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GRIUL Șl NEGHINA
Era pe la sfîrșitul lui iunie cînd, la un an de 

guvernare, domnul Petre Roman afirma că „s-au 
spart vechile structuri", ceea ce însemna o bilă 
albă. Oricît de „sparte" au fost tot au mai ră
mas cioburi ori niscaiva oale întregi, altminteri 
nu-mi pot explica noul termen, nu neapărat 
mitingist, care a început să circule : criptocomu- 
nism. Adică un comunism ascuns, deghizat, cu 
o altă pălărie, democrată, potrivită acestor vre
muri de tranziție către economia de piață.

Și pentru că nu am ajuns să fim noi înșine, 
tot tragem cu ochiul în larga ogradă din Uniu
nea Sovietică : au suspendat ei, după eșecul 
puciului, partidul comunist, trebuie să exami
năm și noi, în Parlamentul nostru, fenomenul 
criptocomunismului și să-l punem la stîlpul 
famiei. De ce tocmai acum, este un răspuns 
care doar oracolul din Delphi îl poate da.

In virtutea democrației parlamentare se va 
tăia firul in patru sau în opt, unii vor fi pro, 
alții împotrivă, că de, așa sîntem noi, oamenii, 
fiecare o individualitate inconfundabilă și cu o- 
pinii imprevizibile. Este un prilej de răbufnire 
a pasiunilor, a tensiunii, artificial întreținută 
pentru a se amina pentru cine știe cînd legis
lația In vederea alegerilor locale, anunțate a fi 
în acest an.

Cit sînt de importante aceste alegeri este su
ficient să amintesc faptul că de ele depinde 
acordarea clauzei — obsedant substantiv co-

susțin, Doam- 
trebuie să fie 
să se încheie

in- 
pe

mun — de către Statele Unite. Nu 
ne ferește, că pentru acest motiv 
alegerile, ci per: tru că e timpul 
un provizorat cu consecințe rele in viața colec
tivităților. Mai mult, aceste alegeri sînt și un 
test care va dov( li dacă este sau nu o clarifi
care politică a electoratului într-un răstimp de 
un an și Jumătate. Chiar și partidele, toate for
mațiunile politice vor adopta, probabil, o altă 
strategie, de apropiere a celor cu programe a- 
propiate, nu de pulverizare, așa cum e spectrul 
politic actual. începutul s-a făcut, dar va mai 
trece apă pe Dunăre pînă cînd vom avea o 

politică și civică, îndemnîndu-ne chiar 
nostru ss respectăm legile și instituțiile, 
în plan secund nevoia de echilibru și 

național;!.

Cu 
nițiativa prefecturii județene 
primăriei municipiului 
șani au fost organizate 
acțiuni de control, prin unitățile 
comerciale de stat și privatizate, 
la care și-au dat concursul Gar
da financiară. Corpul județean 
de control comercial, Poliția mu
nicipală, Inspecția de control 
pentru calitate, Poliția veteri. 
naiă și Centrul de medicină 
preventivă Petroșani.

Din păcate, însă, acțiunea de 
control nu a reușit să releve 
o situație îmbucurătoare din 
acest punct de vedere. Cu alte 
cuvinte grija pentru cumpărător, 
pentru protecția sa împotriva 
îmbolnăvirilor lipsește încă din 
multe locuri, goana mare după 
înavuțire rapidă eludînd cele 
mai elementare norme de 
rnerț și de igienă. Iată numai 
cîteva din aspectele surprinse de 
echipa de control ce a activat 
pe raza localităților Petroșani, 
Petrila, Aninoasa și pe care do
rim să le facem cunoscute, pen
tru a afla și cetățenii acestor 
localități că pentru organele de 
control, orice faptă incriminată 
de lege este pedepsită cu aspri
me. ■ La barul Societății co
merciale cu "răspundere limita
tă „DMV”, patron dl. Virgil Du
mitru, amenda aplicată a însu
mat 50 000 lei, pentru nedecla- 
rarea adaosului comercial, ne- 
afișarea prețurilor și vînzarea u. 
nor mărfuri cu termenul de ga
ranție depășit. Domnul patron 
a achitat pe loc 17 500 II! ■ Dom

CO-

patroni, Mînzatu și Girjeabă 
primit o amendă de 95 000 
pentru vînzarea băuturilor 
lipsă la gramaj, pentru fa-

nii 
au 
lei, 
cu 
bricarea unor băuturi răcoritoa
re după ureche (fără rețetare), 
lipsă de ordine și curățenie. Au 
plătit și dumnealor pe loc 28 125 
lei. H Societatea comercială cu 
răspundere limitală ..Sportul” 
dl. Demeter Iosif, a primit o a. 
mendâ de 60 000 lei, pentru vîn
zarea produselor cu lipsă la gra
maj și nerespectarea rețetelor 
pentru producerea răcoritoare
lor. H Restaurantul „Căprioara” 
din Petrila a clat-o și el în bară 
Șefa unității, doamna Virginia 
Bula a primit o amendă de 
50 000 lei. Motivul acestei mă
suri este constituit din mai mul
te ilegalități: vînzarea produse, 
lor în afara unității fără 
bare, lipsa actelor 
vînzarea micilor la
1 leu pe bucată. In fața unor a- 
semenea fapte lăsăm comenta
riile pe seama dumneavoastră. 
■ La magazinul de carne 
12G, al Realcom Petroșani, 
măcelar Alexandru Ghiura 
scos la vînzare carne de 
la carcasă, netranșată, vînzînd-o 
drept calitatea I,' cu prețul de 
205 lei kilogramul. A apucat să 
vîndă 87 kg, după care amenda 
s-a ridicat la 20 000 lei.

In numărul nostru de miine 
vom continua cu reflectarea ce
lorlalte aspecte surprinse ci,* c- 
chipa de control și cu mă urile 
luate.

auro- 
pe marfă, 
suprapreț.

nr.
dl.

a
porc

Gheorghe ClIIRVASA

■
S-a furat o pușcă

cultură 
cugetul 
trecînd 
unitate

Să fim noi înșine, demni, Înțelepți și calmi. 
Ceea ce se petrece în Iugoslavia, starea tragică 
de acolo, întreținută din afară, se cuvine să ne 
reașeze, în sfir.șit, cu picioarele pe părntnt să 
fim productivi și atenți acolo unde trebuie Se 
suspină după imperii demult apuse, se trag sfori 
revizioniste prin culisele diplomației duplicitare. 
Mai important este discernămîntul, să 
ne unește, nu întîmplătoarele nuanțe 
care, și-așa, sini, repede 
experiența acestui an o

