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In ziarul nostru de miinc. 1 
martie 1991, vom publica pro
gramul complet al RETURU
LUI DIVIZIEI A LA FOTBAL. 
Urmează ca fiecare să facem 
singuri calculele care salvea
ză echipa Jiul de la retrogra
dare. Așteptat cu înfrigurare. 
Programul a fost aprobat de 
Comisia de organizare a acti 
vității fotbalistice in totalitatea 
lui, climinind orice „aranja
mente". (D.N.).

— Cure e con mai mare dorin
ță a ta. In momentul de -fată ?

— Să găsesc de lucru! Orrae, 
numai iă cîștig și eu un ban. să 
om banul meu, să-mi pot face 
on rost In viață* Am terminat 
un liceu, am o meserie — prepa
rator cărbune — și... mă uit la 
diplomă. Nimeni n-are nevoie de 
fete. Am încercat în multe lo
curi. aș fi putut să vtnd lozuri, 
să fiu o poștăriță de cartier, să 
vînd ziare — nu se poate! Toate 
ușile mi «e închid In nas: ,.Nu 
'discutăm cu copiii !" F. drept, am 
doar 19 ani. dacă tinerețea poa
te fi considerată un defect, dar 
vreau să trăiesc cinstit și demn, 
să nu mai depind de nimeni. Cer 
prea mult?

O wcult, o privesc. Ciaudia

— < < • .i er dor.m nz>i r lioinb t .ni pigț.i cil pioiliiv. li- noavtrr
_____________ ________________________ ________________________________________ ValIj I.C>CO1 A

UN ȘOMER, DOI ȘOMERI... 
IJSTA RÂMÎNE DESCHISĂ

Banetti (din Petroșani) -pare tntr- 
adevâr un copil. Ocini n-au pier
dut puritatea virstei fără de griji 
dar -vorbele trădează o Ingri’o- 
rare matură...

Legea șomajului, promulgată Ja 
0 februarie 1991, nu n inventat 
șomeri. Ei nu slut. așa cUm s-ar 
putea crede la o anăliză suma
ră, copiii legitimi ai economiei 
de piață Ei existau — cererile 
pentru locuri de muncă sînt ve
chi Nou este doar cadrul legal, 
care permite recunoașterea oficia
lă a.,.calității" de șomer — per
soană aptă de muncă, obligată In 
inactivitate, pentru că nu găseș
te de lucru.

La Oficiul pentru probleme de 
muncă și protecție socială Petro
șani am găsit opt dosare, nume-

- - -A»* - * . ’ . * 

rotate codificat de la 0001-3-22 
pînă la 0008-3-22. Ce conține un 
asemenea dosar? Privind din ex
terior. cu detașare, răspunsul ar 
fi simplu: hîrtii, dar, asumin- 
du-ne riscul implicării, totul de
vine durere. Printre aceste bîr- 
tii, au început să putrezească vi
se..

— Crezi că dacă ar fi trăit 
Ceauțescu nu s-»r fi ajuns aici? 
Terez Laczko găsește puterea 
să zîmbe&scă, apoi răspunde:

•— Nu cred. Nimeni nu poate 
sări mulțumească pe toți. Gu
vernul n-are nici vină. Lumea 
c făcută strâmb

Ștefan CfMPCfl

(Continuări' in pag. a 3-a)
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Brâncuși, sărbătorit la Petroșani
S-au împlinit 115 ani de la nașterea mărci» sculptor român 

Constantin Brfincuși, ale cărui cneații au intrat în galeria marilor 
„minuni" ale artei moderne universal». Personalitatea sculptoru
lui va fi cinstită astăzi, la Casa de cultură din Petro.$ani, printr-o 
amplă manifestare culturală. Vor conferenția despre omul și ar
tistul Brâncuși, d>mnul .praf. dr. Toan Mocioi și criticifl literar Du
mitru Velea. Va urma apoi o fntîlnire ca folclorul românesc. In 
care se găsește ancorată organic opera marelui artist și patriot, 
la care își vor aduce contribuția Maria Dragomiroiu, Ionel Coza 
și ansamblul folcloric „Paringul" al Casei de cultură — dirijor 
George Cilțea. Manifestarea va începe la ora 18 (Al. n.)

„..♦pînă ia noi ordine" ?!
In urma unei sesizări telefoni

ce, ne-am deplasat, ieri, 27 fe
bruarie, la centrala termică din 
subsolul blocului 2, scara a IV-a, 
cartier Carpați. Pe ușă era lipit 
următorul afiș : „Nu se difuzea
ză apă caldă pînă la noi ordi
ne". înăuntru, ce găsim ? Două 
covoare, tocmai aduse de Dră- 
gan Păun, maistru la Regia au
tonomă de gospodărie comunală

Pline cu
La magazinul alimentar nr. 

150, cap de linie Lonea, printre 
alte produse se vinde și piine. 
Iar dl. Staulinger Adalbert, de 
la mina Lonea. obișnuiește să-și 
cumpere, aproape zilnic ucest 
produs vital pentru familie și 
pentru supliment. Nu ntică i-a 
fost însă mirarea, cind într-una 
din zile, din frăgezimea plinii, 
a ieșit ca o amenințare tăișul ți
nui ciob de sticlă, toomai bun 
|>entru a face piinca necomestibi •

De la televizor la... cojoc
Arjocn Dorel, 35 de ani, din 

Lu]xmi, era un tip fură ocupație 
Dar de făcut, tot făcea ctte ceva, 
repara aparate de radio și tele
vizoare, fără n avea însă nuton 
zație pentru asta. In 11 ianua
rie, S.F. din Vulcan l-a chemat 
să-i depaneze televizorul. M<ii 
cu reparatul, mai cu paharul. pî- 

și locati- i (fost IGCL), pentru a 
fi spălate.

Muncitoarea Maria Băfbușanu, 
ne spune că, momentan, nu 
curge apă, nici măcar rece. „Dar 
după ce vine, cine spală covoare
le ?“• „F,u le spăl. Am primit 
dispoziție să nu dau apă caldă. 
rr dau“ Deci, așa devine chestia. 
(P.N.).

lă. Să nu știe oare conducerea 
Fabricii de piine din Petrila cu 
acum de cind cu liberalizarea 
s-au scumpit pînă și cioburile de 
sticlă și este mai rentabil să le 
vîndă la centrul speciaLizat ca 
deșeuri, dccît să le introducă în 
rețelarul plinii? Că dc-pre igie
na muiv ii, ce să m.'ii spunem t 
O fi ți ăsta unul din termenii 
fostului regim și acum s-o fi 
perimrrt d-* tot 1 i Fabrica de pli
ne (G.C.) 

nS oin;l gazda s-a Îmbătat. El ,ial 
sifl>țiret Arjoca s-a ridicat si a 
plboat. Nu însă înainte da a 
fura din locuința lui S.F. un co
joc în valoare de 6500 Ici. Pe 
care l-« vindut cu 2500 lei. In 
14 ianuarie, a fost descoperit șl 
arestat. Politia B găsit ac și pen
tru cojocul său. (Gh. OLTF.ANU)

I VIATA |
PARTIDELOR] 
] POLITICE?!

