
TEODOR STOLOJAN 
noul prim ministru 

al Guvernului
Comisie parlamentară 

în Valea liuhii
Iată deputății desemnați in Comisia specială ctre va 

analiza problemele economice, sociale și cele referitoare 
la condițiile de viață ale minerilor. Comisia și-a început 
activitatea ieri dimineață.

1. Valeriu Butulescu — Grupul parlamentar al l'SN ; 2. Vic
tor Murea — Grupul parlamentar al 1SN; 3. Septimiu Krausz — 
Grupul parlamentar al l’SN; 4. mtian Raduleseii — Grupul par
lamentar al FSN; 5. Gheorghe I’ărcașiu — Grupul pariam, i. ar al 
FSN; G. Ion Tomescu — Grupul parlamentar al l'SN; 7. luliu 
Brcndus — Giupul parlamentar al UDMR; 8. Victor Vaida — 
Grupul parlamentar ecologist și social-democrat; 9. Marin Bivola- - 
ru — Grupul parlamentar al PNL; 10. Serghei Mesaroș — Grupul 
parlamentar de Uniune Soc’al-Democrat; 11. Constantin Const.an- 
tincscu Klaps — Grupul parlamentar al Partidului Național Ță
rănesc creștin-democrat.
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Rădăcinile sînt adinei

Uite mamă, trec minerii!
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Ieri la prinz, la Casa <h cultura din 
Petroșani a avut loc <> conferință de presă 
a Ligii sindicatelor miniere libere din Va
lea Jiului, in legătură cu evenimentele de 
saptârnina trecută, Au participat ziariști 
români si străini. Am, minte in ziarul ele
nii inc.

I M I» O R T ANI!
Iii zi irul nostru de miinc veți cili ;

( t \i si mpozri p \z\
NOII E SAI \R|I

iarna c ne v a din primărie imi 
mărturisea mirat ca a sunat 
telefonul și domnul lliescu do
rea sa vorbească cu domnul 
Cozma. l-.r.i o distanța conside
rabila de la o conferință a Li
gii. din sala anului trecut, ur
inata după clisa timp de Con
gresul ' f ederației Sindicatelor 
Miniere din România, care se 
desfășură la Deva, cind am a- 
sistat la o clara luptă pentru 
putere. Au urmat divi rse etape 
de negocieri, cu Guvernul, re
feritoare la solicitările mineri
lor. Și nu numai ale lor In 
ultimul comunicat al Ligii, pu
blicat in ziarul nostru din 20 
septembrie a.c., semnat de bi
roul executiv și comisia de ne
gocieri — domnii Miron Cozma. 
Ilie Torsan, Spiridon Simion, 

■’ alerică Matei, Dumitru L.eon- 
te — se afirma negru pe alb :

„l.iga sindicatelor miniere li
bere Valea Jiu'ui anunță pe 
toti membrii de sindicat că ne- 
r/ml rile pricind cele patru 
puncte din petițiile nr. 225 din 
2-V august 1991 au fost soluțio
nate favorabil in discuția cu 
<luvcrnul Romanici, in zilele de 
17—18 septembrie a.c. hi conse
cință. l.ifja sindicatelor miniere 
din Valea Jiului declară con
flictul de muncă închis și anu
lează greva generală preconi

Dreptate, dar nu cu hita
de mineri, Înarmați cu bile, bu
căți le furtun armat și topoare. 
După 'înfruntări violente, soldate cu 
numeroși răniți și chiar inorți, 
guvernul Roman și-a prezentat 
mandatul președintelui Româ
niei. Dimr.ia unui guvern face 
parte din jocul politic al de

mocrației, constituind un lucru 
firesc atunci cind echipa guver
namentală face greșeli de noto
rietate publică. Guvernul Roman 
a căzut, in ultimă instanță, in 
urma eșecului suferit pe plan e- 
conomic. Terapia de șoc aplicată 
in reforma economică n-a dat 
r. uitai' le contate. Lipsa preo
cupărilor pentru insoțiiei refor

zată pentru data de 23 septem
brie 1991".

