceți ’i me
ii nu pi.u.'n'.ve ciin Mi- 
n''’.s'iul bunătății.
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St iiiinbared la fața a comerțului

Aprditp;: tulul despre cumisiiiii
in- 

rr.ului de a pn- 
■t , . a’.e conicr- 
info mafiei of:-’ 

iz.î industria 
l-i'-crtat r.i ile- 
r'.ieuiarilor in 

iiirii prețu-
3 f.ll- 

ccmcr- 
de stat, 

te- 
ce 

In inten- 
adevărul, 
domnului 

dire tor

Num—o.r ipeluri tcie- 
fonicc și > ’ .sol i Sosite la 
redacție d .u glas îngrijora- 
rji populației f.ițâ de 
ten’.ia Gute:
Vat,... 
țui. I. ■ 
riale aiim- — 
zvonuri o . I 
piui i ,i par 
dom ii slab 
nloi i acreditat id-. 
să cii privatizatei 
țui ui. actualmente 
va d’KC a- gri «it la ■ : 
rta prețurilor, lucru 
n-ar f: de dorit, 
ția de a stabili 
n -am adresat 
Gheorghe Turna, 
al ICSA-AP Petroșani.

— Conform hotărir i Gu- 
vcr.ului, în unitățile care 
vor fi preluate de la stat, 
pe bază de comision sau 
mandat, se vor practica 
prețurile legale, deci cele 
cunoscute consumatorilor

— Ce înseamnă, de fapt, 
comision ?

— La valoarea activită
ții realizate se aplică o 
cotă procentuală de comi
sion, obținîndu-se comisio
nul brut. Din acesta se scad 
di- Ituielile — inclusiv cele 
legate dc activitatea de a- 
provizionare, pe care o des
fășoară, în continuare, în
treprinderea — și se obți- 
|»e comisionul net, care rn- 

mîne gestionarului, 
tă formă de comerț 
duce la o „cernere" a 
lorilor. Cine muncește 
tiștiga. Gestionarul c 
rest intcr< sat în creșterea

Aceas-
va

va- 
va 
di

.Ștefan CIMPOI

Povara din inimă

l oto: Sorin OPREA

era
25

Inaintc Scria pe firmă 

„Carne” și înăuntru era 

doar măcelarul. Acum 

e ți carne c și măcelar. 

Nu prea sînt clicnți... 
Cine zice că nu-i bine ?

Tv! tă in'ă mu'tc s'mnc de întrebare. Ia:
i.': din diferite aspecte negative intilnite in viața 
zi cu zi. Nu trebuie să fii filozof pentru a le deș
ii sursa. Sint generate, îndeosebi, de indolență 

ți nepăsare.
Domnul ingner pensionar M Sllvian din Petro

șani este unul dintre coi care privesc atent In jur. 
Im spune că a fost ,pur și simplu, rănit sufletește 
d" cele constatate. Nu insistă prea mult asupra tim
pul ii pierdut zadarnic în căutarea unui litru de ulei 
P ntru gătit sau a rației de zahăr. Deși, cred, 
îndreptățit s-o facă. Două zile la rînd, în 24 și 
iulie, a bătut drumurile pentru asta. Un ghimpe In 
in mă a ămțit atunri cînd s-a oprit, pentru a se o- 
d tini. In parcul din Piața Victoriei. Nu atlt la ve
derea băncilor deteriorate și a coșurilor pentru hlrtil 
r.i turnate, cît mai ales atunci cînd n observat sem
nul zv.Tti. ii dc-cmt
mv’rdic ciul 
gară, 
rti na. 
a adu-, 
t <t spi. 
In dos, 
f' mi <.. 
bir. I.ă 
poliția 
tini . 
duși a

cu vopsea neagră pe panoul 
■tinga pasarelei ce asigură accesul Spre 

\ crezut că | parc. S-a apropiat ți a văzut 
Era, intr-adevăr, acea cruce Imbîrligatu care 
omenirii numii necazuri. S-irbit, s-a îndrep- 

pi.iț.i agroalimentar'i. Aici, o altă surpriză 
lingă depozitul de ambalaje, un bărbat ți o 
tuciurii, la culoare, vindeau pachete cu za- 
d„ Ifti kg. Clicnți erau. A vrut să nnunțe 
N-a ajuns bine la scările de beton că vlnză- 

ambiilanți --.-iu îmbarcat Intr-un „ARO" și 
au fo-.t S-a lîvit păgubaș și a venit In redacție.

S-a simțit puțin mal ușurat după ce mi-a isto
risit cele văzute. Dar nil pc dea-ntregul. Mai poartă 
in el o povaiă. îmi zice ră liniștea sufletească ți-o 
va dobîndl doar atunci rînd primăria șl poliția vor 
r.tîrpl lipitorilc aciuite în urbe. Și, să recunoaștem, 
arc perfectă dreptate.

Ghrorghe OLTEANU

calității, 
de mar- 
Să ințe- 
apcla și

comisionului, deci e dc aș
teptat o ridicare a

— lotuși, fondul 
fă râmi ne același, 
legeni că se poate 
la alte surse pentru aprovi
zionare '!

— In principiu, da.
— In acest caz, prețurile 

ar putea crește?
— l’ină la o anumită li

ni 'a. S-a stabilit ca, la 
prețul mărfii preluate' de 
pe piața litieră, să se a- 
daiigc doar procentul o- 
ii -punzâtor categoriei lo
calului.

— Se cunoaște deja, care 
unități vor fi luate prin 
mandat și care pe comision?

— Consiliile de adminis
trație vor întocmi fișele u- 
nituților ți vor decide asu
pra momentului și modu
lui în care se vor privatiza.

— Această schimbare va 
oferi vreun avantaj consu
matorilor ?

— Gestionarul fiind coin- 
te-esat în creșterea bene
ficiului se va „zbate" să 
aibă marfă și, evident, des
facere. Concurența își va 
spune cuvîntul, prin ridi
carea calității servirii.