Să alegem neghina din

schimbătoare, 
mărturisește, 
grîu 1

știm ce 
politice 

cum tot

Tibcriu SPATARU

VALEA JIULUI, LA ZI
• Sîntem bogați ca broasca de 

par. Ieri, dolarul valora, la casa 
de schimb valutar din Petroșani, 
250 de lei la cumpărare și 275 
la vinzare, iar marca 146 de lei 
la cumpărare și 161 lei la vîn- 
zare • Căsătorii înregistrate in 
acest an la Petroșani : 370. Naș
teri 1 130. Cite divorțuri or fi 7 
Dar avorturi „spontane" 7 • Se 
poate dormi și la hotel. Ieftin. 
La H.P., camera cu două paturi 
costă 400 lei, iar cea simplă 250 
lei. La „Central" 340 de lei cu 
TV și 300 fără, cea cu două pa
turi, 
pat. 
Iară
saci 
ralizare • Și banii ăștia noi s-au 
bagatelizat. Leul nu mai e mo
nedă, ci diviziune montară a 
cutei • ) a cinema „Victoria" pu
teți urmări un film cu Bruce !,<

< 'C I). Ortografia, domnilor 1 • 
A . • m 
gi trați la Petro* ani

numiste stația
. »nti ul P'-trilci ?
P cîn I vor gă-.i 
nume ca „19 -21 
Moscova, anul ăsta 
Praga, în 1968 ? • AP-ul a scum
pit cafeaua. J 200 de lei kg. Unde 
'■■ ti tu, n-ch«zol ? • T- atrul dra-

respectiv, 195 și 175 cu un 
Noroc că o firmă partlcu- 

din Petroșani — Nord vinde 
de dormit. Nani, nani libe-

Ortografia,
și șomeri : peste 700, inre-

• Știți cum 
de autobuz din 
„7 Noiembrie" I 
pctrilenii vreun 

august", ca la 
mi ca la

matic 
trăim 
Cine oi li unii și cine or fi cei
lalți ? • Sectorul agricultură al 
Primăriei municipiului este de
cis să sprijine ameliorarea rasei 
de oi „țurcana de Jieț". Mari a- 
vantaje oferite crescătorilor. Oiță 
bîrsană,/ de ești năzdrăvană,/ 
după cum se spune,/ fă tu o mi
nune/ și astupă, frate,/ țevile ui
tate,/ că iar vine gerul/ și calo
riferul/ ne va încălzi,/ precum 
frigiderul./ Și de n-oi putea,/ 
dâ-ne lîna ta,/ să facem mănuși,/ 
căciuli și căițunl/ pentru oameni 
buni,/ pulovăre, fulare,/ pentru 
fiecare • Se zice că in anul 2005 
vor fi predate „Ia cheie" luxoa
sele apartamente aflate in con
strucție din vara lui ’09 • oii 
vă spun o noutate . a mai apărut 
o consignație • Sîmbătă, 14 sep
tembrie, creștinul ortodox țin<

Noi l-am început încă de 
că măcelăriile

grijă comerțul 
carne i să nu

ne informează pompos că 
Intre rechini și arlechini. de politică la fabri- 

S-a trecut pe față 
Ni se oferă de o 

„ghiulele" în loc de

bere, țuici și gablonzuri tuciurii 
• Schimbare 
ca de pîine. 
la înarmare.
bună vreme
pituță, și alea decalibrate I • Ul
tima noutate : s-au copt strugu
rii și prunele De-aia nu-i zahăr.

Horațiu Al EXANDRESCU
z**

| VIATA
PARTIDELOR
V

post, 
luni. 
Are 
cam
fapta. 
Guvernul a 
porcii de-a 
au reapărut 
lor minieri, 
lor • In 
g i :e-,c din

sînt goale, 
să nu mîn- 
păcătuim cu 

Cu gînliil... • Ura, băieți,
ieftinit puictiț .-Ic Și 

doua 1 • Pe stradă 
uniformele studențl- 
E vremea restanțu-

picțele nlimentirc se 
abundență „blugi",

POLITICE
— Domnule Jurean, propune

rea P.N.L., eu privire la dezbate, 
rea in Parlament a unor masuri 
radicali- lață de linele partide șl 
in special cel comunist și Urma 
șii săi slirnețlc, in momentul de 
față, cele mai aprinse discuții.

— Ultimele evenimente, cele din 
URSS, ap ci cat tuturor un sen
timent de uimiri- și am primit eu 
oroare aceasta iiomi încercai- de

Orice infracțiune își are pedeapsa ei. Dacă știu sau nu știu 
făptașii, e treaba lor, pentru că. iată, poliția îi culege, ziua de pe 
stradă, noaptea din locuință s,.j din alte ascunzișuri și îi pune 
în fața faptului împlinit. In data de 6 august a.c., Arpad Hainei, 
din Petrila, strada Republicii, cu chei potrivite, a încercat și a 
reușit să intre în locuința lui B.L. din localitate, paznic, de unde 
a furat arma de vînătoare, peste 150 de cartușe și, ca să o „în
tindă" cît mai repede, i-a furat și mașina. După două ore de 
căutări, lucrătorii poliției din Petrila l-au depistat și pus în fața 
faptelor. Nu a mai dat înapoi. Și dacă fapta se pedepsește, cu ce 
se pedepsește „intenția" de a folosi arma ? Deocamdată este cer
cetat în stare de arest și legea nu dă înapoi. (D.N.).

La doi pași de moarte...
M-a rugat să nu.i dau nume

le. Nici măcar inițialele. „După 
atîtea prin care am trecut, n.are 
rost, îmi spune. Am prieteni, 
colegi de muncă”. „Dar e o 
chestie fantastică, îi replic. Să 
cădeți cu mașina de la 20 de me
tri, ea se face praf, iar dumnea
voastră și cel care vă însoțea să 
nu pățiți nimic, astea mi se 
par cu adevărat ieșite din co
mun. Se întîmplă, știu eu, o da
tă la zecc-douăzeci de ani. Dacă 
nu chiar mai rar”.

începe să povestească. A ple
cat, luni dimineață, împreună 
cu un prieten, spre Slatina. Pe 
defileu, pe porțiunea in care 
șoseaua este în curs de betona- 
re, a văzut că în față îi apare 
un autoturism. „Un Oltcit, își 
amintește. Culoarea ? N-aveam 
cum s-o disting, era noapte”. 
Mașina din față nu trece pe lu-

minile de întîlnire, deși el îl a- 
vertizase pe cel de la v. lan s-0 
facă. Mai mult, ,,Oltcit’’.ul s-a 
angajat chiar pe banda din stin
gă, cealaltă fiind în lunii, Deci 
venea exact spre ..Dacia" lui. 
Singura manevră posibi ă în 
acele clipe era să evite o a< ro- 
șare frontală cu autoturismul ce 
se apropia din sens opus. ..Deși 
cred că era mai bine să mă fi 
tamponat — este de părere in
terlocutorul. Cînd am ac roșat 
bordura, am căutat să nu intru 
în pom. M.am 
unghi de 45 de 
că tot mai am 
deam in p< m,
slîncă Jos și era Imput cu

încadrat la un 
grade. Așa știam 
.șanse. Dacă dă- 
njungeam

Ghcorghc Oi TI

in 
mine”.