Și. totuși, greva a avut loc 
chiar in 23 septembrie La mina 
Vulcan. Urmată, a doua zi, ln 
24 septembrie, de mitingul de 
la Casa de cultură din Petro
șani. Lista cu rcvcndii ari a 
crescut, cerindu-se ca domnul 
Roman să vină aici, fa Petro
șani, că de aia-i democrație. S a 
scandat : „Noi i-am pus, noi ii 
dăm jos!", domnul Lider spu- 
nind „Plecăm la Buca. e..ti 
Și au plecai, faptei», luptele 
fiind dc-acum cunoscute in toa
tă lumea, azvirlindii-ne înapoi 
in timp, comproinițind țara în 
ochii comunității internaționale. 
Dacii la prima, a doua și a treia 
deplasare trenurile au mers
ceas, acum — no. Și asta a
dat naștere violenței.

O fi adevărat sau n-o fi. n-am 
cum să verific acum veraci
tatea spuselor. dar am aflat a 
doua zi, că, prin dosul blocu
rilor ITerines s-ar fi distribuit, 
dinți <i mașină cu numai de 
Mureș, băutură (intr-adevăr, 
s-an văzut destui care beau), 
dar și că in gara Petroșani ar 
fi fost doini autobuze de Timiș.

Tiberiu SPATARV
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Noi jocuri do copii

Minerii si scutierii*

Marți. /./ cu ghinion. I i-ița 
puri să fi intrat in nor
mal. [sumai pare, fiind

că c cirui de pre.snpji ea ră
nile saplaminii trecute se vor 
vindeca u-or. Ceea ce sa in- 
timplal, am văzut. Mai mult 
sau mai puțin trunchiat. t n 
peetaeol, oribil, cu morii, ră
niți sau schilodiți. ( inc un 

fost „actorii" v|,m.
C.Wi < e nu știm — si pro

babil <-a nici nu rom afla vreo
dată, fiindcă asa-t Iu noi — 
c’sle cine a •■cmntil reoia. Marc 
canalie trebuie să fi fu: t ' Fe
tița din foto'irafiit de mai sui 

parc a i -pună mumei: „Vii-, 
mama, trec min rii

Ci ca ce e.'e si 'mai gri' — 
si ne iivir. for a?.i crunt ■■ i • 
in mtimplările au pritrun i>ma 
'i in conștiința eopiih r Mur ., 
, i cu cihinion, <<• nud '• cin 
iazul irintrc bhutiri copii cur
se jucau „de-a minorit si -cu- 
tierii". Ireali si bast'ie:i . -i 

ea -li, i eutliri. Il.'sprc ,ri , e:i ■ 
Hhări nu sl;m. S au di m- ' 
„Ihitii și vardi iii" ’ ( om. mi
ri//. ti le Lisam dtimn a.\>as. 
ti a. t ai de mafii'i si d-- om '

Mire a ni ’cc s' rr

Cind. in februarie anul lic
eul, sc pc-.receu a doua plecare 
a rnin-.riiur la Bucuri -ști, sco
pul lor declarat era sa -.ilveze 
Guvernul Roman de cohortele 
violente ale bucureștcnilor care 
asaltau — chiar au reușit par
țial, smulgind citeva fire ciin 
batba domnului G. V. Voicu- 

■scu — Palatul din Piața Vic
toriei. Ii doar un an și șapte 
luni de la acel episod, cart <i 
moționat multa lume tiin țara 

— îmi amintesc, de afirmația 
ca daca Guvernul nu e-te in 
siguranță in București, sa vină 
tn Valea Jiului, unde il vor 
apăra ei —. minerii rțu poinit 
din nou Ia București, a patra 
oară, de această dată impotri- 
va premii "-ului r iman. Abia, 
abia se uitasciă. nu datorită 
celor d eiă rapoarte parlam< n- 
tare, ci din prkina timpu'in 
atotvindi cător. mult dis; m ’<• <• 
și încă neclarele evenini n’c. 
cum eufemistic li =.r spune, in 
13—15 iunie 1990, In care mi
nerii, nu numai cei din Valea 
Jiului, au fost Implicați.

