
Ieri dimineață, în Valea Jiului, s-a reluat activitatea pro
ductivă în subteran, la toate exploatările aparținînd EÎ.A.H.

(Știre de la dispeceratul RAH»)
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Prețui vieții
sta prețurilor maximale cu amănuntul, 

subvenționate de la buget
( U aplicabilitate de la 1 iulie 1991.
— zaluir — 32 h-j/kg
— ub i — 38 lei. 1
— unt — 25 lei pac In tul de 200 gr.
— piine alba (500 gr.) 9 1< i
( u aplicabilitate de la 9 septembrie 1991.
— carne de pui și de gaina, tara cap, pi< ioan și gi‘.: 

■. • = it I — 97 ki'kg; călit, u 11 a — 90 lei/kg
•— pie pt de pui cu os — 107 lei/kg
•— târne de porc fără slănină călit, a II a (fleica) — 

137 b'i'kg
— carne de porc cu slănină, călit, a 11-a (fleică, piept 

și r.i ,ol in ainesic,) — ] 05 ]ei/|,g
— aine .tec de came de porc pentru mîncăruri •— 74

HOROSCOP 
Cum poți să-ți afli 
steaua norocoasă ?
Foarte simplu 1 Cumpărind 

cartea „Ajuta ti destinul", ca
re e<te o bine documentată 
sinteză a tot ceea ce se știe 
pinii acum, sigur, despre as
trologie. Apărută la Editura 
„Roza violurilor", in traduce
rea impecabila a doamnei 
Ioana Mustață, această .carte 
se vrea un pre țios in lreptar 
pentru autoc unoaștere, oferind 
totodată repere pentru pros
pectarea viitorului propriu. Cu 
numai 75 de lei și cu puțină 
minte, oricine poate' să-și afle 
„soarta", apelind la chipșcuri- 
le noastre. Fără intîrzierc in
să, deoarece stocul cte limi
tat I

§ Sa vorbim despre

A MANIPULA - MANIPULARE
Iu noua noastră viață politică, posibilă ca urinare a evenimen

telor din decembrie '89 (despre care încă nu se știe cit la sută 
!a fost revoluție și cit lovitură de stat) un cuvint a făcut carieră : 

manipulare. Folosit atit de puterea actuală, cit și de opoziție, 
ori de cite ori gruparea in cauză socotea că „se impunie".

Dar să o luăm mciodic. Acțiunea denumită p'rin cuvinlul ma
nipulare presupune obligatoriu două elemente: partea care manipu
lează și partea manipulată. Manipularea este un mod (mai mult 
sau mai puțin) subtil de a obține ceva, in directul interes a] ce
lui care o face, folosindu-se in acest scop de altcineva, respectiv, 
cel manipulat. Acel „ceva" este in mod obligatoriu un avantaj : 
de natură politică, morală, socială, ele. In limbaj popular. se 
exprimă printr-o combinație intre „a trage spuza pe turla lui" și 
„a scoate castanele din foc cu mina altuia".

Cel care manipulează trebuie să posede o anumită cantitate 
Ide șiretenie și abilitate, folosite în măsură de complexitatea in

telectuală a celui manipulat. Acțiunea poate fi promovată direct 
sau (și) prin intermediari, partea de cîștig scade Proporțional cu 
numărul de verigi existente între manipulanl și manipulat. De 
multe ori se întimplă ca manipulatul să nu cîșligc nimic, ba chiar 
să piardă lotul, ciștigul prințului fiind realizat prin compromite
rea celui de-al doilea.

Manipularea nu face parte din arsenalul democrației. De a- 
ceca, acțiunea in sine, cit și cei care apelează Ia ea, sini blamați 
de exponenții democrației reale (dar și deghizate). Fiind, prin de
finiție, o manevră obscură, e de la sine înțeles că ea se produce, 
pe cit posibil, pe ascuns. De recunoscut, nici vorbă. Cel care ma
nipulează e clar că nu are nici un interes să se afle. La fel și 
cel manipulat. Și poale, nu în ultimti| rind, doar ca să nu se 
faca de ris că a „căzut de fraier", cum se spune.

Manipularea este o acțiune la fel de condamnabilă, dacă nu 
chiar mai mult, decît mistificarea, demagogia, furtul, corupția 
ș.a.m.d. Cel mai regretabil este insă faptul că, in România, (de 
ieri, de azi, speram că nu și în cea de miine) există o masă u ■ 
manevrabilă, o masă de manipulat. I’e care, cei care văd in mur 
re doar un ciolan de ros, nu ezită să o folosească.

Paul NICI l.l. 'Ne rezervăm dreptul 
în funcție de evoluția eveni
mentelor, să va informăm s.~ 
supra situației dramatice 
creată în țară săptămîiu 
trecută.

- ..ante ele \ it.i, calitatea a 11 a (fleică, greab în, piept 
și ■ '>!) — 138 lci/kg

— amrslt . carne vita pentru mincăruri — 82 lei/kg
— parizer din carne porc și vita — 140 lei/kg
■— salam de vara — 235 lei/kg
— lac imuri de pui pentru mincăruri •— 10 lei/kg
( U aplicabilitate d( la 2b septembrie 1991
— carne de pui și găină» eu cap și picioare : călit. I 

—- 9(1 lci/kg; călit, a Il-a — 85 lei/kg
— carne de rață; călit. I — 100 lci/kg ; călit, a II a 

— 95 1. i kg
— pipote și inimi de pui — 97 lei/kg.

Vofii avea căldură?

