
Sindicatele nu acceptă jumătăți da măsură!
Ne aflăm, fără îndoială, în 

plin proces inflaționist. Libera
lizarea totală a prețurilor nu 
are efectul scontat de tchnici- 
enii.economiști ai echipei gu
vernamentale. A apărut bancno
ta de 500 lei și s-au pus în 
circulație noile banc
note de 1000 lei. Salariile au 
crescut în medie de peste trei 
ori, in ultimul an. Dar ce fo
los, in moment ce, cu bani 
mai mulți, putem cumpăra mur. 
fur> di puține ? Dacă se ține 
seama și de categoriile sociale 
ccl mai crunt lovite de liberali
zări . prețurilor, cum sînt, bu
năoară, pcn-J.onarii. ni se par 
îndreptă' te semnal', le de alar
mă trase de reprezentanții sin- 
dica'elor. Intilnirea care a avut 
loc marți, 3 septembrie ac., in
tre primul ministru l’etre Ro
man și alți reprezentanți ai gu
vernului, cu delegații reprezen- 
tind toate sindicatele din țară, 
a pus în evidență necesitatea U- 
nor noi măsuri de protecție so
cială. Este semnificativă și ho- 

tăiîrea exprimată cu acest pri
lej de reprezentanții confedera
țiilor sindicale de a realiza, cu 
sprijinul guvernului, un acord 
social care să stea la baza relan

sării ec noimei. Că.pul de afiș 
al discuțiilor purtate cu acest 
prilej l-au constituit probleme
le sociale actuale, care au deve
nit acute si acumulează un po
tențial exploziv. Asigurarea sta
bilității sociale depinde nemijlo
cit de relansarea economiei. Re
lansarea infîrzie, insă. Prețuri
le aberante practicate neîngră

dit de agenții economici în 
sfera producției, dar și în co
merț, n-au reușit pe deplin să 
facă solvabile noile structuri din 
economie. Societățile comercia
le, cu puține excepții, se zbat 
la limita inferioară a rentabili
tății. Blocajul financiar, de care 
se pling majoritatea agenților o- 
conomici, este urmarea firească 
a perpetuării unor stări anacro
nice in domeniul producției. Im
portante cantități de mărfuri ți 
produse industrial-.- se mai rogâ- 
.șe'-c în stocuri sau iii producție 
neterminalâ. In ac la?i timp, 
raportul dintre cerere și ofertă 
este în deLivoarca cumpărăto
rilor. Lip.a materiilor prime, 
a mal îielelor și pieselor de 
schimb au influențe nefavorabi
le in circuitul producției. In loc 
să crească, producția scad'. Cind 
va avea loc înd lung așteptata 
relansare economică ? Dar, mai 
ales, cum ?
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De ce nu se onorează 
bonurHe de benzină?

Pentru a răspunde acestei întrebări, pusă și no tă de o set ie 
de automobiliști, am luat legătura cu depozitul PECO Vulcan. 
Domnul Doru Culuca, gestionarul depozitului ne-a răspuns că 
dînsul nu ne poale lamuri această problema. Singuia dispoziție 
pe care au primit-o și pe care au și pus-o in aplicare, a fost aceea 
de a regla pompele de benzină conform noului pn-'. aliniat pre
țului mondial al acestui produs. Asta e situația sa zicem, dar 
măcar va fi benzină suficientă ? Vom .capa de statul la cozi 
interminabile ? Răspunsul este că, cel puțin deocamdată, bi uzină 
este suficientă în depozite existind aproximativ 130 tone din acest 
produs petrolier.

O altă chestiune care solicită nervii și răbdarea populației 
o constiLuic criza de butelii. în această privință nu se Întrevede 
nici o s’.hcnbare in mai bine. Motivele ? Cota alocată este insu
ficientă. Se primesc 12 000 butelii de la Cr.iiova și <1000 de la 
Timișoara. Cantilăți insuficiente pentru a acoperi cererea. Pri
măria municipiului și Liga sindicat'lor miniere libere Valea Jiu
lui au făcut demersuri pentru supliment nea acestor cote, la direc
torul general al PECO, domnul Iomță. Deocamdată s-au -oLținut 
doar promisiuni. Să avem răbdare — ta altceva nici nu avem ce 
face — și să sperăm în onorarea acestora.

în ceea ce privește faptul că Guvernul spune una (despre 
onorarea pînă la epuizarea bonurilor de benzină în cazul de față) 
și face alta, nu e prima dată cind se întîmplă așa ceva. Sau altfel 
spus, se verifică proverbul : „l’ină la Dumnezeu, te m.mincă 
sfinții" ?!!

Paul NICI LESCU
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CîntecuJ sirenelor 

moderne
Nimic pe lumea asta rsu se 

petrece intimplator, cu atit mai 
mult in viața politică. Abia după 
o jumătate de veac s-a aflat a- 
devărul, in intreg.me, despre 
tratatul Ribbentrop-Molotov. Și 
astfel de înțelegeri ascunse, de 
uneltiri n-au încetat, îndeosebi 
în acc-ti ani în care totul are 
loc potrivit unor scenarii. Că ne 
place sau nu, acesta este cursul 
evenimentelor care s-au consu
mat ori sînt în curs de desfășu
rare. Și noi, împreună cr întrea
ga omenire, am urmărit lovitu
ra de teatru de la Moscova — 
despre care avertiz* e, in decem
brie, Sevardnadzc —, am fost 

și sîntem .daturi de frații noștri 
de peste Prut, urmărim conflic
tul intcretnic din Iugoslavia unde 
mișcarea cintrjugă a republici
lor componente a ieșit de sub 
orice control rațional.

Am uitat, însă d-> noi înșine. 
De problema Transilvaniei, care 
face obiectul unui alt scenariu, 
semnat de trej autori: Ungaria, 
Cehoslovacia ți Polonia. Trebuia 
să apară un semnal în presa po
loneză ca să ne dăm seama ce in
tenții au „prietenii", diplomații 
noștri din cele trei țări fiind plini

de candoare și lipsiți de fler. Că 
este o activă politi< a antiroinâ- 
nească, dirijata abil și duplici
tar, este limpede. Intre cele trei . 
țări au mai fost ciicva înțclc- r 
geri — scenariu, să ne amintim 
doar rle mai curînT.i idee de a-i ' 
expedia, cu trenuri sj ecialc su- ț 
pravegheate de poliție, pe toți . 
cetățenii romăni. Rină acum doi f 
ani bișnițarii din România erau i 
polonezii, apoi i-au depășit o ‘ 
parte din compatrioții noștri. Mi- L1 
rajul apusului i-a vrăjit pe sim- k 
piticii romi, cărora li se spunea [• 
ceva mai înainte țigani, dar hu A 
numai pc ei, cohorte întregi nâ- f< 
vălind spre cele trei „civilizate" ft 
țări pentru a bate la porțile
Germaniei. Care nu s-au des- j 

chil întrucît au destule necazuri , 
cu imigranții. De aceea au hotă- 5 
rit să ni i trimită pachet, îna- 1] 
pnj. Semnificația o mult mai a- J 
dîncă: ne-am făcut de rîs în ;, 
Europa, ne-am pătat prestigiul ți • 
rnindria națională vechimea și 
civilizația noastră, ar fi timpul 
să ne îndemne la un alt corn-

Tibcriu Sl’ATARU
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Noul an școlar
Ministerul Invățămintului și Științei a stabilit și comunicat 

structura anului școlar 1991—1992 pentru învățâmintul preuni- 
versitar. Trimestrul 1 începe în ziua de 15 septembrie și se încheie 
în ziua de 22 decembrie. Trimestrul al 11-lea începe în ziua de 
5 ianuarie și se încheie în ziua de 1 aprilie, iar trimestrul al IlI-lea 
începe în ziua de 15 aprilie și se termină in ziua de 15 iunie.