Ce s a petrecut in acest râs. 
■amp ? Ce a determinat o --.chim-
bare atit de radicală a atitu
dinii fată fie premier, acum 
ex-prcmierul Roman ? An fost 
o mulțime de fapte mărunte ori 
mai importante, dar care abia 
acum 1 i au relevanță. Prin

F,venim* d< Jășuratc in
săptămu a tr»- ut.i au bulversat, 
fără inrlo. ., democrația din 
Român a Pe fondul unor nemul
țumiri justificate ale populației 
sărăcit* de politica economică a- 
berantă de creștere a prețurilor, 
minerii din Valea Jiului n-au 
mai acceptat jumătățile de mă
sura ale guvcrrwilui pe linia pro- 
tecțici vd.ile. Cauzele și deru
larea evenimentelor no sint 
de aciim uiuuscutc Greva declan
șată ir. pofi la ■ atisf.i* erii majori
tății rev • minărilor • lirmt. la 
irv ’>ut. nedumerirea. /\poi am 
a ••/at cu i-nn'.ternare la pl< < a- 
r i -i" ■ Biniirc.ti a li'or-.i mii

((ontinnare In pag a 2-a)

mei economice di* 1 * măsuri adec
vate de protecție sociala și-a 
spus cuvintul, generind și ampli- 
ficind un val de nemulțumiri ln 
rindul populației majoritare. Era 
de așteptat ca nemulțumirile să 
du-ă la conflicte și convulsii so
ciale in urma creșterii necontro
late a prețurilor. Graba în apli
carea mașinilor de reformă eco
nomică și o anumită atitudine de 
detașare arog intâ a guvernanți
lor falii fie >emnel« din ce in

Viorcl STRAI T

(( oiitinliare in pag. a 2-a)
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l nii .iii pol nit spre lin

< iii ești < .ilare...

■■ ■ — i .—.

- DEFILEUL CAPCANA - Dreptate, dar nu cu bîta

Relatam, în urmă cu aproape 
<> lună, neobișnuita aventură a 
ocupanților autotui ismului .Da
na" cu numărul de înmatricu
lare 2—OT—7534. TJd km 1221 
)00 de pe defileu, autoturismul 
a fă>. ut un salt de la 20 de metri 
șj, după ce s-a învirlit de trvi 
ori în aer, a căzut în albia Jiu
lui. 15c la bun început unii au 
fost suspicioși, nevenindu-lc să 
• r>’adâ că șoferul — cu c.ij de 
altfel ani discutat apoi — și 
prieU-nul său aflat p. locul ală
turat au scăpat cu vată. Cind 
insă omul are zile...

Pe fondul acestui uri n- 
m mber, căruia ii alăturăm ă fo
tografia făcută la .ic. a dată de 
poliție, țin< m sS fa*  cm unel< 
precizai i. Mai bine zi1:, atențio
nări. f~i intr-irea pe defileu, pe 
o distanță de 1,5 km, carosabi
lul este in lucru. Din con- de- 
. ntc p - car. n ■ i ■ ■j de la l.i- 
■oi>i de ■ i ■ ul ție al poliței mu- 
mcipale nu 1.,- .uncie, p.'ua[x:tul 
a rămas la dimensiunea unei 
Lordo i. în te cr.rndit.! [X>r-
1 iun- a ■ f" ' > r vji di vi iot o 
id' >.■■ira'.ă ■ i . .ii'.i i. rdru ‘ on- 

du- •: ;i rut,, n ați. I >,|. a 
lui '.i!'' a d' i;i drumuri nu Vnr
la. , 11 i • • I - n c 

atenția veteranilor de război

:îi

■ ai‘ui li im.iiii.-i, I
li n".' i.nl i i ■ 

tj ii a • . p'abil, 
rr.m ;!;• război i i 
ni’ormit.d cu I,... ,

' ir- prin int . m< rl 
război 1. i Iml i i

: îl

groază de cc va fi la iarnă" 
punea dl. locotenent Petre Mir- 

za, șeful biroului circulație.
De fapt, defileul a continuat, 

din nefericire, să întrerupă firul 
altei vieți omenești. Săptămina 
trecută, la ultimul pod situat la 
un kilometru de intrarea în ju
di iul Hunedoara, un „Mcrccdes", 
' irculind în plină Viteză, a plon
jat in Jiu. Cel aflat a volan a 
murit înecat, celălalt ocupant al 
ma nii a reușit să se salveze, 
('.un în acela?. loc a ajuns și o 

Dacie". Aceeași cauză: viteza 
neadaptată la condițiile impuse 
d'- circulația pe defileu. Din fe- 
■ iriiv, cele doiia persoane aflate 
in autoturism au scăpat cu viață.