•Așteptăm cu interes con
firmarea a estor previziuni 
optimiste, în rețeaua uni
tăților de alimentație 
blică, continuîr.d Să 
formăm cititorii despre mo
dul în care va decurge 
ceasta amplă oțierațiune 
schimbare, nu numai 
față, a comerțului.

pu- 
in-

O oază de liniște pen
tru virsta senectuții — 

( asa pensionarilor din 

Petroșani.

loto: Sorin Ol’REA

ZVONURI
industria zvonurilor a 

mai fabricat unul: după
benzină, apă minerală și 
hîrtie, urmează buteliile. 
Se cunoaște ți prețul: 105 
lei, contravaloarea gazului 
la o încărcare. Ce surprize 
ne mai rezervă viitorul ?

Semnal din partea cititorilor
Cafeaua si amnezia

rarelc 
găsea 
cafea 

net,

noastre
nu 

? In caz 
fericirea 

acum 
cafeaua

în trecutul mi prea În
depărtat, mal precis înain
te dc Revoluție, in 
cazuri cînd se mal 
la sectorul alimentar 
boabe, se vindea la 
adică fură ambalaj.

Oare In zilele 
această reglementare 
mai este valabilă 
contrar (spre 
cumpărătorilor) și 
putem cumpăra 
boabe (care nu mal lipseș
te decît accidentai) la net, 
adică pe talerul opus al 
cîntarulul nșezîndu-se e- 
chivalentul ambalajului.

Efortul
(Urmare din pag. I)

s-a în- 
pricina 

sunat 
de ser- 

comuni- 
menită, parcă, să fie 

în

ca

deschidere care să poată 
garanta funcționarea minei 
fără strangulări. Și desi
gur, se va continua activi
tatea extractivă, după un 
preliminaT realist, astfel 
ca producția extrasă să a- 
sigure salariile personalu
lui. Va fi folosit un efec
tiv de 1200 de oameni. 
/Așadar, 1200 la producție, 
și 400 la investiții. Ce se va 
întîmpla cu restul? Efecti
vul minei cuprinde, acum, 
încă vreo 200 de oameni -
Discuția 

trerupt din 
telefonului care a 
strident: dispecerul 
viciu transmitea o 
care, 
o ilustrare a problemei 
discuție...

Era ora 11,30. Oră la
re, deși cărbunele venea 
berechet de la abatajul 2 
Sud, manipulanții fluxului 
de transport de la orizon
tul 400 au oprit banda și 
s-au retras. Vreo 5—6 oa
meni, împreună cu șeful 
de echipă al electrolâcătu- 
șilor s-au retras... doar era 
aproape de sfîrșitul schim
bului. Aproape., dar 
era schimbul I Mai era 
jumătate de oră.

Intîmplare, care urma 
fie anchetată ulterior 
vinovății trași Ia răspunde
re, a pus 
nomen cu 
confinintă: 
fiecare zi 
In medie, 
te. Luna trecută ele au to
talizat vreo 520. Producția 
este diminuată ți din cau
za nefolosirii integrale a 
programului de lucru — 
ilustrat șl de cazul comu
nicat de dispecerul dc sor

nu 
o

iar.

pe tapet un fo
care mina se 

indisciplina. In 
sc Înregistrează

35 de nemotiva-

Eu, personal, mă jenez 
(și nici nu este de datoria 
mea) să le atrag atenția 
vlnzătoarclor de fiecare 
dată să nu uite acest amă
nunt.

Cred că cel care au n- 
ceastă obligație din partea 
diriguitorilor comerțului Se 
vor grăbi să le vindece pe 
vlnzătoare dc amnezie (In 
materie) șl vom fl scutiți 
de Jena de a 
ten ția.

lc atrase a-

MOZEȘ,
pensionar,

Alexandru 
inginer minier 

, Petroșani

creator

își

viciu. Dintre cei care au 
părăsit înainte de vreme 
locul de muncă am avut 
ocazia să-l abordăm pe lă
cătușul echipei de întreți
nere. A ieșit mai devreme 
motiva el, pentru că unul 
i-a furat sculele. Și a vrut 
să-l prindă— Da, este și a- 
cesta un motiv. Nemotiva
tele și nefolosirea integrală 
a timpului de lucru, de
fecțiunile electromecanice, 
diminuează zi de zi pro
ducția, determinînd ca mi
na să nu producă nici la 
potențialul ei real.

Mina are, ni sc spunea, 
un colectiv închegat. Dar 
sînt oameni, mai ales în 
rîndul personalului tehnic, 
cam o pătrime din efectiv, 
care înțeleg rău democra
ția, ca lipsă de ordine. Ab
sentează, nu respectă pro
gramul de lucru, nu 
îndeplinesc îndatoririle. Din 
lipsă de autoritate, nici per
sonalul tehnic dc control 
nu reu.șe.ștf să impună or
dinea și disciplina. Unii-s 
timorați din incompetență, 
alții sînt compromiși pen
tru că nu constituie exem
plu personal în fața celor 
din subordine. Sînt maiștri 
care ies și ci înainte 
vreme din mină.

Efectul 
situația 
punct de 
economic 
ția programată s-a 
zat pc trimestrul II 
57 la sută. Or, în condiți
ile în care producția mar
fa s-a realizat pc întregul 
semestru, doar 70 la sută, 
fondul dc salarii a fost de 
95 la sută. Cum se vor pu
tea plăti salariile dacă nu 
se lucrează, dacă producti
vitatea nu se ridică nici la 
jumătate de tonă ?

de

cu 
-din 

li

sc conjugă 
dezastruoasă 
vedere tehnic 
a mmei. Produc- 

rc.ill- 
doar

Păstrăvii invizibili
(Urmare din pagina t)

buri ? Ei. aici există opinii contradictorii și, pînft la 
confirmarea lor din sursă independentă, vj le oferim 
ca pe simple zvonuri, cu mențiunea că „de unde nu 
faci foc, fum nu iese"...