In același comunicat de presă, M.I.S. precizează că se inter
zice închirierea sau transformarea spațiilor de invățămint astfel 
Incit acestea să capete o alta destinație decît uzul pentru acti
vitatea instructiv-educativă. Cum astfel de cazuri, după știința 
noastră există si In municipiul Petroșani, ne facem datoria de a 
informa 's*' 1 primăriile. (A’.H '

Frunză verde plop | Curge
Ac ;e titlu parafrazează două 

„versuri” populare izvorlte din 
folclorul ghetourilor blocurilor 
muncitorești confort patru. In 
original acestea sună astfel : 
„Frunză verde plop / Curge 

I apa.n beci”. Ceea ce, în orașul 
Vulcan nu mai e cazul, după 
cum susține dl. Albescu, direc- 
torul RAGCL. Adică, apa cal
dă îți urmeaza traseul firesc : 
Termocentrala Paroțeni — ma
gistrală — puncte termice — a- 
partamenle, jncepind cu data 
de 2 septembrie. Toate punctele 
termice au fost revizuite tehnic. 
La P.T. nr. 9 mai este de lu
cru Încă pentru două-trei zile. 
De asemeni, se acționează pen
tru descongestionarea P.T. 13 
din cartierul Brazi ț5i in transfe
rarea a patru blocuri (de la M 
la I’) punctului termic nr. 23. 
Lucrarea, după cum se preconi
zează, va fi terminală cel tirziu 
pină la 10 octombrie. La încăr
carea instalației de apă < ddă 
s.au constatat multe calorifere
sparte. Toată luna trecutii, echi-

Cu puțin efort, din partea 
color care an atillnifii in a- 
<<’•* Sin.1, probabil că piafa 
nno‘.trd nr rnnf pnina arăta a 
piaf.lt, (’it d< .pre citillzații’ și 
ifji'nâ...

pe operative dotate cu generatoa
re de acetilenă ți tuburi de oxi
gen au vizitat citeva zeci de 
blocuri. Se speră ca ți cu folos. 
In cartierul „Dallas” se lucrea. 
ză zi și noapte. Ziua, muncitorii 
RAGCL-ului, noaptea, amatorii 
de „suveniruri”: uși, ferestre,
componente ale instalațiilor sa. 
nilare. l’e aceștia din urmă nu 
i-au descurajat nici gratiile su
date Ia intrarea în casa scării 
blocului aflat în reparații. Buni 
„meseriași” unii la descomple
tat I

Se află în curs de instalare a. 
parate de măsură a cantității de 
agent termic pentru fiecare din 
cele trei magistrale: Lupeni,
Vulcan, Petroșani.

E toamnă șl în curjnd porțile 
școlilor se vor redeschide. Dito. 
ritfi faptului că ministerul de 
resort a alocat destul de tirziu
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' fonduri unităților de invățămint. 
reparațiile acestora au început 
— evident — tot cu întîrziere. 
Cel mai bine se prezintă școlile 
generale nr. 5 și 6. La acestea 
lucrurile se află în stadiul de 
finalizare. Școala nr. 2, din So- 
hodol, cu care se contractaseră 
numai lucrări de vopsitorie, este 
gata. Se află în lucru școlile nr. 
1, 4, grădinițele de pe lingă 

școlile 5 și 6 și grădinița nr. 1. 
Ziua de 15 septembrie trebuie 
să-și primească elevii jn săli de 
clasă mirosind a proaspăt și cu
rat.

Deocamdată, cert este că apa 
caldă curge la robinet, instala
țiile' funcționează, că s-a făcut 
ce s-a putut ți cu ce s.a avut. 
Că de unde nu qgtc, nici Dum
nezeu nu cerc.

Paul NU CLESf U

piaf.lt
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Faptul că aici, în Valea Jiu
lui, se maniacă o pîine rea nu 
mai trebuie demonstrat. Ne.au 
sesizat acest lucru zeci și zeci de 
cetățeni. In plus, de multe ori, 
nici așa rea cum e nu poate fi gă
sită. Cum s-a întimplat, de e- 
xemplu, simbată, jn Vulcan. Sal. 
varea a venit, ca de obicei tot 
din partea Secției de pîine nr. 
5 Vulcan. Care, pe lingă faptul 
că.și servește cu promptitudine 
clienții, face și o piinc de cali
tate. Fiind un fenomen de ex- 
cepție, dacă îl putem numi așa, 
ne.am gîndit să ne interesăm

Pîinea care ne lipsește
de rețeta lor de fabricație. Nu 
numai la propriu. D-na- Maria 
Virban, laborant, a deconspirat-o. 
Așadar, pentru ca pîinea să iasă 
bună e nevoie de o făină cu 
glutan bun, drojdie proaspătă ți 
respectarea procesului tehnolo
gic : timp de fermentație, dos
pire, de coacere, temperatura de 
coacere. Nimic deosebit față de 
celelalte fabrici de pîine. Ace
eași rețetă de fabricație, ace
leași materii prime. Doar cupto
rul e de pămînt. Doamna Vjr- 
ban afirmă că .și acest fapt îți 
arc importanța lui. De acord, 

dar oare ăsta să fie singurul 
secret ? Dacă da înseamnă că 
viitorul aparține micilor brută
rii. Ca o paranteză, secția a. 
mintită produce cinci tone de 
pîine zilnic, aprovizionînd, în 

special, chioșcurile din incinta 
exploatărilor miniere. In înche
iere, o informație asupra căreia 
vom mai reveni : tot în Vulcan 
se va deschide în curînd o fă. 
bricuță de pîine, particulară. 
Concurența își va spune cuvin- 
tul, în avantajul cumpărătoru
lui. Sperăm.

r. NICULESCU

| h'TÎMPLÂRI DIN
Manifestație

în cursul zilei de ieri, membri 
ai conducerii Partidului Renaște- 

•’ rea și Independența României 
s-au adresat în scris Primăriei 
municipiului Petroșani protestînd 

, pentru faptul că această forma
li țiune politică, avînd sediul ccn-
■ trai în Valea Jiului, nu are încă 

un spațiu în care să-și desfășoare
■ activitatea. Deși i-a fost reparti- 
. zat cu 75 de zile în urmă un 
p spațiu, clădirea este ocupată a- 
| buziv de alte persoane și nu ia 
rf nimeni măsuri pentru evacuarea 
L acestora. Conducerea partidului 
G amintit menționează că, în ca-

URBFA NOASTRĂ
ia Petroșani 1
zul in caic nu se va intra in le
galitate va organiza o manii .- 
tație în ziua de 12 septembrie la 
Petroșani, cu participarea a circa 
4 000 de persoane — reprezen
tanți ai filialelor acestui paitid 
din 12 județe ale țării. Organiza
torii acțiunii s-au adresat și or
ganelor de ordine, cerind asigu
rarea siguranței celor 40 de auo- 
care cu care vor veni manifes- 
tanții și a participanților. In 
ceea ce ne privește, sperăm ea 
acest conflict să fie dezamorsat 
la timp. (Al.II.).