— Domnule pii'șcilintc, în ce 
*Hicre!izc.izâ activitatea or- 

g.mizriției l’SD djn Petroșani în 
perioada circ a trecui (|r In re
înființarea nocstui partid?

— Sin.cm o formație politici, 
din cirtpgoria crinr care țl-an 
propi» să actrinexe In continua
rea tradiției soc.al-democrație; 
român-* .ti. Spre der-sebirr (k 
’elcl.nPo, ire și-au propus să 
revigoreze al) partide cum sfrp 
bunăoară. i’NT-rS și PNL, noi 
nu am av'it lupi, interne, pentru 
put-T;- -an infln- ntfl In partid. 
Am irit 5 pAsjiăm linia de 
«pn-biFA -I ■ i d.- programul P.SD

AZI Piirlitiul Social llemocrat din România
„Vrem să contribuim la asanarea morală a societății11

Interviu cu domnul DUMITRI1 FLORIN TURNA, 
președintele Organizației inunii ipale Petroșani

Vizăm cu prepontletonțâ (pro
blemele reale ale oamenilor si 
vrem să contribuim la asanarea 
morală a societății. In licliidnrca 
««chelelor comunismului.

— film sc concretizează n- 
ceastă contribuție in municipiul 
nostru ?

— Printr-o cola1orare strlnr.ă 
primăria muniripnlă și cu cele
lalte partide politice, nnimiti tio 
dorința de a contrihui direct la 
combaterea corupției, di zvălul- 
rea abuzurilor pe care 1 >-au să- 
vlrșit foștii îndurători din no- 
m--n< l 'tura comunistă. așezarea p" 

baze noi n urbanisticii, Imbună- 
tiUuen aprovizionării populației 
cu mărfuri de hxfte categoriile.

— Să le luăm pe rind. Există, 
după părerea <lv, o slare dr 
coiiipțic nbian iută in municipiul 
nostru ?

— D iert am face un simplu 
calcul, lulnd cn durată anul tre
cut, cu privire la cantitaten măr
furilor intrate In depozitele mu
nicipiului ți di -făcute populației, 
putem aprecia că cel puțin 8b 
la sută din acestea n-av iIut» 

lu populnție, prin 1, <f ice.’ta • 

■nmănuntul prin ma tazlne. oi au 
fo6t manevrate prin mijite direct 
dm depozite la diferiți elienti mai 
■mult sau mai puțin dubioși Mul
te din produsele industriale s? 
oferă la prețuri de speculă, .nu 
numai în pința agroal intentară, 
ci și In tz>t felul .de magazine par
ticulare. cnn.ignații ți au fost 
chiar Vliuiutc in străinătate, la 
prețuri derizorii, In detrimentul 
economici naționale. Este evident 
vorba de corupție. Am discutat a- 
ceste aspecte in nrd organizat. 
In primărie ți nu fost stabilite 
modalități de acțiune pentru di- 
niinuuen și erudit m n corupției.

— \v<'ti o contribuție nropric 
In dezvfiluii i n aliuzuriloi unor 

membri ai nomenclaturii comu
niste sau numai intenții de acest 
fel ?

— Putem spune că avem o con
tribuție proprie. Cercetările pe
nale care se fac Iu prezent In 
legătură cu Ion Popa, Viorel 
Faur și Ion Resiga au feri de
clanșate pe baza unor materiale 
i tptice furnizate de noi. Vom ac
ționa in conținu urc, prin inter
mediul presei, In spirit democra
tic, pentru a face cunoscute ți 
alt<. abtuuri In ai cavtă ordine

Interviu reoli/at ilc 
Viorcl STR \I'T

(Continuări' in |ing. u 2 a)
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Constructorii ar vrea sâ lucreze 
NENOROCIREA E CÂ N-AU 1 !

? •

De pe ș.mt.eie ne parvin u- 
n le vești bune. O ir sint și des
tule motive dc îngrijorare. în |>e- 
noada în care constructorii s-au 
pomenit in primele contigcnte 
profesionale dc șomeri din Valea 
Jiului, vechea structură a trustu
rilor s-a destrămat. în locul lor 
au apărut societăți comerciale,
■ arc au ■ a obiect de activitate
■ onstrut țiilc, prestările de servi
cii și montajele. Pentru continua
rea lucrărilor de construcții și 
de investiții civile din localită
țile municipiului nostru a fost 
înființată Societatea comercială 
dc construcții „CONPET" S.A. 
Petroșani. Sub aceasta firmă, re
zultată din restructurarea fostei 
Antreprize dc construcții monta
je. sint inființa'.e patru unități 
dc producție. E'tc vorba de doua 
șantiere de constrn- ții, de un

scurt timp după decizia inițiala 
de a se reorganiza în două so
cietăți comerciale, prin despăr
țirea unor activități, de curind 
s-a acceptat o nouă formă orga
nizatorică, pe localități, care va 
cuprinde patru societăți comerci
ale separate. în loc de o singură 
relație de investiții, cu un bene
ficiar au apărut astfel mai 
multe. Fondurile de investiții lip-, 
sesc cu desuvirșirc.

mai

Nimeni nil

decizii. Primăriile n-au bani. 
Sub presiunea solicitărilor popu- 
Jațici, care exprimă nevoi reale, 
cum sint noile locuințe și dotă
rile tchnico-cdiiitare, primăriile 
apelează la constructori. La rîn- 
dul lor, constructorii nu se pot 
apuca de lucru dacă nu au ga
ranția finanțării lucrărilor ce le 
sini solicitate. Confruntat cu a- 
ceastă situație, primarul munici
piului nostru s-a deplasat la

Reforma economică și investițiile

șantier de ins’aiații și de o sta
tic de utilaje și trauspoil. Noua 

a de baze pro- 
e pentru pn-pa- 
or d<’ construc- 
le materiale.
i î reorganizarea 
ala. care este u 
rnv-i econom ie-■ 

altor ri tru. tu
li beneficiar de 

I ț vre'
I. .1

firmă benefici 
prii !•■ prod'J 
rarea materia 
ție și depozit.