XNP

(Conlmuare in . dos i ?•«>

Astăzi, PARTIDUL HAȚiONAL LIBERAL 
Interviu cu dl. senator PETRU JURCAN, 

secretar al Senatuui
reinstaurarc a comunismului 
M-ain bucurat de finalul acestei 
aventuri, ale cărei consecințe se 
puteau răsfi inge și asupra ce
tățenilor Moldovei. Imediat după 
declararea independenței Moldo
vei, am avut onoarea de a con
tribui la elaborarea D-cIarației 
comun.- a celor doua birouri per
manente ale Pariam, nlului. Per
sonal aș ii dorit această declara
ție mai directă, mai aproap. de 
sufletul moldovenilor, d ir în 
contextul existent în UlbS-S, ia

acea dată, probai.-,> . a o a- m- nea 
declarație directă ar fi produs mai 
mult rau decit bine, in acea pe
rioadă, am luat cunoștință de li
nele zvonuri referitoare la atitu
dinea P.S.M., față d' posibilita
tea reinslaurării comunismului în 
UftSS. Această atiliidiin- a dus 

hotariren grupului pailin.'n.la

Inter*. iu icali-at de
GIh- irglie CIIIRX'ASA
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După cincisprezece ani
De circa 15 ani, clădirea Școlii generale din Aninoasa parcă 

fusese ștearsă din evidența mai marilor bugetului dc la Inspecto
ratul școlar. Ajunsese ca cai de lume. Ba, să nu mint, de „gura 
presei" se făcea urț fel de spoială cu pompa in fiecare vară. Se 
zicea apoi, pompos, in vreo ședință : „s-au făcut reparații la școa
lă'1. In linii mari, „reparațiile" erau mijlocul de a arunca pe apa 
simbetei și puținii bani care erau. Școala, cirpită de ochii lumii 
și de mîntuială, arăta ca o cocioabă, o ruină. Și vara, ca vara, dar 
cind începeau ploile toamnei sau gerurile iernii, atunci să te ții! 
Vocile profesorilor indignați sunau in van.

Iată insă că, după 15 ani, s-a înfăptuit minunea. Aproximativ 
■100 000 de lei a alocat Ministerul hivățămîntului și Științei. Insu
ficient. Și ăștia cu țiriita. Iar dacă ținem seama de prețuri... Dar 
s-au găsit și al ți oameni de ispravă care au dat o mină de ajutor, 
ințclegind că sprijinul dat școlii este sprijinul dat propriilor co
pii sau nepoți. S-a refăcut acoperișul, circa o treime din clase 
au fost reteneuite, s-a reparat mobilierul, instalația sanitară este, 
practic una nouă, a fost pus parchet în cinci clase, s-a refăcut 
complet ’opsitoria și au fost zugrăvite interioarele și exteriorul 
clădirii. Meritul revine in principal administratorului angajat — 
nu ințelegm de ce — temporar. Și încă și angajarea c cu șicane 
din partea onor Inspectoratului școlar. Normal. Omul cere, alear
gă, știe să infringă birocrația și îi deranjează de la locul lor căl
duț pe funcționarii foști și... răpiași. D< la o școală n-are ce „pica". 
Merit. la fel de frumoase revin minerilor dc la E. M. Aninoasa. 
Școala c acum și ea frumoasă. Copiii pot să vină. Cursurile vor 
începe intr-o atmosferă înnoită. In fond, bucuria copiilor, larma 
a -a guuifică primei zile de școală e de singura și ublima satis
facție a <: ’or cc au muncit peste vară aici, c«a mai de preț laudă 
c, . c-.’ poate aduce.

Iloruțiu Al. li VA.VDRESCU

Un alt fel de totalitarism
La puțin timp după vacanța de vară, 

în Senat s-a declanșat o nouă dispută 
care a încins spiritele. In numele grupului 
liberalilor, dl. senator Radu Câmpeanu a 
propus spre dezbatere un proiect care să 
interzică prin lege activitatea partidului 
comunist și a altor formațiuni politice de 
sorginte totalitaristă, fascistă, nominalizînd 
printre acestea Partidul Socialist al Mun
cii. De fapt, există deja o lege care in
terzice existența partidelor cu o ideologie 
totalitară, de sorginte fascistă sau comu
nistă. Problema care se pune, în această 
situație este după ce criterii poate fi a- 
preciată ideologia unui partid sau altul 
drept totalitaristă, fascistă sau comunistă. 
Partidul comunist in România nu mai e- 
xistă. Foștii membri ai acestuia s-au de
barasat, în cea mai mare parte a lor, de 
ideologia comunistă. Mulți au aderat la 
alte doctrine politice, de la cea liberală, 
dinspre dreapta, pînă la cea socialistă, de 
mai multe nuanțe, spre stingă spectrului 
politic din țara noastră. Acesta este un 
fapt real, care denotă tocmai actuala stare 
de libertate și democrație. Pluripartidismul 
există și exprimă, în esență, democrația. 
Defunctul partid comunist s-a bazat pe 
o ideologie exclusivistă, care nu recu
noștea valabilitatea altor ideologii. După 
ce a ajuns la putere, în 1946, partidul co
munist, a interzis activitatea altor partide. 
Iar consecințele sînt cunoscute. Mii de 
oameni au fost marginalizați din punct de 
vedere social, mulți au suferit și au mu
rit prin pușcării pentru simplul motiv că 
au fost adopții altor doctrine politice. Nu 
există, oare, riscul de a se repeta astfel de 
tragedii, dar în condițiile in care vîntul 
politic bate dinspre dreapta ?

Problema o delicată. Și nu avem drep
tul sa repetăm greșelile din trecut. Sin- 
.ui ul for care poate să facă dreptate, în- 

tr-un stat de drept, în condițiile democra
ției reale e-.te instituția justiției și legea. 
Interzicerea unui partid nu poate să fie 

I acceptata in virtutea argumentului că este 
j cerută de un alt partid, cu ideologie di

ferită. E nevoie de alte argumente, con
vin itoare. O nuanțare se impune, însă.

Jocul cu focul
Iar despre teatrul dramatic. Nu 

știu im a ivut nesocotita idee 
de a închiria un spațiu, în clă
direa teatrului, unei societăți de 
binefacere ' iu cam așa ceva. Ca 
„bincfacer- i" să fie completă, a- 
nnntita soviet ite a zidit calea de 

ev k nare in iz de incendiu. Dacă, 
doamne ferește, ia foc cevn e de- 
zastr i. Ni i o irnenii și nici bunu
rile nu pot fi evacuate. Pompie
rii trebuie sa ia, urgent, măsuri 
aspre. Cu foi ul nu-i de glumă! 
(X1 H.)