PuSTA REDACTiEIt •

Dl. TOMUȘ NICOLAE, Vul. 
can. Am discutat cu persoana pe 
care dumneavoastră o incrimi
nați in scrisoarea adresată re
dacției. J.am vorbit despre a. 
cuzele pe care i le aduceți. Dum. 
nealui nu-și amintește dacă v.a 
dat sau nu corect restul. In pri
vința termenului de veteran de 
război, a trebuit să-i explic pe 
îndelete ce înseamnă asta. Dum. 
nealui era convins că se spune 
veterinar de război. Ca făcea ori 
nu pe naivul, n-am prea putut 
să-mi dau scama. In tot cazul, 
pot să vă comunic că l-am sfă. 
tuit pe respectivul să va con
tacteze ți să-și ceară scuzele de 
rigoare. Va doresc sănătate și, 
intr-adevăr, este jignitor pentru 
cineva care a luptat pe front și 
a rămas cu semne pentru toată 
viața să ajungă subiect de băș
călie. (Gh.O.)

Feslival-concurs „Ion D. Sîrbu“
La începutul lunii octombrie I’etroșaniul va fi gazda primei 

ediții a Festivalului — concurs de creație literară ți artă drama
tică „Ion D. Sirbu. Organizatori sînt Fundația „I. D. Sirbu“, Tea
trul dramatic din Petroșani și Ministerul Culturii. Pentru creația 
literară ca ți pentru creația dramatică se anunță mari premii : 
în total circa 100 000 de lei. Mai mulți sponsori și-au anunțat in
tenția de a oferi premii speciale. Vom reveni cu amănunte. (Al.II).

Mereu intre ccr și pănint, 
un cuplu de nedespărțit : un 
om și un cal. O prezență mi
lenară, ce face parte din fi
ința Văii Jiului. Odată cu pri
mele semne ce vestesc toam
na muntele este părăsit pină 
Ia începutul unui nou sezon 
de ciobănit.

Năravul
I Enea Săndel, 29 de ani, din 
I Roman, era dat încă din iulie în 

urmărire de poliția din Lupeni 
pentru spargerea unei locuințe din 
care furase bunuri în valoare 
de 30 000 lei. în 2G august a a. 
părut din nou în Lupeni. Poliția

I
a aflat că el se află într-un a- 
parlament din blocul 21 de pe 
strada Bărbătcni. Imediat o for
mație operativă — compusă din 
II sg. maj. Vasile Moldovan, pluto
nierul Gheorghe Pană, alături de 
sg. Gheorghe Ilarton și soldatul 
Valcriu Radu, din trupele de 
jandarmi — s-a deplasat la a- 
dresa respectivă.

Enea a mirosit el ceva, așa că, 
văzîndu-i pe polițiști intrînd pe 
ușa blocului, a sărit dc pe fe
reastră, de la etajul întîi. Jos.

Omul

Învățămînt artistic
Secția le artă a Școlii generale nr. 1 din Petroșani nu se dez

minte. Ne reamintim cu plăcere de premiile cucerite de elevii 
acestei unități de învățămînt, in importantele concursuri inter- 
județene care au avut loc în anul școlar trecut. Cum de talente 
nu ducem lipsă, și în acest an școala primește în vederea școla
rizării, elevi de vîrstă școlară mică și gimnazială, pentru secțiile 
vioară, pian. Școlarizarea a rămas în continuare gratuită, ceea ce 
este, să recunoaștem, un avantaj. (Al.II.).

în noaptea de 3 spre -1 sep
tembrie, agenții dc circulație dm 
Petroșani au suspendat permise
le de conducere lui Pănoiu Ion. 
Gabor Samoilă și Buioacă Con
stantin, care au fost găsiți con- 
ducind autovehiculele sub influ
ența băuturilor alcoolice.

Permise 
suspendate

d:n fîre.o
insă, se aflau jandarmii. Sergen
tul Ilarton l-a somat regula
mentar, după care a tras un fuo 
de avertisment. Infractorul nu 
s-a oprit. A continuat să fugă. 
Nu prea mult deoarece, fiind ur
mărit a fost prins.

La poliție, cercetările au fost 
continuate de către locotenentul 
major Ion Cruceru, dc la forma
țiunea judiciar. S-a stabilit, ast
fel, că Enea mai comisese încă 
două furturi din locuințe, după cel 
din iulie. în prezent, tipul se 
află în arestul poliției.

De reținut că el este recidivist. 
Mai avea de executat 377 zile de 
pușcărie fiind eliberat condiționat 
în februarie 1991. (Gh.O).

șî haina
După baruri și consignații, ia

tă că se gcisesc întreprinzători 
și pentru alte activități. Dă, 
doamne, că de cîștigat au toți, 
dar mai ales omul de rînd! Un 
exemplu — Casa dc modă re
cent înființată în Petroșani. Nu
mele firmei, „Moda — Corn — 
Gevil" S.R.L. Sediul, în Piața 
Victoriei, la parteruj unui bloc, 
unde cineva, cu vreo 5 ani în

urmă făcuse o inutilă “Expo- 
mobila". Lttilaje — ultramoderne. 
Personal de primă valoare. Pre
țuri? Cooperativa “Unirea" va 
trebui să le reducă pe ale sale, 
pentru a rezista concurenței. Mo
dele? Numai unicate. Doamnelor 
și domnilor, eleganța vestimen
tară nu este un lux, ci o cerin
ță a timpului nostru. Că doar 
“haina face pe om", nu? (Al, II.)

l urt de peste 1 milion
In noaptea de vineri spic 

sîmbătă, a fost spartă consigna
ția de pe strada Avram Iancu, 
parterul blocului 13 D, dc către 
numiți! Marius Niculai (Siper și 
Costel Andrei, ambii din locali
tatea Răchitova — Bacău, cu 
domiciliul flotant în orașul Pe- 
trilo, căminul Miliail Sadoveanu. 
După ce au operat cu sînge rece 
mărfuri în valoare dc peste 1

milion, le-au transportat spre 
cămin numai in două ture, pen
tru că lc-a ieșit în cale patrula 
de noapte a orașului Petrilcr, 
Plutonierul Jurcuț i-a condus 
apoi la sediul poliției unde li 
s-au pus cătușele. Urmează ju
decata, recuperarea mărfurilor 
și trimiterea lor la.., rece. Noroc 
cA poliția a fost pe fază și pro
fesionismul și-a spus cuvîntul.

Sindicatele nu acceptă 
jumătăți de măsură!