„Recom Indăm conducătorilor 
auto să fie foarte prudenți la 
intrarea pe defileu, a ținut să 
precizeze dl. lt. Mirza. Există 
indii ,doare rutiere a căror sem
inții ițic bebuie respectul.i. Ex
il-,ul de viteză are o singuiă 
< onsc. ință: accidentele. Pe c.uv 
Hu i noi și nii j automob liști; nu 
<i' J că le dori . ".

1*1  I Rl ( I Rl \ l>l l-ll I OXI. ,

M.ii int ci india idoi i auto car -, 
a i uno-. :i in oraș lr< bjju

■ ia dr p- 
îndi-plinil 
i nostru, 
i-elor int.--

să fio cu ochii-n patru, nu o 
prea fac. Unde duce o asemenea 
neglijență 7 La accidente. In 
1G septembrie, pe la ora 20,45, 
Bolog Pavel Victor, aflat la vo
lanul autoturismului 3—HD—
•1342, nu a redus îndeajuns vi
teza in apropierea treceri,-. de 
pietoni de lingă complexul ,,1’a- 
rîngul" — Petroșani. în conse
cința, a urprins pe marcaj două 
persoane — soț și soție — care 
traversau regulamentar. Grav ac
cidentata, femeia a decedat la 

spital. Bărbatul se află, și acum, 
jumătate în ghips.

I) A( \ SE ASlGl l{ \. .

in satul Jlușori, Dura Adrian 
s-a angajat in traversai .' i șo
selei. l'Hră sa se asigure. Acest 
lucru i-a fost fatal, pentru că, 
in acel moment, a iparut ARO- 
ul 243. 5—DJ—3 135, condu1, de 
Vișin Ion, cai c l-a accidental 
moi lai,

Ridii kă ii'.dizal.i de
(.hi orghe Ol II \ X 11

(Urmare din pag. I)

ce mai evidente de nemulțumiri 
populare, au fost sancționate cu 
severitate. Din păcate, însă, fără
delegile comise de unii mineri, 
acaltarea principalelor instituții 
ale statului de drept sînt fapte 
din sfera anarhiei, neavînd nimic 
comun cu democrația. Ele au 
scos la iveală o concluzie cu iz 
amar: dreptatea nu poate fi cîș- 
tigată prin violență, ci, 'mai de
grabă prin negocieri. Astfel de 
fapte_ se situează la antipodul li
bertății și legitimității statului 
de drept. Dincolo de ele se 
întrevede o întrebare chinuitoare, 
căreia i se poate găsi cu greu 
răspuns. Ce au căutat minerii la 
București, ■ din moment ce le-au 
fost satisfăcute revendicările ? S-a 
avansat ideea, chiar în Parla
mentul României, că minerii ar 
fi fost manipulați, în folosul unor 
interese politice sau de partid, 
din umbră. Evenimentele par să 
confirme. Intr-adevăr, dacă sînt 
analizate pas cu pas evenimen
tele s-au derulat conform unui 
scenariu dinainte conceput și re
gizat pe alocuri cu stîngăcic. în
fruntările violente și atentatele 
la integritatea principalelor in

stituții din Capitală au pus în 
joc însă o miză enormă — de
mocrația cîștigată prin demolarea 
structurilor statului totalitarist. 
Acolo unde nu se respectă legea 
și instituțiile statului de drept 
nu poate domni altceva decît a- 
narhia și haosul social. Demisia 
guvernului, care avea girul legal 
al electoratului, de către o mi
noritate (ca potențial electoral), 
oricare ar fi ea, a creat un pre
cedent periculos pentru democra
ție. Manifestările de violență, în
cercările de a impune cu forța 
opinia unei minorități amintesc 
de „tezele“ dictaturii proletaria
tului. Să fie oare, în umbra re
centei mineriade o încercare de 
revenire la putere, pe căi oco
lite, a comuniștilor ? Pînă la gă
sirea adevăratului răspuns, mi
nerii sînt cei care s-au ales cu 
oasele rupte. La fel cîleva zeci 
de jandarmi și polițiști. O um
bră a barbariei planează acum 
deasupra democrației din Româ
nia, întunecînd imaginea reală a 
unui popor blînd, drept și harnic. 
Singurul nostru cîștig îl consti
tuie dramul de înțelepciune din 
cugetarea că dreptatea nu se 
poate cîștiga cu bîta, prin forță 
și violență.