VIAȚA PÂRTII)ELOR POLII 1CE
Astăzi, Partidul Național Liberal

(Urmare din pog I)

tar liberă, d' a p în.j in re
gim d._- Ufa,-nțâ un . ■>. t de lrge 
prin cam acest partid, a și l’f'R, 
șă ' - e în afarji lsgii, iar
P-Șx . aiul Pl.lt ;.ă [.e pi ■■luat
de Guvvn, sul? on'rol parlamen
tar, prm --.-.m i >= = • c 
V Eu ’.p-.’r ■ ‘ :
ni «‘‘-UM ■ •,<»

.7,1-. J>|-opUo>ri fa
. • pryfc t de

— Propunerea P N I se limitea
ză numai la «.eo.iterc a iii afara 
legii a acestor partide ca ideo. 
legic, seu conține și unele măsuri 
la adresa celor care fac 
aceste partide ?

— P- ■ tul de 
ltlde 3 ■ V ;t

de specialita- 
■lelalte for- 
•*?r aso-i a a- 
v--r -ii-.țin'-

parte din

1977. I’a< acest lucru pentru că 
in urma măsurilor luate de I’CR, 
unii oameni, cum este dl. Caila, 
iși cau’a ș,. astăzi dreptatea prin 
tribunale și tot nu-și pot reca
păt . drepturile,

— Cum apreciază l’NI. situația 
actuală din România?

— Apr • z că la nivel națio
nal situația se v i deteriora

■ntinuarc, deoarece legea 
vatizării va 
li-crcpanțole 
intreprin.lyrj

in 
pri- 

adînci și mai mult 
iale. O part» din 

so vinci la prețuri 
derizui.ij și poate abia peste 5 
ani vom afla • inc i.înt p itronii 
adevârați. l’NL a propus preșe
dintelui țarii Și primului mi. 
nistru formarea unui guvern de 
uniune națională, în care porto
foliile ă fie d« așa manieră re- 
p o tiznte, în, it să dea posibilita
tea și r' P'■ zent.iuților opoziț ei . i 
filate ■ f- pot în condițiile in care 
ir avea portofolii 

guverna-.-, și nu ca 
opoziți i ■onslilui, dom

in .v .t sens, cercul 
l-bei ah .q l’N I, a pi< 
l • of i- ient.ă, pentru 
din posibilele variante 
nou guv'-ni .prec um și 
. ir: de masuri penii u 
ț ira din impas.

— Se apropie Ungerile locul» 
Ic preconizează l*,M ? 4

importante în 
acum cînd 

o f iț id'î 
de studii 
îit o stra- 

orir.irc 
ah 
un pro- 
a

unui

oale

— Legea alegerilor va ieși în 
curînd. Anticipind acest proiect 
de lege l’NL dorește să prezin
te pe listele sale candidați care 
-,ă fie în stare să gospodărească 
orașele din județ, iar în funcți- 
ile in care vor fi aleși să dea 
prioritate intereselor generale și 
nil celor dc partid.

— Ce ne puteți spune despre 
V alea Jiului?

— Spre sfîrșitul lunii, voi veni 
în Valea Jiului, cu un investitor 
străin și vom încerca să salvăm 
Viscoza de la faliment. Doresc 
:;ă mai deschid o societate dc a- 

-.igurare avantajoasă pentru lucră
torii din subteran și să putem 
începe lucrările la noul spital din 
I.upcni. Datorez și o explicație 
referitoare la fabrica de berc. 
Obținusem fondurile de la Mi
nisterul Agriculturii și dc la 
Faln ica de bere Hațeg, dar m-a 
sui prim: liotărijea ulterioară a 
a r'steia, prin care a anulat in- 
v .tiți.-i, C'on der însă că voi 
i uși :.,î rezolv și această proble
mă, (’el 'lalfe probleme, dc zi cn 
zi ale oamenilor, sper să le re
zolv, ca și pina acum, cu ma
ximum de r.pei ativitate. Doresc 
ea oamenii să apeleze eu încrede
re la sprijinul meu, căci eu con
sider a nu i am dezamăgii nici
odată. .
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Fără nici o îndoială, ideologia și doctri
na comunistă M eșuat, practic, în fața 
examenului exigent și necruțător al isto
riei. In țara noastră, pe bună dreptate, 
doctrina comunistă a fost discreditată și 
ne exprimăm convingerea că mai are un 
număr mic, insignifiant de adepți. Parti
dul Socialist al Muncii, prin luările de 
poziție ale liderilor săi s-a delimitat clar 
de ideologia comunistă, situîndu-se în rîn- 
dul partidelor socialiste. Este greu de 
crezut că, acum, la finele secolului, cînd 
eșecul doctrinei comuniste a devenit e- 
vident, mai ales în Europa, mai poate fi 
repetată aberația totalitarismului. Socie
tatea, electoratul, structura de stat, starea 
de democrație, pluripartidismul, reprezintă 
garanții că nu vom mai aluneca în mlaș
tina totalitarismului. Ar fi însă o gre
șeală de neiertat, să alunecăm dintr-o ex
tremă în alta, interzicînd, „în numele de
mocrației" un partid sau altul. Fac, de
sigur, excepție, partidul comunist și cele 
de sorginte ideologică fascistă, care au e- 
șuat lamentabil, ajungînd la lada de gunoi 
a istoriei. Dar partide socialiste există, 
chiar în țările europene dezvoltate, avînd 
chiar un rol politic important. Jocul po
litic specific democrației, ridică sau co
boară cotele credibilității unui partid sau 
altul în rîndul electoratului. In cazurile 
în care, prin ideologia și metodele lui de 
acțiune, un partid sau altul încalcă regu
lile acestui joc și nu respectă legea el 
este pasibil de sancțiunea interdicției. In 
orice caz, nu mai poate fi repetată gre
șeala făcută de partidul comunist, în urmă 
cu 45 de ani, ca, în numele unei ideo
logii „unice", oameni cu alte convingeri 
politice să sufere și să plătească un tri
but nemeritat. Toleranța politică este un 
atribut al civilizației. O societate normală 
se bazează pe democrație și pace socială, 
nicidecum pe violență și intoleranță. E- 
lectoratul decide cota de credibilitate a 
unui partid sau altul, care speră să ajun
gă la putere.

Viorel STRĂVȚ

Capul face, capul trage...

