
La porțile școlilor — un vis în fiecare ghiozdan
Ieri dimineață s-a consumat evenimentul numărul unu al lu

nii septembrie : Începutul noului an școlar. Mii de copii, mai mi
titei, cei din clasa I, însoțiți de părinți și bunici, ori mai mari, 
s-au strîns, ciorchine, în jurul școlilor și apoi în clase. A fost ul
tima filă a oreparativelor școlare, știute de orice părinte care n-a 
uitat că el însuși a fost elev. Și s-au deschis primele pagini ale 
manualelor, tot gratuite, atitea cîte sînt tipărite, adică mai mult 
de jumătate din cele vreo 450 de titluri.

Prima zi de școală a fost, ca întotdeauna, o sărbătoare. Dincolo 
de aceste aparențe se află adevăratul conținut al sistemului de 
invățămint care este mult mai diferențiat decît în alți ani, in
fluențat de însăși situația economico-socială și perspectivele tran
ziției la economia liberalizată, accentuîndu-se funcțiile formative, 
de aliniere la învâțamîntul modern din lume. Iată de ce se pare 
că n-am scăpat de procedeul experimentelor, care au bulversat 
atîția ani școala românească, Ministerul Invâțămintului și Științei 
intenționînd să reînvie învățămîntul secundar de patru ani (clasele 
V—IX) urmat de cel liceal (ori preuniversitar, cum i se zice acum). 
Insă nu e momentul să fim tulburați deoarece școala a -edevenit 
ceea ce am așteptat mulți ani: o instituție stabilă, încredere In 
vocația, competența și experiența unui corp profesoral care știe 
să pregătească elevii, plinind suflet în pregătirea, lor. Fiecare școa
lă își redobîndește, astfel, prestigiul social. De aceea, corpul profe
soral a continuat in această vară, presărată cu multe examene, 
îndeosebi în licee, Mortul de modernizare a bazei didactice.

Prima zi de școală a restabilit acea legătură tainică ce face 
din Fiecare clasă un colectiv cu trăsături distincte. Va fi și in a- 
cest an, fragmentat de trei trimestre, o sporită și mal atentă mun
că a se învăța, îndeosebi după experiența examenelor din această 
vară (bacalaureat, admiterea în clasa a IX-a), cu seriozitate.

Ca Ln fiecare toamnă, atunci cîn.1 debutează un nou an școlar, 
vremea e te calmă și frumoasă. In consens cu atmosfera deosebită 
a zilei.

Școlile din Valea Jiului și-au rechemat, dc ieri, pe cei vreo 
*9 000 de elevi. îr.tr-un nou an de învfițrtmînt.
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Lanțul 
slăbiciunilor

■ n uitimul timp s-au Înmulțit

I semnele din ca-'-’ se poate 
deduce că ne -apropiem de 

o răscruce pe calea spre econo
mia de piață. Industria și agri
cultura in loc să se apropie, se 
îndepărtează de îndelung aștep- 
atui moment ai înviorării eco

nomice. Producția continuă să 
dă. Statisticile pun in evidentă 

i iră echivoc acest fapt Ingrijo-
'or. In schimb a scăpat de sub 
ntrol politica prețurilor, după 

moralizarea lor. Agenții econo
mici care-și desiașoaru activitatea 
in domeniul industriei, puși față 
in față cu exigențele economiei 
rle piață, fac pași mărunt, și 
șovăielnici pe această cale. Dar 
infuzia dată de creșterea prețu
rilor la materiile prime și la 
produsele finite, a permis su
praviețuirea agenț lor economici, 
care In mod normal ar trebui 
si dea faliment.

In uni din zilele tre- 
ute, la o exploatare 'minieră

A.orei STR-U'Ț

(Continuare In pag ■ t-a)

| Tableta dc distonocalm j

| Cine n-are PUCI, să-și facă ! j
, Dumnezeu nc-a mai blagoslovit cu un termen (sau mai mulți) .
| la modă. Pe buze la unul din 25 de locuitori maturi ai planetei | 

stau, de vreo trei săplămini, două cuvinte înfiorător de triste : |
I PUCI ȘI PUCIȘTI. Cum nouă, românilor, ne-au venit țoale pe • 
. cap de la răsărit, termenii pricinoși ne-au fost aduși aminte lot | 
| din URSS.

I Așadar, s-o luăin cătinel și să vedem ce e cu puciul ăsta și cu | 
cc se tnănincâ el. După dicționare, puci (putch) înseamnă O AC- ■ 
ȚIUNE ARMATA A UNUI GRUP DE COMPLOTIȘTI NESUSȚI- I

I NUTA DE MASE, AVÎND DREPT SCOP O LOVITURA DE STAT. 1 
. Deci e clar. Ce s-a întîmplat cu cel mai „11150111001“ om politic al ’ 
| acestui sfirșit de veac (e vorba de Gorbaciov) chiar asta a fost — | 
Ipuci. Îngrijorător c te faptul că la noi — care sîntem originali din . 

toate punctele de vedere — termenul a fost preluat și „adaptat I

I constructiv".
ll auzi pe cît< unul, care arc cu două clase mai mult decît I 

trenul, dar e burclu it de democrație ca românul de griji: „Facem ' 
I un puci și dam șefii Jos. Alții la rînd, ăștia nu o buni 1“ Păi si- I 
J gur că „nu c buni", fiindcă „ne punt." la muncă. 1

■ Sau altul: „Mi-a făcut nevastu-mca aseară un puci u.ră “ I
| ul, întlr ’iasi și el un pic la o berc... *

Exemplele pot continua. Politicienii se ocup-a de problemele I 
' sindicale ale oame nilor de frica pudurilor. Sindicatele își „imple- * 
I tnentează* intere n 1 fu puciu.-ilc.

IȚineți-vă de puciuri, fraților. Să muncească negrii și mașinile...
Cînd o fi să crăpăm de foame și de frig, mai facem un puci. Și, j 

■ cine n-are puci, să-și facă I Poate fi procurat de la orice consig- . 
I nație. Ia puciul, neamule I Uite așa, vom ajunge să cerșim cu I 
I toții Întrebarea c: da, dar de la cine ? 1
I IMircea lll-JORGSCU I■ “

AVRAM IANCU
erou al neamului românesc

Duminică a avut loc la Țebca un eveniment de suflet pentru 
românii dc pretutindeni — comemorarea a 119 ani de la trecerea 
in neființă a unui erou al neamului românesc, AVRAM IANCI.Î. 
Pentru a marca acest eveniment, in jurul gorunului plantat alături 
dc mormlntul Crăișorului Munților s-au adunat mii de cetățeni. 
Au fost prezenți președintele Ion lliescu, primul ministru Petre 
Roman, prefectul județului Hunedoara și alte persoane oficiale, Un 
sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă, de pomenire. Corn' 
morarca a coincis cu o sărbătoare comună creștinilor ortodocși si 
catolici — înălțarea Sfintei Cruci.

D și s-a scurs din clepsidra timpului ireversibil mai bine de 
un veac și jumătate, din memoria moților și a tuturor românilor 
n-au pierit faptele înscrise 1 u litere de aur în istoria zbuciumată

Viori i STRÂl Ț
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In ziarul nostru de mîine
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I.OCVIN ȚELOR.

