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i'avw» f’fii
- "u tV-’ « că, după 

r»)ul î-a n'scat pentru a 
alerga, boul pentru a ara, tot 
astfel și omul s-a născut, după 
Aristotel. pentru a înțelege și 
acționa și astf -1 el este un fel 
de zeu muritor".

CICERO

încetul cu încetul
se face otelul

vedem
E frig,

Cită apă murdară curge pe 
Jiu, atîta cerneală s-a consumat 
tot lamentîndu-ne că Europa și-a 
ferecat porțile pentru noi. Și 
iată că dl. Petre Rom in a venit 
cu vestea cea bună. Un pas mic 
pentru domnia sa, un pas mare 
pentru România. Țara noastră 
atît de mult încercată de istorie 
a primit statutul de invitat spe
cial la comunitatea europeană. 
Drumul a fost lung 
cinii și „prietenii" 
să ne pună piedici 
Timp de cîteva ore. 
pesul ș‘i eruditul nostru prim mi
nistru a fost supus unui tir de

pe

și greu, ve- 
s-au ostenit 
cu toptanul, 
tinărul, chi-

Apel

întrebări mai dihai dcett tn Colt 
Unele erau perfect argumentate, 
altele se vedea de la o poștă că 
aveau o oarecare tendință. Pre
mierul român s-a descurcat de 
minune, impresionînd plăcut a- 
sistența cu puternice atuuri : jo- 

sinceritatea dezarman- 
nu în ultimul rind, cali- 
sale de poliglot. Domnia 

răspuns întrebărilor, alter- 
în trei limbi de circulație : 

engleza și

v;alitatea, 
tă și, 
tățile 
sa a 
nativ, 
franceza, engleza și spaniola. 
Ceea ce, în diplomație, nu este 
la îndemina 
mintit cum
i s-a scris pe dosul cravatei 
formulă do salut și, cînd a fost 
momentul s-o adreseze, acesta a 
rostit scurt : „Poliestcr"...

Dincolo de anecdotică, pasul pe 
care l-am făcut poate fi conside
rat o mare realizare. Sa nu ne 
grăbim însă cu aprecierile. E

greu, 
greu, 
stă deloc pe 
conștiințele se spală greu, 
noștințele se capătă și mai greu, 
întrebat dacă acordarea statutu
lui de invitat ar fi avut loc a- 
cum doi ani și ar fi însemnat o 
greșeală, premierul român a răs
puns afirmativ dar, în același 
timp, a exclamat • „Doamne, dar 
și acum dacă ne acordați 
tul, dumneavoastră decideți 
e o greșeală sau nti“, ceea 
îneîntat asistența. Oricum, 
poporul român va decide 
s-a greșit sau nu. Prin 
sa,

fiecare cit e de 
cu mîncarea nu se 
roze, benzină nu e, 

cu-

oricui. Ne-am a- 
răposatului dictator 

o

statu- 
dacă 
ce a 
doar 
dacă

munca 
prin deschiderea sa spre va

lorile democrației, prin eradica
rea tarelor care ne mai bîntuie.

Deci, Europa și-a deschis por
țile. Știm noi sau nu știm să 
beneficiem de această deschide
re ?’ Vom dovedi lumii că sintem 
ceea ce sintem prin noi înșine, 
ci nu prin mila altora ? Tim-pul 
va hotărî. Fiindcă încetul cu în
cetul se face oțetul...

Mircca III JORESt U

Aî bon de Ia director ?

Cu gindul la vara caic va veni...

Sună telefonul mai deosebit ca 
pmă acum. De pe coridor alerg 
și răspund. Alo, alo 1... La capă
tul firului o voce care plînge. 11 
aștept să se liniștească dar dia
logul se poartă totuși cu lacrimi 
- i durere.

Dl. Alexandru Chelaru, inva
lid de război, de 6 ani pe patul 
suferinței — ambele picioare 
sînt retezate — așteaptă ca veci
nii să-i aducă cîte ceva de la 
alimentară, dar aici e imposibil 
de a justifica, în fața cozilor, cu 
legitimația care i-ar conferi 
dreptul de ajutor și înțelegere și 
de nenumărate ori în afară de 
pîinc doamna care-1 ajută se în
toarce cu mina goală. Dl. primar, 
dl. director, d-nă șefă, Dumne
zeule, faceți ceva, un colț și pen- 
Iru noi în magazin. Pe baza le
gitimației să putem cumpăra, să 
nu mai supărăm pe nimeni și 
să fim priviți cu înțelegere. Cit 
vom mai trăi... (D.N.). Glieorglic OI.TEANU

Spațiile de locuit: o vacă pe care mulți vor 
s-o mulgă, dar nimeni n-o hrănește

Dr dom luni, construcția de 
locuințe s-a oprit. Pe șantierele 
noilor blocuri e.. liniște și pace. 
Consti notorii Int șomeri „par
țiali1. Intre timp, spațiile fă- lo
cuit con- tituie o mare bătaie de 
cap, Primăriile sînt asaltate fie 
zeci și sute de cereri de locuin
țe. tn aceeași situație se află și 
sindicatele din exploatările mi
niere. Se con-tata totuși, dc tul 
d<- numeroase cazuri de ocupare 
abuzivă de kxuințe. Numai la 
primăria din Petroșani se afla pe 
rol nu mai puțin d< 2 fi de cazuri. 
Pai, da'-., nu s-au mai con truit

Mă intilnesc zilele trecute cu un prieten, șef de ‘-celor la o 
mina Discutam de una, de alta. La un moment dat îi zic ca știu 
de niște utilaje, de la el din sector. Care stau defecte de cițiva 
ani. Am aflat cite ceva despre ele de la oameni. Dacă îmi mai da 
și el niște relații suplimentare, am să scriu ceva mai pe larg. „Ai 
bon do la director ?", mă întreabă amicul. „Ce bon „Păi, că 
poți să scrii". Și așa aflu că, mai nou. gazetarii, pentru a fi in 
regulă, trebuie să meargă mai iutii la dl. director, sa obțină dez
legare. Spui cu cine vrei să discuți, iei bonurile, le împărți res
pectivilor și apoi afli (dacă) ce te interesează. „Și de ce e chestia 
asta'.', am întrebat curios. Răspunsul m-a aiurit: ceva in legă
tură cu tehnologia aplicată, ca v in fel de fel de persoane care 
se interesează de toate cele, cum muncim, cum merge planul, cum 
e aia, cum e aialaltă. Mai ales dacă persoanele sînt străini, nemți, 
japonezi, francezi, interesați sa ne fure tehnologia și s-o aplice 
pentru a ajunge, și ei, la rezultate superioare in toate domeniile, 
la cifrele astronomice raportate ia congrese și plenare. In ce mă 
privește, cred altceva : de cind presa c presa sloboda, și-a luat 
„prostul" obicei de a discuta mai mult cu oamenii de rind. Asta 
deranjează pe unii. Și atunci a venit ideea salvatoare. Ziariștii 
să treacă mai iutii pe la conducere. Să fie cercetați cu ce gin- 
duri an venit. Și, în funcție de rezultatul textului, capătă sau nu 
bonurile. C'he tic originală. Ca la noi la nimeni 1

fie două luni noi apartamente, 
de unde atitea cazuri de ocupare 
abuzivă? Adevărul este că ve
chile structuri de evidență și