i.
*int inx 11 ui î.i ■ lud 1 li i IX 11 .

isOCU) i’inlhir de râzboi. < «HH’ i 1 ur. 11. in < lir a I’i i
1 iif «ivind a'iipni lor urma oarele ib" uni, nit : Im-

ick n1 it.itri livretul m illt.ir. cc■rtilicatul de la 14 1 '11 ■
ii- Ji nu au mențiuniilt II] )l\ ' vt Hagiul in i.i/bi i 1
r|j«micrMH Ivi op in rit r•a.Lui; cuponul d" c
crifk lunare IOVII (im. .il.-'ii I văduv 1< de i ,i ■!, ut, pt

i copii nii .'5 : 1 Llt’.'lt. i ■ I. V'-' L r,m. III v.ili 1
itcntihratc de Comanda-

irntij 1 in lit.it '|ud<
•r*»oanclc c ir • • r hi ii’».- l!".! d. i'i-nsb'ii if, | ,n; i a< t b

n> "iion.a p n'.i si nu do.i'il ><-unu ntc: c/î
.•'••• -Io, i i rliln da! -h , . ,-.i c-jpi după C rtifi'itul de
d-■ 'li . ■ • i il u».l. i n,. - a . lini; copie ' pă certificatul de 
< «> i’ i i o ie ,i i ..i im a i ,r iii„i ii ulterior (în ca-
/ I' di ■ l.i ip■; pe propria i ă .piindi r-- că nu
I ■ i Ic la un io ii t- m d-- | ■ ' iniiare. Vi tei n .,
' pi ■ on'-e ■ i .Ii Liulm Apăi.ii" ' ■ ' vot pt ■

zi. o... 'io ,it', dup i Jivi-tnl militar.
ln!..> mi > a f ,i>? itâților va im r in iu.i di 7 o< tombi u- 

• i . in c iir.îa abulică, la < ani. ,.i II, in ■ I ido a primăriei din 
l’ •’ 'ă cum iirmc.v.i : 7 Octombrie, literele A, B; 8 oe-
toml'31. . I I C. D.; 9 octomb. le iele E 1 |o m t<-,ml>rie, Ut.
II I J. î II o l-'inbim, iii. K t,M. ; II oclombl ii , lit. N.O P. i 
I' '■ omit..: , Jiț. lt. T. | 10 octombi ii , lit. U.V.Z.

înf.'.-nm .i formalităților se va desfășura în zilele .iminfitc, 
in. 9- lit, la Petroșani urmind să fe prezinte veteranii din
l’.'t.ai ani, L'.ipeiii, Uritani, Aninoa .i, l .< reni. Banița, Baril Marc, 
v • ti ranii din 1’ irila se vor prezenta la primăria Petrila, conform 
•tr.'iritlui afișat.

Conducerea filialei Petroșani nre rugămintea ca veteranii de 
ră/b'.ri ă nwpcite ordinen și programul anunțat pentru li se evita 
aglonn rărilo și risipa de timp.

jitioiri P^tro^an) a oi ioii-l veteranilor âc riieboi

„Scoală-te tu, să mă așez eu" Rădăcinile
Aparlamen'tcle situat’; 1» ul

timul nivel al blocului nr. 1 din 
■ articrul C.irpați sint afectate 

■rios d. infiltrațiile apa pro
venite din precipitații. Izolația 

pluviala ■ Je deteriorata, pa ne- 
mailijnd refaculă din l'.HII. Și 
almui, cine șlic cit di- lativ u 
fosț fărutii. Proltaliii din... eco
nomii, I.ucratorii ItACK L au 
incepuț tu, răi ile de refacere ri 
izolației blocului. Doar anotimpul 
rece bate ]a ușa. Numii că, în 
imediata apropiere a iile, ului 4 
•-C afla blocul nr. 2. undi locu- 
i' .. unii, „foști" și „actuali" sau 
md apropiate ale acestora. 