Să nu se tulbure conviețuirea 
pașnică din Valea jiului

PRiMARUL „ORAȘULUI" ANIh'OASA IȘI FACE liE CAP. 
Și NU NUMAI EL (Hi)

| VIATA
PARTIDELOR
1 POLITICE
Domnule profesor Toketc Zcolt, 

sintețl președintele IIIMR Pe
troșani. Care esto opinia dumnea
voastră. există nici. in Valea 
Jiului, un dialog pplitic? ( um 
si in ce împrejurări are loc?

— După părerea noastră dia
logul politic In Valea Jiului este 
Intr o fază b ipi'u ă. Nu n<- 
putem pronunța .1 apr,, e fis'.vn

Azi : UDA1.IL
ței unui dialog intre alic forma
țiuni politice, dar vă informez 
că UDMR din Petroșani a luat 
legătura cu alte format, uni tind 
s au discutat diverse probleme 
de interes comun. Printre parti
dele contactaie sînt Partidul E- 
colORist Român, Mișcarea Ecolo- 
gislâ din România, PNȚ-cd, Fo
rumul Democratic German. La
sediul nostru ani avui o intîlnire 
eu unul din deputății V iij Jiu
lui ln Parlamentul Româniți, dl. 
Valei iu Biltulc <11, ptilcf cu <aro 
n'-am informii reciproc dc.pre 
'I I 'L a .pr-fte »ot\il f onomice

liberii! SI’\T\R1

((.ontliuare iu p n> o 2-a)

Continuăm să relatăm situația din Primăria orașului Aninoa- 
sa, așa cum nc-a fost ea prezentată de dl. Dinu Perț, jurist, fost 
secretar al acestei primai ii.

„Iu cc plivește pe Gelu Iancu, 
viceprimar: adus pe nea-teptale 
de primar în locul domnului I’c- 
trilean, prin stilul cunoscut, la 
început, pontm cilevn zile, este 
pliu dc inițiativa și clan. I . cîte 
O ședință mai prezenta verbal 
cite o informare referitoare la 
numărul de cereri, adrese, adeve
rințe și la rezolvarea acestora. 
Trebuia sa aibă activitate și vi- 
coprimariil, că doar la ședințe ‘-e 
încheia și un proces verbal.

11 pasionează foarte mult con
dica de prezență, dar nu poate 
să vadă la ce orii sine sau plea
că soția lui In ’ nu de la serviciu, 
ln sfirșit. după m ii multe întil- 
niri de lucru pe Li cârciumi < u 
difei iți puekni sau dușmani, a 
tu .1 .al ,1 acc.'.la o bălaie < -iii a

început la restaurantul „Pescăru
șul" și s-a terminat în toaleta 
primăriei. Consecința: o săptă-
mină de stat acasă și purtat o- 
chelari Urinează o săplammă de 
spitalizare. Salariul a fost luat 
integral. Firesc, statul dc plata 
se avizează de primar sau vice
primar și prefectul a are bani sa 
plătea ;că și zilele nelucrate după 
beții.

In ce privește re ing. agronom 
1.1 via IANCU, soția viei primai U 
lui, este prezentă la serviciu d< 
la 9—11. Sau deloc. Absentă lo
ial, atit fizic cil si profesional, la 
aplicarea Legii fondului funciar 
„ajută" loarle midi la aprovizio
narea cetățenilor cu lailțc, în 
scopul a\anta luliii propi iu, mo
tiv penii 11 i.nc solicit 1111 control 

al Garz.ii Financiare privind can
titatea, prețurile de achiziționare 
și de vinzare la tărlțe.

Personal solicit cercetarea de 
către organele în drept a domnu
lui Ghcorghc Ștefan Bercca pen
ii u. abuz in serviciu (<k lapidare) 
a sumei de aproximativ 17 mii 
1<1. însușire a I butelii de ara
gaz; pictinderea și prfcnii\ .i su
mei de 20 mii lei, penii li aparta
mente ce urmează a fi cumpăra
te și ce competențe avea ia acest 
sens; repartizarea preferențială 
a spațiilor comerciale, refuzul 01- 
ganizării și ținerii licitațiilor pen
tru obținerea spflțiiloi comercia
le.

Ilustrativ penliu cele de> tarate 
după schimbarea mea il,n funcție 

a lăudat și a afirmat față de 1.1 
nelc persoane că de 3 zile' bea (!) 
<ă in fir.il 1 ren 'I 1 mă 'chim- 
be-“.

UDA1.IL
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Academia Română — 1Z5 de ani
Eveniment major în viața culturala a României. Academia 

Română împlinește astăzi 125 de ani de existență. Forum suprem 
al spiritualității naționale, Academia Română și-a cucerit de-a 
lungul anilor un prestigiu remarcabil, membrii ei fiind recunoscuți 
pentru contribuțiile aduse la îmbogățirea tezaurului spiritual al 
omenirii. Astăzi, Academia Română numără 128 de membri titu-> 
lari, din care 55 au fost primiți după decembrie 1989. La aceștia 
se adaugă mdmbrii corespondenți și membrii de onoare —• perso
nalități culturale din țară și din întreaga lume. Președintele Aca
demiei Române este domnul Miliai Drăgănescu, cel care recent 
afirma într-un interviu televizat că preocuparea de căpetenie _ a 
Înaltului forum științific și cultural român este, în prezent, apăra
rea limbii române și înlăturarea influențelor nefaste pe care anii 
de dictatură i-au avut asupra ei. Ne amintim și noi de anii 50—60 
cînd, prin niște IICM-uri, eram obligați să scriem „romîn" și 
nu „român" și cînd unii aveau nerușinarea de a afirma că limba 
noastră este de origine slavă ??? In sfîrșit, bine .că s-au dus., Ne 
revine nouă tuturor misiunea nobilă de a apara limba română, iar 
Academia se situează astăzi în prima linie a luptei pentru purita
tea limbii, pentru afirmarea valorilor culturii naționale în lume. 
(Al. II.)

In piața agroalimentară Vulcan, 
lume multă. Ca la piață. O roșie, 
un cartof, o păstaie, fructe „cu 
cit dai kilu’“, „ia pătrunjelu’" și așa 
mai departe. La un moment dat, 
peste vacarmul obișnuit, niște 
voci mai stridente. Ce se întîm- 
plasc ? Un puști de vreo 10—12 
ani, cu pantofi sparți și scîlciați 
în picioare, pantaloni și bluză 
rupte în mai multe locuri, cu 
cîuful zburlit, jegos și în mod 
sigur flămînd, dăduse iama în

Notă

Ca la piață

AVRAM IANCU
. 1 UIJi' diii llclîIHU i)

a neamului dc cel ce s-a situat pe loc de frunte în Transilvania, în 
lirtejul evenimentelor /{evoluției din 1818. Valul entuziasmului 
revoluționar care a cuprins și Transilvania, a fost umbrit de atitu
dinea ireconciliabilă a nemeșilor unguri. In pofida faptului că in 
Transilvania populația majoritară o constituiau românii, revoluțio
narii maghiari au proclamat prin Dicta dc la Cluj, alipirea Tran
silvaniei la Ungaria. Drepturile și protestele românilor au fost 
ignorate. In cadrul unor mari adunări populare, care au avut loc 
la Blaj, pe Cimpia Libertății, consecutiv, ia 30 aprilie, 15—17 mai 
și 15—25 septembrie 1848, au fost proclamate și susținute dreptu
rile și libertățile românilor. Ultima adunare, de la 15—25 septem
brie a concentrat români înarmați, spre deosebire de celelalte două. 
Românii, țărani iobagi și mineri din Transilvania, .s-au ridicat, cu 
mic, cu mare, in apărarea dreptului lor sfînt la libertate, avîndu-l 
in frunte pe Avram laneu. Munții Apuseni an devenit o fortăreață 
de nccuccrit. Tentativele repetate ale revoluționarilor maghiari de 
a cuceri această fortăreață au eșuat. Din nefericire, înfruntările 
armate ale românilor și ungurilor, au slăbit forțele revoluționare, 
înlesnind înfringcrca revoluției, dc către forțele contrarevoluționa
re.'S-a consumat, astfel, o lecție tristă a istorici. Lipsa de unitate 
și-a spus cuVîntul.