Trist, dar adevărat
gospodărire a fondului locativ 
'continuă să-și arate consecințele 
nefaste. Apartamentele sînt re
partizate, în principal, unităților 
economice. Dar evidența și gos
podărirea lor revenea EtSCL-uri- 
lor, rare, de fapt, prin interme
diul asociațiilor de locatari se

limitau la încasarea chiriilor și 
taxelor de întreținere. Dc curind-, 
IGC'L Petroșani s-a dezmembrat, 
in locul acestei întreprinderi s-au 
înființat regii autonome. Dar 
problemele dc fond ale. . fondu
lui tic locuințe rămin. Dacă un 
om pleacă, rlin diferite motive, 
rle la unit..tea in caic lucrează 
și iși părăsește apartamentul, a- 
ce ta rumine, practic, de izbeliște. 
Si temui gr u și ineficient, .de 
li vi ................ .. atuit Iților" de la

Viorel STILAI T

(Continuare în paf*. □ 2-a)

Zece vagoane... înghețate
în ultimele zile, termocentrala 

de la Paroșeni nu a putut funcțio
na la capacitate, pentru că cele 10 
vagoane cu cărbuni erau înghe
țate beton din cauza frigului. Joi 
termometrul a coborit la 20 gra
de sub zero, iar vineri diminea
ța au fost minus 25 de grafie. 
Tn aceste condiții s-a apelat la 
alte mijloace. S-au trimis mașini 
pentru a aduce direct cărbune 
tle la (oroești, pentru ca cele

I! o {ii — li o t i i
Sapt imina trecuta, hoții au in. creat s-ă spargă policlinica și 

școala nr. 1 Petrila în ultimul timp, această școală a mai fost 
spartă de două ori. Desigur presupuneri sînt der-tule, cum că ei 
ar fi unii dintre elevii acestei școli, ncincadrați în munca, sau că ar 
fi o bandă din altă parte. Dar oricum, cunosc meserie. Si dacă 
nu au reușit să pătiundă în nici una din instituțiile amintite, au 
intrat totuși in atelierul școlii. Aici au răvășit toate sculele, n au 
prea avut ce lua, dar au umblat la instalația electrică plinind iiță 
și alte sîrmulițe care te trimit direct, la pămint. lată c.. hoții sînt 
și... criminali. Daca nu era atent, dl. Emil Kreiter, directorul șco
lii, acolo în .atelier se putea întîmpla o nenoiocire Venirii că la 
pleenre hoții au pus lacătul din nou pe ușă ca și cum nu s-ar fi 
intimplat nimic. Și daca hoții cunosc mc « rie, știm igur ca și 
polițistul Rom inii ctinoaști- meserie.

Durei M \MIU

Prinși cu sîrina-n mașină
In după amiaza zilei <l< 30 ia

nuarie, poliția din Vulcan a fost 
alertata: la uzina de echipament 
hidraulic din localitate două 
persoane au pus la cale ceva ne
curat. Deindată, la fața lo> ului 
s-a deplasat o echipă formata 
din It Constantin Stegărcscu, sg 
m i|. Marins Cîndea și sg. mai- 

trei cazane și două tui bine să 
poala mira in funcțiune. 
Se caută altă soluție cu a- 
provizionarea cu căbune și ea 
trebuie să .se găsească, pentru 
că, așa cum foamea te face cel 
mai bun bucătar, așa și frigul 
te poate face cel mai mare inven
tator. Noi nu așteptăm soluții, 
ci ildură I

Dorcl NEAMȚU

Tudoi Mafiei. Au ajuns 1., timp 
și ;in putut intercepta autoturis
mul ARC) 10 cu numărul de în
matriculare 2 G-J 925, in care B I. 
și N I au încărcat 325 kg dc sîr- 
mă galvanizatu, sustrasa din u- 
zină. Valoarea încărcăturii : 

n'-'K) lei Poliția efectuează in 
continuare cercetări. (G.O ).
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Sufletul neamului românesc
Limba este nu numai un mij

loc de comunicare, de exprimare 
a gindurilor ți sentimentelor, ci 
un argument al latinității noas
tre și, mai ales, liantul care, in 
ciuda vicisitudinilor istoriei, a 
asigurat unitatea națională, fiin
țarea noastră de la Nistru la Du
năre de la Criș la Mare, arcul 
carpatic fiind inima de piatră a 
spațiului geografic românesc.

De-a lungul anilor, mari per
sonalități ale literaturii române 
și-au exprimat opiniile despre 
limbă, rclicfindu-i meritele In 
plan spiritual, etnic ți național. 
Astfel, pentru Vasile Alecsandri 
.Limba este tezaurul cel mai 
prețios pe care 11 moștenesc co
piii de la părinți, depozitul cel 
ma: sacru lăsat de generațiile 
trecute ți cane merită să fie păs
trat cu sfințenie de genei atiilc 
care-1 primeic”. Mihai Eminescu 
o consideră „însăși floarea sufle
tului etnic al românului”, pen
tru Al. Odobescu limba este „ce 
avem mai scump rămas de la 
părinți”, iar G. Coșbuc afirmă că 
„limba este cea mai puternică 
legătură a unui neam. Ea este 
sufletul neamului, e firea ți fi
ința lui“.

Limbii române i-au fost în
chinate versuri de poeții de ieri 
ți de azi, evidențiindu-i frumu
sețea. unicitatea, invitind la cin
stirea și prețuirea ci, la respon
sabilitatea generațiilor In păstra
rea ți continuarea acestui tezaur 
spiritual, sjnonim cu sufletul po
porului român.

Primul poet al cărui gind se 
îndreaptă spre limba română — 
testament lăsat urmașilor — e <e 
Oenărhiță Văcărescu : „Urm 
mei Văcărești / Las vouă inuște- 
nire :/ Cre* • ‘rea limbii româ
nești/ Ș-a p iei cinstire”. Ace
lași îndemn !• aflăm la Anton 
Pann : „Cintă, măi frate române, 
pe graiul ți limba ta/ Și la'ă 
cele streine ei de a le cînta' 
Cintă să-nțelegi ți însuți ți cîți 
la tine ascult Cinsteste-ți ca fie
care limba ți neamu-ți mai 
mult

Prima odă Închinată limbii ro
mâne este Limlin românească de

Ml>orni cu șii*: ?e mine*6
D-na Mițclea Colta nu mai 

știe ce i aia căldură. Nici lin
sa nici fiica și nici nepoțica, Și 
nici locatarii blocului 43 din cu- 
noseutul ți ncrrzolvatul în aii- 
tea privințe — cartier Aeroport. 
Deși s-u iuat legătura u ,i . 
ația prin dl. lonescu, cu EGCL-ul 
pun alți domni, cindva au venit 
să vadă dcsrre ce e vorba d#i 
tineri, altă dată o comisie ți 
niciodată nimeni care sa rezolve 
problema. Pentru a pune blocul 
pe magistrala încălzirii ți a avea 
și apă caldă este necesar să se 
scoată apa rece din beci care 
mîine, poimiine va alunge să 
inunde etajul Intîi. Dar nu s-a 

Gcorge Sion, prin care poetul îți 
exprimă dragostea pentru far
mecul și caracterul unic, îndem- 
nînd confrații la folosirea ei 
pentru a-și exprima sentimen
tele („O, vorbiți, scrieți, româ
nește/ Pentru Dumnezeu”).