La doi pași
(Urmare din pag. i)

,,Dacia” s-a învîrtit în aer de 
trei ori și a căzut pe roți. Ulti
ma sa „zvîcniro” a fost încă o 
întoarcere, după care a rămas, 
in albia Jiului, așa cum nu 
putut s-o vadă toți cei care au 
trecut pe defileu în dimineața 
zilei dc luni : cu roatele în sus. 
,,Ce ■ s-a petrecut după aceea ?”. 
„I- am auzit pe prietenul meu 
că mă strigă. Dacă nu-l auzeam 
vorbind, cred că muream aco
lo. I.am zis să stea pe loc că-1 
scot cu de-acolo. Din față, el a- 
junsesc pc bancheta din spate. 
Apoi, am ieșit amindoi din apă, 
ne-am cățărat pe stincile alea. 
Nici nu mai știam unde-i dru
mul. Cind am ajuns la șosea, 
am mers vreo oră și ceva. Mai 
bine de cinci kilometri. Apoi am 
v zut < ă no hidre plani spre Tg. 
Jiu. A v( nit o mașină și nc.a 
luat. Nu simțeam deloo frigul. 
Atîta că tremuram dc nervi. Am 
ajuns nea -ă, i-nm povestit so
ției, ea a zis bine c.am scăpat. 
M-am schimbat, am mîncat ce
va, am băut o eafeu și am ve-

de moarte...
nit la poliție. Șoferul taximefru- 
lui pe care l-am luat chiar din 
fața poliției nici n-a vrut s-audă 
de bani. Cu toate c.am vrut să-i 
dau două sute”.

Aici fac o paranteză pentru a 
prezenta mărturia ofițerului care 
se afla la locul accidentului în 
momentul sosirii celor doi. „Văd 
că vin doi cu taxiul, coboară și 
se uita și ei ca orice curioși. Le 
zic, haideți, nli-i nimic de văzutl 
Vă rog faceți loc I Dar ei, „păi, 
c mașina noastră, domnule 1”. 
M.am apropiat atunci, am pus 
mina și pc unul, și pc altul pen
tru a mă convinge că-s întregi. 
Nici nti-ți venea să crezi vâzîn- 
du-i pe ei teferi, îar jos acolo, 
mașina făcuta harcea.parcea”.

< um aceasta este lntîmplarca, 
ai cărei protagoniști au fost la 
doi pași de moarte. 11 întreb pe 
cel din fața mea cui crede că i 
se datorează faptul c-au scăpat 
cn viață. „Prudența”, îmi spune 
el. „Credeți că doar asta?”. In 
ce mă privește, opinez că pro
vidența. După cele văzute, nici 
nu poți crede altfel.

>’•1'
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FOTBAL,
AS I’AROȘENI — PETROLUL STOINA 1—0 

(0—0). După egalul de la Craiova, minerii și-au 
dorit victoria cu orice preț. Cu un moral ridi
cat, gazdele au abordat partida cu echipa „in
ternaționalului' Donose, cu dirzenie și ambiție, 
reușind faze elctrizante, ruperi de ritmșiratind 
nepermis în final. Dominare totală în prima repri
ză, cu șuturi de la distanță și cu intrări pînâ in 
16, de unde Păuna, Bîrsan și Constantinescu au 
ratat cu seninătate. Se va trimite o dată mingea 
în bară, Necreală va participa la atac, părăsind 
linia de apărare, Bîrsan se va complica și el, 
iar „centralul" Pocșan nu are tirul reglat pentru 
a înscrie. Oaspeții scapă din corzi și inițiază două 
atacuri periculoase care puteau să coste, dar in
spirația lui Oprița va „îngheța" scorul, pentru 
că nici gazdele nu vor înscrie în această primă 
parte.

Partea a doua va fi mai ordonată, cu atacuri 
mult mai bine organizate și va aduce golul mult 
așteptat în min. 57. Atunci se execută un cor
ner ca atîtea altele, sare Păuna la cap și, în 
sfirșit, trimite în colțul lung : 1—0. Mai ratea
ză Păuna, Matula, Birsan, Constantinescu și 
jocul se îndreaptă spre o victorie sigură, dar 
numai cu 1—0.

AS PAROȘENI: Oprița — Dodenciu, Pocșan, 
Necreală, Ispir — Crețu, Florescu (Toth), Birsan, 
Matula, Păuna, Constantinescu.

SUCPI CRAIOVA — MINERUL VULCAN 
3—2 (I—0). Pe fondul unui joc echilibrat, cu 
puțini spectatori, echipa minerilor din Vulcan, 
pierde două puncte, după un joc bun, în care

DIVIZIA C
tînărul și neexperimentatul portar Mîrșava n-a 
putut trece peste tracul debutului, primind cu 
mare ușurință trei goluri.

Gazdele încep în forță, dar oaspeții controlea
ză mijlocul terenului. Virfurile Bejan, Topor, 
și Stoian au bune ocazii de a fructifica, dar o 
dată intervine portarul salvator, iar de două ori 
șuturile lor trec pe lingă cadrul porții. In min. 
35 se va deschide scorul, la un atac frontal în 
care „interul" retras șutează de la 30 m, jos 
în dreapta, mingea se strecoară Ia rădăcina ba
rei pe lingă piciorul portarului care n-a interve
nit : 1—0.

Prima parte ia sfirșit cu acest scor și vulcă- 
nenii „organizează" jocul pentru egalare. Stoian 
și Szoradi fac incursiuni solitare, fundașii res
ping greu și, la contraatacul din min. 52, la o 
centrare de pe dreapta, Mîrșava ezită, iar vîr- 
ful de atac, nestingherit, introduce balonul in 
poartă: 2—0. Jocul bun al mijlocașilor Voicu și 
Stanciu, impulsionează atacul, Stoian pătrunde 

I pe centru și înscrie peste portar în min. 62: 2—1. 
■ Forma slabă a ultimului apărător va fi taxată

în min. 81, de același inter retras, al cărui șut 
de la 35 m, lovește bara, portarul nu intervine 
și atent pe fază mijlocașul Ivan înscrie: 3—1. 
Oaspeții forțează, Barbu este faultat în careul 
de 16 m. se acordă 11 m. pe care îl transformă 
impecabil „căpitanul" Voicu, 3—2 in min. 85. 
Egalarea nil se produce în min. 88, cînd Stoian 
are ocazia in vîrful bocancului, dar ea va fi ra
tată.

MINERUL : Mîrșava — Dorosz, C'osma, Vili 
Rusu, Giț, Szoradi, Voicu, Stanciu (Barbu), Sto
ian, Bejan (Postelnicii), Topor.

in campionatul județean
MINERUL ANINOASA — U- 

TILAJUL PETROȘANI 3—0 (1—0). 
Cu tribunele aproape pline, 
a început partida „municipalelor" 
Minerul și Utilajul. A fost un 
joc echilibrat cu o primă ocazie 
a oaspeților prin Birlădeanu. Un
gur trimite în bară în min. 28, 
anunțind golul. In min. 32 Chifu 
șutează puternic de la 20 metri, 
portarul respinge și Chircă, din 
voleu, reia puternic în poarta 
goală: 1—0. Ivan ratează și el, 
sau apără Achelăriței, iar Vel- 
ciov încarcă „egalarea", dar Tîn- 
țar și Popoviciu nu reușesc fina
lizarea.