Au avut zile

(Urmări dm pagina I)

Situația constatată Jn indus
tria hotelieră, unde „pariul” a 
fost pierdut, capacitățile exis, 
lente fiind utilizate incomplet m 
sezonul estival, a pus în eviden
ță că există o limită a 
puterii reale d' ofertă. Din
colo de această limită se 
întrevede clar eșeul eco
nomic. Pe plan social, mai larg, 
se constată, ca un corolar al stă- 
in de inflație, apariția aceleiași 
stări limită a ofertei. Chiar «ia
tă au bani mai mulți cetățenii 
iși pot permit»- să cumpere din 
te in ce m u puține mărfuri și 
servicii. Efectele benefice alo 
economiei do piață intuzie sa-și 
arate roadele. In disperare do 
cauza, pentru j lansarea e« ono. 
mii ă și salvară,-i de la faliment o 
unor ai'or.ți economici. Banca Na- 
pon da a României a declanșat 
o nouă acțiune de deblocare a 
pliiților in e'oiiomi»'. Asemenea 
acțiuni nu caracterizează econo
mia de phițâ. Sint doar paleati
ve masuri caro nn vindecă, ci 
prelungesc boala din domeniul 

economiei naționale. Cauza fun
damentală a blocajului econo
mic e mm profundă. Ea iți are 
rădăcinile bine înfipte în activi, 
tatca productivă. Agenții econo
mici n.au reacționat peste tot, 
așa cum se scontase la nivel gu
vernamental, la cerințele pieței. 
Datoriile restante continuă să se 
acumuleze. Productivitatea se 
menține la cote scăzute. D.ir pre
țurile cresc, fără o acoperire va. 
lorică reală. O soluție nepopu
lară, dar probabil necesară so 
conturează a fi falimentul agon. 
ți lor economici care nu reușesc 
să atingă pragul rentabilității, 
oricit ar pretinde să-și crească 
prețurile. Convulsiile sociale 1- 
ncrente care se anunță, îndrep
tățesc ingnjoi ările care nu ră
bufnit )a nivel 'guvernamental în 
recentul dialog cu sindicatele.

I ste un motiv de speranță 
pentru cei mulți că sindicatele 
nu umblă cu jumătăți tic mă. 
sură, solicitind cu fermitate gu
vernului să țină seama în mod 
realist du cciinȚIc protecției so. 
Gale,

în f.rimele patru zile din sep
tembrie, în Valea Jiului au fost 
riuicate în vederea suspendării, 
12 permise de conducere, din 
care 10 pentru conducere sub in
fluența băuturilor alcoolice. Cu 
alte cuvinte, din nou, băuturile 
alcoolice pot fi socolitz diept 
principala cauză a accidentelor, 
dintre care, unele au fost urmate 
de consecințe dintre cele mai 
grave. O fi atît de complicat 
pentru unii conducători auto să 
renunțe la acest sport? (G,O.)

Iii skîr^il
I a redacție nc-a vizitai (a cita 

oară?) domnul Virgil Sortau, 
președintele Asociației dc loca
luri nr. 10 U Petroșani, cartier 
„Aeroport". Acum a venit cu o 
veste bună. Cu sprijinul nemij
locit al viceprim.irului nostru, 
domnul Alexandru Bogdan, s.atl 
rezolvat problemele legate de 
drumul dc acces la blocul 52 dc 
pe strada „Aviatorilor". Oamenii 
nu vor piai călca prin noroaie 
la iarnă Bine. Cu o floare însă, 
nu vom avea curînd primăvară 
in Petroșani. (Al. II)

Ieri dimineață, în jurul orei 10, 
am însoțit un echipaj al poliției 
rutiere care s-a deplasat pe defi
leul Jiului. Cu cîteva orc înain
te, la biroul de circulație al 
Poliției Petroșani s-a primit in
formația că la kilometrul 122 -|- 
100 înainte de I’olatiște, se afla 
căzut, în albia Jiului, un autotu
rism Dacia.

Am ajuns în zona respectivă. 
Primele amănunte le-au dat cei 
care lucrează la betonarca șo
selei. „Probabil că s-a lovit dc 
asta (o grindă metalică, utilizată 
la uniformizarea betonjilui — 
n.n.), a ricoșat și a căzut în apâ“, 
își dă cu părerea unul dintre 
lucrători. Autoturismul, Dacia 
1 310, cu numărul de înmatricu
lare 2 OT 7531, era scufundat în 
apă, cu roțile în sus. Un tip mai 
curajos a coborît pe peretele de 
stîncâ (diferența dc la drum pînă

Mort în
Simbată dimineața, la ora 4, a 

fost găsit mort in colonia 27 
Aninoasa, numitul Nicolae Tăiță 
Mit, în virstă dc 3U ani, miner, 
sectorul VIII lu EM din locali- 

la albie este cam dc 20 m), dar 
n-a observat să mai fie cineva 
în mașină. Probabil i-a luat apa, 
înclinăm să credem cu toții.

La locul accidentului rămîn 
doi ofițeri iar dl. locotenent Pe
tre Mirza revine la Petroșani 
pentru a aduce o automacara cu 
care să fie scos autoturismul ava« 
riat. La poliție, cineva-i spune 
„Tocmai au fost aici cei doi cu 
mașina de pe defileu. Le-am zis 
cu sînteți acolo". întreb ; „Au 
scăpat ?“. „Da, domnule, au zis 
că i-a orbit o altă mașină și asta 
i-a făcut să piardă controlul au
toturismului. Au tremurat acolo 
toată noaptea, dur au scăpat cu 
viață".

Dc necrezut : după un salt de 
la 20 de metri, dintr-o mașină 
făcută praf. Cum se spune, au 
avut zile I (Gh.O ). .. .

sirada
talc După toate dalele prelimi
nare nu sînt urme dc violență 
și diagnosticul mcdico-legal va 
elucida moartea. _ 1
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au fost uitate oare cuioriie duhului ?
ASTRA ARAD — JIUL 3—2 (3—1) • Teren excelent — spec

tatori peste 4 000 • In tribune Chimia și... U.T.A.'» O echipă ce 
putea fi învinsă, Astra, a fost sărbătorită in orașul de pe Mureș 
• Din patru șuturi pe poartă in prima repriză, Dumitru a pri
mit trei goluri • C’u zece oameni în teren din min. 61, gazdele 
au menținut victoria • Nu a învins Astra, ci a pierdut Jiul • Vi
zite nocturne, cu destule semne de întrebare • Grad de la o „ju
dețeană", l-a executat pe Dumitru în min. 17 de la 30 m • Erdei, 
extrema stingă a arădenilor, care în repriza a doua n-a mai avut 
suflu, a înscris golul trei dintr-o lovitură liberă de la 25 m • Ar
bitrul de centru Gh. Constantin (Suceava) cel din meciul Jiul — 
Steaua (1—1) a împărțit „galbene și roșii" ambelor echipe: patru 
pentru Jiul — Stancu, Stăncic,

Dar ce a fost la Arad 7 Un joc 
capital pentru gazde, care și-au 
pus mari speranțe intr-o evoluție 
bună, finanțată de „obiectivul" 
U.T.A., care domină atmosfera 
sportivă a Aradului. O echipă 
„subțire" cu un portar in zi sla
bă, dar cu o ambiție peste va
loarea ei, a făcut victimă, echi
pa Jiul, fără vigoare, fără parti
ciparea totală la joc, cu un ritm 
lent și fără factorul psihic — 
dorința evidentă de victorie — 
conectat la importanța întrecerii.