„Vom fi din nou ce-am fost...“

In iiim.i mn.diiliii no.tril cri
tic, in urma unor petale sesi
zări ale lor ai.o ilor din cartierul 
Petroșani Nord privind "lip1 a a- 
l'ei calde menajere la o .orie *le 
blocuri, informam următoarele; 
punctul harnic P! B se află încă 
in rcpaiațic, dar nu la instalați
ile interioare, ci la maeistrala de 
adiirț.nne a agentului termic. O 
dată cu începerea livrai ii de la 
uzina rlin (’aroșeni a apei calde. 
S-a constatat că la condur tete de 
aduițiune existau uiljde spargeri 

c.urc duceau la piei i lei e. i de a- 
g< nt tei mic. Intrării această de
fecțiune nu permitea o lumțio- 
nar:' corecta a punctului termic, 
s-a procedat la su.penîliK i li
vrării r|e apa cabla p< litru bloc u
rile racordate la a< < .1 punct 
t Trnic și la rcpaiare.i conduite
lor, situație caic va fi i. ,'olvală, 
patricii aprecierilor conducerii 
secției rle specialitate a IIAGl'l. 
Petroșani, iii cel mai scurt timp, 
«lupa ian lotul va intra In nor
mal. Să speram I (G.U.)

Inc onlest.it>, 1, saplămîna rare 
a tieiuț a fost a Televiziunii. 
Milioane de telespectatori au 
așteptat, țintuiți in fața mici
lor c< ram, să vada c e este, ce 
poate li, încotro ne îndreptam. 
Am așteptai cu speranța sa ni 
se dovedească, măcar in ci istil 
al Xll-lea, că acest cel mai 
dirc ' I mi jloc de informare în 
m.lsa i -i face daloi ia cinstit și 
imparțial. Ce ni s-a dovedit ? 
( a in momente de ciaz.'i, Te

rn ne invați im ce ti ,-t mc ..a 
X' m ,i -a slim !

Ș- dința '. di li ia I 11 I). pul al i-
ln| con -ac r i anal zării i •

It viziunea, d p arte de a ililii 1 (1.
bii r tiv inform; iția, devin-; <
manile de iidoi uii ea billniluliii
cu zimliai cțtil, inși i mnon 1 ni dc
propagandă strașnic paziț al
puterii.

( uni a fost posibil ca noi.
<a romani, iii România, sa pil.
tem ved- a ce se petrece in
București, tu rlirecl, nmn n
prin satelit, d o la telex iziuni
s' rame '' ()ai i .1; est.' CVCIII-
mente nu int' ■i. iii ț.ii i ' ( i

x ilații Mini tei ului de Inter, 
ne din zilele „puciului" a fost 
difuzata ,,cx i.siinli grai" pentru 
ea, ne spune n-porterul „e ea 
ce s-a taiat ei.i ne .eînnifii a- 
tiv". Cine, in numele cui, a 
judec it și a bolul it a .llel ?

In timp ce in Bucur: .li o. 
raii lupte de stradă, curgea 
singe și se. di -1 rug, ut Imnuri 
adunate din sudoare i noa-.l.a, 
a tuturor, noua ni se oferea pe 
po ! muzica „de linisnre", m-’cl 
de lolbal, lume „de clini era 
înmiea fată", pentru ca a[ i, a 
ni se citească, de pe fițuii ., 
<11fei iIc 'e siuni mai mult ni 
mai puțin oficiale al. <l< sfa- 
șurarii c\, nimontolo Cele do
liu zih cai m -au lăellț. de 
> I ui lumii, aralmd'l-nc i a un 
stal de sălbătici, ne 11\ ci 11a_ 
I o I, au lost 11 zum ile de T\ R 
la doar c '1 mult I» ei ore de 
inim un I Im.de. In rest, totul 
a I I pi o| ia ■ mclă și dezin Ier
ni o,, i iz.it i și supei x iz.itâ 
pin i ,n , e ni.ii mici amănunte.

Si, pi i > 1, il ni. ac <■ ist a a conx e- 
ne atit d< mult -ou lucel n a. 

ceslei in-lituții, incit a pus l i 
punct și un-idt seeiidiiu. A 
lo .t lasa'.a .a voi beasca Uo.n.i 
Cernea, a cărei atitudine con
secvent antipi ezidi ntiala este 
cunoscuta. Astl-'l, se mima slu
jirea libertății depline de ex. 
pic ie. Apoi, imediat, a mec. 
put con'..-.iatacul. Alocuțiuni i 
acest i i a fost Caracteriza i 
drept ia-tigatoare la violență 
,și incendiari și, bineînțeles, 
„side do persoane au telelon.it, 
c\priiiuncfu-și indi nurcii", ele, 
cte Drept urm ire, sC ia liola- 
iirca ,,de nc’.ib.i'.Ul" ca nicioda
tă, p" x iilor, a omenea de-l.i- 
l at.il s î nu mai fie admise. C 
ne o.iînnâ a '.a, deril icvenirei 
ia < onzm a l a este așa, ne-o 
doved' le programul din zilele 
mmalouiei tnd pe fondul ini.e'i- 
nu Iii care diferite pcison.Ui
tați Iu.ei atitudine pi in decla- 
lații, fața de evenimente, voi- 
biiul românește, coloana sono
ra era alcatuila ele vocea ie- 
daclortilui caic „traduci i“, din 
româna m rom. nâ. Ci 1 i noi, 
l.i mmemsi 1

Sici.in ( IMI’OI

onlest.it
Im.de
telelon.it
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PRIMĂRIA
PETRIL A

«PREOCUPĂRI
■NECAZURI 
PERSPECTIVE

• La 1 octombrie 1991 se vor elibera adeverințe dc proprietate 
■ re țin loc de titlul de proprietate.

. :.;e

RAGCL si
In viitorul aprop d la Petrila va lua ființă un IDMS și o 

PECO.
Se va dubla capacitatea de apă la Stația Iala cu

patrimoniul Agricultura
încă 150

Ștrandul, un obiectiv presant, lăsat In paragină își așteaptă...•
dnuL
• Se va extinde secția de pline oină la capacitatea 

i. /zi.

icre,

• ____ ,____
mare și gimnaziale; un liceu Industrial; un spital cu 208 locuri; 

. cămin de bătrlni. 6 dispensare; o creșă cu program prelungit;
lă cămine culturale șl două casc de cultură.
• I

te In blocuri.
• întreprinzători particulari — 72 |
• Cinci societăți comerciale ;
• Douăsprezece asociații famil de.
• 1400 mc lemn de foc și 800 mc lemn construcții — aprobați 
•-ij acest an.
• Încă un sector fierbinte — agricultura.
•

de 15 000

C ine*mpar(e,
Sărac din punct de vedere al 

dotării tehnice care Impietează 
■asupra bunei desfășurări a acti-

parte-și face
vității. La împărțirea neloială 
cu Petroșaniul — s-a aplicat le
gea „cine-mparte, parte-și face".