Partea a doua va fi dominată 
de gazde, cu un joc colectiv, ra
pid și direct pe poartă, care face 
ca în min. 57 să fie 2—0. Ititcsc 
centrează „ca la carte” și Ivan 
înscrie cu capul un gol frumos și 
aplaudat. Chircă și Berbece mai 
„fac" o fază fulger, oaspeții tri

mit prin Popoviciu o minge care 
șterge bara exterioară. Bîrlădea- 
nu și Marchidan mai au două si
tuații de a marca dar tot gazde
le vor înscrie prin Gitan, șut pu
ternic din careu min. 85: 3—0.

A arbitrat autoritar și corect 
Emilian Gheorghe la centru, a- 
jutat de Gheorghiță Gheorghe și 
Alin Ciolca la linie.

MINERUL: Cristea, It ițesc,
Fătu, Pater, Niță, Ungur, Berbe
ce (Tane), Chifu, Ivan, Gitan, 
Chircă (Boko).

UTILAJUL: Achelăriței, Nune, 
Stoica, Fage, Velciov, Petra, Tip- 
p-r, Bîrlădeanu, lintar (Chicăjan), 
Marchidan, Popoviciu.

*

MINERUL BARBATENI — 
METALUL CRISC1OR 1—0 (1—0). 
Primul meci al noii promovate, 
echipa minerilor din Bărbăteni, 
a coincis cu o frumoasă victorie,

obținută, cc-i drept, la limită, 
daj cu un joc bun, în care due
lul înaintașilor cu portarul oas
peților a fost în prim plan.

Dominare totală in primele 20 
de minute, cu ratări ale lui Fo- 
leanu, Bană, care anunțau golul, 
pentru că, în imn. 22 o pasă de 
la Ioana este fructificată de Am- 
bruș, cu un șut sec, de la 20 m, 
în colțul lung și 1—0. Golul dă 
aripi localnicilor, dar și ambițio
nează partenerul, pentru că jocul 
se va desfășura mai mult la mij
locul terenului, oaspeții ajungînd 
rar în careul de 16, iar gazdele 
vor lăsa în tribune amintirea ra
tărilor din min. 51 — Ambruș, 
63 — Ioana, 72 — Dosan, 81 — 
Noaghi, dar Și victoria pe deplin 
meritată în fața unui partener ce 
a luptat totuși pentru un „egal".

Minerul: Sandu — Bană II, E- 
nache, Mărcuș, Bană III, Dosan, 
Mustea (Noaghi), Ambruș, Ioana, 
Bejenaru (Proca), Foleanu.

O DUMINICA \ COPIILOR
I.a Aninoasa, in deschiderea 

primului joc din campionatul ju
dețean, s.au întîlnit echipele de 
juniori II, conduse de Sorin Fo. 
dor — Minerul Aninnasa — și 
prof. Teodor Trifa — Utilajul 
Petroșani —, care au făcut risi
pă de energie și talent, meciul 
’erminindu.se la egalitate.

După jocul seniorilor, aceiași 
antrenori au apărut pe gazon cu

alte două echipe de copii, din 
izvorul nesecat de talente pen
tru a descoperi noi valori. Aurel 
Buză venise să-și vadă pe foștii 
juniori de la Minerul și de la 
Utilajul, deveniți „senatori de 
drept” în echipele lor.

Duminica copiilor a fost, la 
Aninoasa, o sărbătoare a fotba
lului.

Felicitări tuturor 1

Lupte libere, divizia A
In zilele de G—8 septembrie, Ia Hunedoara a avut loc etapa 

a treia Ia lupte libere. Au participat Dinamo Brașov, Rapid Bucu
rești, CSM Tg. Jiu, înfrățirea Oradea Constructorul Hunedoara, 
CIR Craiova, CS Vagonul Arad și Jiul Pctrila. Echipa Voința Cluj 
nu s-a prezentat din motive... financiare.

tn urma punctelor acumulate, Jiul P< trila a ocupat locul al 
II-1< a, cu 85 puncte, după Dinamo Brașov, care a obținut 88 puncte.

Clasarea pe locul al doilea s-a datorat descalificării luptăto
rului Marmaliuc, în turul IV, în meci direct cu sportivul de la 
Dinamo Brașov, pentru simplul motiv că avea... barbă. Decizia a 

■ Urnit proteste și a creat... precedente,
lată luptătorii petrileni care au contribuit la acurrfularea celor 

85 de puncte. Locul I: loan Ailincăi — 62 kg, Aron Cindea — 82 
kg, Adrian Dacica — 100 kg, Dănuț Podină — 130 kg. Locul al 
doilea: Vasile A. — 48 kg, Romultr. Săpînțan — 71 kg. Iulian 
Taciuc — 90 kg. Locul al treilea: Florin Balaban — 57 kg, Grațian 
Bogdan — 52 kg, Nicușor Marmaliuc — 68 kg.

Următoarea etapă se va desfășura la Brașov TjT zilclcr de 25—27 
octombrie. Pentru turneul final se califică primele 5 clasate în 
„tururi de calificare". Sportivii antrenați de Marmaliuc și Șerban 
vor fi, cu siguranță, în rlndtirile final iști lor.

VOI Ei
Echipa „Viitorul" Petroșani se 

află în pregătiri „la munte", pen
tru începerea noului sezon com- 
petițional al diviziei B — tineret. 
Din lot lipsesc două jucătoare, 
Sorina Popa, studentă ia Cluj și 
Filiche, care a renunțat (se pa
re) la activitatea sportivă. La fe
tele rămase s-au adăugat Daniela 
Tudosiu (principal), de la Vilcea 
și Carmen Petrovan (ridicătoare), 
de la Baia Mare, o junioară de 
19 ani. Antrenorul Săsăran se 
bazează în continuare pe Maria 
Ilodină, Hanelore Karpinecz, Da
niela Corjcscu, Ghizike Lazăr, 
Daniela Chitic, Silvia Angheluță, 
Ingrid Barta. încadrarea „trans
feratelor" se încearcă „din mers". 
Exista aproape toate condițiile dc 
pregătire, echipament, mingi, re
cuperare, dar...

Dar sala de Jocuri sportive este 
în reparații capitale. Dc termina
rea ci la timp depinde și trece
rea la jocul cu mingea. Cu cît 
mai devreme, cu ulii mai bine!

Rubrică realizată de 
nord NJ’AMȚU

Poșta parlamentară
de Valeriu BUTULESCU

Dl. MlIIAIj'A P1TICAR1U, Lupeni. In problema dumneavo^er 
am cerut părerea conducerii Ligii Sindicatelor. Dl. Miron Gtfzma 
a precizat că nu pot li reangajate persoanele cărora, din cauza r . 
motivatelor, li s-a desfăcut contractul de muncă. Acest lucru este 
stipulat în contractul colectiv. Avînd în vedere comportarea ace.. - 
neavoastră bună pînă la acele nefericite absențe, vă sfătuim sa 
adresați Serviciului personal al RĂII, personal domnului Petrescu. 
Ați putea fi reangajat, cu condiția să fiți transferat disciplinar la 
mina Anina. I’ăstrați-vă curajul. .