Gazdele încep tare cu un prim 
fault la Militaru, min. 2 (care ră- 
mine Întins pe gazon circa 3 
minute), și cu o lovitură liberă, 
min. 6, peste poartă. Jiul are pri
ma acțiune colectivă în min. 8, 
prin Stancu, este lansat Militaru, 
fault și faza se încheie cu un 
contraatac tăios rezolvat de Cioa
bă. In min. 12 Stancu primește 
galben pentru un fault banal, iar 
peste un minut prima învălmă
șeală în fața porții, ridică tensi
unea antrenorilor, pentru că min
gea era pe punctul de a intra

■ La Arad, atmosfera după 
victoria ASTREI asupra Jiului a 
ridicat la rang de sărbătoare a- 
ceastă dată, prin prezența ofici
alilor de la Nicolae Secoșan pină 
la Ionel Stoica, cu punctul cul
minant apariția lui Aurică Țiclea
nu, antrenor la U.T.A., în tri
bune in timpul jocului amintit ■ 
După meci reporteri, gazetari au 
încercat să smulgă cîteva cuvin
te de Ia Dumitru Marcu, prea 
supărat pentru „evoluție1* și a 
cărui decență s-a exprimat la
pidar : „Cred că a fost o victorie 
meritată a gazdelor** ■ Aurel

încă un galben 
■** ac- 

șut pu- 
Militaru 
în min. 
Radu și

Cristea, Cămărășanu (toți galbene) 
în poartă. Ța mijlocul terenului 
Radu oprește jocul prin 
și totuși se inițiază încă 
prin Militaru care este 
în corner. Și vine min. 
tură liberă de la 30 m, 
Grad pe lingă zid, jos în stingă 
lui Dumitru — rămas fără re
plică și 1—0. Tribunele sînt de 
partea gazdelor și riposta Jiului 
este fără vigoare. Iancu (gazde) 
primește galben, iar Militaru își 
ia inima in dinți, pătrunde pînă 
în 16, șut puternic, dar puțin pe 
lingă poartă.
Cristea — la o „deposedare1 
țiune pe stingă Astra și 
ternic peste poartă. Tot 
inițiază atacul pe stingă, 
30 centrare de gol, cap 
mingea trece peste bară. Corner 
imediat Jiul, șut Cristea, dar slab 
și portarul prinde pe linia por
ții. Iese 
trundere
Militaru, 
trundere 
scoate adversarul și cu dreptul

dribling 
un atac 
respins 

17 lovi- 
execută

Stăncic din mijloc, pă- 
perpendiculară, primește 
un-doi cu Stancu, pă- 
pină în C m, dribling,

înaintea tragediei
Țicleanu ; „Transmiteți suporte
rilor Jiului mult succes, dar cu 
scuzele de rigoare : anul ăsta e 
al nostru". Nu știa ce-1 așteaptă 
în duelul cu Chimia ■ Vicepre
ședintele echipei U.T.A. este din 
Tg. Jiu și dorește să insufle bă
nățenilor vigoarea oltenilor. Să 

vedem finalul ■ Se zice că 
U.T.A. a avut pentru victorie 
36 000 lei, iar pentru meci egal 
18 000 lei pentru fiecare jucător.

și două galbene și unul roșu gazdelor • In repriza a doua Astra a 
trimis un singur șut pe poartă • Evoluția „jiuliștilor" după note : 
Dumitru — 4, Cămărășan — 5, Călugărița — 6, Cioabă — 6, Dodu 
— 5, Cristea — 6, Stoica — 5 (Cristescu 7), Radu — 5, Stăncic — 
7, Stancu — 6 (Popovici 6), Militaru — 7. Unele note mici au 
fost date cu „indulgență" • Antrenorii Dumitru Marcu și Tiberiu 
Benea sînt hotărîți să treacă la măsuri drastice. De trei etape 
aceiași jucători „confirmă" o formă slabă. Pâră sprijin „echipa 
Jiul" nu-și va putea îndeplini obiectivul propus de conducere — 
promovarea • Cine va fi primul sponsor al echipei 7 • „Chimia" 
e înconjurată de o „rețea" de firme particulare. Pentru o victorie 
la 3—4 goluri diferență, prima este de 100 000 lei.

FOTBAL, divizia B

din unghi trimite puternic în gol, 
restabilind- egalitatea 1—1, min. 
35. Corner gazdele min. 38, în
vălmășeală și bară ce anunța go
lul pentru că degrigolada din min. 
39 cînd nu s-a putut respinge o 
minge „simplă", ajunge la Iancu 
și de la 16 m șut pe jos și gol, 
2—1. Tribunele sînt în picioare, 
Jiul este „căzută" psihic, pentru 
că în min. 42 încă o lovitură li
beră de la 25 m este tranformată 
în gol de Erdei, acum în partea 
dreaptă a lui Dumitru — din nou 
spectator — 3—1, și încă un gal
ben Stăncic.

Pauză. U.T.A. jubilează, se a- 
anunță pe stadion și alte rezul
tate, iar la Jiul se înlocuiesc 
Stancu și Stoica cu Popoviciu și 
Cristescu — care dau culoare a- 
tacului. în min. 46, din nou Mi
litaru pe dreapta centrează pu
ternic și Popoviciu venit în viteză

O primă pierdută și un festiv-il 
care n-a mai avut loc ■ Cornea, 
U.T.A., fost student la Petroșani, 
a rămas repetent. Ori carte, ori 
fotbal ■ Pentru promovare 
U.T.A. mizează pe punctele de la 
ASTRA și AR1S sacrificindu-le, 
dar și pe aportul direct al pre
fecturii și primăriei. O alianță 
pentru publicul spectator care 
așteaptă de zece ani divizia A. 
Dintre antrenorii cei mai con
testați acolo este fostul jucător 
Mulțcscu care nu mai are tre
cere nici cu avionul.

nu preia destul de puternic, per- 
mițînd portarului să rețină. A fost 
o fază fierbinte nu a echipei ci 
a lui Militarii. Gazdele nu mai 
forțează, se mențin deliberat în 
propriul teren acționînd doar pe 
contraatac și Jiul obține o lovi
tură liberă de la circa 25 m. E- 
xecută Dodu, mu't peste poartă. 
Scăpăm cu fața curată în min. 
55 cînd Grad trimite în bară, 
apărarea toată era depășită. Că- 
mărășanu primește și el galben

D1V IZIA B, (SERIA a Il-a)
REZULTATE TEHNICE : Jiul IELIF Craiova — Metalurgistul 

Cugir 0—0; FC Bihor — IPA Sibiu 2—1 ; Gloria Reșița — An, 
Arad 4—0 ; Gaz Metan Mediaș — CSM Reșița 1—1 ; Astra Arad 
— Jiul Petroșani 3—2 ; Metalul Bocșa — FC Drobeta Tr. Severin 
1—0 ; Metalurgistul Slatina — FC CFR Timișoara 0—0 ; UM Tinn. 

Arad — C’h.mia Rm.șoara — Unirea Alba Iulia 2—3 ; U. T. 
Vilcea 1—2.