Animat si împătimit dc dorința fierbinte dc libertate, după înf rin- 
fierea revoluției, Avram laneu s-a refugiat în munți, intrind in legen
dă. Pe cale orală, din tata în fiu, moții cunosc și în prezent nenumă
rate istorisiri despre Crăișorul Munților. înșelat de împărat, cu 
promi tuni deșarte despre desființarea iobăgiei și acordarea liber
tăților naționale ale românilor din Transilvania, Avram laneu a 
pătimit nespus de mult, rămîn/nd in conștiința neamului românesc 
de-a pururi viu.

Comemorarea lui, în actualele împrejurări Istorice, cînd ne 
ajlăm la răscrucea istoriei și sintem din nou în centrul unor unel
tiri .și atentate la ființa națională a României, capătă semnificații 
deosebite. Se cuvine ă învățăm din lecțiile istoriei zbuciumate a 
neamului. Se cuvine să luăm aminte la importanța și necesitatea 
istorică dc a fi uniți, dincolo dc convingerile și de patimile politice, 
in sfinte datorie de a ne apăra ființa națională împotriva oricăror 
uneltiri, i uite din afara sau dinlăuntru! granițelor țării.

taraba unui țăran. Prins, a înca
sat cîțiva ghionți și o ciufuleală 
— deși nu era cazul — apoi i s-a 
dat drumul. „Ia uite-1 și pe dro
gații’11 se aude o voce din mulți
me. Și într-adevăr „Porojanul" de 
care spuneam tocmai băgase mî- 
na în sin de unde a scos capătul 
unei pungi de plastic din care a 
început să inspire cu nesaț. Pe 
bluza sa, pe lingă petele de jeg 
se puteau observa urme argintii 
de „Aluminiulac".

Nu trec zece minute cînd iar 
se aud voci ce depășesc plafonul 
obișnuit al decibelilor. Patru pre- 
cupețe și doi țărani își disputau 
un petic de „spațiu vital", pe o 
tarabă. Un sac „scăpat" din ne- 
glijțyiță (?) in spatele unei femei, 
îmbrînceli, amenințări cu păruia
lă și alte vorbe „de duh". Asta 
e — zic. Ziua dc astăzi a început 
frumos în piața din Vulcan. (P.N.)

Un om necăjit. E singurul?
15 decembrie 1990 a fost, pen

tru Toth Dumitru, din Lupeni, 
Aleea Viitorului, bloc 1, scara a 
II-a, apartamentul 3, începutul 
sfîrșitului: ceea ce scria pe hîr- 
tia primită cu aproape o lună 
înainte se confirma: „Avînd în 
Vedere restrîngerea activității n- 
nității noastre, începind cu data 
de 15.12. 1990 vi se desface con
tractul de muncă în temeiul art. 
J30 litera „a‘7CM. De la data de 
26.11. ’90 sînteți considerat cu 
preaviz de 15 zile în care ur
mează ca dv. să vă găsiți alt

zis că eu nu pot să-ți dau decît 
mîncare la cantina săracilor. Da’ 
știu c-a băgat pe alții la egecclcu. 
care nu-s oameni necăjiți. O zis 
că se interesează el de ajutoru’ 
de șomaj. Știu eu?".

Omul din fața mea e mai mult 
clocit necăjit. E amenințat că va 
fi dat afară din locuință, că are 
datorii la asociația de locatari. 
„Aș lucra și ca gropar, orice, 
domnule, aș sparge pietre, numa’ 
să cîștig un ban. O să trebuiască 
să merg cu fata să-i încerce pro
tezele. Da’ cu ce să merg dacă

Pu/su/€)\//ep7
loc dc muncă”. Hîrtia poaită 
antetul Grupului de șantiere Va
lea Jiului.

Și de atunci sărmanul om tot 
caută. Și nu găsește. Se pare că 
nimeni n-a vrut să-l asculte. A 
ajuns să umble în zdrențe. Pan
tofii îi sînt desfăcuți. îmi zice 
că pînă la Petroșani a călătorit 
fraudulos cu autobuzul". „Dacă 
mă prindea, nu știu ce făceam". 
Nici de ajutorul de șomaj n-a 
avut parte. Pentru a i se întocmi 
actele, are nevoie de livret Pe 
care zice că nu-1 are, că l-a pier
dut anul trecut, prin noiembrie. 
Se tot întreabă: ce rost are ăsta 
pentru ajutorul dc șomaj? Tn 
disperare, a bătut la multe uși. 
Are acasă o fată de 16 ani, ră
masă fără picioare în urma unui 
accident. Ceilalți patru copii, mai 
mari, se află la țară, în Ocna 
Mureș. „Se descurcă, îs oameni 
așezați, la câ.șile lor”. La începu- 
tu] săptămînii a fost Ia primărie. 
„E-am rugat pe don’ primar 
să-mi dea ceva de lucru. Mi-a

n-am bani? Din pensia femeii, 
dc 1800 de lei, ce poți face?

Zice că pînă-n '84 a lucrat Ia 
uzinele „Faur", foste 23 August, 
din București. Gă i-au rămas a- 
colo carnetul de muncă și diploma 
de calificare în meseria de pre
lucrător prin așchiere. Dacă a? 
avea bani, s-ar arunca pînă fă 
București să le aducă. Meseria 
asta n-a uitat-o, o poate practică 
orieînd. Spun® c-a dat chiar o 
probă de lucru la atelierul me
canic al minei Lupenâ, maistru»» 
lui l-a plăcut, dar fără patala
maua de calificare, nu-1 poate 
lua.

•In disperare de cauză a venit 
la ziar. Ultima soluție. „Dacă nu, 
o să pun fata în fața primăriei 
și o să fac greva foamei. Altceva 
ce să fac? Am umblat de-am în
nebunit de cap".

Un om a ajuns la capătul dis
perării. Cine-1 ajută oare? Actim, 
pînă nu e prea tîrziu!

Gheorghe OI.TEANU

Vinerea e
Ion este un miner cunoscut, despre care nu se 

poate vorbi decjt de bine. El are 500 de lei pe post 
și nu lipsește neprogramat de la șut. Așa că, vi
neri, a prestat un post negru, după indicațiile so
ției, de dimineață pînă seara, la suprafață, șl 
unul fără căciulă noaptea, în subteran, schimbul 
III.

Cînd a plecat el dc-acasă soția era dusă prin 
vecini. Cu niște treburi... Cînd s-a întors, se a- 
flau la el niște vecini. Și ei cu treburi. I’e masă 
se aflau un curcan (cure s-a fript !) niștea alea

zi de post
bine rumenite, cu poalele-» brîu, șî alte chestii 
de dulce. Vinul abia prinsese să răsufle. Nevoit 
să facă brutal cunoșțință cu o asemenea stare 
de lucruri, ce contrasta izbitor cu felul lui cum
pătat de viață, Ion a protestat. Replica a venit 
prompt: „Ioane, tu ești beat I Ia uită-te la ceas! 
Azi e sîmbătă — ieri a fost zi de post". Restul 
comentariilor le lăsăm la dispoziția dumneavoas
tră. Să mai zică cineva că familia nu e celula 
de bază a societății ! (Șt. C.)