Dl. MAKSAI IULIU, Petroșani. Legea privind autorizarea 
construcțiilor a apărut' recent, fiind publicată sub nr. 50 în Moni
torul Oficial din 7 august 1991. în această toamnă va apărea și 
legea privind modalitatea restituirii unor imobile expropriate, a 
căror demolare nu s-a făcut în vederea executării altor construcții. 
Țineți legătura cu Primăria municipiului Petroșani, pentru ca la 
timpul potrivit să vi se rezolve problema.

Dl. IOAN OI’RIȘ, Petroșani. în baza legislației în vigoare, a- 
partamcntele din fondul locativ de stat se viwd acelor chiriași care 
le solicită, în starea in care se află în momentul vînzării-cumpără- 
rii. Bineînțeles, prețul este coborit în mod corespunzător. Nu a 
fost adoptată încă o lege care să prevadă diminuarea prețului a- 
partamentului cu valoarea chiriei plătite de-a lungul anilor.

D-na CSASZAR ADELA, Petroșani. Vă înțeleg nemulțumirea, 
dar legea nu permite evacuarea unui locatar, chiar dacă acesta 
este internat periodic în spital, la secția de psihiatrie. Sănătos sau 
bolnav, orice cetățean are dreptul la o locuință. Din verificările 
făcute am aflat că sînteți în evidența Primăriei Petroșani pentru 
rezolvarea problemei locuinței. Să sperăm că nu va trebui să aș
teptați prea mult.

D-na LIVIA BORCAN, Petroșani. Pentru chestiunea semnalată 
de dumneavoastră adresați-vă Primăriei municipiului Petroșani. 
Din cîte știu, este suficient de receptivă pentru a vă putea soluțio
na, într-un anumit timp, problema.

Dl. NICOLAE MACAVEI, Vulcan. Vînzarea imobilelor con
struite de fosta Societate Anonimă Petroșani, ca și a altor clădiri 
ridicate înainte <le 1918 va constitui obiectul linei reglementări 
care — să sperăm — va apărea cît de curînd.

Dl. ȘTEFAN DUDRIC, Vulcan. Răspunsul de mai sus ..te va
labil și pentru solicitarea dumneavoastră.

Dl. D. ISACESCU, Uricani. Problema caselor naționalizate dc 
comuniști nu a fost încă dezbătută de Parlament. Ar fi bine ă 
luați legătura cu Liga Expropriaților din București, Calea Victori i 
nr. 123, care a înaintat Biroului Permanent un proiect de T . e 
privitor la această chestiune.

D-na ILINA CODREAN, Jieț. îmi pare nespus de rfiu, J.ir 
problema ține exclusiv de puterea judecătorească. Dacă cred, ți i 
înfierea s-a făcut prin fals, dacă credeți că sentința dată de jude
cătorie în vremea dictaturii nu reflectă realitatea, adresați-va iar 
instanței, cerînd c xperți pentru constatarea celor semnalate. în 
sfirșit, dacă credeți că sentința dată este, așa cum scrieți, un abuz, 
adrc ;iți-vă domnului Radu Ciuccami, pe adresa Parlamentului. 
Dumnealui este președintele Comisiei parlamentare pentru solu
ționarea abuzurilor.

Dl ION POl’ESCU, Vulcan. Aveți dreptate. Spre deosebire de 
alți pai lamentai i, nici cu, nici dl. depul.it Septimiu Krausz nu 
nc-ain privatizat și nici nu intenționăm să o facem. Evident, nu 
văd nimic rau in privatizare, l’ur și simplu nu avem timp.

l’Jf». Persoanele dornice :ă afle anumite amănunte legate de 
noua legislație, persoanele care au probleme de competenta legis
lativului sini rugate să se adreseze in scris redacției ziarului nos
tru. cu mențiunea „pt. dl. deputat Valeriu Butulcscu".

erminindu.se
depul.it
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TECIOARA
t23 august — 21 septembrie)

Evenimentele iau o turnură ne
controlată, datorită unor cunoș
tințe intîmplătoare, cu potențial 
afect’V exploziv,

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Faceți totul să vă mențineți 
in centrul atenției, măcar pînă 
pleacă oaspetele de seară.

SCORPION
<22 octombrie — 21 noiembrie)

In lipsa dv. de-acasă, s-au 
schimbat multe. Veți redescoperi 
o dragoste proaspătă, cu viitor 
promițător.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nit goliți cupa decit dacă me
ntă! Aveți de unde alege.

CAPRICORN
(2j decembrie — 19 ianuarie)

Citeva lacrimi — posibil de bu-

Pentru timpul
JOI, 12 SEPTEMBRIE

10,00
10,10
10,20
11,50
12,35
13,00
14,00
14.10
11.10
15,20
15,30
16,00

16,30

17,00
17,05
18,05

19.30-
20,00
20,35
20,45
21,10

22,15
23,00

23,30

Actualități.
Calendarul zilei.
Tele-vacanță școlară
Supei Channel
Desene animate.
Ora de muzică. 
Actualități.
Oameni de lingă noi. 
Jazz-magazin. 
Avanpremieră.
Medisina pentru toți.
Cursuri de limbi străine.
— Limba engleză.
Agenda festivalului enes- 
cian.
Știri.
Pro Patria.
Cainpionațele mondiale de 
gimnastică.
Desene animate
Actualități.
Sport.
Studioul economio.
Film serial.
Dallas.
Episodul 56
In fața națiunii
Cronica parlamentului.
— Actualități.
Opera... o glumă ?

0,55

Vîrstele peliculei.
Festivalul Internațional 
„George Enescu”.
Campionatele mondiale de 
gimnastică.

SIMBATA, 11 SEPTEMBRIE

9,00
10,00
10,10
11,10

11,30

12,30
13,00
14,00
14,10
14.35
18,00
19,00
19,15
20,00
20.35

21,40
22,00

VINERI. 13 SEPTEMBRIE

23,00
23,15

Universitatea tehnică

HOROSCOP
A .

curie — vor colora o zi tensiona
tă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Stare de confuzie și aiureală. 
Delegarea competenților e o so
luție justă, pe moment.

PEȘTI
(19 februarie — 20 marlio)

Dacă nu vă expuneți clar opi
nia, nu veți mai înțelege nimic 
din eceti <■■■ urmează.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Atenție mare la ochii care vă 
privesc...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Istoria cu cel alb, ccl negru y. 
cel galben se repeta. Ceea ce vă 
rămîne in palmă nu r galben ți 
e puțin,.,

GEMEM
(22 mai — 21 Iunie)

Așteptați momentul prielnic și 
a ionațt cu prudență, planul e 
bun.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Astăzi ar fi de preferat o ati
tudine mai puțin fermă, a'-înd In 
vedere circumstanțele nu tocmai 
favorabile.