I
1. Chimia Rm. Vilcea 3 2 1 0 5—3 5 (-|- o,
2. Unirea Alba Iulia 3 2 0 1 6—4 4 (+ 2)
3. Metalul Bocșa 3 2 0 1 3—1 4 ( 0)
4. U. T. Arad 3 1 1 1 4—2 3 (— 1)
5. Gloria Reșița 3 1 1 1 6—5 3 (— 1)
6. FC Drobeta Tr. Scverin 3 1 1 1 4—3 3 (+ O7. Metalurgistul Slatina 3 1 1 1 4—3 3 (— 1)
8. CSM Reșița .3 1 1 1 3—2 3 (+ 1)
9. Gaz Metan Mediaș 3 1 1 1 5—5 3 (—1)

10. Jiul IELIF Craiova 3 1 1 1 3—3 3 (— 1)
11. Metalurgistul Cugir 3 1 1 1 4—5 3 (+D
12. Astra Arad 3 1 1 l 3—4 3 (— 1)
13. FC CFR Timișoara 3 1 1 1 1—2 3 (+D
14. IPA Sibiu 3 1 0 2 4—4 2 ( 0)
15. Jiul Petroșani 3 1 0 2 3—4 2 ( 0)
16. FC Bihor 3 1 1 1 3—4 2 ( 0)
17. UM Timișoara 3 1 0 2 4—7 2 (— 2)
18. Aris Arad 3 1 0 2 3—7 2 ( 0)

ETAPA VIITOARE (14 septembrie) : Jiul Petroșani —- Gaz
Metan Mediaș ; Aris Arad — U.T.A. ; Chimia Rm. Vilcea — Astra

I

Arad ; CSM Reșița — Metalul Bocșa ; FC CFR Timișoara — UM 
Timișoara ; FC Drobeta Tr. Scverin — Metalurgistul Slatina ; U- 
nirea Alba Iulia — Jiul IELIF Craiova ; Metalurgistul Cugir — 
FC Bihor ; IPA Sibiu — Gloria Reșița.

nou în min. 
echipei noas- 
afară. Ultima 
a Jiului este 
care pătruns

„la vociferare", atac jiulist, Po- 
poviciu primește de la adversar, 
dar ofsaid și prima greșeală a 
arbitrului de centru.

Oaspeții rămîn în zece oameni, 
„roșu" Varga, a fost cosit Mili
taru și, acum Popoviciu și Cris- 
tescu se luptă cu cei șase, șapte 
apărători care resping în față, a- 
pare și Stăncic la susținere, dar 
șutează din poziție favorabilă pe 
lingă poartă. Lovitura liberă a 
ASTREI face din 
80 panică în rîndul 
tre, dar ea se duce 
acțiune periculoasă 
opera lui Militaru, 
în careu este faultat și li m. E- 
xecută puternic Dodu, min. 88 
gol, 3—2, iar meciul se încheie 
cu un minut mai repede și fără 
prelungiri, dar cu o victorie 
mare a amfitrionilor noștri, care 
au respectat în primul rînd nu
mele și prestigiul echipei pînă in 
acest jor.

I

1<u^>- Jocul putea începe cu o lovitură de teatru
ȘTI1NTA PETROȘANI — 

SPORTUL STUDENȚESC 23—7 
(13—3). Lovitura de incepere pe 
care a avut-o echipa Știința Pe
troșani este repusă afară. Jucă
torii echipei gazdă care se de
plasau la centru pentru a se re. 
lua jocul printr-o grămadă sînt 
surprinși de faptul că jucătorul 
Perneș de la Sportul studențesc 
București repune foarte rapid din 
tușă (fază perfect valabilă), în
cercarea care părea iminentă este 
oprită printr-un efort deosebit de 
■ ■ i • ! i i | •' i g . z I i M • • d r 11 -
niu, care se va mai remarca 
prin placajele „date” p< parcur
sul partidei. Este min. 2 cînd 
o faza la caic participă toată e- 
chipa Știința prevestea un joo 
foarte frumos (la fel ca toată at
mosfera din stadion) este oprită 
neregulamentir și lovitură dc 
pedeapsă pe care o transformă 
îvănuș ți 3—0.

In min. 10, după doua gră
mezi uccesive la 5 m, Rațiu 
susținut foarte bine de S' men 
înscrie prima 'încercare a jocu
lui și 7—0, îvănuș ratincl trans
formarea. Se joacă alert și In 
min. 22 O altă lovitură de pe
deapsă acordată Științei, jucată 
Ia mînă aduce înaintarea noas. 
tră pină In 22.Ui echipei Spor

tul, unde pe o pasă a lui Mure- 
șan, echipa în apărare comite 
un înainte și grămadă în fa
voarea echipei gazdă. Iliev atacă 
surprinzător pe lingă grămadă, 
pasează lui Rațiu, care pătrunde 
în forță urmărit de Mureșan, ca
re primește și înscrie încerca
rea nr. 2 ș> 11—0. Transformă 
Drăghici, 13—0

Echipa Sportul studențesc nu 
renunță la luptă și are posibili
tatea reducerii din scor în min. 
27 dintr-o lovitură de pedeapsă 
și min. 33 printr-o lovitură do 
picior căzută în urma unei gră
mezi ambele ocazii fiind ratate 
de A. Cristea (internațional).

Și, totuși, ei reduc din scor 
în min. 35 prin Cojocarii care 
nu mii ratează o lovitură do 
pedeapsă și 13—3, scor cu c ne 
se încheie prima repriză.

După pauză echipa Sportul 
studențesc pare mai hotărită și 
are momente bune de joc, con
cretizate prin încercarea sem - 
nată Cojocarii, în urma un, i lo
vituri dc pedeapsă jucată la 
mînă, aripa echipei oaspete pro
fită de o indecizie a aripei Ști
ința, Panou și înscrie la colț 
13—7 — tot el ratînd transfor
marea aceasta în min. 45.

Cu vîntul din spate echipa 
Știința pune tot mai mult stă- 
pînire pe joc și în min. 62, după 
un balon de urmărire executată 
dc îvănuș, balonul iese în tușă, 
la 15 m de terenul țintă a 
Sportului, o schemă mult exer
sată cu o tușă redusă și Mu- 
reșari, pe post de mijlocaș la 
grămadă, înscrie o încercare pe 
fata tușei și 17—7, Îvănuș ratînd 
transformarea.

Minutele bune dc joc ale c- 
chipei gazdă chiar grămezi la 
5 m nu sint fructificate scorul 
râminînd strins față de aspec
tul jocului. Dar vine min 79 
cînd o tușă prinșii foarte sigur 
de tiiînrul Bolea, balonul este 
transmis de Dră'gSui la îvănuș, 
acesta lansează lin balon dc ui - 
mărire, tot el urmărește și prin
de și cu toata opoziția apăiă- 
1 ii echipei .idvcise înscrie a 
4.a încercare, 21—7, transiui- 
mă Di.ighici 23—7.

ȘTIINȚA: Soare, Gheorglie 
Claudiu, Cocliră, Di urnea, Su- 
șinschi, Mureșan, Rațiu, Semen, 
Iliev, Îvănuș, Mcdragoniu, La. 
rie, Flore,i, Panru, I >i aghiei. Au 
mai jucat Bolea 'a Tianc.i.