Un apărător al limbii române 
a fost B. P. Hașdeu care a con
damnat stricătorii de limbă ai 
vremii, arătlnd că românii nu
mai în limba lor strămoșească 
îți pot exprima bogăția de sen
timente și încheind cu convinge
rea că românii își vor păstra

PRO PATRIA

limba cît vor trăi : „Ilomânimea 
cit trăiește/ Graiul nu și-l va 
lăsa ;/ Să vorbim dar românește./ 
Orice neam In limha sa”.

Ca să ne desființeze ca neam 
dușmanii au încercat să ne spul
bere graiul strămoșesc „Să ni-1 
fure, să ni-1 vîndă”, dar n-au 
reușit căci strămoși cu arma-n 
mină l-au apărat, arată George 
Coșbuc In poezia Graiul neamu
lui ,avînj convingerea că aceeași 
atitudine o vor avea și urma
șii : „..Cu ură mare/ Vor căta 
mereu dușmanii/ Graiului român 
pierzare ;/ Dar să piară ei cu 
toții / Nu l-am dat, și nici ne
poții/ Nu-1 vor da”.

Alexe Mateevici, preot și poet, 
mort la 29 de ani în timpul pri
mului război mondial, a scris una 
d<n cele mai mișcătoare poezii de
dicate limbii române, ..fagure de 
mirre“-r‘i»n o numea Mihai Emi- 
n i. ii: iiulată simplu : „Limba 
noa'b ă“ Ipsumează un șir de de
finii ii m-t.aforice date limbii 
rom'ne. realizîiv’u-i frumusețea, 
ho. .iția. ructura intimă, zămis
li a ei In procesul muncii, im- 
plicana ei în fiin’a noastră na
țională muzicalitatea și valoarea 
ei de cb iiment istoric : „Limba 
no ‘ j ; foc rc arde”. „Limba 
nn-i i numai clntec”, „Limba 
n ■ yachi izvnade”. Limba
no-i* 1 5; aleasă/ Să ridice sla-

I / ni- i o .mUsură de către cei 
io drept pentru evacuarea apei 
. ? c implicit ar lăsa loc să se 
ț- < umbla la instalația de 
i. i i.-e de la subsol ți la reme- 
d. i defecțiunilor atit pe casa 
■■căiii cil .,i in apartamente. In
credibil dar adevărat Să plătești 
căldura ți apa caldă caie nu e- 
xistâ este egal cu fenomenul bi
rurilor de pe timpul fanarioți- 
lor. Să dormi îmbrăcat de mai 
bine de două luni de zile este o 
voință ce nu are rontraperfor- 
manță. Acești oameni vor să 
trăiască nu să... supraviețuiască.

Dorcl NEAMȚU 

vă-n ceruri”, „Limba noastră-i 
limbă sfîntă/ Limba vechilor ca
zanii”, „Limba noastră-i o co
moară/ In adincuri înfundată,/ 
Un Șirag de piatră rară/ Pe mo
șie revărsată”.

„Odă limbii române” de Victor 
Eftimiu exprimă sentimentele de 
dragoste și venerație, fiind o po
etică descriere a structurii ei, 
reliefîndu-i caracterul latin ți 
largile posibilități de exprimare, 
permanenta ei întinerire. In ciu
da vechimii ei, a înaintării în 
timp: „Alcătuire de cuvinte ro
mânești/ îți văd prin veacuri 
înnoita bogăție.../ întinerind pe 
zi ce-mbătrînețti / O, grai de vi
itor. mărire ție I”.

„Limba noastră românească/ E 
așa cum alta nu-i./ Limbă ve
che de lumină,/ De eroi și de 
statui”, scria Virgil Carianopol 
chiar la începutul poeziei „Lim
ba noastră”, frumusețea cuvin
telor fiind asemuită florilor : 

„Cel care-o vorbește astfel/ Cum 
ne este-n bătătură/ în loc de cu
vinte spuse/ Numai flori îi ies 
din gură”. Și încheie cu sublini
erea caracterului peren al limbii 
române, purtată spre viitor prin 
succesiunea generațiilor : „Noi
ne ducem fiecare,/ Unde-! datul, 
rind pe rind./ Ea, cît lumea va 
rămâne/ Veacurile luminînd”.

Frumusețea limbii care ne fi
xează un loc distinct în lume, 
încărcătura de înțelepciune a zi
calelor românești sînt exprimate 
de Tiberiu Utan In Laudă pen
tru cuvinte : „Laudă cuvintele a- 
ccstei limbi/ cu sîmbure de foc 
și tainic nimb/ ce ne-au făcut 
nemuritori/ prin timpi!/ Laud 
zicala verbului român/ Cît mun
tele cel jalnic de bătrin/ că «apa 
trece, pietrele rărnin»”.

Trof. Mircca MUNTF ANII

Spațiile dc kr.uit: u vacă pe care mulți vor s-o muiijă
(Urmare din pag. 1)

exploatări către asociațiile dc lo
catari (și de aici la regia care 
a preluat rolul EGL'L) îți spune 
cuvintul. Pină cînd se afla la 
la reg’a autonoma respectivă că 
apartamentul a rămas gol, nelo
cuit, trece timp. De aici, ocupă
rile abuzive. Oamenii exasperați 
de aminări de ani de zile ale 
cererilor dc locuințe își fac sin
guri dreptate. Desigur că ei con
funda democrația cu anarhia. Dc 
cele mai multe ori ei au motive 
întemeiate să fie nemulțumiți. 
Dar asta-i altă problemă...

Paradoxal, Insă. în Petroșani 
există circa 100 de apartamente 
nelocuite, care au ajuns într-o 
stare de degradare pe care, cu 
multă îngăduință, o putem numi

S C U R T I S S I M E
Pină la noi ordine!