Prima variantă ar fi că aici se aduc de la Tis- 
mana — unde există o crescătorie autentică — păs
trăvii cu B iei, sc țin o perioadă — la „îngrășat" sau 
pentru aclimatizare ? — ți se vînd apoi cu 10 Ici. 
Cui ?l Și-apoi, cc-i acolo, prăvălie? A doua variantă 
ar fi că s-a „reușit" contaminarea liniei genetice a 
păstrăvului. în scopul de a «e obține profit din a- 
faceri cu puietul, pentru că, trebuie să recunoaștem, 
există totuși un incubator. Atlt, deocamdată.-

Părerea noastră e că, pînă cînd păstrăvul nu 
ajunge la gura muritorului de rînd. această investi
ție, făcută de IGCL — o întreprindere care supra
viețuiește de pe urma taxelor pc care lu percepe de 
la populație, fără să miște un deget — nu se Justi
fică. Iar vina e tot a noastră: nu-l prost cine mă- 
nlncă șapte pîini, prost e cine I le dă I

TURISM. Mica enciclo
pedie a drumețului prezin
tă, la rubrica dedicată tra
seelor turistice, din revista 
„România pitorească”, în 
numărul 7 (iulie), Carpa- 
ții Occidentali, respectiv 
Munții Apuseni. Descrie
rea este însoțită și de o 
hartă turistică a munților, 
(I.D.)

M AC \R UN BEC. Dom
nul Mihai Foceac, din con
ducerea hotelului Petroșani, 
ne anunță că, de o lună, 
cererii adresate IRE-ului 
de a instala un bec în 
parcarea hotelului, nui s-a 
dat curs. Unii profită de 
întuneric și dau iama prin 
mașini. (P.N )

GOSPODĂREASCA. Sîm- 
bătă dimineața, un grup de 
tineri, virtuozi instrumen
tiști, au oferit în parcul 
din* Piața Victoriei, un mi- 
cro-spectacol ad-hoc de 
muzică populară. Păcat că 
ambianța din jur, bănci 
rupte, zone verzi neglija
te, a fost ți este mereu de 
plîns. Oaie chiar nimeni nu 
se îngrijește în orașul Pe
troșani de soarta parcurilor? 
(G.C.)

NICI CIITAR AȘA! 
ieri, și duminică, a 
caniculă, cum rar se 
tlmplă pe la 
ai mai găsit 
tara cite un 
că te putea 
de sete: cît < 
mare nu s-a 
coritor. Doar la capul pa
sarelei din Piața Victoriei 
ți la cofetăria particulară 
„Sportul". încolo... De ce 
oare ICSA-AP nu înțelege 
realist modul de servire a 
populației ? (S.P.)

TON ȘI... TOANE. Dom
nul Nicolae Terentică, din 
I’etrila, a încercat zadarnic, 
In ziua de 24 iulie, să ta 
legătura cu IUM Petroșani 
între orele IR și 19,30. Dum
nealui voia să-și anunțe 
soția, care era In schimbul 
II la amintita întreprinde
re, despre o problemă fa
milială ce nu suporta am!- 
nare. ,,M .. bine 1 lam ta
xiul", ne spun a resemnat 
Da, clar cu alți bani. între
barea ar fi: oare pînă la 
ce oră arc program de func
ționare centrala telefonică ?

POPAS. La intrarea în 
orașul Lupeni, pe drumul 
de lingă cartierul Sohodol, 
a fost amenajat un inge
nios popas turistic. Popasul 
aparține unui mic între
prinzător, fost miner, ac
tualmente pensionar, și o- 
feră trecătorilor, pe o te
rasă, băuturi răcor: oare, 
cafea și alte produse, ba- 
curîndu-se de un vad bun.

Și 
fost 
fn* 

ieri: noi. Dacă
pe la nlimen- 
citric, dumini- 
lua Dumnezeu 
e orașul de 
găsit nimic ră-

Rubrică realizată de 
Ștefan CIMPOI



MARȚI. SI IULIE IWO ’ . 2 O •? I N <

FsPORT SPORT v SPORT SPORIi SPORT - S?ORT
Clubu1 „JIUL" in pragul falimentului ? Tranzacțiile cu jucători

Multă lume trăiește încă sub falsa impresie că 
de mai mulți ani Clubul ..Jiul" întoarce banii cu 
lopata. Mai multe idei false nu pot exista in ceea 
ce privește situația financiară a clubului, ajuns in 
pragul falimentului. Este și motivul pentru c.'ire dl. 
CONSTANTIN CATUȚI. președintele executiv al 
clubului ne-a vizitat la redacție, făeindu-ne cunoscu
tă situația grea a clubului.

— Am fost și am rămas 
un club sportiv al sindica
telor. An de an schema 
noastră de funcționare s-a 
redus simțitor, ultima ți 
cea mai grea restructurare 
suferind-o anul trecut, cînd 
ni s-au redus in jur de 10 
posturi. Am rămas doar 
11 oameni care lucrăm la 
acest club. Insuficient pen
tru a face față tuturor pro
blemelor pe care le avem. 
La ora actuală, nu are cine 
să asigure întreținerea sta
dionului ți mai ales pre
gătirea lui in vederea re
luării campionatului divi
ziei A. Am angaja oameni 
însă nu avem cu ce să-i 
plătim. Sintem un club cu 
autofinanțare, fondurile 
noastre s-au diminuat me
reu incit In prezent nu a- 
vem bani deloc. Am primit, 
ce-i drept, in primul se
mestru al anului 160 000 lei 
din fondurile fostului sin
dicat Dar această sumă este 
infimă. Mai ales că in ul
timul t.mp, ne-am orientat 
spre diversificarea sportu
rilor, incluse in cadrul clu
bului. Imaginați-vă, secții 
de: deltaplar, box copii, a- 
tlctism, tenis de clmp. na- 
vomodelism și fotbal: ju
niori 1. 2. 3, ți echipa de 
seniori divizionară A, cel 
mai mare aducător de ve
nituri dar și cel mai marc 
consumator. Toate aceste 
sporturi ne costă bani grei. 
Din lipsa banilor, unele 
crhlpe nici măcar nu-și pot 
acoperi calendarul comj>c- 
tițional. Orice deplasare la 
competiții of. laie bineîn