• S-a refăcut fondul moral al 
țăranilor intrind în drepturile 
lor depline. Jiețcnii și cimpenii 
sporesc numărul șcptelului.

Puterea economică a orașului este dată de 4 explotări nu- 
o preparație, o secție de mobila; o secție de pline.
Suprafața totală a orașului este dc... 31 800 ha. 
Lungimea străzilor 17 km.
Lungimea rețelelor de apă 500 km 
Lungimea canalizărilor este de 40 km.
Funcționează în teritoriu: 7 grădinițe = 821 locuri; 6 școli

C anal
O comandă pentru un proiect 

de inventariere și refacere a ca
nalizării generale a orașului a 
fost lansată din 1990. Cugetul nu 
permite o astfel de lucrare. Blo-

i z
curi 
avea

a r e a
Inundate de 10 ani nu vor 
o altă soartă nici in 1991.

Proiecte, intenții, toate ca- 
viețiinalizate spre refacerea 

demne șl decente a populației.

• Nume care se impun; Cio 
Ilobean Ionel, Ion Magher, Popa 
Jloban Ion; Ion Răduca, Dumi
tru Herțeg; Ion Basarabă, Nico- 
lac Trăilă; Nicolae Stanei, Ilie 
Răduca, Gheorghe Marhan, Nico
lae Bunea, Dumitru Grecea, Ion 
Preian, Marcu Boantă, Mărcii 
Popescu.

☆
Căldura... Primăriei

• Lucruri de pregătire urgente 
și urgentate.

• Edilul de drept al orașului, 
R.AGCL-ul este controlat do pri
mărie.

• 80 la sută din centralele ter
mice sint pregătite pentru 
preîntîmpina frigul iernii.

a

• PĂȘUNI. Numărul pășuni
lor alpine se ridică la 20. Trei 
dintre ele au fost curățate totul 
cu ajutorul sătenilor, 
fertilizarea tuturor în 
toamnă. Crescătorii de
au pășuni, dar taxele sînt mari.

Urmează 
această 

animaleNu exlstfl centru de
Fertilizarea zonei Voivodu 
va face In această toamnă 
Alcgirrilr locale bat la uș 
Bugetul anului 1991 —

••ore ar rvs»l 
i in zt'-ia Tudot

s;i

)Cu spiu e secretarul

v ice primarul

TI

se adună li

relativ 
nimic

de 
scurt 

bă tind

Jurist,
Mina 

nu 
crede

născut 
Cu 

Banca 
Pe- 

problemele

sing.,

i , ionii sil, 
gi-liei <i I i.'.ll 
pi obb lua".

I OM A 
născut la 
dreaptă a 
semnează,
în popularizarea legilor și se bi- 
zuie pe sprijinul tuturor cetățe
nilor de bună credință.

VARGATU —
30 ai.i.i;n-.t 19.31.
primarului, care 
fără cercetare.

I .pc< ‘..l'.S-.l 1 
nv n’inere.i 

rea 
est.

Construcții
• CONI’ET P< trnșar i, 

î lucrări dc construcții, 
il pe loc. Blocul 70, cu 

a de predare 1991. ca șl 
pe strada Minei, ca truc'uri

• pute, l i așteaptă finalizarea...

. . t.î și un ștrand
l’Ui ala. ion Arin iar AC M?>I

• i'ia firme ce pot umple cu 
< i patrulea b.izin dc Înot din 
i Copiii și a lalții așteaptă 

ohi’lul, ar ni'i ura clin fir- 
au mii trebuie s. o... -dl'

1 IU UI -I
in Vritoi.u i-tițu

milioane pentru dotări, mo- 
iniîări. Ir.•reținere.

Problemele oamenilor sint 
noastre. Cu fiecare zi, ele

☆
DISPENSAR VETERINAR. 

I’ersonal calificat care veghează 
la sănătatea animalelor. Medica
mente scumpe, dar în cantități 
suficiente.

• l’n spital modern > 
« Io? ilor. fi ,

■| I. pună dc medici
■ p'.rvmal

. r. pe in is

ION Bl VT'.A. (>m al locului, cu inițiativă 
nudul locuitorilor este la „al treilea primar".

• ( irca financiară orășenească
Condu'erca activității administrative este 

lima Aiulrone. ' .
prctarca și Incadinrca în legalitate a tuturor activităților econo
mic de ii societăți comerciale, asociații familiale și privatizați, 

început d: activitate trebuie înregistrat prin acest organism, 
eliberează și autoriz'ază întreaga inițiativă dc pc raza orașu-

Încredințată d-nei 
Imnrcuni» cu inJpeStorii teritoriali urmărește ies-

„Dacă starea lucrurilor a per
petuat pe o perioadă de 50 
tini, într-un timp 
nu se poate face 
din palme".

IONEL NEC.OI, 
la G august 1949 — I’etrila. 
delegație, detașat de la 
Română pentru dezvoltare 
troșani. Implicat In 
stringente ale orașului; colabora
re cu toate unitățile din terito
riu, supărat ca timpul trece și 
problemele nu se rezolvă.

☆
• Un magazin agricol pentru 

săteni. Crescătorilor de animală 
li se asigură tărîțe și făină fura
je lu. Lipsește totuși un magazin 
Je 
pc

desfacere a acestor produse 
teritoriu.

Oco’ul silvic
• Ocolul silvic I’etrila. Unita- 

independentă care pune 
1400

te
dispoziția cetățenilor 
lemn dc foc și 800 mc lemn pen
tru construcții, în ace ,t an.

Comerț»

la 
mc

■ Unități i comerciale li s-au 
asiguial tirme particulare cu 
specific dc AP. în proporție de 
80 la sută. Alte servicii; coroane 
flori, timchigcrie, fierărie, sifo- 
nărie, coafură. Toate cu respec
tarea Legilor 51 și 31.