Tn spațiile de timp rezervate 
buletinelor meteo din cadrul ra
diojurnalelor sîntem informați 
exact asupra minimelor de tempe
ratură înregistrate în țară : sub 
minus 20 de grade în mai toată 
Transilvania, cea mai ridicată 
valoare termică, de vreo minus 
10 grade, fiind reținută undeva 
în sudul țării. Frig dimineața, 
frig ziua și tot așa și-n cursul 
nopții. în multe locuințe tempe
ratura nu se ridică nici la acele 
18 grade Celsius pe care răposa
tul ni le fixase în urma unor 
savante cercetări „științifice”. A- 
gentul termic care circulă în ca
lorifere nu mai are nici pe de
parte rolul de a încălzi încăpe

Asprimea gerului 
și a indiferentei

Să-ți intre gheața în casă... e ceva...
Dacă ar fi cald, ar fi vorba de o inundație, dar la... minus 

20 de grade cîte înregistrează termometrele de o •sâptămînă, apa 
se face gheață. Aceasta e situația la locuința unei pensionare de 
la numărul 16, strada Timișoara. în Petroșani. De la o spărtură 
de conductă, apărută cu prilejul demolărilor din zonă, aproape 
de barieră, apa curge șuvoi prin curte și intră în bucătăria loca
tarei. Dimineața s-a trezit cu ușa blocată din cauza ghețli. Tre
buia să vină vecinii să-i spargă gheața din pragul casei pentru ca 
locatara să poată ieși în curte. Și povestea durează de trei săptă- 
mîni. De atunci reclamația disperată a femeii neputincioase e în
registrată la Dispeceratul IGCL.„ Dar degeaba.

Apa curge zi și noapte, gerul o îngheață. Apa înghețată pă
trunde In casa unui om. Cine o ajută ? Maistrul Grigore Popa, do 
la secția apă-canalizare a TGCL, se scuză... Are mult de lucru, 
n-are utilaje. Cine are timp de o locuință amenințată de stratul 
de gheață ?! (I.D.).

deplorabilă. în total, In localită
țile municipiului sint circa 1 000 
de apartamente degradate, nelo
cuite... Scandalurile cu o uparea 
abuzivă a unor locuințe Int le
gate de apartamentele care se 
află în bună stare. Nimeni nu 
sc ocupă de cele 1 000 de aparta
mente degradate. Dimpotrivă, 
numărul lor e în creștere. Cu 
alte cuvinte situația actuală a 
fondului locativ poate fi compa
rată cu o vacă bună de muls, 
la care mulți se înghesuie să-i 
bea laptele, dar nimeni nu-și 
pune problema că mai trebuie să 
fie și hrănită. Cît timp va dura 
această situație aberantă ?

Pentru anul acesta au fost a- 
probate tonduri dc investiții în 
valoare de 300 milioane lei des
tinate construcțiilor de locuințe. 
Suma este cu mult mai mică 

rile. Eventual doar pe acela da 
a proteja dc la crăpare respec
tivele piese din fontă. Apă cal
dă nu se dă. Am fost curios de 
ce. Am întrebat la punctul ter-i 
mic de care aparțin, iar răspun
sul m-a lăsat interzis: așa am 
primit dispoziție, pînă la noi or
dine.

Deci, pînă la noi ordine (o sin
tagmă stalinistă adine implemen
tată In mințile noastre) nimeni 
nu mișcă în Front I Dacă mai în
trebi ceva, riști. Așa că să aș
teptăm primăvara, O ajunge cine 
rezistă.

Ghcorshc OLTEANU

decît o impun nevoile reale, mari 
și urgente. Nu avem acumulări 
suficiente de apă. Există peste 
2 000 de cereri de locu nțe. Dar 
trebuie construite și noi școli, 
grădinițe, spitalul din Lupeni, 
capele pentrn cimitire, o biblio
tecă, rampe pentru gunoi și alte 
dotări strict necesare. Cu fondu
rile de investiții alocate se pot 
construi cel mult 100 de noi a- 
partamente și alte 700 de apar
tamente a căror construcție a 
început, dar s-a întrerupt Si cam 
atît I Dar cine și din ce fonduri 
va reda In funcțiune apartamen
tele degradate ? Bugetul primă
riilor, a! noii Regii care gospo
dărește fondul locativ, e mult 
mai mic decît nevoile locatari
lor, ale apartamentelor degrada
te. Aceasta e situația. Și nu se 
întrevăd motive de optimism I

BUNE...
BUCURII. Sc vede că o con

ductă spartă, neremediată la 
timp, vara, aduce bucurii iarna. 
Nu credeți 7 Vă puteți convinge 
pe viu, mergind In cartierul 
„Brazi” din Vulcan. La clțiva 
metri dc locul cunoscut sub de
numirea de Parcul Oct igon, sc 
afla. In urmă cu clteva luni, o 
baltă artificială. Acum e pati
noar. Gheață a-ntîia nene, rum 
ee epxrim;J Un copil car? aluneca 
pe ea cu patinele De unde se 
vede de ce nu se remediază 1 ■ 
timp defecțiunile de canalizare ; 
Să aibă și aia mică o liucurio 
la iarnă. (Gh O.).

AFAP.A-I VOPSIT GARDU’ 
Șl ÎNĂUNTRU LEOPARDU’. 
Cam așa stau lucrurile la barul 
„.Select” din Vulcan. Firmă lu
minoasă, lumini dinamice, tele
vizor color. Odată intrat însl, 
trebuie să pășeștj cu mare grijă, 

deoarece din mocheta nescutu
rată de cine știe cînd se ridică 
nori de praf. Nici fețele de masă 
nu suferă de prea multă cură
țenie. Sprayurile și săpunurile 
care se vînd aici (? I) nu îmbu
nătățesc cu nimic această situ- 
nțic. (P N ).

NU NE-A DAT nimenj telefon, 
doamnă Emj Mihăilă I Să știți 
că politica telefoanelor de inti
midare a fost alxtlită cu mai bine 
de un an în urmă. Noi nu am 
venit în vi.itu protocolară ți nidl 
în plimbare la căminul dc ]a sta
dionul „Jiul” al 1ACCVJ. De alt
fel, veți avea posibilitatea să 
lecturați un articol despre că
ni ir 1 fd cărui administrator sin- 
tețî în!r-un viitor număr al zia
rului nostru, t t privește foto
grafiile Făcute, vom puhlicn unn 
ți le vom trimite ție celelalte 
consiliului dc administrație al 
ÎACCVJ (Al.IÎ), _ _________

ZVON. S-a auzit prin Petro
șani că o oarecare firmă din 
străinătate recrutează muncitori 
pentru construcții in Canada. 
I’Ină ieri, ia ora 9, nici Primăria 
Pc-troșaniului și nici cei ce sc o-

cupă de forțele de muncă nu 
știau nimic, nici oficial, nici alt
fel. Deci, un zvon ca alitea al
tele. (Al Ii.).

BUTELII. în luna februarie 
buteliile de aragaz 3e livrează 
la liber, nu pe tlchcte. Informa
ția ne a fost dată dc secretarul 
Primăriei municipiului, doamna 
Gherghina Șerban. Iată Inc.i un 
rvon dezmințit. Cînd oare vom 

ljchidn alarmele false și alarmiș- 
tii 7 (Al.II).

NU SE CONFIRMA. O clientă 
n magazinului alimentar nr. 17 
din Petroșani, care nu vrea să-si 
divulge numele, dar vorbește 
despre anumite „lucruri urîte”. 
care s-ar petrece aici, ne-a în
tărit în convingerea că anonimele 
nu trebuie luate In considerație. 
Puține sînt unitățile comerciale 
In care totul merge ca pe roate, 
dar nici faptele încriminate nu 
s-au confirmat. (Șt.C.).