S<- pare, i 
în formulu a: 
«•xore-ie a 
a luat-o inain 
rari. l’rin ii: 
pina a um, f 
pi in'.r-o • ' iz ,

, 10(1,
-, poi gan

știe ce lucrare se va face și nici 
cînd va începe. Există lucrări de 
investiții începute, dar netermi
nate. Cu chiu cu vai, acestea au 
ieșit dm 
din perioada de iarna.
nu vor 
ială ca 
lor. Blocuri de locuințe
li stadiul de fundație sau 
structura, numeroase spații 
la I-......
unor activități comerciale, nenu
mărate lucrări de dotări tehnico- 
edilitare și urbanistice, n au pu
tui fi reluate deoarece nimeni 
nu poale să-și asume riscul unor

stadiul de conservare, 
i ~ . Iar clacă 

fi continuate, făiă indo- 
vor fi supuse degradări- 

aflate 
de 
de

Ulii, iiuiuv.v—-i-- ■

parterul blocurilor destinate

București, participînd la consfă
tuirea guvernului cu prefecții și 
primarii. Se speră ctț vor fi cu
noscute, în sfîr.șit, alocațiile a- 
cordate de la buget administra
țiilor locale de stat.
l’ina una alta, constructorii din 

Societatea comercială „CONPET'* 
S.A Petroșani și-au asumat ris
cul de a rechema la lucru circa 
80 la sută din salariați. Este 
vorba cu adevărat de un risc, 
deoarece se repartizează lucrul 
cu țirîita, pe obiective cu pon
dere mica. Au fost plasate echi
pe’ do constructori la reluarea 
lucrului la cantinele I.U.M.P. și 
1 M P întreprinzători par-

ticulari au solicitat lucrări pen
tru sedii mici în care să-și pună 
pe picioare diverse servicii au
torizate. L;, sediul societății 
„CONPET“ S.A. se oferă popu
lației posibilitatea contractării de 
lucrări, cum sint zugrăvelile și 
vopsitoriile, închirieri de utilaje 
de transport, parchetări și alte
le. Cu toate acestea, doar o mică 
parte din numărul total al con
structorilor au de lucru. în plus, 
de la vechea IGCI, Petroșani și 
de la terți, au rămas nedecon
tate Ia „CONPET" S.A. lucrări 
vîndute in valoare de circa 15 
milioane lei. Se simte acut lipsa 
numerarului în perspectiva apro
piată a plății salariilor construc
torilor care și-au reluat activita
tea.

Se conturează cu claritate că 
fondurile de investiții alocate de 
stat pentru construcția de locu
ințe vor scădea considerabil. Pro
babil că se va trece la construc
ția de locuințe din fondurile ce
lor ce le cumpără, prin interme
diul noului sistem- de creditare 
și do împrumut bancar. Deocam
dată însă constructorii ar vrea să 
muncească. Nenorocirea e că 
n-au ce ’

BUNE-
y, EXISTA o lege care obligă 

copiii să rămină lingă părinți, 
chiar dacă au propria lor fa
milie?", ne întreabă doamna 
Edith Salaj, din Petroșani, că
reia, în data de 18 februarie 
1991, i s-a reținut o sumă de 
bani, pc motivul că nu are co
pii, dar ea are doi băieți însu- 
rați, care locuiesc la București. 
E un caz ciudat, dar nu unic. 
Sperăm într-o rezolvare favora
bilă. (Șt C.)

SE PARE că mai există uni
tăți economicc( mai mari sau 
mai mici, nu asta contează!) un
de nu sint acordate compensa
țiile pentru liberalizarea prețu
rilor. De pildă, la Apicola. Nu 
cumva la forul tutelar al acestei 
unități cineva strînge de la albi
nele care muncesc ?

ASTAZI, ultima zi pentru cei 
care încă n-au cumpărat cuveni
tele mărțișoarc. Cine s-a îngri
jit din vreme a scăpat de aglo

Viorrl ST1LWT

Aștept cocorii!

M /I '

' ’ n.iM

|<> ui <!<• pelerin.ij ii națiunii noslre demni ia(e...NI VM I I

Vrem să contribuim la asanarea

< r

înt'jt 1 r. 
vina iama, 
trebuie i si plece 
niaVara. t 'a ca 
trez (mc) i ă mmm nu ■ ■ 
• ă toate i el ■ lumeșt i 
va m a inv.il.at a 
«le vrem.- liana, ■ 
Pentru «a numii; 
vm< vri-ni'-.i bun î. 
ta .T-t ■> n
tr-un 
săbii l 
atac 
i anță 
doar 
r«l« 
r us i •
1) ■
io, ■.

Sa vina 
să-mi demon - 

veșnic, 
( me

ni i bucur nu 
furtuna, 

d ipa furtun 
î-i și-n v 

-■> du -m

1 . 1 >»■ - N

*

morală a soci tății“

11 ■

(I im.it< din pali- I)

■li:, in •/. n -.un p: «p'.i- 
: -m •- um m f ■ : ■pal

ie in muu ■ ,|. ui i’.'tro.art', ir 
aii ap-ira'ch IV «o- 

bu'.'-ode -le aragaz, fiigidc- 
■ i alic bunuri de f ,n’. 
unc-.ita, fonica ai m dat' 

rezultă ca in* oamen 
■ mnpărat î io 1'5 I-> ast 
lunuri. Evident i n: 
uzul ■ ■ -mal far popoiu

-â ■ arma i . tfei d<

de mai bin • 
în

clin zo- 
m ii 

an -.umblu) de blocuri 
nut.z

• l.'r mii I'!
lor.
r< :
înde 
din
■ are a.i 
t< . d.-.-
P’n'.i u
• I ciclic
I e ■ u.

— In i i< fiite.t faptului că di
mii de zile smlcți un ronsfrlie- 
li>r < (moscul in ' ah a Jiului, ce 
» iz.iți in domeniul urbanisticii '!

Tn |i'imul rind finalizarea 
cp priord.aC a unor i-tematizări 
«h are [lepindo schimb.u^i la 
fața U dinții Jv nnin',. ipiu.

I-. ’c nadmi ib | ea 
■le d ii ani țe tărăgănează

i irilc de sistematizare 
nele centrale Exemplu) cel 
elocvent — .................
Mig ’n, pai țiul locuit. Aici 

terminate trotuarele, lucr.i- 
. abil, fiind vorba do 
circulație rutieră și 
‘ vin. In spatele bin

arilor r mocirlă. Sint gropi, res- 
materialc de construcții 

Iar I.
, n .1

cîi a 
dc racord al cartiern 
i la magistrala Icr- 
n a fost finaliza! Sint

■ alei ■ ondiictc neizola- 
vor <c<la ușor în urmă- 

i Problemele de calitate

în!
■de 1.1 cai 
o zonă d<
р. donai.i inten
с. .....
îmi dc 
gunoaie 
madmi ;bil, 
.->■ ■ i lire pe 
tui '■■iini< < 
lui Stadin,, 
mofii "o ii 
in! ,-odu se 
le, i-.ire ' 
lorii ani ........
in - un !ru< ț11 nu sini ui înă

blocurile, bl mod 
au geamuri d> 

ârilor. Cnna-

rile. Sa nil mai vorbim dc l.iț.-i- 
delc blocurilor n<,t,.-i minate .

— Credeți că există șanse 
îmbunătățire a atiroviziimării 
mărfuri a tiopulațici ?