Cui vă adresați la Primărie ?
1. Administrația locală: Lenicuța Ardelean; 2 Coordonarea 

activității economice: ec. Maria Moș; 3. Birou urbanism, amena
jarea teritoriului: lng. Ludovik Kopriia; 4. Apărarea civilă: Mihai 
Birlinț; 5. Administrativ gospodăresc: Ileana lancu.

Ce vrea să întreprindă primarul ?
• Tei inoficai ea orașului și introducerea gazului metan la bu

cătării. • O curățenie exemplară a orașului. • Dmm dc centură 
— Maleia — l.onca — Jicț. • Pod pentru cartierul „pod Fabrică".
• ’l’oți locuitorii să aibă apartamente confortabile. • O piață In
clușii șl modernă. • O poliție puternică și un sprijin al cetățenilor.
• Terenuri dc joacă pentru copii, ștrand, parcuri, străzi asfaltate, 
marcaje de trecere, regularizarea albiei Jiețului. Comerț civilizat, 
pline proaspătă, țărani înstăriți, oameni așezați. Școli model. Și 
sănătate tuturor I
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„MITA" sponsorizează, „JiUL“
JIUL — METALURGISTUL SLATIJM 3—0 (2—0) • Specta

tori, circa 15C0. Plătitori 851 • Șuturi pe poartă 18—9 • Gornere 
5—2 • Cartonașe galbene: Radu și Enaru • Arbitri: Aurel Crama 
(Bistrița), Mihai Buciumcanu (Tirgoviște), Emilian Oțelea (Bra
șov) • Meciul a fost transmis de Radio Craiova • Cristea a făcut 
cel mai bun joc al său de plnă acum • Dodu — In creștere de 
formă • Albecnu (oaspeți, nr. 9). produs al Universității Craiova 
este dm Valea Jiului. Partida a fost de bună factură tehnică.

JIUL : Ghițan — Benon? Popescu, Călugărița, Cristea, Dodu, 
Stunciuc, Militaru (min. 53, Stoica), Cristcscu, Radu (min. 73, 
Cioabă), Popoviciu, Răducu.

Două au fost elementele forte 
ale victoriei' o apărare cu Cris
tea — căp. in și libero, greu de 
trecut — și o angajare in corpo- 
re a jucătorilor. In chiar primul 
minut. Jiul a Înscris fulgerător, 
la primul atac din corner. A 
centrat excelent Militaru, iar 
Răducu a trimis cu capul, puter
nic, In poartă, 1—0. Așadar, Boc
șa a fost uitată și gazdele au 
controlat mijlocul terenului, un
de Radu a avut dese reușite de 
slalom, Militaru s-a lansat me
reu In față. Stânele a deposedat 
permanent, iar Cristcscu a cărat 

spre careu mingi pentru Popovi
ciu și Răducu, autor al două go
luri. Din spate, Benonc Popcscu, 
dar mai ales Dodu, au v^r.it la 
învăluiri crclnd destule faze 
periculoase, rezolvate .in extre-

Divizia B, seria a If-a

mis" de oaspeți, care au avut in 
Din și Marincscu doi stilpi me
reu in mișcare. După o domina
re cvasitotală, cu ocazii ale lui 
Radu. Militaru, Popoviciu și cu 
un corner periculos al oaspeților. 
Jiul a creat faza cea mai opera
tivă a jocului, fără ca adversa
rul să poată interveni, mărin- 
du-și avantajul. A recuperat Cris
tea, a fost lansat Militaru, pas 
spre Benone Popcscu, simulare 
Răducu, schimbare spre Popovi
ciu și acesta cu capul a tnscri-.

plusează!
ul doilea gol al reprizei. Oaspe
ții au avut singura ocazie de gol 
In min. 43, cînd Ghițan n-a ie
șit, dar Cristea a salvat situația.

In pauză, copiii au schimbat 
tabela da marcaj la 3—0. Ostili
tățile au început în această a 
doua parte, cu o ocazie a lui Al- 
beanu (min. 48), rezolvată de 
Dodu și cu un reflex al lui Ghi
țan (min. 50), continuate cu două 
atacuri în trombă ale lui Cris- 
tescu și Răducu, min. 53 și 56. 
A urmat apoi o pătrundere pe 
dreapta a lui Răducu. cu piruete 
în careul mare. A faultat Asaf- 
tei și lovitura de pedeapsă a 
fost transformată in gol de Do
du: 3—0, min. 59. Gazdele au 
forțat majorarea scorului. dar 
Radu, Stoica, Răducu și Popovi- 
ciu au ratat. Ghițan a creat e- 
moții în min. 76. dar Călugărița 
a scos, poate, golul de onoare. 
In ultimele 10 minute, „Joc fier
binte" cu punctul de „fierbere" 
In min. 81, cînd Cristea a șutat 
puternic, de la 30 m, mingea a 
îndoit mîinile portarului, iar a- 
cesta a mai avut timp să o prin
dă pe linia porții. Ghițan și-a 
răscumpărat nesincronizările in 
min. 81. stoplndu-l pe Albcanu.

Fotbal, divizia A
• Universitatea Craiova — 

Dinamo București 1—3. Oaspeții 
au deschis scorul In min. 18, prin 
Gerstenmajcr, mărindu-și avan
tajul in min. 53 și 62 prin C. 
Pană și D. Munteanu. Neagoe a 
redus din handicap în min. 81.
• Rapid — ASA Elcctromureș 
0—1. Singurul gol al partidei a 
fost înscris In min. 9 de Costan.
• EC Brașov — Oțelul 0—2. Gă- 
lățenii au punctat prin Tunase, 
min. 23 și Bcdreagă, min. 88.
• Gloria Bistrița — Progresul 
Brăila 4—2. Gazdele au marcat 
prin Șuvagău (min. 13. din 11 ni), 
Dinu Moldovan, min. 47, Viorel 
Moldovan, min. 56, Stanca, min 
61, iar oaspeții au înscris prin 
Drăgol, min. 17 șl Radu Viorel. 
min. G9. • FC Argeș — Electro- 
putere 1—1. Craiovenii au mar