CINECLUB. La Casa studen
țească din Petroșani și-a reluat 
activitatea Cineclubul „S18”. La 
ședințele cineclubulul se discută 
scenarii pentru filme și se reali
zează scurtmetraje documentare 
și dc ficțiune pc 16 mm. Filme

le urmează să fie proiectate în 
cadrul mnm testărilor artistice 
studențești locale și naționale. 
(Al.IÎ ). _________________ _

BEZNA. Tot cartierul Carpați 
și zona Spitalului municipal sînt 
in beznă. Noroc cu luminile de 
la geamuri care mai înlătură în
tunericul, altcumva te întllnești 
cu tot ce nu poftești, fără să-i 
poți ocoli, cîini, bet>vi, mașini 
parcate, precum și gropi. Este 
chiar pericolul, dacă vii din oraș, 
să nu-ți găsești blocul și locuin
ța sau să-ți pierzi și soția și co
piii. Cum totuși e posibil ca în 
colonie să ardă zilnic, becurile, 
iar în alte cartiere întuneric 

beznă. Oare cînd vom ieși din 
bezna indiferenței ți din indife
rența față dc lumină I (D.N.).

Rubrică realizată de 
Gheorghe CIIIRVASA

Șl NEBUNE
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Scopul a fost atins. Ne mărginim numai ia atit?
Sezonul rugby-stic <ic toamnă a 

început In forță. Pe parcursul 
turului campionatului diviziei A 
ea și în partidele din Cupa Ro
mâniei, Jucătorii de la Minerul 
Lupeni au obținut chiar unele 
rezultate răsunătoare. Intre care 
victoriile In „cupă* In fața Ști
inței Petroșani, reprezentanta 
rugby-ului din Valea Jiului In e- 
lita sportului cu balonul oval 
din România, și in fața campi
oanei „en titre* a țării, Știința 
CEMIN Baia Mare — ambele 
meciuri jucate pe teren propriu. 
Ca urmare a seriozității pregăti
rii fizice, tehnice și tactice, atit 
In perioada prccampionatului din 
urmă cit ți in timpul sezonului 
eportiv — meritele antrenorilor 
Ovidiu Florescu, profesor de 
sport și Aurustin Balasz antre
nor principal, ca și ale conducerii 
secției, președinte ing. Nicolae 
Ivănuș și secretar, Dan Suciu — 
sînt incontestabile — tocătorii 

au practicat un rugby spectacu
los și eficace, mai ales in parti
dele susținute pe propriul teren. 
Nu o dată faze jucate „la mină* 
sau soluții ingenioase In momen
tele fixe, ca și deschiderile rapi
de pe aripi, urmate de curse de
bordante au smuls aprecieri ți 
ropote de aplauze din tribună.

La finele turului campionatului 
echipa se află pe locul III, după 
Rapid București, care probabil 
va reuși promovarea In Divizia 
națională și Petrochimistul Pi
tești. Obiectivul sportiv asumat 
la începutul campionatului, acela 
de a rămlne In divizia A a fost 
atins pentru că practic, după 
disputarea turului și a unui 
meci din retur, este greu de pre
supus că Minerul Lupeni va a- 
Junge să lupte pentru a evita 
„căderea In B“. Să se mulțu
mească oare Emil David. Ștefan 
Patrichl, Augustin Aeftincăi, 
Constantin Bădilă. Vasile Kele- 

men — i-am numit pe cei mai 
des remarcați In sezonul încheiat 
— cu simplul statut de echipa a 
doua a Văii Jiului ? Nu vedem 
de ce, în pofida condițiilor ma
teriale deloc strălucite. Stadionul

RUGBY, DIVIZIA A

din Lupeni este supraaglomerat, 
pe teren antrenindu-se ți jucînd 
echipele de seniori, juniori ți 
copii ale secțiilor de fotbal și 
rugby. Din această cauză uzura 
gazonului face ca multe din vir
tuțile tehnice ale jucătorilor să 
se piardă. Sală de forță nu exis
tă. Vestiarele lasă de dorit. In
stalațiile de asemenea. Lipsesc 
tricourile, lipsește încălțămintea, 
mingile nu sfnt suficiente. Tn 
condițiile liberalizării prețurilor, 
tot ce s-a putut face din partea 
conducerii minei 6-a făcut, dar 
este insuficient. Transportul, ca

„Etapa Felix“ s-a încheiat, meciurile 
de verificare au început

Deși la această oră rezultatul 
primului meci al echipei Jiul din 
1991,în compania echipei din De
brețin (divizionară A), poate se 
cunoaște, desfășurarea lui și alte 
amănunte din pregătiri nu. E- 
chipa maghiară, clasată în partea 
inferioară a clasamentului a pre
zentat un unsprezece mai omo
gen in rlndul căruia evoluează și 
jucătorul român Tolba. Meciul 
s-a desfășurat pe un ger care a 
coborit mercurul termomentrulirt 
pînă la zece grade sub zero și un 
vînt care n-a contenit să bată pe 
toată durata partidei, ce a făcut 
ca numărul spectatorilor să fie 
în Jur de 50—60. iar terenul de 
antrenament (cu zgură) înghețat 
beton.

La pauză scorul a fost 3—0 pen
tru gazde. Rolurile fiind înscrise 
din două lovituri libere și unul 
din acțiune. în această primă re
priză Militarii a ratat un un
sprezece metri, iar Cornea ți 
Craiu au ratat și ei copilărește. 
La reluare în minutul 62 Sto a 

zarea ți masa Jucătorilor în tim
pul deplasărilor au devenit ex
trem de costisitoare, greu de su
portat pentru o asociație sporti
vă săracă — acesta este cuvîn- 
tul potrivit — cum este Minerul 
Lupeni. De unde cantonamente, 
pregătiri centralizate, turnee de 
pregătire și altele atît de nece
sare performanțelor ? Zbaterea 
conducerii secției pentr(1 a mai 
re’olva cîte ceva se oprește nu 
o dată în fața opacității unora 
care consideră sportul de perfor
manță ca fiind tot una cu țurca. 
In fine, tîrfș-grăpiș din punct 

de vedere material, dar cu mul
tă dragoste, cu tragere de inimă, 
la Lupeni se face și rugby.

Ce am reproșa totuși sportivi
lor : prea multă modestie în Jo
curile disputate în deplasare. Ni
meni nu se poate plfnge de arbi
traje. de nesportivitate din partea 
adversarilor sau a publicului. 
Dar se abordează meciul de pe 
postura de învins dinainte. Ti

a redus din handicap în urma 
unei faze de atac purtate De 
dreapta, pecetluind scorul final 
3—1.

Jiul a aliniat formații diferite 
în cele două reprize. In prima 

Fotbal, div'zia A

parte au intrat în teren : Dumi
tru — Benone Popescu, Cozma, 
Cristea, Dodu — Moromete. Bîcu, 
Craiu — Cornea, Militaru. Ră- 
ducu, iar în partea a doua : Ghi- 
țan — B'iruntia, Călugăriță, 
Ci--bă (tineret), Câmărășan (Vul
can) — -Stoica, Stăncic (Hațeg). 
Blnga, Cristea — Cornea, I’o- 
poviri.