Să nu se tulbure conviețuirea pașnică Lanțul slăbiciunilor
(Uim ire clin pag. I)

ți politico ivite în aceasta zon.i 
>i reflectarea lor in Parlament. 
Intenționăm ca și in continuare 

luam legătura și să o apro- 
f undăm cu toți deputății și cu 
unele formațiuni politice.

— In acest an vor fi alegerile 
locale. \ -ați stabilit o strategie 
»i vederea lor

— Nc-am p-crfat.l pentru 
teiile locale, am .labilii o anu
me stratcgie-cadru • ,ir(; va fi 
definiții dă doar după adoptarea 
Lz’gii doctorale. în funcție de 
aceaslâ lege, -adoptata in l’.irla- 
m nt, vom .tabilj -,j fisl Iu m 
• andidații individuali tare si 
reprezinte UDMR-ul din P-tro- 
»ani, r< ppei tiv dij, \b.Iea Jiului.

— < lini și ca »<■ efecte s a 
iinpli'at I IM1R in realilatia po 
Jitii â, economică, socială din 
' ah a liniai?

X ir i sînt doua a .p ‘( le. Pri
mul -e relei . m mod strict la 
L’DMR și vjzea/.i rezolvarea pro
blemelor -izatc de membrii 
noștri, re el lv înaintarea hprc 
Ierurile superioare a acelor pro
bleme i.ur.» depășesc competența 
I numii locale. In auOst sens, 
la ■■ dii.i| liDMIl din Petroșani, 
am afișat un program de au
diențe — de marți pînă vineri, 
•nl c orele 17 i 19, iar vinerea 
ș înainito de prinz, între orele 
Iu 12. Ținem legătuia cu or

ganizațiile din celelalte localități 
din Valea Jiului și, cum am nud 
amintit deja, problemele mai spi
noase lc înaintăm la forul jude
țean sau deputatului nostru, 
domnul Takacs CsaȚa. Celălalt 
aspect este, de fapt, un dialog 
politic care a fost inițiat dc pri
măria municipală. A constat din 
întîlniri și consultări săptămînale 
cu principalele formațiuni poli
tice. Cu ocazia acestor întîlniri 
conducerea primăriei se consultă 
cu aceste formațiuni în diverse 
chr.diuni de interes general. Din 
păcate aceste consultări sau în- 
tiiniri nu au avut o viață lungă. 
Noi propunem reluarea lor deoa
rece le considerăm utile pentru 
evaluarea și rezolvarea probleme
lor economico, sociale, politice, 
contribuind la cunoașterea opi
niilor diver dor formațiuni, bene
ficiarul dialogului fiind populați,! 
V Si i Jiului.

— Iii țară se zile că suit |)esh 
III) dc partide. ( ii partid se 
poate constitui după eriterii ed
uce ori politiec?

Da, lin parlij ,c poab .in
stitui după criterii etnice, con
fesionale sau politice, mărturii 
Iiind multitudinea partidelor or
ganizate în. Europa «lupă aceste 
criterii. A se vedea partidul bas
cilor, în Spania, al suedezilor din 
1 inlanda etc. Gu toate cu UDMR 
are menirea să apere năzuințele 
culturale și dc Identitate, sociale 
ți economice ale minorității ma

ghiare, conform statutului adop
tat orice cetățean român, indi
ferent de naționalitate, poate fi 
membru aj Uniunii daca accepta 
prevederile statutare.

— Intimpinați dificultăți în 
activitatea organizației?

— Datorită creșterii exagerate 
a chiriilor pentru sălile de spec
tacole, întimpinăm greutăți în 
organizarea diverselor manifes
tări culturale. La fc] și în orga
nizarea unor turnee ale teatrelor 
maghiaro. Dc asemenea, primim 
sesizări din partea cititorilor pre
sei maghiare, ca de altfel și a 
cititorilor presei de opoziție, pri
vind regularitatea distribuției a- 
ccstor ziare Și reviste. O altă 
problema sesizata se refera la 
unele articole cu tentă incitatoare 
care apar, din fericire sporadic, 
chiar și in „Zori noi". Apelăm 
Pe aceasta cale la conștiința a- 
cestor, acum, domni și rugăm 
■ â nu ii,, tulbure conviețuirea 
pașnica, chiar pi ielenească din 
Valea Jiului. Și acum pcrmileți-ne 
să vă punem ș noi o întrebare: 
mi considerați că prin anumite 
sondaje de opinie, realizate pi in 
intermediul ziarului dumneavoas
tră, ș-fir putea rezolva mai rapid 
șl eficient unele probleme soci.il- 
cconoinice dm Valea Jiului?

— La cimo.islere.i nceslor pro
bleme — da. insă la rezolvarea 
lor — nu. Nil cslc datoria pre
sei să Jc rezolve, ci doar să Je 
semnaleze. \ ă mulțumesc.

(Urmare din peg. I)
din Valea Jiului — n-are impor
tanță care — S-a prezentai re
prezentantul unui furnizor de 
lemn de mină care cerea impe
rios să ii se plătească 2 milioana 
lei, imediat, pentru marfa pe 
car® a livrat-o. Făru nici un cu- 
vinț, directorul minei l-a invitat 
pe respectivul reprezentant, în 
depozitul de lemn de mină. 
Aici se aflau depozitate, în stive, 
mari cantități dc lemn, insufi
cient uscat, verde, inutilizabil 
în subteran. Or, în contractul cu 
furnizorul se prevedea clar să 
fie livrat, lemn uscat, care să 
poată fi utilizat în mină. Atunci, 
reprezentantul a încercat să se 
scuze, că vara sini tăiați copacii 
mai subțiri etc. Bine, bine, i-a 
replicat directorul, care se vede 
treaba că e în cunoștință de cauză 
în al® economici, dar de ce ați 
crescut dc la 800 la 6000 lei pre
țul unui m.c. dc material lemnos? 
La noul preț, lemnul dc mină 
trebuie să fie fără nici un cusur! 
întrebarea a rămas făiă replică. 
Pe bună dreptate! La o asemenea 
creștere de preț este' dc necon- 
ccpul. ca marfa să prezinte dc- 
f cicnțc calitative.