Blocul 2 a fost supus operațiunii
I. izolare pluviala în anii 1989 

și I99o, deci cu num.,i 1—2 ani 
in urmă. Numai că „apa do 
ploaie" nu vrea sa țină seama 
de pile șl acolo unde da de O 
fisură, păli unde. Așa că au în
ceput presiunile domnilor din 
blocul nr. 2. Gcva gen, „lăsațl-l 
pc ăin șl vfi apucați de al nos
tru". RAGGL-iștii nu cedat pre
siunilor, au abandonat pi ima lu

crate și s- iu apucat do ci-t nouă. 
Poți a te pm cu... domnii 7 Ca 
așa s-a înfimplat, nc a confirmat, 
indirect chiar unul dintre cei 
ce au legaturi de îudenic cu 
unii dintre locatarii blocului 2 

— domnul S.II cunoscut fotba- 
Lisl. „Da clom’lo, e democrație. 
1 .■ ire sa de ' iuce". Clar, nu7 
Da-tc jos tu, să ma sui cu. Intre 
timp lucrările continuă inlr-un 
jitm lent ta blocul nr. 2, există 
i i'i ul să inc. pa anotimpul plo
ios sau sa se termine smoala 
din stoo si iarăși blocul 4 sa 
râmîna pentru... la anul iu l.i 
linlu’ așlc-.nplă.

Bine, bine. Blocurile amintite 
,mt înlr-un cartier „de. lux" al 
l’etroșanlului. Dacă aici sini ast
fel de cazuri, ce să mai zică lo
catarii clin zonele mai îndepăr
tă le, cum nr fi cel din ;,Acro- 
port'P1. l’înu una-alta la RAGCh 
persistă prea multe carențe. Și 
ahincl să nu ne n»ai mirăm iJc 
nemulțumiri, (loan ȘTEFAN)

(Urmare din padina I)

Totul a fost, așadar, im sce
nariu, pregătit din timp și re
gizat cu profesionalism. Va 
curge multa apa pe Jiu pînă 
cînd minerii, manevrați cu di
băcie, își vor recîștiga onorabi
litatea.

Sint sceptic ca noua comisie 
parlamentara v c cleccia cine s-a 
aflat în spatele acestor drama
tice evenimente care n-au fost 
altceva decît, la cinci săpt.îmînr 
de la puciul moscovit, o lovi
tură de forță împotriva demo
crației și instituțiilor ci. N-au, 
fost doar cauzele social-eco
nomice, ele n-au fost decît pa
ravanul. Cind, în 28 iunie, dom
nul Roman spunea că „s-au spart 
structurile comuniste" era o U- 
flrmațic naivă pentru un om in
teligent, dar manevrat; de cci 
din jurul lui. Și asta l-a costat, 
'deoarece rădăcinile sînt muli 
Tnai adinei, foștii prlvilcgiațl Se 
îmbracă în alto straie, dai 
nif-șl srblmbă năravurile, zdiî.1
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FOTBAL,
/ÎS PAROȘENI — MINERUL 

URICANI 2—0 (1—0). S-a jucat 
fără menajamente ,dcpășindu-se 
uneori limita regulamentului, cu 
pierderea jocului din mină, a 
„centralului", cu șapte carto

nașe galbene (patru gazdele, trei 
oaspeții) și cu tribune ce s-au 
„manifestat" pe toată durata 

partidei, mai mult împotriva „fa- 
voriților". Primul gol se înscrie 
destul de tîrziu, după ce ambele 
echipe au ratat ci te o ocazie și 
au punctat doar la impresia „ar
tistică". La o centrare de pe 
dreapta, apărătorii ezită și Ma- 
tuia înscrie cu un șut sec, des- 
chizînd scorul: 1—0. Prima re
priză se încheie cu acest rezul
tat, ar pauza nu aduce nimic 
nou pe tabela de marcaj. Oas
peții încearcă cgalarea, dar Ma- 
zilu. Varga și Ceacusta nu se 
vor pripi la finalizare. Tot gaz
dele vor înscrie în min. 70. O 
lovitură liberă de la 30 m nu 
poate fi reținută de Szilveszter 
și Gonstantinescu, pe fază, pe
cetluiește scorul final, punctînd 
intr-un moment decisiv, 2—0. 