Lâsconi nu a evoluat, făcfnd 
în ultimele cinci zile antrena
mente numai in sală la recomn- 
darea medicului, cum de altfel 

miditate nejustificată. Tn toamnă 
doar în meciurile cu Rapidul, E 
nergia și CSU Sibiu băieții din 
Lupeni aa îndrăznit ceva mai 
mult. Acasă lei. în deplasare miei.

La Lupeni s-a creat o școală 
de rugby. Și spunem a la pentru 
că nu putem să nu vorbim și 
despre juniori și copii. I-am vă
zut la un antrenament Talentele 
autentice zburdă pe gazon. Cit 
despre antrenorul lor. Ionel Bo- 
nea, este suficient să cităm afir
mația făcută cu „năduf șugubăț* 
de președintele secției, domnul 
Ivănuș. „A mers al dracului, la 
toate școlile î-upeniului. C-«n a- 
Rms să întrebe profesorii : «ce 
tot caută domH* ăsta ?». Va faoe 
pepinieră la Lupeni 1*. Și no! 
credem. Antrenorul bun cântă 
să vadă diamantele. indiferent 
unde se ascund. Și apoi le șlelu- 
iețte cu migală.

n. ALEXANDRESCU

nici Cioroianu n-a fost folosit, 
și el efectuînd pregătirile tot sub 
observație medicală.

Echipa din partea a doua a In- 
tîlnirii a jucat mult mai bine, 
cu mai multă încredere și s< 
pul verificării a fost atins. Po
tențialul tuturor Jucătorilor In 
condiții noi <! • Joc, stadiu] cumu
lărilor și motivația în teren. Pre
gătirile au continuat în același 
climat de exigență și porția de 
opt mii de metri în regim de re
zistență a fost completată In ul
timele trei zile cu încă cinci ki
lometri în antrenamentele de 
după amiază. S-a exersat tn Jo
cul cu mingea factorul modern 
preluare — pas, precum și șutu
rile de la distanță. întreaga for
mație „respiră" un aer de serio
zitate, iar antrenorul Marcu nu 
vrea să audă de indisciplină și 
nici de fotbaliști inbisciplinați.

Dorel NEAMl'U
est «•■>><>■•■■■ ciJailsaoxf

Pregătirile echipelor divizionare 
de fotbal din Valea Jiului 

A. S. Paroșeni Vuhan
Pregătirile echipei sponsorizată de mina Paroșem nil debutat 

In 18 ianuarie, pe stadionul propriu, cu antrenamente de acomo
dare la efort ți vizita medicală. Antrenorii, Vizitiu — principal și 
Huzdupa — antrenor secund ți Jucător, dispun de următorul lot : 
Portari : Op. ița ți Rusu (de la Retezatul Hațeg). Fundați: Doden- 
ciu, Cioară, Văduva, Năcreală, Florescu (de la Jiul Petroșani), Buz- 
c '■ t, Toth, LAzăroiu (Jiul) Bără (revenit din armată). Agiu nu 
s prezentat încă la iot dm motive școlare. Mijlocași : Matula, 
Con- tantinescu, Zvnnciuc. Blrsan, Creții Atncnnți : Băltaru, Păuna 
(Jiul), Ciglenean, Gavrilnți. Costel Ispir va reveni do ta Minerul 
Știința Vulcan.

A plecat la Mureșul Toplița, Burd'tîcan. Tți definitivează ple
carea Manea, Bodcscu, Popa și Pană. Accidentați sfnt : Conrian- 
tine-cu și Florescu, acesta din urmă pc rare rle însănătoșire.

Din data de 20 ianuarie, pregătirile nu continuat cu un can
tonament la cabana Căprițoara, conținlnd >m program încărcat, 
cu trei antrenamente pe zi, vizionarea unor meciuri pe casete 
video, lecții tehnice. Această etapă s-a încheiat pe data de 2 fe
bruarie cu revenirea la stadion, unde a urmat un meci de an
trenament Urmează perfectarea altor jocuri cu echipe din Valea 
Jiului, dar ți din alte părți. Pregătirile an decurs bine, jucătorii 
lnscriindu-se perfect In program Dacă din acest punct de vedere 
se stă bine, nu același lucru se poate «pune despre bara mate
rială. Cu echipnment’i) sînt mari prob’emc. 1^ fel și cu finanțele. 
Un lucru bun îi reprezintă autocarul propriu, eare-i scutește de 
niște cheltuieli In plus.

Obiectivul propus pentru finele acestui sezon este ocuparea 
unuia d.n primele patru locuri ale clasamentului seriei a Xl-a a 
diviziei C. Vom trăi și vom Vedea.

r.nil Mf UI.FSCU

Aventură de duminică
Duminica trecută, la primele 

ore ale dimineții a fost un ger 
de crăpau pietrele Cu toate a- 
cestea. numeroși amatori de dru
meții nu renunțat la confortul 
de acasă și s-au îndreptat spre 
zonele de agrement din împreju
rimile munie piului nostru. Au 
urcat și la « iana „Straja* Lu
peni, ca de obicei, la sfîrșit de 
săptămină, clteva zeci de oa
meni. I-a munte a fost frumos. 
Schiorii au beneficiat de servi
ciile a două instalații de telcschi. 
Zonele fnsorite și protejate de 
curcnțd de aer rece, din apropi
erea pădurii de brazi, s-au bu
curat de multă căutare. Multi 
dintre cei care au urcat la mun
te au preferat să stea cu fața Ia 
soare. Cabana s-a dovedit ospi
talieră. Soții Cioflica, doi oa
meni cu dragoste nentru munte 
și respect față de semeni, nu 
făcut din cabana „Straja" un a- 
devărat n.rnct de atracție. Tra
diționalul ceai, cu sau fură rom, 
este oferit la orice orii Interio
rul o curat și decornt cu bun 
gust. Cei c,. doresc, Dot să ser
vească masa. să comande hrirfi 
caldă, fiindcă ln permanent i ca
bana este bine aprovizionată.

Tonte au fost bune și frumoase 
pînă pe la ora 15, cînd s-a pro
dus un eveniment neaștentat : 
pană de curent. De l.a zona de 

agrement Crăița, p’.nă sus, la 
Straja, alimentarea cu curent e- 
lectric s-a întrerupt. Teleschiuri- 
le s-au oprit. Instalația telescau- 
nului a încetat să meii funcțio
neze. Aceasta tocmai la o oră 
de vîif, cînd, de regulă, turiș-

Cronica muntelui

tii și schiorii se retrag de la 
munte spre oraș. Cei ce au fost 
surprinși de pana de curent în 
timp cc coborau cu telescaunul 
nu trăit o adevărată aventură. 
Pana rle curent a durat. Iar cînd 
stai alienat pe cablu, în ger, fri
gul t pătrund . Rină la os ..