S iptâmîna trecută, Joi, 
vineri, slmbătă și dumini
că, la Bistrița-Năsăud a 
avut loc cel de-al XXVII- 
lca curs de perfecționare a 
arbitrilor divizionari A din 
România. Domnul Ien Dan- 
ciu, cunoscutul arbitru di
vizionar A din Valea Jiu
lui, participant la această 
pregătire, ne-a oferit amă
nunte despre noutățile ce 
se preconizează pentru 
campionatul ce va începe 
curînd Organizat de FTIF 
ți colegiul central de arbi
tri, cursul a reunit, pe lin
gă arbitrii divizionari A 
din România, și o serie de 
reprezentanți din Polonia. 
RDG, Bulgaria, ți RSS 
Moldova. Cel mai repre
zentativ a fost dl. Rudolf 
Glockner (RDG), membru 
al comisiei UEFA, caro a 
prezentat aspecte semnifi
cative de la ultimele două 
campionate mondiale de 
fotbal.

Cel mai important as
prit II constituie articolul 
II _ ofsaid (afară din Joc) 

țeles, ne costă foarte mult. 
Iută numai Un exemplu: 
în prima etapă, din cam
pionatul care 6e va relua 
în luna august va trebui să 
deplasăm nici mai mult 
nici mai puțin de 120 oa
meni Și nu știm cu ce bani 
vom reuși acest lucru. Ba 
mai mult, avem și echipa 
de fotbal feminin pentru 
care n-am primit nici mă
car un leu subvenție. E a- 
devărat, m-am întors zilele 
trecute de la București, un
de, prin bunăvoința dom
nului Miron Cosma pre
ședintele Ligii sindicate
lor miniere libere „Valea 
Jiului", am obținut, din 
fondurile fostului UGSR, 
300 000 lei. Dar această su
mă va ajunge doar pentru 
două deplasări ale echipei 
de fotbal. Iot la insisten
țele domrulv.i Cosma am 
fost primit de domnul mi
nistru al tineretului ți spor
tului. Nc-a promis că o să 
ne ajute prin unele repa
rații și modernizări ale 
stadionului. E bun ți acest 
lucru pentru că ți starea 
complexului sportiv Jiul 
este deplorabilă. In ceea 
ee privește sponsorizarea 
din partea CMVJ, există 
toată bunăvoința, dar lipsa 
unei legislații adecvate în 
acest sens face să nu exis
te posibilități concrete de 
subvenționare. In această 
situație nu știm cum ne 
vom descurca. Am mizat 
în retur pe aportul finan
ciar al membrilor susțină
tori. N-am reușit să adunăm 
d * i; 120 de oameni. Din 
care au plătit doar 40. Mai

R E M E M B E R
Probabil, puțini și 1 m ii 

amintesc pe tinărul din 
fotografie. A fost o glorie 
a fotbalului românesc, o 
bună perioadă de timp și 
j'i'ător al Jiului. Dar cea 
mai lungă perioadă a Ju
rat la ICO Oradea. A fost 
un fotbalist bun, un om 
cumsecade. A sfitșit zilele 
trecute într-o situație tris

Noutăți in Regulamentul de fotbal
d.n Regulamentul dc fot
bal. Noutatea constă în 
faptul că, dacă pînă acum, 
jucătorul In atac, aflat In 
fața portarului advers, dar 
pe aceeași linie cu un coe
chipier al acestuia, putea 
fi declarat afară din joc 
și sancționat ca atare, în- 
cepînd cu 25 iulie a c. In
ternațional Board (organis
mul autor al Regulamentu
lui) a modificat articolul 
respectiv astfel: Jucătorul 
aflat in atac pe linie cu 
penultimul apărător advers 
nu mai este In ofsaid, ci 
este considerat in Joc, ne- 
maifiind sancționat. Mo
dificarea a fost făcută pen
tru a da posibilitate echi
pelor să Înscrie mai multe 
goluri ți sâ ofere publicu
lui un spectacol mai plă
cut. Fotbalul e un joc și 
■e Joacă pe goluil. Deci 
m cipind cu reținu) -cam

mul', de atît, banca nu ne-a 
virat nimic din sumele a- I 
dunate. Cu toate că nimeni 
nu plătește, do judecat însă 
ne judecă toți. Dar nimeni 
nu și-a pus problema că 
secția de navomodelism, 
din cauza lipsei de fonduri, 
a pierdut titlul național pe 
care-J deținea de zeci de 
ani. Am încercat și alte 
variante. Una ar fi deschi
derea unei unități comer
ciale, care să ne aducă 
bani. Am primit și un spa
țiu, dar nu avem bani să-l 
punem în funcțiune. Prac
tic sîntem în pragul dis
perării. Din această cauză 
am vrut să .și demisionez. 
Jn asemenea condiții, nu 
se poate face treabă de 
unul singur Din această 
cauză, intr-tina din recen
tele ședințe care au avut 
loc la clubul Jiul s-a ales 
un comitet dp conducere 
format din domnii Benontj. 
Costinaș, director general 
al CMVJ, președinte de 
onoare, Otto Abraham pre
ședinte din partea sponso
rului, Carol Schreter pre
ședintele secției de fotbal, 
eu președinte executiv, Mi
ron Cosma, Liga sindica
telor, Valentin Grigoriu, 
CMVJ, Aurel Crcțu, 
IPSRUEEM, Stelian Coro- 
bea ICRA, Gh. Toma, ICSA- 
AP, Leontin Ciortan, navo
modelism, Petre Drăgoes- 
cti. atletism. Petre Libardi, 
Anton Coșcreanu, Valen
tin Armeanu și Iuliu Gabor.