Partida nu a avut veleități teh- 
nico-tactice, dar s-a caracterizat 
printr-un joc prea tare pentru 
regulamentul în vigoare.

☆
PARÎNGUL PETRILA LO- 

NEA — . PANDURII TG. JIU 
1—1 (0—0). Respcctînd adevărul, 
cele două echipe au oferit puți
nilor spectatori un meci al ra
tărilor și al neșanselor. Cu sti
luri de joc totaj diferite — gaz- 
ilele oferind un joc eminamente 
ofensiv, oaspeții excclînd în de
fensivă, fiind și mai maturi pen
tru această divizie — s-a scris 
istoria acestui meci, în care mu
tările n-au surprins garda, iar 
calculele n-au evaluat riscurile. 
O primă repriză cu momente fier
binți la poarta oaspeților, cu

Divizia C, seria a IX-a
REZULTATE TEHNICE ; Constructorul Craiova — Petrolul 

Țicleni 1—1; AS Paroșeni — Minerul Uricani 2—0; Minerul Motru 
— Minerul Mătăsari 3—0; Autobuzul Craiova — Minerul Vulcan 
(nu s-a disputat); Petrolul Cărbunești — SUCP1 Craiova 3—0; 
Parîngul Petrila-Lonea — Pandurii Tg. Jiu 1—1; AS Drobeta Tr.

Orșova — Autobuzul Craiova; Minerul Mătăsari — Petrolul Stol- 
na; Minerul Uricani — Minerul Motru; Petrolul Țicleni — AS Pa
roșeni; Minerul T.upeni — Constructorul Craiova; Pandurii Tg. 
lin — AS Drobeta Tr. Severin.

Sev’erin — Minerul Lupe ni 
i

2—1; P- trol.ul Stoina —- Dici n a Orșova

CLASAMENT

1, Pandui ii Tg. Jiu 5 3 1 1 9— 3 7
2 AS Paroșeni 5 3 1 1 9— 5 7
3. Petrolul Țicleni 5 2 2 1 14— 5 6
4. Petrolul Stoina 5 3 0 2 8— 6 6
5. AS Drobeta Tr. Severul 5 3 0 2 7— 6 6
6. Minerul Mătăsari 5 3 0 2 6— 6 6
7. Minerul T.upeni 5 2 1 2 11— 8 5
8. Parîngul Petrila-Lonea 5 2 I 2 5— 7 5
9. Petrolul Cărbuneșli 5 2 1 2 9—15 5

10. Minerul Vulcan 4 2 0 2 9— 5 4
11. Minerul Motru 5 2 0 3 7— 5 4
12. Constructorul Craiova 5 1 2 2 7— 8 4
13. Dicrna Orșova 5 2 0 3 8—11 4
1 1. Minerul Uricani 5 2 0 3 5—10 4
15 SUCPI Craiova 5 2 0 3 6—12 1
16. Autobuzul Craiova 1 0 1 3 4—J0 1

ETAPA VIITOARE (5 octombrie) . SUCPI Craiova — Pariu-
i-.ul Petrila-Lonea; Minerul Vulcan — Petrolul Carbuneșt i; Dicrna

Pagină realizată <le 
Doici NE AMȚU >

divizia C
ocazia ratate de Crețu și Dulcu, 
o bară a lui Nichimiș, min. 36, 
care ar fi putut schimba soarta 
partidei, s-a încheiat totuși la 
egalitate, prevestind parcă și 
rezultatul final. Pentru că. în 
partea a doua, oaspeții puteau 
obține victoria, ce-i drept. Pa
rîngul nu înscrie nici în min. 
55, din 11 m, — Nichimiș a tri
mis prea slab — dar, la prima 
greșeală a lui AnJton, min. 61, 
echipa vizitatoare deschide sco
rul .Crețu egalează cu un șut la 
vinclu, stabilind rezultatul final 
ce nemulțumește cele două for
mații.