— Da Dar eu condiția sa 
vie în cce.i ce pri- 

Avem nevoie In 
mai mult profe- 

din partea politiei mu-

<i<- 
cil

Dar 
taie in carne 
vește corupția, 
acest scop dc 
‘.ionalism '.. 
nicip.de.

— Mizați |>i- o < ri-șli’i c a < re 
dibililății in rnidul cli-i-loi al ului, 
iii viilor .’

— Sincer, da, Arționum In 
m- li'ix-a atingerii ivcstni scop 

i n 
felul

plin implicarea în rezolvarea 
nor probleme ' r-
celor la care i
(Irul interviului dc 
ționăm o tringere

■ sociale de
m am referit In cil 

fața
«I

In’en- 
leght urilor

CVI Alianța Civica, eu iu î)a?i mp

l’etrila organizează 
martie 1991, pc tra- 

Izmea — clu- 
Pctrila, Cro ul 

manifestare 
acest gen dfli Valea

Crosul Primăverii
AS. Jiul 

in ziua de 9
seu] ,,cap linie1' 
bol muncitoresc 
Primăverii ra prima 
portivă de 

lea Jiului
Fenomen de 

v.i cuprinde 
cetățeni, dc la eopii la 
căror pasiune nu cunoaște ’ 
tă. Și-au anunțat parlicipnr«’a 
terani ai crosului din diferite |u- 

înscrivrile c lac 
15. la EM. 

-i cum si 
■i.lmile 

■ port i • 
alura 

voi

masa, întrecerea 
toate categoriile de 

adulți, a 
vîrs-
i vc-

dețe ale țării, 
zilnic, ini re orele 7 
l’etrila, biroul tehnic in
ia locul startului. Nu -<• 
înscriere,i și participarea 
vilor legitimați dccit In 

concursului. ( îștigiitorilor li ■ 
oferi diplome, mpe și produse 
cosmetice. Dincolo de locurile in 
clic orientul întl feerii, fiecare 
participant devine automat un 
ce liniilor. Cea mai marc victorie 
e-'.e rotorul a upra ta iniilți. 
(DN) ____

merație. Iar cine a cumpărat de 
anul trecut mai multe mărțișoa
rc, a scăpat și de Scumpirea a- 
ccstora. Nici acum nu e tîrziu 
să facem o economie în anul vi
itor.

REZERVELE dc cărbune se 
vor termina, spune dl. Portase, 
om animat de altfel de cclc mai 
bune intenții. Dar nu ne spune 
cînd. Și noi afirmăm că se vor 
termina, cu precizarea că ele a- 
jung încă pentru multe genera
ții de mineri. Ca să fim mai bi
ne lămuriți, rezervele respective 
pot fi asemănate cu o mare 
franzelă din care (de la exploa
tarea industrializată începută în 
18GB) abia s-au tăiat vreo 5—6 
felii.

UN PUNCT TERMIC în sufe
rință este cel care deservește 
strada Horia (și împrejurimile) 
din Petroșani. Mulți dintre lo
catari ar fi dispuși să ajute le re
medierea defecțiunilor (de între
ținere !), dar proprietarii acestui 
PT nu acceptă „amestecul în tre
burile interne". Preferă dezordi
nea și proasta gospodărire.

NE-AM INTERESAT și sîntem 
autorizați să afirmam că nici în 
Petroșani și nici in celelalte loca
lități din municipiul nostru pro
gramul 2 al televiziunii nu poate 
fi recepționat. Aflam ca ar fi po
sibilă rccepționarca acestui canal, 
dar numai după executarea unor 
lucrări (relee intermediare), care, 
deocamdată, nu sînt în preocu
pai -a nimănui. Mai așteptam !

■SrlAAMONT. In zilele dc 22 
—24 februarie, la l.upcni a avut 
loc o reuniune a s.alvamontiștilor 
din zona noastră. Au participat 
20 dc salvamon.liști din Lupcni 
și Tg. Jiu. Surpi înde absența 
echipelor dm Petroșani și 
Hunedoara, care nu s-au prezen
tat, în pofida in\ itației ce lc-a 
fost adresata din timp. Progra
mul a cuprins un schimb de ex
periență, o demonstrație prac
tică și proiecții de diapozitive cu 
imagini surpriire în Parîng și 
Ret zat. (Al B ).

FARMACIA N ATURII c țc ti
tlul unei intere'ante publicații 
periodice centrale, <c inserează 
in paginii'* salo ■ laturi utile 
privind folosirea și efectul plan
telor medicinale. Publicația se 
poate procura de M magazinul
Plafar" și trebuie Să recunoaș

tem că în' peisajul alit de pestriț 
al presei democratice românești 
o asemenea apariție -c pare <f 
vi fi iitil.i (Ci C.)

r

IUubrh'â rrali/iUA d» 
Ion MUSTXȚA

Șl nebune

nicip.de
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CINE li AJUTĂ? ;
CINE ii ÎNCURCĂ? !

I

CĂLDURĂ, TELEVIZOARE, BOLI 
PROFESIONALE ȘI ALTELE

După ce ies de la cantină, minerii merg 
la vestiaie și se schimbă de șut. Iși scot 
lămpile și măștile și ajung in sala de apel. 
I.a chioșcul de sifon e coadă. Sifonul este 
servit la borcan. Tura e cam de șase. Mi
nerul il ia și dă drumul conținutului pe 
git. Așa cum face și cu suta de băutură pe 
care o va lua la ieșirea din mină, in drum 
spre casă. Rîgiie satisfăcut, zice „Așa mai 
merge", apoi se retrage fn grupul de ortaci 
și-și aprinde o țigară. Cam aceasta-i i- 
maginea premergătoare începerii pontaju- 
luî'la E.M. Paroșeni.

Subiectul discuțiilor minerești se învîrte 
în jurul problemelor de zi cu zi. Că nu-i 
aia, cu nu-i ailaltă, că uite ăla cc-a făcut, 
c-ar mai trebui ceva. Prezența mea nu-i 
deranjează. Ba, dimpotrivă, le place că-i 
mai ascultă și cineva din afară. Minerul 
Costachc Babi, din sectorul III, tocmai 
spunea ceva despre impozite. „Așeptăm 
să vedem ce-o fi și cu astea. N-avem piese 
de schimb .domnule, asta-i! Am schimbat 
săptămlna asta cinci-șase motoare. De TR-C 
și TR-7. Is de slabă calitate. Facem cimi
tir de ele, atîtca scoatem din subteran". 
Pe Tonta Gelu il frămîntă televizoarele și 
mochetele. „Am auzit că-n București se 
dau la liber. Aici nici țigări nu găsești. 
Vreau să zic dc-astea. fără filtru. S-apoi 
nu-nțeleg de ce băuturile nu la o alimen
tară un preț, iar la alta un alt preț" 
„Păi cum au negociat cu producătorii. mă“. 
îl lămurește pe loc unul din grup. Pe 
Ștefan Gîrbaciu il doare că tot e te dat 
la o parțe înd amintește că cl are dreptul 
la o a doua butelie. Aie șapte copii, plus 
<■1 și neva ta. „Le depozit, m-n luat la 
mi to Fa acre copii, mi-.i zis, și o primești

Unue ne sini 
gospodarii ?