10,00
10,10
10,20

11,50
12.35
13,00
14,00
14,10
14.35

15,00
15,20
15.30
16,00
16.30

16,50
17,00
17,05

18,05
18,35
19,00

21,00
21,30

22,30
23,15

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Beneficiați de o intuiție
infailibilă 0 de o gtndire
limpede.

__

V/UEO FILM
I ASA DE CULTURA 

PETROȘANI

Ore! 't și 17: Roșu, culoarea 
norți.1. Acțiune, suspans, cu Da- 
vid Il.minings,

Ora 18,30 : Sărutul bestiei. 
Groază, cu Sherylin Fenn.

Ora 20: Jntimo. Sexy, cu Eva 
Gr.midi. »

f R d
r '•

Actualități.
Calendarul zilei. 
Film artistic.
Ia banii și fugi 1 
(SUA. 1969) 
Super Channel.
Desene animate. 
Ora de muzică. 
Actualități. 
Mapamond.
Podoabe ale naturi! 1 
Delta Dunării, 
Mondo-muzica. 
Avanpremieră. 
Patrimoniu.
Limba noastră.
Agenda 
cian 
Tragerea 
Știri. 
Emisiune 
mană. 
Invitatul 
Ecranul.
Concert al fundației 
„Brambach" pentru 
torarea slnistraților 
Moldova.
In pauză : Actualități. 
Viața parlamentară. 
Film serial.
Destinul familiei lloivard.
Episodul 19.
Simpozion.
Actualități.

festivalului c

Loto.

cs-

în limba gt

săptămlnil.

aJU. 
d'n

0,15

1,55

Bună dimineața 1 
Actualități.
Tip-top mini-top.
Descoperirea planetei, 
lțalia azi (I).
Interferențe spirituale — 
Stare de trecere.
Desene animate.
Ora de muzică.
Actualități.
7x7.
3’ele-club.
O melodie dintr-o sută.
Melodii îndrăgite.
Teleenciclopedia.
Actualități.
Film serial.
Maddic și David.
Episodul 9.
Săptămîna sportivă.
Filmul Festivalului Inter
național de muzică ușoară 
— București '91.
Actualități.
Soliștii țării la Festivalul 
enescian.
Film artistic.
Mata Ilari.
(SUA. 1985).
Campionatele mondiale de 
gimnastică.

DUMINICA, 15 SEPTI MBRIE

8.30
9.30

10,20

10,50
11,00
12,00
13,30
14,00
14,10
14,35
17,00

20,00
20,30

22.40

1 15

Bună dimineața I 
Abracadabra I
Film serial pentru copii i 
Vizitatorii.
Episodul 12.
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Hora satului.
Actualități.
Atlas.
Video-magazin.
Campionatele mondiale de 
gimnastică.
Știință și imaginație.
Convorbiri d® duminică. 
Film serial.
Dallas.
Episodul 57.
Actualități.
Film artistic:
Cînd vor trece norii.
(SUA, 1945)
Campionatele mondiale de 
gimnastică.
In pauză : Actualități.
Festivalul Internațional 
„George Enescu”.

prin Șantierul Valea Jiului execută

— Activități de montaj instalații electrice 
tizări și telecomunicații

Puncri în funcțiune
Activități de service automatizări
Confecții metalice

— Verificări și reparații metrologice

I

A

de autoina-

— Montaj instalații de supraveghere, avertizare incen
diu și efracție

— Asistență tehnică la instalații electrice și de automa
tizări

Adresaji-vă la telefon 929/4.397-3, 1.3852 sau Lupeni,
IrleFon (10971. _

din Petroșani»

organizează concurs pentru ocuparea posturilor dej

inginer electrotehnic
tehnician (electrotehnic)
merceolog (bărbat)
bucătar III
electrician
tîmplar
zugrav
zidar
tinichigiu
instalator sanitar

— fochist
— îngrijitoare
—muncitor necalificat

Concursul va avea loc în ziua de 30 septembrie 199 , 
ora 9, în sala de lectură a Bibliotecii Universității Tehntce 
Petroșani.

Înscrierile se fac Ia Biroul Personal al Universităț i 
Tehnice Petroșani, pînă în data de 27 septembrie 
telefon -42580, interior 151.

Condiții de încadrare conform legislației în vigoa.*

222222222**2222222222222222222222222“*"**"”*""****a**ai*"**SFr

MICA PUBLICIT A TF
VINZĂRI

VIND ieftin autoturism marca Audi 80 L, preț informa 
350 000 lei. Vulcan, telefon 70614. (2723)

VIND înscriere „Dacia", cu ridicare imediată, Petroșani, str« 
da Republicii bloc 69 (bloc cu restaurant „Bulevard"), scara 1 '• 
ap. 49. (2735)

DIVERSE

Societatea comerciala SC'AT S.A. PETROȘANI licitează în z. 
de 16 septembrie 1991, ora 9, la sediul unității din strada M. Fr 
nescu 15—17 :

— vînzarea unei caroserii de Dacia 1300 Break completă.
Poate fi văzută zilnic, între orele 9—17, la autoservice D5 

nești nr. 36. (2740)

SCHIMBURI

SCHIMB „Dacia”, 1990, cu IMS sau ARO. Vulcan, bloc 
sc. 2/5. (2749).

SCHIMB apartament, 3 camere, etaj 1, cu
Bloc 36 C, ap. 49, Petrila. (2743)

casă colonie, Lc

t

PIERDERI
PIERDUT cască motociclist, roșie, zona 

bună recompensă. Saturn 1/21. (2737).
PIERDUT buletin identitate, permis de

Dacia. Găsitor

conducere, car::
CEC, certificat înmatriculare, autorizație macaragiu, carnet CAri 
pe numele Argint Vlad Ioan. Adresați, Petrila, strada Minei, b'< 
28, ap. 18 sau telefon 177, Uricani. Ofer recompensă. (2739).

DECES

Familia Dobre Ion și Cornelia depliag dispariția fulgerăte ir 
a tatălui cuscrilor noștri

ȘENGIIER IOAN
Mulțumim celor care mi fost nlături do noi în nccstc mom 

grele.

COMEMORARE

Familia Hîndorcan aduce un pios omagiu la 12 ani și, resr 
tiv, la 14 ani, de cînd nc-au părăsit

HINDOREAN IOAN
Șl

JHNDOREAN OPREA
frate șl tată.

Le vom păstra veșnică amintirea

0 > linh i.b.iția i PctiojmJ. rfr. N BMcevcn. ar. 2 Telefoane
Tiparul» dlpnernfla Petroșani. «Ir N BălcescU. nr. 2. Tel 41.365.

aecrcfarlati 41682, «ecțU i 41603, 42164

I