Aceasta este noua con
ducere a clubului Jiul. O- 
ricît s-ar strădui acești 
oameni, nu vor putea re
zolva, fără ajutorul iubito
rilor de fotbal din munici
piul nostru spinoasele pro
bleme ale clubului Jiul a- 
flat acum in pragul fali
mentului.

Gheorghe CIIIRVASA

tă, aici, la noi, în Petro
șani, în virstâ de 67 de ani. 
Și gloria sa, ea și tinerețea, 
este trecătoare. Doar amin
tirea rămlnc și ne-am gîn- 
dit că nu e rău să amintim 
celor care l-au cunoscut că 
a existat cîndva un fotba
list pe nume Iosif Turcuș. 
Fic-i țarina ușoară 1 (G.C.)

pionatului de fotbal intern, 
și in țara noastră se va a- 
plica acest nou regulament.

Președintele colegiului 
central de arbitri dl. Ilie 
Puia (din București) a evi
dențiat necesitatea ca ar
bitrii români de la toate 
nivelele să den dovadă dc 
multă corectitudine și cu
raj In aplicarea acestei 
preved cri regula menta re, 
pentru a nu mai avea dis
cuții neprincipiale legate de 
acea tă nouă prevedere De 
asemenea, s-a specificat și 
necesitatea ca publicul spec
tator să facă dovada unei 
pronunțate atitud.nl de 
fair-play la meciurile din 
campionatul no'Jru.

Dl Danciil, face prin in
termediul ziarului un ajiel 
către toți arbitru dm jude
țul nosti u, și mai ales că
tre publicul spectator. de 
a înțelege? ița ■ lini '-<’ iii-

Nu mai este nici un se
cret faptul că perioada 
transferărilor, este, pentru 
orice club dc fotbal, o grea 
încercare. Nici o tranzacție 
de jucători nu se face fără 
a manipula... bani. Nu ai 
bani, nu ai jucători dc va- 
lodrc ! Este un adevăr va
labil și în fotbalul nostru, 
dar pe care nu l-am putut 
spune piuă acum. Și cum 
situația financiară la mai 
toate cluburile de fotbal 
este la pămînt, prețurile în 
acest an au crescut. Orice 
transfer de Jucători fiind 
pentru unii o sursă de îm
bogățire, iar pentru alții 
prilej de rătăcire. In aceas
tă situație, de loc plăcută, 
este și „Jiul" Petroșani. In 
acest an, prețurile au cres
cut chiar și pentru transfe
rul unui jucător dc divizia 
C. Suma de la care porneș
te tranzacția este de 100 000 
lei. Pe care clubul de la 
care provine Jucătorul o 
pretinde fără prea multe 
argumente. Cu cît cota ju
cătorului este mal mare cu 
atît crește suma. De exem

SPONSORIZAREA

Revigorarea handbalului
Am avut o tradiție in 

handbal. Știința Ultilajul 
Petroșani a activat o bună 
perioadă în divizia B. Pe 
măsură ce interesul a scă
zut, valoarea echipei a 
scăzut și ea, handbalul din 
Valea Jiului ajungînd în
tr-o situație de neinvidiat.

De curînd un grup sufle
tist de la IM Livczcni și-a 
pus problema revigorării 
acestui frumos și îndrăgit 
sport. Așa că prin voința 
minerilor, a sindicatelor și 
consiliului de . Iministra- 
ție, IM Livczcni a preluat 
echipa de hadbal, sub de
numirea de Handbal club 
Minerul Livczcni. Cîțiva 
dintre foștii animatori ai 
handbalului din Petroșani, 
printre care Ioan Florca, 
Petic Popescu, Alexandru 

vine această noutate din 
Regulamentul de fotbal, 
pentru că, să ntl uităm, fn 
Valea Jiului avem cinci 
divizionare de fotbal, iar 
spectacolul la care vrem 
să asistăm sâ fie cit mai 
plăcut.

Organizarea cursului a 
fost lrepi i.țabilă ți la a- 
ccasta au contribuit în e- 
gală m îsura organele lo-a- 
le ale puterii d^ stat cît ți 
clubul de fotbal Gloria Bis
trița, proaspăt promovată 
în prima divizie, și mai a- 
les. vicepreședintele clubu
lui, Jan Pădnreanu, unul 
dintre cei mai renumiți oa
meni de fotbal din țară. 
Este dc dorit ca și testarea 
arbitrilor divizionari B și 
C, care are loc in această 
săptămină la Petroșani să 
se bucure de aceeași orga
nizare. E în Joc firma mu
nicipiului Petroșani ți m.ii 
ales ,a fotbalului d:n Valva 
linl’ii

C.horrghc ( IIIRV \s \ 

plu: a existat intenția de 
a-1 aduce pe jucătorul Lala 
de la „Flacăra" Moreni. 
Ei bine, clubul din Moreni 
a cerut... 400 000 lei. Cum 
Jiul n-are bani, a rămas 
totul o intenție. Discuții, 
pe lingă cei care au venit 
deja, s-au purtat cu mai

O AFACERE PE BANI, 
DAR...

mulți jucători. Printre a- 
ccștia și Tirchincci (Mo
reni), Burchcl și Buțerchi 
(Sportul studențesc), Biloiu 
(Gloria Buzău) și mulți al
ții. Deocamdată totul e 
în stadiu] de discuție pen
tru că și sumele pretinse 
nu te îndeamnă la altceva, 
încercarea de orientare 
spre aducerea unor jucă
tori de la echipele divizio
nare din Valea Jiului în- 
timpină greutăți, Tudora- 
c-he, Ivrautil, Neiconi și 
Izsak sint cele mai tipice 
cazuri. Se speră în rezolva