( u p ațin timp in urma IGC.L 
Petroșani anunța public faptul 

■ ă, incepind iu d ita de 12 februa
rie. sj in orașul Petroșani se va 
furniza apă caldă menajeră. Și 
de această dată am fost patăliți 
sc parc. Sau mai bine zis minu
nea n-a ținut dectt trei zile. Tot 
mai mulțl cetățeni locuitori ai o- 
rașului Petroșani reclamau aproa- 
p zilnic ci apa caldă n-au v »- 
zift-o decit in ziar. lata ce ne 
scrie spre exemplu. Silvana Ma- 
cavei, din Petroșani, str Șt. O. 
losif, 1>1, 2 B/41 „Intr-un recent 
discurs televizat, primarul gene
ral al Capitalei -punea ca Între
ruperea apei potabile pe * imp de 
i irnă poate duce Ia înghețarea 
conductelor. întrebarea mea c'-te: 
„oare apa din Petroșani curge 
altfel <l>.->Jt apa din București ?“. 
Spunea cineva odată: „Unde ne 
sint gospodarii ?". Intr-adevăr...

ascur tîssimer
pc-a doua. Văd că nu se ține seama de 
prioritate". Și Vasile Vizureanu, ajutor 
miner, .este cu gîndul acasă: „La noi. pe 
Viitorului, era mai multă căldură pe timpul 
lui Ceaușescu. In iarna asta căldura a fost 
la pămint". „Gunoiul, în oraș, e urgie, a- 
daugă, de alături Damian Ciobanu. Unde 
stau eu cred că e împrăștiat cam pc o ju
mătate de hectar. In multe probleme, așa 
e, dar nu-mi vin ideile acum". In schimb. 
Varga Csabo, miner in sectorul I, a avut 
și are idei. Ix'-a sugerat și altora, dar 
n-au prea fost băgate-n seamă. Părerea 
sa — și observ că cei din jur îl aproba — 
este ca, pe lingă silicoză și antracoză, în 
categoria bolilor profesionale din minerit 
să fie incluse și spondiloza. spondelita, 
hernia de disc și reumatismul, „care te 
mănîncă, nu alta". A mai sugerat și în
ființarea unui fel de ADS mineresc, la 
nivelul Ligii sau al exploatărilor. A pro- 
ptis ca biletele de tratament pentru boli 
profesionale să se dea gratuit, iar cele 
pentru spondiloză, spondelita și reumatism 
să fie achitate la jumătate de preț. In în
cheiere adaugă: „încă un lucru: din spo
rurile de periculozitate, de praf și de ve
chime să nu se ia impozit". Mi-am dat 
seama că tonul imperativ nu viza nicide
cum gazetarul, care, de altfel, n-a făcut 
altceva docil să consemnez»' și aceasta ches
tiune, deciziile, luîndu-:.e in sfere mai inal- 
te. Se ve le treaba insă că intre acestea și 
păturile inferioare s-a interpus lin val de 
ceață. Prin aceasta, la fel ca Ș' camerele 
de luat vederi ale televiziunii, e greu de 
văzut ce se întîmplă Jos

Ghcorglie Ol TI l N I ’

Știi ce. cu nu mai cred m nimic-

UN ȘOMER, DOI ȘOMERI
(I m.uc din pas- I)

— C'-a -.ti fa- i cu ajutorul le 
am.ij ?

N’u pn a io O pere' II. rl<’
pantofi - ost a 1300 (Ic Ici Pc1 lin-
g.'i a ta. m ii t; hui»- un ■ joran.
nun» arc

A» vrea a d.u vriun s-f.jt
ș>r o c ! . in n i ‘fa a • 1

Vlll-a ?
Sa dea i profe aon il. 1. I-.'I.

»ii liceil, -'.iu a n ă, cu a'.t u mi
(a (o ne|x>ată - n n.i Din ZC; »
mii de lei, (îl intră in c:r i a-4;i
intru lună, tr.im cinci per o.ir.e-

— C e mc < rie li ?
— Preriei «tor prin .1 * 1' ’c
M.uo'l; I izu. tot .lin Petlila,

C prista-na *j Tcrfi Au icoe iși

nn U- ■ Impremi minează un 
curs de croitorie. Marcela .1 mai 
făcut unul d< dactilografic și. 
simultan cu cel do croitorie, ur
mează pe cel de coafura. Cur-uri 
plătite, evident il ani prim ii, ' 
ani al doilea

— ( a • 1 ultima . ai t,. pe ' 11 e 
u citit-o, Marcela?

( de i- a» uni „S iw.l”i- Ic 
li-igoste". Am luat o de la T- / 

PI muri de viilor?

nul a preferat anonim itnl și ta- 
erea Ceilalți au vorbit
CTi.diana Maria Coica ,i C'f- 

mi-n Elena Coi a Int gemene. 
Absolvent»1 ale Liceului d- mâ
hni..lică-fizu 1, electroni-. te, de
panatei 1 de tehnică dc calcul 
In plan -oi’ial-cconomi" -c În
cadrează la „șomeri"

- Cum i' i p treci’ un -.nii'i 
timpul, < -tian 1 ? Nu v 1 plie- 
t -» i t i ?

- Intîi, un loc d. muncă. 1 
uni -'.iți și dumneavoastră, vrui 
oricărei fete este măritișul

— Nu Ir-ai gîndit i pic i in
t răinătul 1 fa, i valuta?

Nu X u.'i p ii int i : n ir f k’
ie. >rd

Dă. . i • >p; .:>m • ri n>. •< i'1
.i (>fr iul -In i’.'tro-:mi, ilaai n

I >m'. 1 e 1 1. 1 oaie, in
ari I ol li mi, | 11 -1 ni» irt»"' a

10 .1 ' I.e. >i 1 L i v a•
li 1 N. am -. ilz» laț:, di’ on»i

N-ax ni timp In\ al un p n-
im i Imi'.-i»’ la 1 M ,P |.i mana-
gemeni

1 hm n iun a r •»' • i , n noin
nului i. ii mit șomaj V ițim mm ’
V-am -op i .l’enli' •i dom na
ti u m eluri » I»- a ' ti-. , vlata ■

>» 1111 rom 11 ii Ni .< -el ta
tul, d.u timpii 1 nu .' in i p.erdtil.

in atenția uonaioriior 
onorifici de sînge!