Au trecut mir. ite In șir pe care 
oamenii aflați pe telescnunc 
le-au suportat. Dar cînd n tre
cut ora, răbdarea a ajuns ln li
mită. Favorizați de noroc, cîțiva 
dintre cei aflati In sufcr.nță, 
s-nu nflnt la inftlțitfie mică și au 
putut să coboare din V?lcv:aun. 
pentru n-și putea conținu i cobo- 
rîiea pe propriile picioare. Alții, 
însă...

Neașt'.ptlnd nici un îndemn, 
inimoșii membri ai formației 
„Salvnmont" Lup ni nu interve 

nit și de această dată la momen
tul oportun. I’înă la lăsarea în
tunericului nu mai era mult Cei 
imobilizați In tclescaune erau în 
pericol de a îngheța. Dar au , 
fost „recuperați" pe rfnd de saî- 
vamontiști, care au fost ajutați 
în acțiunile lor și de meseriașii . 
conduși de loan Marc, șeful in- ’ 
stalației telescatinului. Cu aju
torul cordeliru'lor, după manevre 
complicate, dar precise, oamenii - 
din tclcscaun au fost coboriți și 
salvați. O întlmplare care are 
tîlcul ei. Dacă te încumeți sfi 
urci la munte trebuie să ni echi
pament potrivit, călduros.

Dc cînd cu telc'caunul, care 
asigură un transport rapid spie 
munte, numărul turiștilor de o- 
cnzie, îmbrăeați sumar. î.i h ine 
ncadecvatc, s-a înmulțit cr-nride- . 
rabil. Avertismentul c ciur • cu • 
muntele nu l de glumit ! ?qt să 
apară oricînd Intimn!’>ri de ex
cepție. Cei ce practic i d ani de 
zile turismi l și drumețiile men- ' 
tanc cunosc ncc-.t lucrii și nu-1 
neglijează. întotdeauna ei sînt 
echijKiti astfel In.ît. să facă față 
sin.uliilor imj icviifliile. Să io- 
văță n din experiența Io , pentru ' 
a evita să trăim aventuri neplă
cute t

VHrel SIltAUT
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Pentru timpui dumneavoastră liber

• Irakul a lan it in zilele ele 
sîmbătă și duminică două noi a- 
tacuri cu rachete asupra Israelu
lui, ridicînd astfel la zece nu
mărul atacurilor, sale de la înce
putul războiului asupra statului 
evreiesc. Asupra rachetelor lan
sate de Irak au fost trimise din 
nou rachete americane de inter
ceptare de tip „Patriot". Cu toa
te acestea, o rachetă a căzut la 
periferia orașului Tel Aviv, fără 
a produce însă victime sau pa
gube materiale deosebite.

• Arabia Sauditâ a fost din 
nou ținta unor tiruri de rachete 
lansate de Irak. Pagubele mate
riale produse slnt insignifiante, 
deoafece rachetele trimise, în 
m, rea lor mnioritate au fost in
terceptate și distruse în aer.

• Tot mai multe avioane de 
luptă irakiene părăsesc țara, în-

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
O zi în care surprizele se țin 

lanț.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Jucăria s-a stricat. Trebuie a- 

dus maestrul s-o tămăduiască.
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
E în joc prestigiul dumnea

voastră — riscați !
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Atenție la loviturile din inte

rior. Lucrurile se vor îndrepta 
din mers. 

drcptindu-sc spre aeroporturi din 
Iran. Unii experți consideră că 
acești dezertori fac parte din 
strategia lui Saddam Ilussein, 
care intenționează să le pună la 
adăpost în Iran, pentru a le fo
losi ulterior.

Pe de altă parte Iranul și-a 
reîntărit poziția sa de neutrali
tate, anunțînd că vor fi inter
zise zborurile avioanelor ateri
zate pe aeroporturile -sale, iar 
membrii echipajelor sînt consi
derați prizonieri de război, fiind 
tratați conform convenției de la 
Gc ne va.

• Pentru prima dată de la în
ceperea ostilităților împotriva 
Irakului, președintele american 
George Bush a părăsit Washing
tonul, pentru a se întîlni cu 
membrii familiilor soldaților a- 
flați î-n război. Și cu acest prilej

H O R O S C O F
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Un dezastru financiar e imi

nent dacă lăsați pe alții să vă 
conducă afacerile.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Avansați cu prudență ideile o- 
rigin ile. S-ar putea să fie inter
pretate eronat.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu cade cerul pe păcătoși. Nu
mai ripostînd ferm veți ieși din 
impas.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Nu refuzați șanja un.că ce vi 

se oferă. 

președintele american a afirmat 
că războiul din Golf cere sacri
ficii și victime, dar optimismul 
american nu trebuie pierdut, 
deoarece deznodămîntul nu poa
te fi decît unul singur : viotoria 
aliaților.

• Cele mai importante orașe 
din Irak au fost supuse din nou 
unor . bombardamente masive de 
către forțele aliate, la care au 
participat avioane de luptă ame
ricane, engleze și franceze, inclu
siv bombardiere grele de tip 
Bocning. Deși cantitatea de bom
be căzută pc teritoriul Irakului 
este deosebit de mare, autorită
țile de la Bagdad nu renunță la 
pozițiile lor din Kuweit și nu 
lasă să se întrevadă nici cea 
mai mică intenție de a-și retrage 
trupele, ceea ce ar echivala cu 
sfirșitul războiului.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

Pe ghețuri subțiri, siguranța 
constă în viteză. Savurați clipa !

SCORPION
(23 octombrie —• .21 noiembrie)

Un vizitator neașteptat va 
lăsa în urma lui sămînța vrajbei.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Vi se vor face mărturisiri cu 
conținut delicat — c o cursă...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
în jurul persoanei dv. se țes 

intrigi. Nu le întrețineți arderea.

Marți,
5 februarie 1991

9 ) * 1 Video-satelit.

iNOl'RF.R \TI', gin Iui i dc neuilan ]< patru ani d-- ind fra
ți--<iil meu

economist MAR' El -ATANA.siF, TRIFAN
i pic it in eteinilite, om dotat cu excepționale calități illeloșli

Florile singurătății pe tii-tul moi mint. Olga -ora, M.iiiela 
nepoata. (2111). • ________

10,00 Actualități.
10.1 ' Horoscopul zilei.
1". Avanpremieră.
1>.-.■'> interferențe.
11.10 Vîrsta a treia (reluare).
11.33 Caleidoscop cetățenesc. 
12.00 Ora de muzică.
13,00 Studioul de literatură (re

luare).
14,00 Actualități.
14.10 Medicina pentru toți. Bo

lile renale. IXignostic și 
tratament.

14.30 Casa și grădina.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16,20 Conviețuiri.
16.50 Noi și calculatorul.
17.05 Muzicorama. ’
17.25 Măria sa, natura.
17,45 Ferestre spre lume.
18.15 Cheia succesului.

Repere flamande.
18.40 Muzică populară.
19,00 Puncte de vedere.