cat prin Dudan min. 55, argeșe
nii au egalat prin Floricel. mm. 
61. • „Poli- — Corvinul l—0. 
Baban a înscris golul victoriei în 
min. 56. • FC Farul — Petrolul 
1—2. Victoria oaspeților a lost 
obținută prin punctele înscrise 
de Costel Lazăr, min. 47 și Ma
tei, min. 62. gazdele au marcat 
in jriin. 88, prin Safta. • FC In
ter — Sportul 2—3. Majearu, min. 
10 și Vâsli, min 62 sînt autor.i 
golurilor echipei din Sibiu, iar 
Coraș, min. 11 și 65, și Tvașm. 
min. 90, protagoniștii celor trei 
goluri ale învingătorilor • Stea
ua — FC Bacău, 4—1. l’andllru, 
min. 18, Iile Stan. min. 31, M. 
Popa, min. 51 ți 78 au punctat 
pentru învingători, iar Trîmbițaș, 
min. 57, pentru învinși.

REZULTATE TEHNICE: Jiul Petroșani — Metalurgistul Sla
tina 3—0; ASTRA Arad — Metalul Bocșa 1—0; Chimia Km. Vil- 
cea — Gaz Metan Mediaș 3—0; CSM Reșița — UM Timișoara 7—0; 
EC CER Timișoara — FC Bihor 1—1, EC Drobeta Turnu Severul 
— Jiul IEL1E Craiova 3—0; Unirea Alba lulia — Gloria Reșița
i—l; Metalurgistul Cugir — UT Arad 0—(); IPA Sibiui - ARIS
irad 4—0.

CLASAMLST
1 Unu ca Alba lulia 6 u 0 1 15— 7 10
2 UT Arad 6 3 2 1 U— 3 8
3. Chimia Km. Vilcea 6 3 2 1 9— 5 8
4 JIUL PETROȘANI 6 3 1 2 11— 6 7
5. C5M Reșița 6 3 1 2 12— 4 7
6. FC Drobeta Tr. S-. '■. 6 3 1 2 10— 6 7
7 Glona Reșița 6 2 2 2 11 — 10 6
8 AS I BA Arad G 2 2 8— 9 6
9 FC CER Timișoara G 1 4 1 3— 4 6

10. Metalurgistul Cugir 6 2 2 2 5— 8 6
11. 1PA Sibiu 6 2 1 3 9— 7 5
12. Metalurgistul Si dina 6 2 1 3 7— 8 5
13. Metalul Bocșa G ■» 1 3 5— 9 5
11. Gaz Metan M. iia-, G 2 1 3 9—11 5
13. UM Timi oui a 6 2 1 3 6— 15 5
16 Jmi IEI.IE Ci.Z.vi 6 1 2 3 5— 9
17. ARIS Ara 1 6 2 0 4 5—1.3 1
ti. rc Bih;r; £ 1 3 5— 9 3

’) Echipă penalizată cu un plinei.

ETAPA VIITOARE (5 ociombrit) : .1 ui IEI.IE Craiova — CSM 
Reșița. EC Bihor — EC Drobeta fui nu Sive.in, Gloria Reșița — 
EC CER Timimara; Metalul Bocșa — Gaz Metan Mediaș; Mola

ri . .tul Slatina — ASTRA Arad; UM Timișoara — Jiul Petro- 
a. ARIS Arad — Metalurgistul Cugir, UT Arad — Unirea Alba 

'iii.i. IP/l Sibiu — Chimia Hm. Vilcea.

N E W S
* Bieți a fost transferat In 

Israel penii u suma de 8000 de 
dolari. Întreaga sumă va fi fo
losită pentru echipament spor, 
tiv — mingi, treninguri, tricouri, 
ghete. * Crjiu — intre Jiul și . 
Oțelul Galați După „negocieri” 
caic n-au dus la nici un rezul
tat, se pare că „neaslimpăralul” 
Jucător sv va Întoarce la echipă. 
Deocamdată, mai este încă sus
pendai * Ieri a plecat la Bucu. 
iești președintele clubului, pen
tru lămurirea situației lui Hcnze), 
care se pregătește cil echipa. 
Formalitățile de transfer sint 
îngreunate de o anume birocra
ție. Sperăm să fie de scuiUi du
rată. + Petre Diâgoesi u, rnaes. 
tiu al sportului, iși face simțită 
din nou prezența iu Hiena inter
naționala. De cui ind a luat contact 
cu firma „MITA" — Danemar
ca — caie a și sponsorizat echi
pa Jiul cu... prunele 10 mingi 
de fotbal. Unne.iz.ii și alte con. 
Hurte, deocamdată toate pentru
echipament sportiv și, cine știe, 
piuă la urma și cu ceva...
străini Deci, piuă și singurul 
sponsor este un „străin '. Pe cind 
o replica... romaneasca 7 Sau 
n.avem r plică 7

CI ASAMENT
1. Dinamo București
2. Petrolul Ploiești

6
6

4
5

2
0

0
1

19— 3
11— •)

10
10

3. Steaua București 6 4 1 1 11— 4 n
4. „Poli" Tunișoara 6 4 0 2 11— 7 8
5. Electroputcre Craiova 6 2 3 1 6- 4 7
6. Oțelul Galați 6 3 1 2 5— 6 7
7. Rapid București 6 3 0 3 6— 6 6
8. Universitatea Craiova 6 2 2 2 3— 4 6
9. FC Bacău 6 2 2 2 5—10 6

10. FC Argeș 6 1 3 2 0— 6 5
11. Gloria Bistrița 6 2 1 3 10—10 6
12. FC Brașov 6 2 1 3 8—10 5
13. ASA Elcctromureș Tg Mmeș 6 2 l 3 5—10 5
14. Corvinul Hunedoara 6 2 0 4 9—11 4
15. Progresul Brăila 6 l 2 3 5— ') 4
16. FC Inter 6 1 2 3 9—14 4
17. Sportul studențesc 6 1 2 3 7— 1J 4
18. Farul Constanța 6 1 1 4 2— 5 3

ETAPA VIITOARE (6 octombrie) : FC Bacău — FC Ar. eș 1 
Dinamo — Steaua; Corvinul — Universitatea Craiova; ASA Elec- i 
tromureș — Progresul Brăila; Oțelul Galați — Rapid București ! I 
Electroputcre Craiova — FC Brașov; Sportul studențesc — Farul I
Constanța; Petrolul Ploiești — „Poli" Timișoara; Inter Sibiu — ț 
Gloria Bistrița. ,

FOTBAL, divizia B, seria I și a U -a
REZULTATE TEHNICE . Meiului Bu< un .u Olimpia 'im. 