Comitetul municipal Petroșani al organizației de Cruce Roșie 
îi convoacă pe toți donatorii onorifici de sînge din Vfalea .tailui 
și pc cei ce doresc să-și înscrie numele în această acțiune cu ca
racter umanitar, pentru ziua de luni, 4 martie a.c., la ora 14, 
fn sala mică a Casei de cultură din Petroșani. Scopul întrunirii 
— înființarea Societății municipale a donatorilor onorifici de sîn
ge, alegerea, președintelui și a comitetului de coordonare a acestei 
activități.

Sînt invitați să particip»? și lideri ni sindicatelor miniere li
bere și ai altor organizații de sindicat din întreprinderi și instituții, 
in vederea cunoașterii .și popularizării activității de donare a sîn- 
gelui, din considerente profund umanitare. Se reamintește celor 
ce vor să devină donatori onorifici de sînge, că beneficiază de o 
serie de avantaje, printre care se numără o călătorie gratuită pe 
an cu trenul, o excursie în străinătate, bilete gratuite în stațiuni 
de odihnă și de tratament, după un anumit număr de d»>nări. La 
cea de-a cincea donare, fiecare donator primește suma de 500 lei 
și beneficiază do două zile libere, în afara celor obișnuita »'»? o- 
dihnă de Ia sfirșit de săptămînă. (A .S.)

Prins, arestat și ampreiitat
L-am văzut la Poliția din 

Vulcan. Un tinerel, îmbrăcat în 
costum de blugi, tunsoare mo
dernă. Asculta docil de polițistul 
carc-i purta fiecare deget, dat în 
prealabil cu cerneala neagră, pe 
fișa cu amprente. Se numește 
Nagy Alexandru, are 17 ani și 
a lucrat ca muncitor la E.M. V al
ean. în noaptea dc 20 spre 21 de
cembrie 1990, a dat o gaura la 
Clubul muncitoresc din localita
te. A săltat un magnetofon „Ka- 
shtan", 46 de benzi magnetice, o 
stație de amplificare „Vermona" 
și o alta ,.<Til> 2000". S-a dat la

fund și s-a crezut scăpat. Dar ir< 
?.i februarie, un echipaj ai poji- 
ți(?i, condus de cpt. 1- Jor’a Co- 
mănoiu (alcătuit din plt. maj 
Georgică Văscu, plt. maj. I’ompi 
liu Matei, plt. maj. I»>n l’anteli- 
inon, sg. mai- M.hai Papuc și sr 
maj. Ghcorghc Corbcan) l-a di
buit și arestat. în aceeași zi, du
pă procedura de rigoare, a fost 
îmbarcat și expediat la arestul 
Poliției municipale Epi ndul fi
nal: apariția în fața indan’ei do 
judecată.

Ghenrglii- Ol II \NO

K s c r ti c h e r i <
Domnul Dan Ghcorghe, lai P 

troșani. n»’ reiate iza următorul 
fapt. Anul tre< t, p in vara, 1 
s-a defectat frigiderul. In „om 
de bine", v» in cu dumnealui, 
marc depanator de frigider» (fă
ră autorizație) iși ofțra servici
ile. Se inviiteșto pe lingă obiect, 
îl studiază și, dup-, un timp, il i 
verdictul: „trebui» schimbata 
instalația. Te costă in jur d 2000 
de lei. Am cu așa ceva, nici o 
problema' Domnul Dan, fond 
pensionar, la auzul acestei :mu

Cum o ii

1 ■■ un m mi nt A-
șa ca ia frig.de. ul și i. ! ;- < J-‘»
Cooperativa moșie-, igarca- • a. A- 
colo. meseriașii ’on ,ta 1 1 țevi
)»’ intalației d<- freon ..1 fos1 
■ linte De cairo „om il I bine", 
n iniitul ( irol Mezaroș. Scopul e
Iar. Ghișcftu). R parația a cost- 

tat 450 dc lei și asta numai din 
vina lui ( M Intre timp, poliția 
l-a dibuit că Iu» reaza la ă auto
rizație Și s-a trecut la „o mimă" 
d<- 5000 lei, conform Ieși Dom- 
n il D in speră, In.-ă, 1 i u- 
p-reze cei lăO Li <P N >

Dllllll .
Cazul pe care il \om relata v.i tirni multora oaitrc »n 

n- avoastra repulsie. Șl pe bun.i dreptate. El evidențiază ee m- 
tinipl 1 atl’ii cin 1 omul I n Ir >a fie dom n it de in lin te animalii..e.

In scara zilei de 22 februarie, in jurul urci pl, hulirea lleno- 
ne, 17 ani, din A u! an ( trada Dorobanți, blocul 60, sca 1 a ll-a, 
apartament II), fura ocupație, o acostează pe minora de 10 ani 
TA D car»- locuia in același bloc. 611 vorbe m .tcș'igit', a duș-o 
in apart unentul lui. le-a dat. ilara pc cele doua u. < 'I mai mic,
(luam | lui Inilirea 1 pLi'-itĂ 1 t țara) și 1 v olat lelița. Ni i unul
dintre via inl 11 a auz.it nimic, deși viitim 1 a țipat tot t mpul. Apoi, 
Imbrei 1 li părut, f etița s-a du-- la pMilie unde a povo tit cele 
intîmplatc S-a ilcfltUit pe loc o C'liipa <»pci itiva lorm.ită (I 1 lt
l'lorin t. ivei plt. maj Georgică Vă u, »'. m.ij Glie irglie < u-
lii'.inu, ;-rg maj Marian F» deleș, ’.erg. rn.-i j ion \n thcl și -g. maj
Va .. Codița \ început oto ca .him'h v iolatoi n-.i fot găsit
a 1 n l’.iliți 1 lat p» te cj ta videodiseote. a din » . ut d vechi al 
orașului, s V'd" ci i -e lă'-us»- de muziidi.

\ , l.qita \ lostarest.it 11 t»- e tal 111 nnlinuaro,
Codul IVn.i! i> l.-osind , ."iivnca f-tp1»' 1 meh u< In 3 la
'11 f-J]

'» I! I < IZ \ l< I
1 abilii <•» at< m o comunei r, s 
p ipe ei. p.- Imn., dreptate, 
a 1 proti -.T Dinigrați o mr 
u,.pala, Lnii.iloi ni -,i spus.

frig.de
lostarest.it
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Actualitatea internațională
RĂZBOIUL DIN GOIF Ieri, in „Cupa României", la fotbal

Semnul de pace a venit, dar luptele continuă
Ultimele evoluții ale conflic

tului armat din Golful Persic nu 
adeveresc speranțele lumii in
tr-un final apropiat și așteptat 
al acestui devastator război, care 
a antrenat nu mai puțin de 28 
de state, contra unuia singur. I- 
rakul. Saddam Huseain este pe 
cale să sfirșească prost și vino
vat nu este decât el .însuși. Nu 
se știe em: ce i-a îndemnat pe 
liderul de Bagdad să anoxeae 
Kuweitul. dar încercarea sa ne
reușită poate v ustitui pentru 
orice ait stat -nic de anex Ani, 
un exemplu cie neurmat. Decla
rația lui Saddam de renunțare 
la pozițiile sale din Kuweit a 
stircit un val de bucurie chiar 
ți in Irak, semn că atașamentul 
poporului față de conduaTitorul 
său nu a fost chiar așa de mare 
precum n pretins Hussein. Icest 
lucru este argumentat și de fap
tul că. n bună parte din trupele 
irakiene care aveau misiunea să 
oprească Înaintarea ăliaților. In 
loc să lupte s au predat de bu
năvoie soldaților aliați. sârutln- 
du-lc și miinile pentru favoarea 
de a-l ftice prizonieri și nu vic
time de război. Numărul prizo
nierilor capturați de forțele mul
tinaționale depășește cifr-, dc 
HO 000 și, pot: ivit declarațiilor ofi
cialităților emericane. acesta 
-ește c-, fiecare m-ă de război. 