Astăzi : Guvernul.
19.40 Desene animate.
20.00 Actualități.
21.00 Cronica Parlamentului.
21.15 Teatru TV,

KEAN
de Jean Paul Sarlre, după 
Alexandre Dumas.
Spectacol înregistrat la 
Teatrul Maringy din Pa
ris.
Premieră ^V.
Ultima parte.

22.40 Actualități.
22.50 Salut, prieteni ’

• Fără prejudecăți ♦Fără 
itxx.rizie • Fără interdic
ții. Redactor -Toana Gheor- 
ghiu.

Miercuri
6 februarie 1991

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.

10.15 Horoscopul zilei.
10,25 Avanpremieră.
10,35 Oameni de lingă noi. 

Emisiune realizată în ju
dețul Cluj.

11.10 Film serial (reluare). 
Sfîntul (III).

12,00 Ora de muzică.
Orașele Eutherpei — Mo- 
zart și Praga.
Comentează Iosif Sava.

13.00 Jazz-magazin.
Selecțiunî din Festivalul 
Montreux ’88.

14,00 Actualități.
14.10 Documentar științific. 

Mașinile care gîndesc.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Pronoexpres.
U-,00 Muzica pentru toți.

'Dialog cu iubitorii muzicii 
de operă.

16.15 15, 16. 17, 18. Dacă vreuna 
din cifre spune lumii vîrs
ta voastră, studioul nos
tru vă aparține I

16,55 Economia încotro ?
17.20 Melodii populare.
17,35 Forum. -TTR.'
18.15 Reflector.

Escrocii sînt vechi. Ce e 
nou ?

18,40
19,00

Recital: Ludovic Spiess.
Puncte de vedere.
Astăzi : Opoziția. 
Desene animate. 
Actualități.

19,40
20,00
21,00
21,15

Cronica Parlamentului.
Roman foileton. 
Păstrează visul ! 
(Anglia).
Premieră pe țară. 
Episodul 1.

22,1> Universul cunoașterii. i
23.00 Dosarele istoriei. °
23,25 Gong I

Emisiune ele critică și ac
tualitate teatrală.

0,15 Actualități.
0,20 Pro Musica.

Cu Vivaldi în liniștea nop
ții.

De la Serviciul mica publicitate
pașapoarte al 

județului Hunedoara
Deși s-a cerut persoanelor fi

zice și juridice să respecte obli
gația legală de a anunța găz
duirea străinilor, se constată că 
pe raza județului Hunedoara, se 
continuă încălcarea acestei pre
vederi atit de către unele uni
tăți hoteliere, cît și de particu
lari

Dată fiind această situație, re
amintim că potrivit art. 16 din 
T.cgea 25/1969 privind regimul 
Străinilor în România, care nu 
are nimic comun cu Dr retul 
225/1971, referitor ia interzicerea 
cazării de străini la particulari, 
abrogat în 1990, găzduitorul per
soană juridică și Tizii i (particu
lar) este obligat să anunțe caza
rea în termen de 2-1 de orc, la 
cel mai apropiat organ de poli
ție, iar la reședința do județ, di
rect la Serviciul de pașapoarte.

facem apel a se respecta a- 
r. idă prevedere legală intrucîl 
fnr âlrare i ci con.lituii- conțin 
vWlțir și «c smd i<.:u azâ c'i a 
nnndă

Menționăm <i an mț - ■ ,. care 
se fie prin cBmplirțarc i unei 
f u datele ‘tiâinul'r, con ți- 
tue in rfiijloc de protecție și 
spriiin jn iazuri de apariție ii 
unor eventiinb zflirtc ori acți
uni adu ipriK de datjic maleri- 
ale și moiuk din parte a acelor 
fraini care se dovedi- . fi do

1 credința

FIRMA „HYPERION", din Un
garia, vă oferă posibilitatea dc 
a lucra în Africa de Sud. Alte 
informații (și formularele) se pot 
procura poștal : Hyperion, 1373 
Budapest, Pf. 602, Ungaria.

(3133) 
VlNZ ARI

V1ND proteză totală dc șold 
picior drept, mărimea T70, mar
că austriacă. Petroșani, strada 
Independenței, bloc 43, sc. 2, ap. 
21. (3432).

VÎND sufragerie Madrigal. Te
lefon 45076. (3137).

SCHMBURl l)E LOCI INTĂ
SCHIMB garsonieră, confort 

sporit. Petroșani, str. Aleea 
Trandafirilor, bloc 5, ap. 2, cu

apartament 2—3 camere, Petro
șani (exclus Aeroport). Relații 
la domiciliu, după ora 13. (3126)

SCHIMB garsonieră, zona pie- 
ții, cu apartament 2—3 camere 
(exclus Aeroport). Relații, telefon 
41456, după ora 16. (3130).

SCHIMB garsonieră, confort 1, 
Vulcan, cu apartament 2—3 ca
mere, Petroșani. Telefon 70467. 
(3436).

SCHIMB apartament, 2 camere, 
cu apartament 3—4 camere, zonă 
centrală. Informații, Vasile Boai
tă, bloc 11, ap. 10. (3439).

OFERTE SERVICIU
CAUT femeie pentru menaj 

Petroșani, telefon 44071, Samson. 
(3-l°9).

DECESE

I AMILI A Kuli mulțumește tuturor celor care au fost alături 
de ei prin prezență, flori și compasiune la marea durere prici
nuita de decesul scumpului lor

KUTI EUGEN
( OLECTIV I I. dc educatoare din Petroșani este alături dc 

colega lor Kufi Rozalij m greaua încercare pricinuită di- moartea 
iubitului ei sot

KUTI EI GEN
Sincere condoleanțe familiei. (3112).

( OMI.MOR '.Rl

SOȚIA Eli abeta, copiii, nurorile și nepoții anunța implini- 
ren unui un de’ cînd ne-a părăsit pentru totdeauna -•< umpul nos
tru sot lata, ii i u și I inie

S’IT.LESUU CON.STANTIN
Vei nulii-- veșni in inimile noastre (.’l-HJ)

Regia autonomă a huilei 

Petroșani*

strada Timișoara, nr. 2,

Invită l.i concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea postului
<lc CONTABIL ȘEF la Centrul dc calcul electronic Petroșani.

Calitățile solicitate candidaților :

— temeinică pregătire profesională ;

— receptivitate la nou, inițiativă ;

— comportament ctico-moral ireproșabil.

Doritorii vor depune cilrriculum viiae la Direcția personal 
piuă la data <le 5 februarie 1991.

Concursul va avea loc pe data dc 11 februarie 1991, ora 10, 
Ia sediul R.A.II. Petroșani.

Relații suplimentare la telefon 11193, 11160, interior 113, 381.

Societatea comercială pe acțiuni 
de turism „Parîngul“ Petroșani

(IIOTI.I PETROȘANI)

cu sediul in municipiul Petroșani, strada Republicii, nr 110, 
a n g a j e a z ă d (< ii r g <• n ț ă :

— < <>\l \I1|I. ȘEF.
( ondiții <l< încadrare: studii < comunice superioare. •
— PORTAR
Informații la telefon 12801. 13128 11 P’â.
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