Sărat 3—0; Petrolul lancu — CS Tirgoviște 1 0, Flacara ’ ni
— Portul Constanța 1—0; Unirea Focșani — S: aia Mizil -țj; 
Gloria Buzău — Autobuzul București 0—1; |h<>gn 1 ul lJii. i.rești
— FC Olt 90 1—0; C îlatis Mangalia — FEPA 71 Bul.id 1 EG ,
Caracal — Unirea Slobozia I—(); Gloria CI R Ga',.iți - Spui: il 30 i 
Decembrie 1—0.

RE/.l LTATE TEHNICE Trai toiul Brașov — CI R Cluj j—2; ,
METllOM Brașov — Olimpia Satu M ire 2—0; Aiipile Vi. t. B icăn
— Eleetioinureș Tg. Mureș 4—0; Ceahlăul P. Neamț — Chimica |
Tirnăvcni 2—0, CSM Ilorzeșli — Poli Iași (J—0 ; FC Maramureș — <
Minerul Cavnic 2—4); „U” Cluj — Relon Siivmcșli 6—0; Armă- t
tura Zalău — IC IM Brașov 5—1; Eorcsta Fălticeni — CSM Su- i
cCciva 1—1. I

RUGBY Cupa
CSU ȘTIINȚA PETROȘANI - CSM SIBIU 

18—6 (12—6). Pe scuit. Miri. 10 După o tușa in 
favoare i CSM ului, Balonul aj inge la uvertura 
Manca, care vrei* să degajeze, dar omologul său 
din echipa Știința, Ivănuș, blochează, tot el 
urmărește, prelungește balonul printr-un „pro
cedeu fotbalistic", sulicient ca Pancu, venit din 
spate, să culce balonul In terenul de țintă: 4—0. 
Transformă Ivănuș și 6—0. După trei lovituri de 
pedeapsa, în favoarea sibiemlor, jucate la mină, 
m min 2» Manea Încearcă și reușește redur c- 
r«i diferenței: 6—3. Tușă foarte lungă, peMe 
50 m, realizată de N'cagu și, prin ezitarea ari
pa Elorea, din min. 28. este ciștigată tot de CSM, 

Roșu egalează dintr-o lovitură de picior că- 
’ it .. 6—6. Urmează citeva inexactități de ar- 
1 i i|, ieșind In evidență ce-a din min. 32, cînd 

a prinsă de Bolea (ri.i prețul accidentării).
; <nui trece aproape prin toate mîinile și jocul 

•prește printr-un „imaginar" Înainte. Supe 
naica echipei Știința -șste concretizată Iu 

mm 36 <lnd Mcdrngoniu nu m'il poate fi oprit 
i< < it prinlr O obstrucție și loviinra de p< .Icap-a

României
de la 13 m ești Jucată tot la mină, cu pachetul 
de înaintași și Soare înscrie o încercare pe care 
o transformă Ivănuș, 12—6. Min. 71, după două 
grămezi, ultima in 22-ul CSM-ului, balonul de 
la Mânu (un debutant in echipa Știința) este 
transmis la Medragoniu, care fentează și fixează 
întreaga echipă a CSM ului, Înscriind la centru, 
16—6. Transformă același Ivănuș, 18—6.

ECHIPA : Soare, Suiogan, C'octrcă, Drtimca, 
Bolea, Trântă, Sușinsclii, R.-ițiti, Mânu, Ivănuș, 
Me Iragoniu, Pancu, Floria, Muia m. Au mai 
Jucat: P ilanuiriu. Gh. Clan Im și A Gliiur.i (alt 
di butaal).

Padinii rcflliMfi) itv 

lh>r>l VfAM'|U

Cupele europene
Astăzi, echipele Steaua Bucu

rești și Anarlhosis 1’amagu la se 
Inlilnesc in meci retur ul Cupei 
UEFA, primul din cele patru 
susținute de echipele romanești 
in cupele europene. Partida se 
desfășoară de la Ora 19 pe sta
dionul din Ghencca. In tur, c- 
chipa noastră a Învins cu 2—1. 
Mîine, celelalte trei reprezen. 
tanle, vor fi la startul calificări
lor pentru turul doi, aparindu.și 
șansele în fața unor posibile 
surprize, deși două dintre ele sînt 
cotate ca poiibUe „acreditate’ In 
etapa superioara Dacă FC Bacău 
(ace doar figuiațle (în tur, 0—G 
cu Wcrder Brernen), celelalte 
două unit pretenții Îndreptățite. 
(Jmvci italea Craiova joacă 
in deplasare la Limasol (în tur 
2 ()), im Dinamo acasă de la ,
ora 1 1,80 țmeci televizat) pe
l.idionu) din Șoseaua Ștefan cel 

Mare, pnh rnim echipă Spori mg 
lin Un 1—0), ce.i cure, în etapa 
iK’iinii. a reușit av.T.n un 0 0

i el» I»r ■ 11 ii 1 << a.

VOLEi
ELECTROMUREȘ TG. MU- ■ 

REȘ — VIITORUL RAG( 1. PE- '. 
TROȘANl 3—0 (la—9, 15—8,
lă—6). A început campionatul di
viziei B la tineret. Viitoiul s-a 
deplasat la Tg. Mureș in prima 
etapă, unde a fost întrec ti ă cu 
3—0 de formația locala, fostă di
vizionară A. Cu un lot r< atins, 
prin plecarea Simonci Filichc și 
cu două jiu.tloarc noi in forma
ție, Viitorul a acuzat șocul nco- 
înogenizării, date liind condițiile 
precare de pregătire. Gazdele au 
condus în permanență și prunul 
set a fost mai echilibrat, iar tî- 
năra formație a trebuit să cede
ze la 9. Următoarele seturi, nu 
mi adus revirimentul așteptat și 
gazdele și-au impus Jocul în a- 
tac, ptinclînd decisiv peste și 
pe lingă blocajul, care s-a făcut 
iii timiditate șl tnltrziere.