Războiul Insă continuă cu are- 
?ași intensitate, atenția filialilor 
fiind îndreptată spre distrugerea 
au ' ** irmnrra Gărzii republirn-

' ’.KSATOR
C’O ianuarie — 18 februarie) 
Evitați să mergeți la petreceri. 

Vă puteți confrunta cu unele ris
curi I

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

' E preferabil sft amlnați hia- 
Fea unor decizii referitoare ln 
InveștBil.

BERBEC
(?1 martie — Î0 aprUIr)

Vizita unei persoane de sex 
feminin pente produce o schim
bare importantă In *6 ița dv.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

O zl potrivita pcntrw.-i .■sfoctu.i 
•chimbiri în ambirwtul dv

t:::

Pentru timpul dumneavoastră liber
JOI

28 februarie 1991

10,0:) Artu.allMți
10.10 Ilorascoptil zilei
10J*> Super Channal
12.0*1 Ora de muzică.
13.00 Viata spirituală.
13,3? Arnnpmrricră TV.
13.10 Tele-recital muzical
14.00 Acanabtâti
(4,10 Trurti, trurll.
1 4,30 Calci dwcop c*tățenesr
l'.OO Emzmvwrsitana.
1 V0 Tofgfccoalâ
16.00 Arte vizuale.
16.10 Muzica p"nlru toți. Dialog 

r»i iubitorii muzicii popi) 
im*.

17,0'1 Lim’ « nt> -stră.
17,Ji' Prc patria
18,30 Piața și b mii dumneavoas

tră Impozitele — un rău 
n ™sar ?

1J.00 Țtrlr.ta In lume.
19,,3"> Deaene animnte Sandy Bel 
(i’O'l Ac’u.iiitRl. 

ne, unitatea de elită a Irakului, 
a cărei retragere este tăiată de 
aliați, înaintați pe o mare por
țiune de teren în teritoriul Ira- 
ktțlui.

Refer in Au-se ln declarația lide
rului irakian, președintele Geor- 
ge Bush ■ declarat că președin
tele Irjflcuîui trebuie să îrițeleagă 
faptul că nu se retrage de bună 
voie de pe pozițiile ocupate abu
ziv ln august anul trecut și că 
trebuie să dea socoteală pentru 
crimele de război pentru care se 
face vinovat, ln acest sens Bush 
a -afirmat că autoritățile irakiene 
ar trebui sft se gtndească la o 
eventuală predare a președintelui 
Saddam Hussein. în ceea ce pri
vește acțiunile militare ale for
țelor aliate. Bush a arătat Că ele 
v«r aontinua .la fel de insistent 
pfnă cind vor exista garanții că 
Irakul acceptă și respectă ton' ? 
rezoluțiile Consiliului de Secu- - 
rate al ONU, referitoare la situ
ația tlm Golf.

Aceeași notă de intransigență 
domină și declarațiile premieru
lui englez John Maior, care a 
anunțat că a ordonat trupelor 
sale să-*4 continue ofensiva în 
cadru] forței multinaționale pînă 
ln eliberarea definitivă a Kuwei
tului și obținerea tuturor garan
țiilor vă Irakul va respecta re
zoluțiile Națiunilor Unite. Pre- 
șorlin'.e'e Franței, Frnncois Mit- 
terand a exprimat de asemonea 
sarti .fassțța pentru modul In care 
nu asțkmat trupele franceze -are

R O S C
GEMENI

(21 mal — 21 iunie)
Azi faceți o impresie puternică 

mai ales autorităților.
RA6

(22 iunie — 22 iulie)
Astăzi vă puteți dedica prie

tenilor apropiați sau persoane
lor iubite

l.f F
(22 Iulie — 22 injttst)

I)ri>ar.Tutți-vă de obseda per 
focționismuiut

FECIOARA
(23 auguM — 2! septembrie)

■ Iniluența dv. asupra pn'oanc 
lor dm anturaj este pifternicfl.

20,40 Cronica Parlamentului.
21,00 Film serial. Dai).îs. Episo

dul 3.
81.55 Reporter 91, Venlțl o zi la 

Timișoara I
22,30 Melodii dc neuitat
22,45 Simpozion.
23,15 Actualități
23.55 Avanpremieră TV

VINERI 
I martie 1991

10,00 Actualități
10.10 Horoscopul zilei
40,20 Worldnet-USI A Fauna și 

flora Amcricii. Super Cliun- 
nel Festivalul de muzică 
rock Sopot 1990.

12.00 Ora de muzică.
13.00 Oameni de lingă noi
13,30 Avanpremieră TV.
13.40 Varietăți internaționale 
14.00 Actualități.
14.10 Mondo-miizica Johnny tx. 

gan Phlllippe La Fontaine. 
Al Bano ți Pomina Po«w 

au ordin să continue cu aceeași 
intensitate operațiunile militare 

asupra Irakului. Veștile care vin 
de pe teatrul operațiunilor de 
luptă smt cum nu se poate mai 
optimiste pentru trupele aliate 
fiecare oră aducind, dupfi apre
cierile specialiștilor, victorie 
după victorie. Luptele date fln 
marea confruntare terestră, spri
jinită îndeaproape de aviație, 
produc pagube imense armatei 
irakiene, care a suferit Dna din
tre cele mai grele Infrlngeri. Fe
lul ln care decurg ostilității'- pînă 
ln momentul de față nu lasă să 
se Întrevadă nici o posibilitate 
pentru Irak de a schimba soarta 
războiului sau de a-și atenua, eît 
de cit, situația precară pe cane 
i-a iadus*o in lume «ceartă cos
tisitoare aventură a tlidernlui lor.