Git timp poale sa rii/ide un 
agent economic cure încearcă să 
upravicțuiască prin iinpla creș

tere, din condei, a prețurilor? 
In cei mai bun caz își poate 
prelungi agonia economii â lîleva

luni. Cei ce n-au înțeles că au 
beneficiat și mai beneficuiză dc 
o șansă, pe termen scurt, pentru 
a-.și așeza afacerile economice pc 
picioare proprii, pe baze de ren
tabilitate, $n perioada reformei 
economice, ajung mai devreme 
sau mai tîrziu la faliment. Pe 
drumul spre economia de piață 
există un singur sens dc circu
lație — înainte. Dar un adevărat 
lanț al slăbiciunilor, ancorat in 
mentalități greu do depășit, la 
capătul căruia se află, în ultimă 
instanță, lipsa de competență, 
împiedică mersul înainte. Pe do 
altă parte, creșterea prețurilor a 
atins limita insuportabilului. A- 
cest fapt a devenit cu mult maj 
clar în jocul dintre cerere ș>i o- 
Iertă, care-i afectează direct pQ 
cetățeni, în calitate dc consuma
tori. Prețurile mari, fac să de
vină greu vandabile din ce în 
ce mai numeroase mărfuri. Iar 
in cazul mărfurilor perisabile se 
știe că stocurile duc la mari 
pierderi. Și nici se manifestă un 
lanț asemănător at slăbiciunilor. 
Dar iei afectați sînt mai ales 
consumatorii. Se anunță, astfel, 
o acumulare de nemulțumiri care 
poate avea consecințe . imprevizi
bile po plan social. Sesizînd 
acest pericol, primul ministru 
l’etre Roman, a inițiat unele mă
suri de temperare a creșterii 
prețurilor și de stopare a feno
menelor de corupție. Să sperăm 
că intervenția n=n venit oren 
tîrziu.., ■ -z .
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1500 de spectatori, mulțumiți
JIUL — GAZ METAN MEDIAȘ 6—0 (3—0). Teren excelent, 

spectatori cca. 1500. Plătitori 700. Șuturi la poarta 14. Pe spațiul 
porții 9. Cornere 5. Observator federal I. Anuțescu (Pitești). Meciul 
a fost transmis de... radio Craiova.

Oprea intra și înscrie. Juniorul llepede debutează la 16 ani și 
8 luni. Cresc speranțele suporterilor. încă un junior așteaptă de
butul: Frumoca. După ce a fost internat în spital, Emil Răducu 
speră să prindă... Bocșa. Observatorul federal l-a evidențiat în mod 
deosebit pe Militaru. llorațiu Lăsconi a apreciat jocul din repriza 
a doua, ca fiind aproape de valoarea echipei. Ghițan rcdebutcază 
în divizia B.

Dominare totală, joc curat, 
cursiv și... ofensiv, cu 1 destule 
reușite colective, dar și cu nesin- 
cronizări, Benone, Popoviciu, Ra
du, dornici de titularizare, reabi
litare și confirmare, într-o for
mație a cărei carte de căpătîi s-a 
jucat la... Astra.

Meciul a început cu un slalom 
Radu, min. 3, cu un șut al ace
luiași Jucător peste 'poartă. Ex
trema Stancu mai mult pe stin
gă decît pe dreapta, este lansat 
de Stăncic și centrarea din min. 
8 va fi reluată cu capul de Mi
litaru, dar portarul prinde. încă 
o cursă Stancu, centrare puterni
că, Popoviciu forțează careul. 
Radu nu ajunge și oaspeții o- 
presc următorul atac prin fault 
la 25 m. Execută magistral Mili
tarii sus în colț, vinclu, 1—0, min. 
10 și Jiul curge spre victorie. 
Cursă de 30 m, Ovidiu Dodu, dri
bling interior, pas spre Popoviciu 
găsit singur, și din cca. 12 m șut 
pe jos, gol, 2—0, min. 13.

Partenerul nu opune rezistență 
la construcție și trio-ul Stăncic 
— Radu — Militaru, au mijlocul 
terenului ocupat, lansînd mereu 
aripa Stancu ce duce atacurile 
tot mai periculoase pînă la col
țul din 16, dar încă nu sc finali
zează ocazii clare, pentru că Po
poviciu, Radu sau Benone sc 
complică în driblinguri sau pase 
laterale, neșutînd niciodată di
rect, .făcînd mai ușoară sarcina 
unei apărări ce putea fi depășită 

total. Primul corner al echipei 
din Mediaș se execută în min. 24 
fără rezultat, iar de partea cealal
tă Benone centrează. Radu cu 
capul peste poartă trimite mingea 
puternic. Tot Benone mai dă un 
pas „imaginar" în careul de 5,50 
și urmează golul trei. In min. 41 
Stăncic șutc-ază puternic, portarul 
respinge, este faultat Stancu și 
infracțiunea se sancționează cu o 
lovitură de pedeasă — 11 m. E- 
xecută Dodu, puternio și precis, 
3—0. scor cu caro se încheie pri
ma parte.

Jiul reia jocul cu Oprea în lo
cul lui Stancu accidentat, cu o 
așezare mai bună în atac și va 
puncta încă de trei ori. Dar la 
acest scor Ghițan „scoate" șutul 
lui Ilandrea „peste" în min. 53 

Campionatul european, grupa a ll-a
CLASAMENT

ția și Bulgaria — San Marino.

1. ELVEȚIA 7 4 2 1 19— 6 J0

2. SCOȚIA 6 3 3 0 10— 6 9

3. BULGARIA 6 2 2 2 10— 7 6

4. ROMÂNIA 5 •> 1 2 70— 6 5

5. SAN MARINO 6 0 0 G 1— 25 0
URMĂTOARELE PARTIDE, (16 octombrie? : România -- Sco-

FOTBAL, DIVIZIA B, SERIA A III A
REZULTATE TEHNICE: Tractorul Brașov — Eiectromureș 

Tg. Mureș 2-«-0; CSM Suceava — ICIM Brașov 2—1; Aripile Bacău 
— Mctrom Brașov 1—3; Ceahlăul Piatra Neamț — Olimpia Șatu 
Mare 2—0; CSM Borzești — Chimia Tîrnăveni 1—1; FC Maramu
reș — CFR Cluj 3—1; „U“ Cluj — Minerul Cavnic 4—0; Armătura 
Zalău — Poli Iași 1—0; Forcsta Fălticeni — Polonul Săvinești 4—0.

și tribunele vor saluta apoi golul 
patru, primul gol al „achiziției" 
Oprea, în min. 56, înscris cu la
tul dintr-o centrare a lui Milita
ru. 5—0 min. 57 tot dintr-o cen
trare de pe dreapta, înscrie Po
poviciu și oaspeții sînt în corzi, 
iar Jiul „forțează" — cu joc cu
rat, pase, răbdare și construcție 
care vor concretiza încă o fază 
creată de Militaru. Incisivul Stăn
cic, se duce în careu și din 12 m 
șutcază în stînga portarului în
vins pentru a șasea oară. 6—0, 
min. 72.

Inspirația antrenorilor este sa
lutată de public cînd este introdus 
juniorul Repede (min. 75), a că
rui prestație „invită" la speranță 
și încredere în obiectivul echipei 
și în schimbul ei de... mîine.

A arbitrat cu destule scăpări o 
brigadă, avîndu-1 la centru pe 
Ilyes Marton (Odorhei), Cagula 
Gheorghe și Vodă Gheorghe (Baia 
Mare).

JIUL f Ghițan — Benone P. 
Călugăriță, Cioabă, Dodu, Stăncic, 
Militaru, Radu (Repede, min. 75), 
Cristcscu, Stancu (Oprea, min. 46), 
Popoviciu.

Doi el NI AMȚIT

DIVIZIA B, (SEK1A a Il-a)
REZULTATE TEHNICE: Jiul Petroșani — Gaz Metan Mediaș 

6—0; AR1S Arad — UT Arad 1—2; Chimia Rm. Vilcca — Astra 
Arad 1—1; CSM Reșița — Metalul Bocșa 2—0; FC CER Timișoara 
— UM Timișoara 0—0; FC Drobeta Tr. Severin — Metalurgistul 
Slatina 2—1; Unirea Alba lulia — Jiul IELIF Craiova 2—1; Me- 
talurgijtul Cugir — FC Bihor 1—0; IPA Sibiu — Gloria Reșița 1—1. 