Victoria gazdelor este meritata, 
și echipa noastră cc promitea a- 
ilt de mult anul trecut se zbată ; 
in greutăți de ordin organizata^ 
ric (ncnvlnd sală dc antrena- < 
ment), fiind obligată să Joace șij 
■ i.'ipn iii ni,doare tot în d'-plasărefl
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Actualitatea internațională
BUȘII REDUCE ARMELE 

NUCLEARE

Președintele american George 
Bush'a făcut publică intenția 
administrației sale de a proceda 
la o reducere importantă a arse
nalelor nucleare, in special a 
armelor cu rază scurtă de acțiu
ne. Intenția americană în acest 
sens are un caracter unilateral, 
dar președintele american și-a 
exprimat speranța că și partea 
sovietică va proceda la fel. Tot
odată, potrivit unei declarații a 
ministrului apărării al S.U.A., 
Dick Channey, SUA va proceda 
la reducerea arsenalelor sale 
nucleare, dar va asigura o accen
tuare a programului de înarma
re în spațiul cosmic, în cadrul 
inițiativei de apărare strategică, 
program cunoscut sub denumi
rea de „războiul stelelor".

CORBACIOV SALUTA IDEEA 
LUI BUȘII

Anunțarea reducerii armelor 
nucleare de către președintele 
american a fost salutată cu sa
tisfacție de președintele Mihail 
Gorbaciov, care la rîndul său s-a 
arătat dispus să procedeze la o 
măsură similară, respectînd vo
lumul procentual de reducere a 
arsenalelor nucleare sovietice. 
De asemenea, partea sovietică, la 
sugestia americană s-a arătat in
teresată în organizarea unei con
ferințe internaționale asupra ar
mamentelor nucleare la care să 
participe toate țările posesoare 
de asemenea armament.

li I A
UZ septembrie — 21 octombrie)

O ușoară indispoziție matina
lă, prea lesne observată, dă cu
raj unui adversar, normal cu
minte, să-și arate colții.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Tensiunea nervoasă atinge co
te înalte, din cauza deciziilor 
contradictorii ale unui șef capri
cios

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

O muzică ireală vă inundă din 
toate părțile, amcțindu.vâ și 
iă<indu-va vulncrabil(ă) tuturor 
»* pitelor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Dacă înlilniți o persoană care 
rosie?le, la două vorbe, o promi.

ACORD INTRE CONDUCERE
ȘI OPOZIȚIE

In Tadjikistan, una din repu
blicile sovietice în care spre sfîr- 
șitul săptămînii trecute se de
clanșase un adevărat război 
civil între opoziție și deținătorii 
puterii, s-a ajuns la un acord, 
prin care s-a convenit interzice
rea PCUS, suspendarea stării de 
necesitate și organizarea de ale
geri prezidențiale pentru data 
de 28 octombrie a acestui an, pu- 
nîndu-se astfel capăt tuturor cau
zelor care au dus la creșterea 
stării tensionale în această re
publică.

SLOVENIA Șl CROAȚIA 
REITEREAZĂ DREPTUL 

LA INDEPENDENȚĂ

In Croația, deși ordinul de în
cetare a ostilităților, dat de pre
ședintele Franjo Tudjman deve
nise operant în primele zile, 
trupele croate continuă să atace 
forțele armate federale, războiul 
continuînd practic cu aceeași în
verșunare. Mai mult decit atît. 
guvernele Croației și Sloveniei 
au hotărît, în urma unei întîlniri 
comune, să nu mai recunoască 
mandatul forțelor federale pe 
teritoriul lor, iar odată cu data 
de 7 octombrie, data limită la 
care expiră moratoriul asupra in
dependenței lor, independența a- 
ccstora să devină aplicabilă. De 
la această dată, cele două repu
blici au anunțat că vor rupe ori
ce legătură cu federația iugosla
vă, iar cetățenii altor republici 

siune, jurind cu mina pe inimă, 
nu apelați la pungă...

VĂRSĂTOR
(20 iantiaiie — 18 februarie)

Evenimentele vă depășesc. Fă
ră un studiu aprofundat Ș> 
consecvent, pierdeți cursa.

l’EȘTl
(19 februarie — 20 martie)

Dacă n-ați ține neapărat să 
folosiți „picioare străine", <>- 
bieclivul urinării ar fi atins în 
timp record.

BERBEC
(21 m.utie — 20 aprilie)

Împlinirea speranțelor dv. a- 
tirnă de onorarea unei promisi
uni uitate. Alegeți ceasul inseră
rii I

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Vă extenuați inutil, robotind 

vor putea intra pe teritoriul lor 
numai pe bază de pașaport.

SADDAM AVEA NEVOIE DE 
DOUA LUNI

Potrivit declarațiilor inspec
torilor ONU care cercetează în 
Irak, programul de înarmare 
nucleară a acestei țări. Irakul arc 
un program avansat de cercetări 
nucleare, care i-ar fi permis 
fabricarea armelor nucleare. 
Practic Saddam Ilussein mai a- 
vea nevoie de două luni pentru 
a scoate prima bombă nucleară, 
eveniment anulat de bombarda
rea instalațiilor de producere de 
către forțele aliate în timpul 
războiului din Golf.

MOBUTU REZOLVA SITUAȚIA

Președintele Zairului Mobutu 
Șese Seko a făcut o mutare de 
șah-mat pentru a salva situația 
din țară, în urma declanșării 
războiului civil între opoziție și 
susținătorii săi El a numit în 
funcția de prim ministru și l-a 
însărcinat cu formarea noului 
cabinet pe cel mai înverșunat 
adversar al său, reprezentant al 
opoziției, punind astfel capăt con
fruntărilor armate. Totodată, pre
ședintele zairez, care se află la 
conducerea țării de peste 25 de 
ani, a demis pe ministrul apără
rii naționale și a anunțat o res
tructurare masivă a armatei, ca
re s-a dedat la o mare violență 
în cursul evenimentelor și la mai 
multe jafuri operate în special 
de militarii scăpați de sub con
trolul comandanților.

pentru alții, în vreme ce o po
tențială „aventura" nu așteaptă 
decit un semn...