★
ULTIMA ORA : Aiatolahul Ira

kului a cerut demisia președinte
lui Sa Idam Husscin. Postul de 
radio „Bagdadul liber1*, care *e- 
mite pe frecvența postului națio
nal, l-a calificat pe Saddam Hus- 
sein drept trădător de țară și 
prin repetate apeluri, întrerupte 
de rîntece patriotice, a chemat 
populația să iasă In stradă pen
tru a si cere dreptul la democra
ție. Totod-ată, unul din liderii co
mandamentului revoluționar, a- 
flat în exil, a îndemnat soldați! 
irakieni să abandoneze lupta si
nucigașă, la care i-a împins ti
ranul trădător de țară Saddam 
Hușsein.

BALAN I A
C’2 septembrie — 21 octnmbi I ■)
Primiți astăzi unele vești aș

teptate ru nerăbdare.
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Dxecutati o atracție puternică 

«asupra sexului opus. Folosiți-vft 
inspir*',’n.

SAGEIATOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

itațl na astăzi să deveniți 
p-c» dependent de alții

CAPRICORN
(21 clcrențhrle — 19 ianuarie)
O perioadă marcată de simțul 

nrti6tic.

Jullo Iglesias și Chris De 
Burg h.

J4.3D Casa și gradina
15.00 Preuniversitaria.
15.30 Music-box. Panoramic pop 

brazilian.
16,00 Măria-sa natura.
16.30 Muzica pentru toți.
17.uO Emisiune in limba germariă 
T8.00 Invitatul săptămlnii.
171.30 Cîntccul inimii melc Melo

dii populare
18,45 Vîrs’cle peliculei
19,35 Desene animite. Sandy Bel 
20,00 Actualități.
20,10 Viata parlamentară
21,05 Roman-foilcton, Glasul ini 

mii 'Fpiso-d’.il 3).
22,05 Concurs internațional de 

d: ns (l)
23,05 Avanplenncr.i mărțișorTUl
23,15 Actualități
23,25 Ga 1,r.’imu«.
0,10 Tcle rock
0,55 Avanpremieră I V

Teri pe terenuri neutre, au a- 
vut loc meciurile din optimile 
„Cupei României1*, încheiate cu 
următoarele rezultate : F. C. Po
litehnica Timișoara1 — Dinamo 
București 1—3 ; Inter Sibiu — 
Sportul studențesc București 2—1; 
Betrolul Ploiești — Steaua Bu
curești 0—1 : Farul Constanța — 
Arsenal Reșița 4—0 ; Unirea Al
ba Iulia — „Cavalerii Fluierului" 
Bistrița 4—0 ; F. C. Argeș — U-

(«■■■«■■■•a «■■««»«

CCAIG Petroșani
slradu Livezenî, nr. 4, 

ANUNȚA:
în data do 7 martie 1991 va avea loc, la sediul întreprinde

rii, strada Livczeni, nr. 4. LICrrAȚTE PUBLICA pentru vtnza- 
rea mijloacelor fixe, specificate în tabelul aflat la întreprindere.

Societatea comercială 
de construcții 

„CONPET" SA (fost ACM)
Prestează servicii pentru agenți economici .și persoane par

ticulare :
— lucrări <le faianțări, zugrăveli, pardoseli reci și oalde, in

stalații sanitare, oiectricc, încălzire, confecții nmtalice. diverse 
prefabricate mici.

— închirieri de utilaje fie excavat, ridicat, nivelat, pompă dc 
beton.

— livrări de betoane, și mortare, cu transportul la destinație.

Relații la sediul Societății Petroșani, strada 1 Decembrie, nr. 
90, telefon 11152.

••••••••••

MICA PUBLICITATE
WIVEKSARI

ASTĂZI. în prag de primăva
ră, cind prinde ln buchetul vie
ții cel de-al 18-lea ghiocel, pă
rinții și sora urează dragului 
lor, Neluțu Sl^lescu, ..I-a mulți 
ani !**. (77)

VÎNZÂR1

VÎND butelie cu două aragaze, 
mobilă dormitor și bucătărie, 
autoturism M 59, cu motor Die
sel și caroserie de ARO 243, casă 
cu două apartamente în aceeași 
curte (sau închiriez casă), trei 
televizoare alb-negru, aparate 
radio, tablouri, lenjerie, haine, 
covoare Petroșani, strada Aurel 
Vlaicu, nr. 3. (95).

VlND locuință, confort I, mo
bilată, televizor, aparat radio, ta
blouri. frigider, aspirator. Petro
șani. strada Gh. Doja, nr. 6/3. (96)

VINO Skoda S190. Petroșani 
strada Republicii, bloc 69, ap. 12 
(88).

VlND Skoda, Burice PctricO 
— Fabrica d<- oxigcn Livezcni 
41661 (84). 

COMEMOR AR1

SOȚIA, f.icelc, ginerii și nepoatele an.mță Împlinirea unui »n 
dr la clr-ce ni scumpului’lor

Ing. CHERTES PETRU
Nu 1 vom uita niciodată. (87)

FIUL Adrian amintește că se impltnesc trei (ini de la dece
sul tntahii

.loZSA MUIAT
Lacrimi și flori pe tristul lui mormint. (90).

niversîtatea Cluj 1—0 : Mureșul 
Toplița — F. C. Bacău 0—4 ; Ra
pid București — F C. Univers!-' 
tatea Craiova 2—3.-

Statisticile vor consemna că 
nu s-a Intîmplat nici o surpriză 
în această fază a Cupei, ca semn 
că nici în fruntea F.R.F. nu s-a 
eflintrt niei un conducător.

Duminică, nn uitați I Start 1n 
returul campionatului u.Tționtfl'al 
Diviziei A la fotba'. (D.N.).

• oeeeeir’-- — --■»

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB casî colonie, două 

camere, baie, bucătărie, hol, ca 
apartament, trei camere, zonă 
ccrrtrală. Petroșani, strada Gr -vi
ța Roșie, nr. 1.3/2. '(92).

PIERDERI

PIERDUT carnet student și 
legitimații bibliotecă pe num.Io 
Rădescu Mircca 'Viorel, eliberate 
dc Institutul de mine Petroșani. 
Lt declar nule. (86).

PIERDUT dovadă porumb nr. 
2B4693, din 15 martie 1985, ne 
numele Daroni Dumitru, elibera
tă de CCATC Petroșani. O declar 
nulă. (91).

PIERDUT dovadă porumb r»r. 
15, din 24 octombrie 1986, pe nu
mele Blaj Gheorghe, ebbcrată dc 
CCAIC Petroșani. O declar nulă 
(93).

PIERDUT tichet butelie nr. 
D908, eliberat de Centrul do 
preschimbare a buteliilor Aero
port. Ti declar nul. (98).

PIERDUT tichet butelie nr. 9811. 
eliberat de Centrul de preschim
bare a buteliilor Vulcan. îl do
ctor nu! <97>.

Hrdai tl.i d administrația : P t.osanî »1r N n.':lces<<i, nr. 1- l< lonnc — sPCietaria': 41662. secții : 41663 42464 
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