Bencovici și Daniel Antohe, 
sprijiniți de directorul în
treprinderii, ing. Traian 
lordache, de liderul sindi
cal, Dorin Loiș, și-au pro
pus ca in scurt timp să re
aducă handbalul p? poziți
ile cu greu cucerite. Și 
pierdute atît de ușor! Au 
fost preluați aproape toți 
jucătorii fostei echipe, s-au Gh. CHIRVASA

Cu pluta pe Mureș. loto: Sorin OTREA

Testarea arbitrilor la Petroșani
Printr-o decizie a T.R.I locul de testare al ar

bitrilor de divizia II si C, din zona Județelor Alba, 
Caras Sevei in. Dolj. GorJ, Mehedinți și Hunedoara, 
a (ost stabilit la Petroșani. Testarea va avea loc po 
stadionul municipal in zilele dc I și â august. La 
această testare, participă din partea colegiului cen
tral de arbitri. <11. Ilonieo Slincan. fost reputat ar
bitru internațional, membrii al Biroului colegiului 
Central de arbitri, președintele colegiului de arbitri 
al municipiului Hucureșli. \ om reveni eu amănunte. 
«;.<-> —

rea lor. Problema aducerii 
jucătorilor din alte cluburi 
întimpinâ greutăți și de 
altă natură. Pe lingă banii 
pretinși dc cluburi se mai 
adaugă și problema locuin
țelor. Primăria nu-i recep
tivă sau nu poate ? Drept 
dovadă: Varga, Dumitru 
și B none Popescu (cu so
ție și copil dc 6 luni) și 
acum și Udrică, locuiesc în
că la stadion. Și mai este 
încă un aspect, deloc de 
neglijat, jucătorii care vor 
să smulgă bani de la club 
amenință cu plecarea. Șl 
atunci decît să aduci unul 
pe care mi-1 cunoști, mal 
bine-1 păstrezi pe cel a 
cărui valoare este confir
mată. Dar totul se face pe 
bani. Tot în discuție se 
mai află și cazul Sedecaru. 
solicitat de Steaua, dar 
transferul său nu se va fa
ce decît în interesul clubu
lui. Pînă acum nici un ju
cător al Jiului nu a primit 
dezlegare, jar tranzacțiile 
care se fac Hw.imnA bani 
și cum nu sint—

Gh. CIIIRVASA 

creat- condiții bune de pre
gătire și se mizează pe re
întoarcerea cunoscutului 
antrenor Ioan Polifronie, 
așteptat să preia echipa. 
Mina Livczcni, sponsorul c- 
(hipei, oferă condiții opti
me pentru a ești tineri 
Lilentați.

atitud.nl
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Colaborare

BELGRAD (Rompres). 
Un program de colaborare 
culturală între Guvernul 
României și Consiliul Exe
cutiv Federal al Iugoslaviei, 
pe perioada 1990—1992, a 
fost semnat la Belgrad.

Documentul prevede o 
dezvoltare importantă a 
raporturilor de colaborare 
româno-iugoslave în știin-

S-a pierdut un butoi
LONDRA (Rompres). La 

Banca Angliei nu există 
nici un fel de document 
care să ateste că, în 1723, 
ofițerul ucrainean Pave) 
Polubotok a trimis spre 
depozitare un butoi cu aur, 
care, la prețurile actuale, 
ar valora 16 000 miliarde 
lire sterline, a anunțat un 
reprezentant oficial al a- 
cestei instituții. El a spu»

culturală româno-iugoslavă
ță, învuțămînt, cultură, ar
tă și alte domenii de inte
res reciproc. De asemenea, 
sînt avute în vedere o in
tensificare a schimburilor 
directe dintre centrele u- 
niversitare din România 
și Iugoslavia, sporirea re
ciprocă a lectoratelor de 
limbă și civilizație, a schim
burilor de ansambluri, de 
tineri și sportivi, de pro

că în momentul aflării din 
presă a acestei revelații 
făcute de un deputat din 
parlamentul ucrainean, 
funcționarii băncii au în
ceput să cerceteze arhiva 
acesteia datînd din 1694, 
momentul înființării aces
teia, și nu au găsit nici 
un fel de act care să ates
te depozitarea acestei can
tități uriașe de aur. Suma 

grame de radio și televiziu
ne, de expoziții și editori, 
participări la festivalurile 
și concursurile internațio
nale șa.

Tratativele s-au desfă
șurat într-o atmosferă des
tinsa, de deplină înțelege
re reciprocă, marcind un 
important progres în schim
burile de valori spirituale 
româno-iugoslave.

cu aur!
fantastică de 1G 000 miliar
de lire sterline a mențio
nat reprezentantul băncii, 
întrece de șase ori produ
sul național brut al State- 
tclor Unite. In același timp, 
a anunțat el, banca este 
gata să cerceteze orice do
cumente pe care le-ar pre
zenta Ucraina și care să 
ateste această depunere.

ECOLOGICA. Agenția 
BTA informează că depu
tății Marii Adunări Popu
lare a Bulgariei au adoptat 
un apel către Parlamentul 
României, chemînd la ini
țierea de acțiuni comune 
pentru soluționarea urgen
tă a problemelor ecologi
ce apărute între cele două 
țări.

DECLARAȚIE. Primul 
ministru israelian, Yitzhak 
Shamir, a declarat pentru 
prima dată, într-un interviu 
acordat revistei sovietice 
„Moscow News", că nici 
unul dintre viitorii imi
granți sovietici nu va fi 
instalat în teritoriile arabe 
ocupate. El și-a exprimat, 
totodată, „înțelegerea" față 
de îngrijorarea Moscovei în 
legătură cu această proble
mă.