CI ASAMEN'T
1. Unirea Alba lulia
2. Chimia Rm. Vilcca

4
4

3
2

0
2

1
0

8—5
6—4

6
6

3. UT Arad 4 2 1 1 6—3 5
4. CSM Reșița 4 2 1 1 5—2 5
5. FC Drobeta Turna Severin 4 2 1 1 6—4 5
6. Metalurgistul Cugir 4 2 1 1 5—5 5
7. Jiul Petroșani • 1 2 0 2 9—4 4
8. Gloria Reșița 4 1 2 1 7—6 4
9. Metalul Bocșa 4 2 0 2 3—3 4

10. Astra Arad 4 1 2 1 4—5 4
11. FC CFR Timișoara 4 1 2 1 1—2 4
12. Metalurgistul Slatina 4 1 1 2 5—5 3
13. IPA Sibiu 4 1 1 2 5—5 3
14. Jiul IELIF Craiova 4 1 1 2 4—5 3
15. UM Timișoara 4 1 1 2 4—7 3
16. Gaz Metan Mediaș 4 1 1 2 5—11 3
17. FC Bihor* 4 1 1 2 3—5 2
18. ARIS Arad 4 1 0 3 4—9 2

ETAPA VIITOARE (21 septembrie): Jiu) IELIF Craiova — FC 
CFR Timișoara; FC Bihor — Unirea Alba lulia; Gloria Reșița — 
Metalurgistul Cugir; Gaz Metan Mediaș — Astra Arad; Metalul 
Bocșa — Jiul Petroșani; Metalurgistul Slatina — CSM Reșița: UM 
Timișoara — FC Drobeta Tr. Severin; ARIS Arad — Chimia Rm. 
Vilcca; UT Arad — IPA Sibiu.

*) Echipa penalizată cu un punct.

FOTBAL, DIVIZIA B, SERI A I
REZULTAIE TEHNICE: Metalul București — Portul Con

stanța 1—1; Sportul „30 Decembrie" — Unirea Slobozia 4—1; Fla
căra Moroni — Petrolul Ianca 1—0; Unirea Focșani — CS Tîrgo- 
viște 3—J; Gloria Buzău — Steaua Mizil 0—0; Progresul București 
— Olimpia Rm. Sărat 4—0; Calatis Mangalia — FC Olt '90 3—0; 
FC Caracal — Autobuzul București 2—0; Gloria CFR Galați — 
FEPA 74 Bîrlad 1—0. ».

Deținătoarea Cupei mondiale, învinsă ICUPA ROMÂNIEI
• AZI LA PAROȘENI — A.S. — MINERUL VULCAN. Cupa 

Romanici, programează astăzi, etapa a doua a calificărilor ajungîn- 
du-sc în faza „divizionarelor C“, Singurele echipe rămase în cursă, 
din Valea Jiului sînt: AS Paroșcni care a învins la Simcria pe CFH. 
din localitate, cu 6—4, după executarea loviturilor de la 11 m și, 
Minerul Vulcan care a eliminat pe Minerul Uricani cu 4—2.

Dintre echipele cunoscute nouă sc mai întîlnesc în această 
fază : Petrolul Țicleni — Pandurii Tg. Jiu, Minerul Mătăsari — 
Minerul Berbești, IOB Balș — Constructorul Craiova, Progresul 
năilești — Dicrna Orșova. Prilej de a urmări evoluția lor și în 
Cupă.

Revenind la întîlnirea de la Paroșcni, urăm succes ambelor 
echipe și să învingă cea mai bună.

DI\TZI \ A
HEZUL’J A l'E TEHNICE: FC Brașov — Progresul Brăila 2—1, 

Sportul studențesc — Petrolul 0—3; Gloria Bistrița — Rapid 1—2; 
I < Argeș — Electromurcș Tg. Mureș 5—0; Universitatea Craiova 
— Electroputcrc Craiova 1—0; Steaua — Oțelul Galați 2—0; „Poli" 
Timișoara — FC Bacău 4—0; Farul — Dinamo 0—0; Inter Sibiu — 
Corvinul Hunedoara 4 — 1,

CI ASA \II \ T

nedoara — Farul Constanța; Progresul Brăila — Rapid Bucuroșii; 
ASA Electromurcș Tg Mureș — FC Brașov ; Oțelul Galați — FC 
Argeș; Elcctrpputcre Craiova — Steaua București; Sportul stu 
deirțcsc — Gloria Bistrița, Petrolul Ploiești — Inter Sibiu.

1.
2.

Dinamo București 
„Poli" Timișoara

■1
4

2
3

2
0

0 
I

12— I
9—3

6
6

3 Steaua București 4 3 0 1 6—2 6
4. Rapid București 4 3 0 1 6—4 6
5. Petrolul Ploiești 1 3 0 1 6—7 6
6 Electroputcrc Craiova 1 2 1 1 4—2 5
7. Universitatea Cr.aiox < 4 2 1 1 2—1 5
8 FC Bacău 1 2 1 1 4—6 5

Corvinul Hunedoara 1 2 0 2 9—9 4
10. FC Brașov 1 2 0 2 6—6 4
1 1 FC Inter Sibiu 1 1 2 J 6—8 4
12. Oțelul Galați 1 2 0 2 2—5 4
I.t. FC Argeș 4 1 1 2 7—4 3
14. Gloria Bi trița 1 1 0 3 5—7 2
15. Progresul Brăila 1 0 2 2 2—5 2
16. ASA Electromurcș 1 1 li 3 2—8 2
17. Farul Constanța 1 0 1 S 0—3 1
18. Sportul studențesc 4 0 1 3 3—10 1

ETAPA VIITOARE (22 septembi a ) l'C Bacau Univcrsit; i-
tea Craiova; Dinamo București — „Poli* Timi.șoi ir. i C Irvinlil Hu-

• Nou record al sălii — 5413 
p.d. • Revanșă pentru înfringe- 
rea din campionatul trec ut • Ve
deta reuniunii a fost juniorul 
Marius Ghcțea, participant la 
campionatul mondial din Aus
tria • Antrenorul — jucător, 
prof. Valeriu Piscoi a cedat, locui 
unui alt talent — Eugen Nedel- 
cu, care mai are de muncii pen
tru a deveni titular.

Minerul Vulcan — Aurul Baia 
Marc 5413—5165 p.d. Sub o nouă 
organizare a începui campionatul 
național de popice, ediții 1991 — 
1992, cu cele mai bune 10 echipe," 
formînd superliga și avînd în 
spate divizia A cu trei scrii a 
cîte 8 echipe. Județiij Hunedoara 
arc cinstea de a participa cu trei 
formații în superligă, fiind singir 
rul cu o asemenea "performanța", 
la care se vrea aduugatâ cea a 
câștigării titlului de campioană a 
țării, echipa Minerul din Vulcan, 
pregătita dc prof. Valrriu Pișcoi 
și ax indu-1 c.i vicepreședinte pe 
Dorn Bolosin. Dar aia elita a- 
<'<■ tei seri,: Aurul B iia Mai c,

tsla/l la l'ainagiista, p. hip.i 
Steaua Bucurașii, înlilneșt,. pe 
Xnorthosis, m cadrul Cupei l EI A. 
Arbitrează la centru Rudy 
Sleintll (Au<li i). Meciul rețin 
l.i 1 octombrie.