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Plutind în cețuri groase, de 
dimineața piuă seara, nu veți 
întrezări niciodată deznodamin- 
tul piesei al cărei prim act se 
consuma a.lăzi...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Uilați-vă cu atenție in oglin
dă și dacă ceva nu vă place, în
seamnă că c vremea unei schim
bări.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Incompatibilitate tehnică, în 
ce privește petrecerea unei seri 
in doi. Reluare imposibilă...

1 ECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Veți fi pus(ă) in situația de a 
face exact ceea c<- nu vă place, 
dar recompensa va fi uriașă.

» - v - y . 4 , - / I*,

S.C. SUINPROD S.A.
Orăștie (ISOP Orăștie)

— Livrează la orice agent comercial și la persoane 
particulare, din fermele Turdaș și Călan, în zilele de 
mărfi și joi — porci grași 101—110 kg/cap. la preț nego
ciabil (preț informativ 90 lei/kg).

— Livrează de la Sectorul de preparate din Orăștie 
carne de porc în carcasă (porc tăiat și opărit cu cap și 
picioare) la prețuri negociabile (preț informativ 135 lei/kg).

— Livrează scrofițe de prăsilă greutatea 90—100 kg 
la preț negociabil (preț informativ 100 lei /kg).

Informații suplimentare la sediul Societății din Orăș
tie, strada Luncii nr. 1, sau la telefoanele: 41610, 42501, 
41863.

Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

angajează direct sau prin transfer :

— buldozerist

— macaragiu TELEMAK

Condiții de salarizare conform Legii nr. 11/1991.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

1-ui, fiicele, nurorile, ginerii și nepoții urează iubitei lor ma
me și bunici, Slaulingep luliana. cu ocazia zile, de naștere, multa 
sunatele, bucurii și un călduros „La mulți ani!" (2993)

MATRIMONIALA
Pensionar, 57 ani, gospodar excelent, pensie substanțială, 

cauta femeie cu locuința, in vederea căsătoriei. Adresați Post Res
tant 2696, l.upeni. (3025)

\ IN ZĂRI
VINI) convenabil material lemnos, Petroșani, strada Lunca 

nr. 18. (3011)
VINI) urgent piese Dacia 1100. Telefon 41722, dimineața sau 

•12683, după amiaza. (3()42)
VIND urgent tobe supersol, set incomplet și „Mobra" modi

ficata. Telefon 44716. (3018)
VINI) Volkswagen 1300, stare excepțională. I’etrila, tel'fon 

55032. (3030)
SCHIMBI Rl'DI LOC l INȚA-

Schimb apartament, 3 camere, strada Șt. O. losif nr. 6/2, cu 
apartament, 2 camere, central. (3040)

Schimb casă colonie (culte și grădina), cu apartament, doua 
camere, exclus zona Dacia și Șerpărie. Inloimații, strada împă
ratul Traian 4/1, intre orele 16—18. (3020)

DIVERSE
Cedez înscriere Dacia, aprilie, 1989. L.onea, strada Stadionului 

nr. 26. (3038)
PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Hârb Felie ia, eli
berată de U.P. Petrila. O declar nulă. (3039)

PIERDUT tichet butelie sena b nr. 2735, eliberat de Centrul 
dc preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (3037)

PIERDUT legitimație biblioleca periodice pe numele \ cverca 
Vc-nțel, eliberata dc U. T. Petroșani. O declar nulă. (3036).

PIERDUT tichet butelie nr. 2 1’1, eliberat de Centrul de pre
schimbare a buteliilor Petroșani. II declar nul. (3034)

PIERDUT legitimație biblioteca periodice pe numele llădăru- 
gă Dorin, eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3024)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Bi înzucă Gavril, 
eliberată de E.M. Livczcni. O declar nula. (3014)

Pentru timpul dumneavoastră liber
10,00
10,10
10,20
11,55

Actualități.
Calendarul zilei.
lilm artistic. ZANZIBAR 
Super Channel. Program de 
video-clipuri.

12,20 Culătorie în China. Orașul- 
port Nimbo.

12,35 Desene animate, Pif și Iler-
cule.

1?,10 Ora de muzica.
14,00 Actualități?
14,10 yîrsta a țreia.
TIJO Muzica pentru părinți. Me- 
il» dalion George Gershwin (J);

16,00

16,30

„Rapsodia albastră".
Tradiții. Cununa de seceriș. 
Avanpremieră.
S.O.S., NATURA I 
pentru drepturile 
ilor viitoare.
Cursuri
Limba 
rus#.
Popas 
Teghii.
populare românești', 
Știri.

de limbi 
franceză.

I’etiție 
generați-

străine. 
Limba

folclorio la Gura 
Cintcce și Jocuri

*17,00
17,05 SALUT, PRIETENI I Studi-

oul de film pentru tineret.
18,30 Confluențe. Credințe și ci

vilizație pe meleagurile 
Nilului (3).
Concert extraordinar orga
nizat cu prilejul Zilei in
ternaționale a muzicii. 
Actualități.
Sport.
Studioul economic.
Teii t inemateca. LACRIMI 
Șl FELICITĂRI (SUA, 194J). 
Cronica Parlamentului • 
Actualități.
FOTBAL : Steaua — Anor- 
thosis Famagusta, meci re
tur în Cupa UEFA.

ut.(i:s

19,00

20,20
20,55
21,00
21,25

23,15

23,45 I I

Coleclivul Spitalului Lupeni regretă pe cel ce a f»*< condu 
câtor auto

Familia anunța cu adună durere împlinirea un*ii an de la 
^dispariția iubitului soț și tată

IIUDESCU 1OAN
Nu vom uita n.ciodatu sufblul Iau blind. (3027)"*'^..

ir
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