SCURTE SURII

„Pulsul
(Urmare din pag. 1)

trunjelul și morcovii. Ki
logramul de cartoii poate 
fi procurat cu 3 ruble, cc- 
eea ce, de asemenea, e 
scump. O găină dodoloață 
poate fi „scoasă" la 18—20 
de ruble. Un kilogram de 
cîrnați reprezintă a zecea 
parte dintr-o pensie. Or fi 
de mistreț ? Un kilogram 
de roșii e prețuit la 5 ru
ble la aprozar (unde nu se 
găsește) și la 20 de ruble 
la țăranul sovietic. Surpri
zele continuă, fiindcă la 
fructe e dezastru. 15—20 
ruble un kilogram de mere, 
10 ruble piersicile, 5 ruble 
căpșunile, perele și caisele. 
Decalaje uriașe. Să nu mai 
spun că un trandafir, alb, 
roșu sau cum o fi, nu poa
te fi dăruit iubitei decît 
în schimbul a 4 ruble, e- 
chivalentul unui kilogram 
și jumătate de carne de la 
măcelăria de stat. Nu știu 
dacă la ei se poartă mer-

pieței“
curialul dar sînt sigur că 
acest decalai constituie su
biecte delicate (sau „deli
cioase") în discuțiile des
pre percstroika, purtate 
între Gorbaciov și BorLs 
Elțîn.

Dacă la toate acestea a- 
dăugâm că e o mîndrie pen
tru o familie de 4 persoa
ne să locuiască într-un a- 
partament cu 2 camere, ne 
dăm seama că, și la ei, co
munismul a trîmbițat za
darnic sloganul „totul pen
tru om și nevoile sale". Ci- 
ne-i Omul ? Și, în pofida 
icrelor de Manciuria, a șa
lăului, a somnului, a nise- 
trului și a tuturor bunătă
ților care ne-au fost oferi
te la mesele protocolare din 
saloanele hotelului Ucrai
na, care gem de candelabre 
uriașe cu lumini multico
lore trebuie să vedem și 
fața întunecată a lucrurilor, 
fiindcă^ mai e mult pină 
departe...

ERO ARE TEHNICA. In
dicarea anului 1990 pentru 
retragerea Ungariei din 
Tratatul de la Varșovia de 

cătr« premierul ungar Jozscf 
Antall, miercuri, în cursul 
unei conferințe de presă, 
se datorează unei erori 
tehnice a agenției MTI, re
latează ATP. I’ ctificlnd 

ÎNTREPRINDEREA 
ELECTROCENTRALE PAROSENI I

încadrează direct sau prin transfer :

— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— zidari samotori
— șef nianes ră
— operatori cazane B
— operatori turbine
— mecanici L.D.E.
— mecanici ajutori L.D.E.
— manevranți
Unitatea noastră beneficiază de gratui

tăți conform HCM 1683/1957.
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974. Pentru informații suplimen
tare să rugăm să vă adresați serviciului plan 
—OPIS, din cadrul unității noastre.

I-------------- -----------

AUTOBAZA TRANSPORTURI 
AUTO PETROȘANI

str. Livezeni nr. 12 
încadrează direct sau prin transfer, 

următorul personal :
— șoferi — categorii de conducere 

C, D. E
— mecanici auto
— fochiști 

electrician auto
■ - — muncitori necalificați (spălători)

— paznici (bărbați)
încadrarea se fure confoim Legii nr.

57/197 1.

această eroare, agenția MTI 
menționează că premierul 
ungar a reiterat corect de
clarația oficială anterioară 
potrivit căreia Ungaria in
tenționează să se retragă 
din trfilat „la sfirwtul a- 
nului 1991 dacă pînă a- 
tunci acest pact militar nu 
se va dizolva".

Dezbateri furtunoase 
în seimul polonez

VARȘOVIA (Rompres). 
Seimul polonez a analizat 
in prima zi a lucrărilor sa
le activitatea fostului gu
vern al lui Mieczyslaw Ra- 
kowski și <i adoptat o ho- 
tărîre care apreciază că 
deciziile luate de acesta au 
condus la agravarea crizei 
economici poloneze, la creș
terea deficitului bugetar și 
intensificarea inflației.

Dezbateri furtunoase a 
prilejuit și analizarea pro
blemei importurilor de 
băuturi spirtoase care, așa 
cum s-a anunțat, a provo
cat economici daune în va
loare de peste două trilioa
ne zloți datorate reducerii 
producției indigene. S-a 
constituit O comisie care 
să analizeze această pro
blemă.

M I C
ANIVERSARI

CONSILIUL de Admi
nistrație al întreprinderii 
miniere Lonca și Sindicatul 
Liber al m nei mulțumesc 
domnilor Dolha Tivadar, 
Ioan Gradinaru, losif 
Bucur. Gheorghe llobică, 
Ghcorghe Zanciuc, Ioan 
Călugăr, Dumitru Drulc, 
Toader Doroftei, Antal Gc- 
za, Cornel Țir și Pusok Fc- 
renez pentru activitatea în
delungată desfășurată cu 
cinste la mina noastră și 
Ii felicită călduros cu oca
zia ieșirii la pcn.ie.

Vă urăm ani mulți și 
'ânătate deplină (1887)

CU OCAZIA ieșim la 
pensie, dragă Szabo An
drei. soția Piroska, copiii 
Andraș și Tunde îți doresc 
multă sănătate și „La mulți 
anii". (1888)

CU OCAilA aniversării 
zilei de n iștere la 31 iulie 
iti dăiUim diagă Cipiian 
P Ul Cost.m, buchetul de 
1 r 'I ffri cu cele 8 f,re 
circ est - b."r,i! ii l'iiid'ța 
iubii ii l i ur iii ,,I . i mulți 
.mi!" Ni iuții I) ii ian < și 

«> REBELI. Rebelii celor 
două fracțiuni liberiene au 
pătruns în Monrovia, a- 
niință AFP, citind surse 
demne de încredere.