Pagina reali? ita <le 
Doici NEW1ȚU

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: FC Bacău — Farul 1—0; Dinamo 

— Inter Sibiu 5—0 ; Corvinul — Sportul Studențesc 4—1 ; Pro
gresul Brăila — FC Argeș 1— 1 ; Rapid București — FC Brașov 
2—1 ; ASA Electromureș — Steaua 1—0 ; Oțelul Galați — Univ. 
Craiova 1—0 ; Electroputerc Craiova — „Poli" Timișoara 2—0 ; 
Petrolul — Gloria Bistrița 1—0.

i un ,ul Braila; Sportul Studențesc — Petrolul ; Gloria B.itiița
Hapul . FC Ar — ASA F.lccl rormirc. ; Universitatea Craiova 
— Elecl roputerc Craiova ; Steaua — Ob'lul G. lăți ; „Poli, i nni- 
șoaia — FC B. a : laiul — Ibn.imo ; Inter Sibiu — Corvinul 
I liinedo.n

1. Dinamo 3 2 1 0 12—1 5 ( i- • >
2. Electroputerc Craiova J 2 1 0 4—1 5 (-1 O
3. FC B icău 3 2 1 0 4—2 5 (4-1)
4. Corvinul 3 2 0 1 8—5 4 ( 0)
5. „Poli" Timișoara 3 2 0 t 5—3 1 (-!■ 2)
6. St« ii i 3 2 0 1 4—2 4 ( 1- 2)
7. Rapid 3 2 0 1 4—3 4 ( 0)
8. Oțelul Galați 3 2 0 1 2—3 4 ( 0)
9. Pet rolul 3 2 0 1 3—7 4 ( 0)

10. Univ. Craiova n 1 1 I 1 — 1 3 (Ț D
11. Gloria Bistrița .1 1 0 2 4—5 2 ( 0)
12. FC Brașov 3 1 0 o 4—5 2 ( 0)
13. ASA Electl lilUiCș 3 1 0 2 2—3 2 (- 2)
1 1. Pro it'.iiI Braila 3 0 2 1 1 — 3 2 (-2)
15. FC 1 nt< i Sibiu 3 0 1 1 2—7 2 ( 0)
16. FC Argeș 3 0 1 a 2— I 1 (- O
17. Spoitul Studențesc .1 II 1 • > “ l 1 (— 0
18. Farul 3 0 0 3 0—3 0 (—2)

ETAPA VII IO \RF, (11/15 se >tembi ie) : FC Brașov — Pro-
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Cintecul sirenelor moderne
' (Urmare dm l'sg I>

portamcnt mai demn, in lumea 
largă.

Nu trebuie să ne înșelăm, nu 
ministerul polonez de externe ar 
dori Transilvania, pamînt roma
nesc. El a scos doa; castana din 
foc, pretențiile revizioniste ale 
Bll»Lipcstei n-au încetat Este o 
dip niație a culiselor, unde se 
mă un poker politic. Mai in
ie.\ -.unt este că in chiar fo. ui 
nostru legislativ, Parlamentul, 
s a tot alimentat o vreme, de 
către UDJIR — îngrijorată a- 
ceastâ uniune-partid de sfintele

Succesorul lui Perez de Cuellar
In momentul în care Perez de 

Cuellar încearcă o reglementare 
globală în afacerea ostaticilor ți
nuți de Jihadul islamic, pleca
rea lui de la ONU agită toate 
mediile diplomatice internațio

nale. Deoarece a anunțat că va 
refuza un al treilea mandat do 
cinci ani, toată lumea îi caută 
succesorul, începind cu 1 ianua
rie. A 46-a adunare generală a 
ONU, care se deschide la 17 sep
tembrie, adaugă la programul, 
și așa încărcat, desemnarea, sub 
controlul membrilor permanenți 
ai Consiliului de securitate, u- 
rw nou secretar general Două 
nei sonalitâți sînt avute în șede

Pe cînd, oare, răsnunsul'!
Presa internațională vorbește 

neîncetat de sprijinirea țărilor 
baltice. O serie de guverne oc
cidentale și-au trimis deja a- 
colo ambasadorii. Președintele 
Bush a anunțat în cursul zilei de 
luni că Statele Unite sînt gata 
să acorde recunoașterea diplo
matică a celor trei republici bal
tice, afirmlnd că „Statele Unite 
au sprijinit dintotdeauna inde
pendența Statelor baltice și slnt 
gata acum să stabilească ime
diat relații diplomatice cu gu
vernele lor”.

Ia ce privește Republica Mol
dova și Cruzio, alte două re
publici foste ale Uniunii Sovie
tice, care și-au declarat inde
pendența, șeful executivului a- 
mcrican a menționat că „trebu
ie să ș'im m il IntTi ce fel de

t ECIOARA
-J august — 21 septembrie)

/eți sârb relativ ușor, de la 
niuzică la „muzicuță". Efectul 
— contrar celui scontat.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 o tombrie) 

I
Discuții aprinse, In familie, pe 

tema banilor, deși <anza reală 
a discordiei e alta.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noicinbtie)

Mulți au despre dv. o părere 
nu tocmai ortodoxă. Prin ceea 
ce faceți astăzi vă vor cn .te ac
țiunile.

SAGLI'.A1OR
(22 noiembrie — 20 d ■ crnbrie)

•*>'i nu fie astăzi ziua cînrl 

drepturi ale omului, insa de care 
sîul privaț. românii din Unga
ria —, că ar fi □ „problemă na
ționala" în România. Nimic mai 
fals, deoarece tensiunile dintre 
populația majoritară, românii Și 
celelalte minorități, n-au fost, 
s a trăit aliția zeci de ani în pa
ce și armonie.

Dincolo de pasiunile politice, 
care parș că se vor amplifica 
în aceasta toamnă în timpul a- 
lcgerilor locale, e vremea să 
fim uniți deoarece scopul -u- 
prem nu este altul dccît progre
sul țării, în integritatea ei. Tre
buie să fii naiv pentru a crede că 

re: prințul Sadruddin Aga Khan 
(60 de ani), fost înalt comisar 
pentru refugiați (susținut de Sta
tele Unite) și Butros Ghali 
(60 ani), fost ministru e- 
giptean al Afacerilor Externe, 
sprijinit de multe țări europe
ne Insă și Africa socotește că 
i-a venit rîndul. Printre candida- 
ții ei sînt; economistul Bernard 
J.G. Chizdero, ministrul de fi
nanțe în Zimbafwe: Kenncth 
Dadzie, politician din Ghana, se
cretar general al Comisiei pentru 
comerț și dezvoltare a ONU; Ju
ristul Olara Otunnu, reprezentan
tul Ugandei, după răsturnarea 
lui Idi Amin Dada, la ONU. In 

raporturi doiesc aceste repu. 
blici să aibă cu centrul". Sa fie 
aceasta rea voință ?

Vis.a-vis de reținerea unor 
guverne occidentale în a recu
noaște independența fraților 
noștri de peste Prut S-au pro
nunțat numeroase voci. Si în in
teriorul țării, dar și in afara el.

Una dintre acestea din urmă 
este a Alianței Civice din Ca
nada și Statele Unite, care au 
adresat un mesaj șefului execu. 
tivului american. , Din nefericire, 
se arată în respectivul mesaj, 
mass-media americană nu vor
bește dccît de recunoașterea Ță
rilor Baltice, uilindu.se (pentru 
a cita oară) că, in același timp, 
prin același tratat dintre Ger
mania nazistă șl Rusia comu.

■listă, patru milioane de ro Ghcoighe OI.TEANU

Începeți să va mulțumiți cu 
puțini Ar fi începutul sfirșitu- 
lul.„

CAPRICORN
<2| decembrie — 19 ianuarie)

Dacă tot vă mănincă limba 
și vorbiți la pereți, închideți u 
șa, ccl puțin!

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februaiie)

Dilema este lesne solvabilă, 
dacă vă bizuiti numai pe in>- 
tituția dv

l’EȘll
(19 februaiie — 20 inaitie)

Vă aflați în mu ui virb-Jului 
totuși, rămincți pi picioare. 

scornelile despre care a semna
lat (nu întîmplător) o revistă po
loneză nu ar avea avizul SUA, 
prim-regizor al lumii, fără de 
care nimic nu se mișcă. In Iu
goslavia e război civil, federația 
se destramă. In același timp a- 
mericami nu sînt nteresați 
se dezinlcgrez.e Oniunea Sovietică 
întrucît este o mare putere mi
litară, dap economic stat în curs 
de dezvoltare.