In Cupa ( impioiiilor Europeni, 
miinc, 1 .‘niversitatea t'r. iiox- i pri-
mește Xi/it.i form iț ei A pol Ion
1 imas >1. (' impioau.i Romanic
x a șal uce din nou a1 i ii 1 "curo-
j>e in" pe stadionul din 1 lame
gazda ntîtor viitorii de ru linei
și dc amintire. Va < ond u:e iutii
niie.i sovieticul Victor 1 'ilipijv.

CFR Cluj, Gloria București, Mi
nerii! Vulcan, Jiul Pctrila, Meta
lul Hunedoara, Voința București, 
Constructorul Galați, Electromu- 
reș Tg. Mureș. Dintre toate, Au
rul Baia Marc sc distinge prin 
eiștigarea în ultimii 5 ani a cam' 
pionatuJui republican și este dc-

Popice
ținătoare a Cupei mondiale. A- 
cest prim meci a fost o „adevăra
ta „gală" finală, echipa din Vul
can realizînd ce) mai bun rezul
tat, cu o medie de 902 p.d. pe 
echipă, ceea ce denotă o pregătire 
și prezentare fără cusur pentru o 
asemenea întrecere. Dar iată re
zultatele zilei color 6 sportivi ai 
Minerului Vulcan: Marius G’ie- 
ț.-.i — 930 p.d., I.contin Pop — 
p.d., [otm B ol< — 909 p.d., Ho
ri,-| \r<l ic — 901 p.d, Nicolae Lu
pii — 88'! p.d. și Eugen N teicii

Cupele europene
In Cupa Cup. ,o;, 1 .(. . Barau, 

are o partida extrem de grea cu 
Werder Brcmi n (f rmaiua) in 
primul tur a| acestei prestigioase 
competiții și băcăuanii nu salt 
din. linte lux in-.i. \ rb',1 re za 1.1 
centru .l.inik V irc.i — Cehodo- 
x a. ia.

Tot nu m , in (.'iipn I I F Di 
a.nun București joa a m deplasare 
la Sporliug Lis.ibon i, o formație 
puternicii, cu un fotbal rapid și 

— 867 p.d. și, numai 10 aiuncfirl 
in gol. Este cea mai mare perfor
manță a echipei, apreciată de pu
blicul cald, prezent la această 
înaltă întrecere, dar și de pre
ședintele Colegiului de arbitri, dh 
Petre Dina din București.

LEONTIN POP SI NICOLAE 
LI l’L IN LOTUL N AȚIONAL
Pcntin participarea în Cupa 

federației, lotul național de po
pice se pregătește la Ncptun și 
cuprinde doi sportivi ai echipei 
Minerul Vulcan; Leontin Pop și 
Nicolae Lupii, însoțiți de vice
președintele secției Doru Bolosin. 
In aceasta perioadă, campionatul 
se întrerupe, iar următoarea eta
pa este programată la 28 septem
brie ac., cînd Minerul întilnoșlc 
pe Metalul Hunedoara. Felicitări 
tuturor componenților, antrenoru
lui și factorilor de la F.M Vulcan, 
care sprijină ideca de perfor- 
nian'a .i .i e lei echipe.

pc< laiiilo-, dai și Din.unu pont
>ci i intr-lin rezultat bun. Bel

gianul Mich'l l’iroux este delegat 
dc l II V pentru a ofic i aceasta 
pirlida.

Returul ultimelor trei partide 
sc va de-.f.Hura in data de 2 
oi tombr 1991. l’in.i atun,ci să 
Vedem ce x.i fi astăzi, dar mai 
■ des miinc.
Follialul roimill.sc poate rcna.te, 

sin poale a sc stingă. . Aștep
tăm, tolud, o toamna bogata în 
rezultate (D N )
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Actualitatea internațională Pentru timpul dumneavoastră liber

ATACUPd DECISIX E

1» ciuda tuturor acordurilor și 
a intervențiilor Pieței Comune, 
în Croația luptele au atins cote 
de neimaginat, războiul civil fi
ind în plina desfășurare.

Lansînd atacuri susținute cu 
obuze șt mortiere, forțele croate 
au reușit să ocupe patru garni
zoane ale aimatei federale, fă- 
cind prizonieri sute de soldați 
împreună cu ofițerii lor. Printre 
prizonierii forțe or se află și co
mandantul a ijunct al armatei 
iugoslave, care a fost capturat, 
împreună cu suita sa, și elicopte
rul care îl transporta. Autorită
țile croate au anunțat deja că a- 
cesta va fi tras la răspundere 
pentru crimă împotriva poporu
lui croat.

■Pusă în această situație dispe
rată, armata federală, după ce a 
refuzat ordinul de retragere în
< azărmi, dat de Stepe Mesic, pre- 
rerlintele în exercițiu al Prezidiu
lui Iugoslaviei a atacat decesiv, 
reușind să-și reocupe garnizoane
le pierdute. Insă alți 400 de sol-
< a*i federali cu ofițeri cu tot s au 
premiat trupelor croate, acestea 
iun urmă capturînd importante 
frme și tehnică de luptă. Dar a- 
i .-astă știre este dezmințită de 
..rmata federală—

TUȘII NU SE DEZMINTE

Proaspăt intrate tn rîndurile ța- i 
r or lumii. Lituania, Estonia și

HOROSCOP I
FECIOARA

<23 august — 21 septembrie) 
O zi favorabilă activităților iu 

caracter sedai.
BALANȚA

<22 septetnoriu —• 21 octombrie) 
Sentimentele vă umbresc, în 

buna măsură, rațiunea. Feriți-va 
sa luațj hotărîri bazindu-vă doar 1 
oe intuiț.e.

SCORPION
jjZ oilomlirie — 21 noiembrie)

Intr-o relație sentimentală, e 
bine sâ nu fiți excesiv de ti
mid (&). I

SAGFCAlOR 1
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Se recomandă multă prudenț 
în ceea ce întreprindeți astăzi. 

CAPRICORN 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Intîlnirea cu o rudă apropiată 

vă poate produce o surpriza plă- 
ută.

V IRSATOR 
'20 ianuarie — 18 februarie) 

Veți face o descoperire neaș 
teptală, care va contraria multa 
lume din anturajul dv.

PEȘTI
(10 februarie — 20 martie) 

be pare că astăzi vă sare țan- 
dă -a cu foarte mare ușurință. Se 
impune un mare efort de voință 
pentru ca rezultatele să nu fie 
.rfas'rofale.

tt'RHKJ
(21 martie — 20 aprilie) 

Auspiciile slnt favorabile, as
tăzi, soluț'rlor dc compromis.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Cu puțină șansă ți cu un pic 
rb; sprijin cric posibil un vrri’a- 
bil salt in cariera dv

GEMEM
• (22 mai — 21 iunie)

Vă aflați sub atracția uezirii
1> lă a nnni „săgetător".

RACI
(22 iunie — ?? iulie)

Stntcțl tentat'(ă) să vă Inert 
deți prea mult In aparențe.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Astăzi aveți șins.i de a iczolva 
nncle probleme m ii vechi.

Letunia și-au îndreptat toate spe
ranțele lor către americani. A- 
mericanii bătuseră îndelung to
bele cerind independența acesto
ra și promițînd ajutoaie însem
nate. Independența a venit, dar 
recunoașterea americanilor a ve
nit mult mai tîrziu.

A venit insă James Baker. A 
venit, a 4țp-.t primit ca un „Papă" 
și a adus și ceva ajutoare — 14
milioane de dolari pentru toate 
trei țările. In schimbul lor și-a 
permis să-și aroge dreptul de a 
controla dacă in aceste țări se 
respectă drepturile omului și va
lorile democrației.