ȘEFUL STATULUI LI
BERIAN, Samucl Doc, a 
declarat că nu va demisio
na întrucît, în opinia sa, 
vidul de putere ar deschi
de calea rivalităților între 
etnii, îndeosebi între sol- 
dații Krahn, care i-au ră
mas fideli, și cei aparținind 
etniilor Gios și Mănos, ca
re asigură grosul forțelor 
rebele, relatează AFP.

PREȘEDINTELE MIII \IL 
GORBACIOV este dispus 
să înceapă în curînd con
vorbiri cu Estonia și a de
semnat o echipă sovietică 
de negociatori la nivel î- 
nalt, a anunțat serviciul de 
presă estonian, potrivit a- 
genției Rcuter. (Grigori Re- 
venko, important colabo
rator al lui Gorbaciov, i-a 
telefonat joi președintelui 
estonian Arnold Ruutei in- 
formîndu-1 că convorbiri
le ar putea debuta la în
ceputul săplămînii viitoare).

A P U B
Andrei, surorile tale Cris- 
tina și Carmen, frații Ro- 
bert și Mihăiță, cumnații 
Dan și Waltcr și mama și 
tata. (1886)

COLEGII de muncă de 
la Combinatul minier Va
lea Jiului urează, cu ocazia 
împlinirii vîrstei de 55 de 
ani și a pensionării dom
nului Vetro Francisc, să
nătate și cît mai multe bu
curii (1885)

FAMILIA Negoi Miron și 
Silvia, mulțumește medi
cilor dr. Kiss Lorand. dr. 
Ciugulea Nicolac și dr Sa- 
mmlă Ioan. precum și per
sonalului mediu auxiliar 
din secțiile chirurgie și re
animare de la Spitalul Mu
nicipal Petroșani pentru 
deosebita competență pro 
lesională de care au dat 
doxadiî salvind viața feti
tei noastre. (1880)

DIVERSE

INTREPltfNOliHEA mi
eii l’AIHNGUI, amplu <trt 
in spatele l’ECO Livezeni

FILME
PETROȘANI — I’aringiil 

Police Python, I-II; Victo
ria: Sînt timid, dar mă tra
tez; Unirea: Experimentul.

LUPENI: Intercepția.

VULCAN: Love Story pe 
ring.

LONEA: Un bărbat și o 
femeie.

URIC ANI: Iubire stator
nică.

PETRILA: Caz cu caz nu 
se potrivește.

ANINOASA: Steaua Su
dului.

T V.
9,50 Horoscopul zilei. 

10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.
11.15 Teatru TV

(reluare)
Imn lui Ștefan cel 

Mare și Sfint.
13.15 S.O.S. natura I 

licitate
execută schimbul de ulei 
pentru automobilul duin- 
n'^voastră zilnic intre o- 
rclc 9—17. (1880)

VIN'ZARI

\TND*Mcrccdes tip 190- 
200 D, perfectă stare de 
funcționare, cu toarte mul
te piese schimb rezervă. 
Vulcan, Al. Muncii 16, bl. 
E2. ap. 31. (1869)

A'IND Dacia 500 Iscroni, 
str. Cătănești nr. 42. (1878)

VIND pianină, stare per
fectă. preț convenabil și
Skoda 1000 MB cu 
de rezervă, telefon 
(1882)

piese 
415G5.

VINO mobilă cameră ti-
ncrct. bucătărie și aragaz
cu butelie. Telefon 70315
Vulcan. (1884)

CUMPĂR urgent auto-
turism Dacia și \ROi 243—
244 noi sau puțin rulate.
Petrila, str. Republicii 297. 
(1877)

VIND Dacia neridi-ată.
Telefon 13876, după orele 
18 (187-1)

13.40 Casa și grădina. 
14,00 Ora de muzică.
15,00 Video-satelit.
16,00 Actualități.
16.10 Teleșcoală.

Curs de limba rusă.
16.35 Muzică pentru toți.
17,00 Noi și calculatorul.
17.15 Mondo-Muzica.
17,45 Serial științific.

Planeta vie.
Producție a studiou
rilor engleze BBG. 
Episodul l.

18.15 Patrimoniu.
18.35 Cheia succesului.

Episodul 1.
.19,00 Desene animate.
19.10 Telecinemateca.

Atingerea.
Coproducție Suedia
— S.U.A.
Premieră pe tară. 

■21.00 Actualități. 
22,00 Tineri interpreți.
22.40 Publicitate.
22,50 Salut, prieteni I
23.40 Televiziunea vă as

cultă.
0,00 Tcle-Top.
0,50 Actualități.

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament trei 
camere, sobe teracotă. Car
tier Carpați, cu aparta
ment 2—3 camere încălzi
re centrală, cartier Carpați. 
Informații telefon 45104 —* 
seara. (1848)

SCHIMB garsonieră str. 
Unirii cu apartament două 

'camere, telefon 41378. (1892)

DECES

COLECTIVUL Topo 
din cadrul ICITl’MII 
este alămi i de colega lor 
Cîipet felicia în greaua 
durere pricinuită de în
cetarea diț^ viață a ta
tălui ei. Sincere condo
leanțe. (1876)

COMEMORARE

PIOS omagiu la tmpli- 
nt»ca a cinci ani de la 
moartea celui care a 
fost

CHIRIAC CORNEL
In veci nu te vor uita, 

soția și copiii. (1890)

I Redacția p administrația ■ Petroșani, str. Nicotae llălnescu, nr. t Telefoane t secretariat t 4 <8 42 1 aecțli t 4 16 63, 4 14 14. 
lipanii i lipourufta Petroșani, ctr. Nicolae Ităloeceu. nr. L telefon I 4 lt il