Nu trebuie să ne astupăm u- 
rechile .precum Ulise, la cînte- 
cul sirenelor moderne, care vră
jesc pe alții, noi trebuind să fim 
atenți și vigilenți.

sfirșit este și un militar, gene
ralul locotenent Olusegun Oba- 

sanyo, care a fost la putere pa
tru ani în Nigeria, de la lovitu
ra de stat din 1975 și pînă la a- 
legerile din 1979. Are șanse doar 
o singură femeie: Gro Ilarlem 
Brundtland, prim-mlnistru al 
Norvegiei.

SFIRȘITUL OBSESIEI

Informațiilor referitoare la U- 
niunea Sovietică CIA nu le mai 
consacră decît 12 la sută din bu
getul ei. Noile priorități sînt pro
liferarea armelor nucleare Și chi
mice. țările lumii a treia și spio
najul economic.

mâni au devenit sclavi pentru 
mal mult de o jumătate de se
col.

Ei bine, nimeni nu scoate o 
vorbă despre independența ro. 
manilor din Moldova !

Este de datoria noastră, este 
dreptul nostru de a cere cu 
fermitate această recunoaștere, 
nu ca o favoare, ci ca un drept 
inalienabil al unui popor la auto
determinare, și ca o reparație a 
unei injustiții atit de îndelunga, 
tc.

Dacă marea familie a popoa
relor lumii vrea să facă drep
tate prin recunoașterea Țărilor 
Baltice, această dreptate nu 
este deplină dacă se neglijează 
soarta a patru milioane de ro
mâni care au devenit sclavi în 
condiții Identice”.

Tranșant, nu ? Pe cind, oare, 
răspunsul ?

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Greu de ales, între un chip 
frumos și o inteligență sclipitoa
re. Lăsați totul în voia hazardu
lui!

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

O relație de-o clipă, cu viitor 
incert, vă va lua pur și simplu 
ochii

GEMENI
(22 mai — 21 Iunie)

Din beție te trezești... șl atunci 
Iți amintești toate datoriile.

R IO
(22 iunie — 22 iulie)

Gustul amar al zădărniciei ca
de p°st toate, cu efectul total

I primului îngheț la sol...

I FU
(23, iulie — ?2 august)

Evitati abtizui dc intimități, 
voit galant" — .ansele r.'mln la 
același nivel

In curînd firma
' a oferă aparate electronice Produse de firma germano-Japoneză 
HAKO.ANTTECII

— TV color „AN1TEC II", 51 cm
— TV color „AN1TECH”, 37 cm
— C OMBINE MUZIC ALE „ANITECH"
— CASETOI O \NE „ANITECH”
— AU TOR A DIORECORDF.R „ANITECII"
— Baterii și pite accesorii necesare aparatelor electronice.
Firma asigură GARANȚIE 6 luni și SERVICE post-garanție 

prin secția de service a firmei, ( u personaj cu înaltă calificare, 
școlarizat în RFG de firma producătoare IIAKO-ANITECH. Servi
ciul nostru este Puterea noastră și arc ca unic scop de. 
servirea Dumneavoastră în celc mai bune condiții.

Cu televizoare color, diagonala de 37 cm vă puteți aproviziona 
de la magazinul „Joseph Obernauc", strada Tudor Vladimire-.cu 
nr. 15. I’etrila.

Vă mai oferim anvelope produse de firme de prestigiu, avînd 
dimensiunile de 1’5/13; 155/13 si 165/13.

In curînd vă puteți aproviziona si cu celelalte produse ale Fir
mei „IIAKO" de la același magazin.

M i (. A PUBLICITATE
vinz.Ari

VÎND Trabant 601. Vulcan, strada Gării, nr. 7. Telefon 70191 
sau 70411, după ora 16. (2705).

VlND Fiat 851). Informații la telefon 42161, redacția ziarului, 
între orele 9—13. ((2688).

VÎND caroserie Dacia 1 300, ușor avariată spate — stingă. 
Preț negociabil. Petroșani, Avram Iancu bloc 9 A, ap. 8, familia 
Bora, după ora 20. (2692).

A’lND Opel Ascona. Relații, telefon 42545, intre orele 17—20. 
(2698).

VÎND TEODOLIT marca ADOLF FROMME. Telefon 70904, 
după ora 18. (270'’).

SCHIMBURI DE LOCUINȚE

SCHIMB apartament, strada Saturn (confort redus), cu apar
tament 2 sau 3 camere, centru, preferabil Piața Victoriei. Telefon 
41992 (între orele 7—14), Grecea. Ofer recompensă. (2695).

SCHIMB apartament de stat, două camere, bucătărie, curte, 
grădină, Petroșani, cu garsonieră sau apartament, două camere, 
Deva. Telefon 956/20963, după ora 17. (2704).

DIVERSE

SOCIETATEA PET-PET TRAVEL S.R.L. organizează transport 
persoane pe ruta Petroșani — Istanbul in perioada 15—18 sep
tembrie 1991, cu staționare 36 ore în Istanbul. Prețul 4 500 lei/ 
persoană. înscrieri și relații : telefon 43332. (2703).

PIERDERI

PIERDUT geamantan maro, în 30 august, pe ruta Petroșani — 
Oraștie, pe mașina nr. 2 HD 2234. Lupeni, strada T. Vladimirescu 
74/122, Muha Dumitru. Ofer bună recompensă. (2701).

PIERDUT portofel albastru, cu acte. Informații Petrila, tele- 
fou 50108, după ora 16. Găsitorului recompensă. (2701).

PIERDUT tichet butelie nr. 246, seria A, eliberat dc Centrul 
de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (2690)

DECESE

SOȚIA, copiii, ginerii, nora și nepoții anunță cu profundă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor

ȘENGHER IOAN
Amintirea lui ta dăinui veșnic in inimile noastre. Dumnezeu 

să-l ierte și să-l odihnească in pace !

GUIȚA, Mariana și Georgiana Oltean sînt alături de doamna 
Elena, Coca, Luminița, Dorian și întreaga familie In durerea pri
cinuită de decesul scumpului lor

ȘENGHER IOAN
Sincere condoleanțe.

COMEMORARE

S-AU scurs șapte ani grei de la moartea surioarei mele
MARIA-MIMI TRIFAN

Dureroase aduceri aminte, tristețe și dor fără alinare. Totul 
păstrez în cel mai tainic colț al inimii mele.

Olga soră. Marcela nepoată (2697).

Pentru timpul dumneavoastră liber
10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. 

Școlarul zurbagiu. 
(SUA. 1937).

11.30 Super Channel.
12,35 Desene animate.
13,00 Ora de muzică
11,00 Actualități.
14.10 Virsta a treia.
14,40 Muzică pentru părinți.
15,00 Tradiții.
15.20 Avanpremieră.
15.30 Serial științific.

Lumea vie. Pă'-ările vieții.
16,00 Cursuri de limbi străine 

— Limba franceză.

— Limba spaniolă.
16.30 Agenda festivalului enes- 

cian.
17,00 Știri.
17,05 Salut, prieteni 1
19,00 Confluențe.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport-
20,45 Studioul economic
21,10 Film serial.

La Cainorra.
Episodul 2.

22.20 Reporter '91.
22,50 Cronica parlamentului.
23.20 Festivalul internațional 

„George Enescu”.
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