Adică să știe și lituanienii șl 
letonienii și estonienii că au ieșit 
de sub cizma sovietică și au in
trat sub papucul lui tata Bush, 
care încă o dată nu se dezminte, 
Incercînd să dețină controlul pes
te tot.

••••«•••••••■••■••••■••■•••••■•••a

MICA P II B L I C n A T F
ANIVERSARI

CU UN SENTIMENT de înaltă prețuire și respect față de 
unchiul Roby Czibula, cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 ani, nepo
tul și finul Gabricl Cosmin Kanduth jr. la împlinirea vîrstei de 
14 ani și a lui, ii aduce un fierbinte omagiu, dorindu-i multă să
nătate, viață lungă și „La mulți ani !“. (2797)

OLGUȚF.I — „La mulți ani 1“ și să fii iubită — cu drag, prie
tenii. (2790)

VINZAlil
VlND perechi verighete, lănțișor aur. Telefon 42810, după ora 

16. (2798)
VlND televizor color marca „Normende", diagonala 66. Telefon 

43572, după ora 17. (2809)
VlND Dacia 1300, stare de funcționare. Informații, telefon 

43074, după ora 16. (2811)
VlND Dacia 1300, tamponată, cu piese schimb. Telefon 44292, 

orele 9—11. (2812)
VlND Dacia J31I1, an 1990, 65 000 km, diferite piese. Telefon 

41902. (2819)

.41 VERSE
PRIMESC in gazda, cadru familial, elevă — studenta liniștită. 

Telefon 41631. (2806)
CAUT apartament, 2 camere, zonă centrală, in Petroșani. Ofer 

recompensă (telefon 42166—42261). (2801)

SCHIMB DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, confort I. zona Stadion, cit casă colonie 

au garsonieră, exclus Aeroport. Strada Vișinilor, bloc 4, ap. 37, 
Gvamănit. (2799)

l'll ROI R1

PIERDUT cline lup negru-maro, ciobănesc german, dublu 
pinten in spate. Miliții Emincscu, 22, Petroșani. Bună recompensa. 
(2788)

PIERDUT legătură chei. Adresați atelier ceasornicărie, lingă 
cinematograf Vulcan. Telefon 70836. Aducătorului recompensă. 
(2796)

PIERDUT carne* handicapat pe numele CArnaru Dumitru, c- 
libcrat de Asociația Ilandicapaților Petroșani. 11 declar nul. (2813)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele .Tnchi Andrei, elibe
rată de EM Vulcan. O declar nulă. (2815)

DECES

Fiica, fiii, nurorile și nepoții anunță cu nemărginită durere in 
sufli I încetarea din viață a scumpei lor mamă, soacră și bunică 

BREBENEI IOANA
Imnormintaroa va avea loc azi, la ora 11,30, de la domiciliu, 

strada Aloca Fiorilor, bloc 3.
Amintirea ci va trăi veșnic iu sufletele noastre
Odilinească-sc în pace! (2802)

Colectivul sectorului aeraj de la E.M. I)ilja este alături de co
legul lor, inu. Brebenel Victor, in momentele grele pricinuite de 
moartea mamei sale.

Sincere condoleanțe (2810)

OMEMOR MII

SE ÎMPLINEȘTE un an de cilul iubi’nl nostru soț, tata, bunic 
)i socru

STOICA RENE
a plecat dintre u zi.

Va tămîne cișifu io mitnili noarire. Soția, fiicele, ginerii și 
nepoții. (2738)

AU TRECUT hi" mi de dud scumpa și neprețuita no.e.tră 
EUCIA '1OCACI

o trecut în ni ființă.
Amintirea ci va cămine veșnic in inima și ufhtrle n-iarirc. 

1 amilia. (2800)

„MINEXFOR S.A.“ (IPEGH)
vinde sau închiriază pi in licitație baracamentc, utilaj 

minier și de foraj, mijloace de transport auto, etc.
Lista cu mijloacele fixe și prețurile de strigare poate 

fi consultată la sediul MINEXI'OR S.A. DEVA, strada Mi
nerului nr. 2, telefon 956/22310 și la sediile brigăzilor A- 
In ud, Brad, Iscroni și Ziatna.

Insei ic. iile se fac piuă la data de 27 septembrie 1991. 
la sediul societății MINEXFOR S.A. DEVA.

Licitațiile \ or avea loc la datele: 30 septembrie 1991 
— MINEXI'OR S.A. DEVA; 2 octombrie 1991 — Brigada 
Iscroni; 1 octombrie 1991 — brigada Ziatna.

(

CURAJUL LUI SADDAM

In timpul războiului din Golf 
cu siguranță, stăpînirea de sine 
și tenacitatea lui Saddam Hussein 
a uimit toată lumea din mai 
multe puncte de vedere. Fie și 
faptul că a luptat singur împo
triva a 28 de state în frunte cu 
„tutucul lumii".

Numai că Saddam Iși baza cu
rajul pe ceva ce nu voia să spu
nă nimănui. Iar acel ceva era 
capacitatea Irakului de a produ
ce bombe nucleare. Experții ONU 
au descoperit însă și sursa cura
jului lui Saddam; Irakul putea 
produce anual 3 bombe nucleare 
de mare putere destructivă. Bi
neînțeles cu condiția ca uzinele 
sale să nu fie distruse. C-im însă 
nu au fost, se vede treaba că lui 
Saddatn îi mai trebuia puțin timp 
pentru a fi cu adevărat curajos.
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10,00 Actualități.,
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Fi]m artistic.

„Gorila" și corsicanii.
(Franța, 1989)

11,55 Super Channel.
12,35 Desene animate.
13.10 Ora de muzică. 
14,00 Actualități.
14.10 Virsta a treia.

Amintiri ale veteranilor de 
război.

11,40 Muzica pentru părinți. 
15,00 Tradiții. Ierburi de leac.
15.20 Avanpremiera.
15,30 Serial științific.

Revoluția vieții (I).

Societatea comercială 
PORTASE-COMEX SRL
anunță noul orar al magazinelor sale 5

LUNI—VINERI : 9—21 J

SIMBATA : 9—18 f

Spitalul orășenesc Petrila
organizează, în data de 25. 09. 1991, concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi:

— I șofer autosanitară

— 1 instalator sanitar

— 1 zugrav

— 1 asistent laborator

Condiții de încadrare conforme prevederilor HGR nr. 
307/1991.

Informații suplimentare la sediul unității. telefon i 
50350. |

JIUL-COMALIMENT S.R.L 
VULCAN

excursie la ISTANBUL, 5 zile, o cazare + dejun.
Informații, Vulcan, Victoriei 10, bloc IA, sc. B, ap. 6. 

Telefon 70387. (2808)

16,00 Cursuri de limbi străine. 
Limba franceză. Limba rU« 
să.

16.30 Agenda Festivalului enes- 
eian.

17,00 Știri.
17,05 Salut, prietenii
19,00 Confluențe.
19.30 Desene animate
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul econnmlo.
21,10 Telecinemateca. 

Dulapul zburător. 
(Franța, 1948).

23,00 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

2.t,30 Festivalul Internațional 
„George Enescu".

0,00 Recomandări din program.

Redacția ■' administrația : Petroșani, str N. BMcescu, nr. 2 Telefonie — secretariat : 41662, secții: 11663. 42164 
lipaiul: tipografia Petroșani, str N. Bâlcesui. nr, 2. Tel M 106.