*
AS TR. SEVERIN — MINERUL 

LUPENI 2—1 (1—1). Meci greu 
pentru oaspeți, care au avut o 
primă repriză bună, reușind să 
echilibreze jocul și chiar să 
puncteze înaintea gazdelor, des- 
chizînd scorul. După ce Ungu- 
rearțu a trimis de la 35 m o 
„ghiulea", care s-a dus pe lîngă 
bară și Dosan a șutat din 10 m 
în portar, a venit inevitabil și 
golul. O combinație Neiconi — 
Păuna, îl pune pe ultimul în po
ziție favorabilă și 0—1. Gazdele 
forțează pe toate planurile. îm- 
pingînd repriza pînă la „ega- 

lare” și în minutele de prelun
giri (min. 48) deznodămîntul se 
produce, 1—1. Cu gîndul la un 
punct, minerii Joacă toată re
priza a doua pentru menținerea 
rezultatului, slăbind faza ofen
sivă, permițînd atacuri tot mai 
puternice la poarta tînărului 
Dumitru (GER București), care 
se vor finaliza cu gol, la o gravă 
greșeală de arbitraj, în ultimele 
minute de joc. S-a acordat o 
lovitură de pedeapsă, mult con
testată, și gazdele obțin victoria, 
2—1. întrebarea este; ce părere 
are observatorul federal?

POPICE,
MINERUL VULCAN — METALUL HUNE

DOARA 5513—5222 pd. In marc formă, gazdele 
și-au depășit adversarul la toate capitolele. E- 
chipa pregătită de profesorul Valcriu Pișcoi a 
dovedit și în acest joc, o pregătire superioară, 
seriozitate, și concentrare maximă ce i-a adus 
satisfacția victoriei și menținerea în fruntea 
clasamentului — obiectiv propus pentru acest 
an competițional. Rezultatul constituie un nou 
record al arenei și are în el „mîna“ lui Leontin 
Pop — 958 pd, Ardac — 954 pd, Bisok — 931 pd, 
Ltipu — 897, Nedelcu — 887 și Ghețca — 886 
pd. Metalul s-a prezentat mai bine față de c- 
voluția arătată în campionatul trecut, reușind 
un punctaj bun în deplasare și contribuind la 
spectacolul aplaudat în frumoasa arenă a popi
carilor din Vulcan. Următoarea etapă este încă 
un prilej de a sc impune pentru că, la Vulcan, 
vine să joace Olimpia Satu Mare. De la oaspeți 
au fost mai aproape de valoarea lor, în acest

DIVIZIA A
meci, Telnar cu 932 pd și Popa cu 916 pd. 1 ”

ei a s i
1. Minerul Aninoa a
2 Mctaloplastica Orăștie-
.3. Minerul Bărbătcni
4. Minerul Valea de Brazi
5. AI inerții Ccrtcj
6. Constructorul Hunedoara
7. Metalul Criscior
8. Voința Minerul Brad
9. 1’AVIOR Orăștie

10. Minorul Ghclari
11 EGCL Cal in
12 Rapid Triaj
13. Utilajul l’i'tio' un
I I. Minerul Teliuc
15. Jiul Petri la
16. Tractorul Bălă li

La Pctrila, in cadrul etapei a doua, Jiul & 
intilnit pe arena proprie, formația Electromureș 
din Tg. Mureș, în fața căreia a obținut o meri
tată victorie: 5214—5066 pd, la individual 4—2. 
Rezultatul echipei pregătită de antrcnorul-Jucă- 
tor Gheorghe Silvestru, la început dc campio
nat, este cît se poate dc mulțumitor, dar consi
derăm că ștacheta trebuie ridicată încă mai 
sus, pentru a se evita surprizele neplăcute.

Cei mai preciși în lansarea bilei s-au dovedifl 
Costcl Dobiică — 907 pd, Gheorghe Silvestru — 
896, Radu Ghcrman — 889 și Marcel Dobrică — 
872 pd. de la echipa învingătoare. Ilie Ho.su — 
930 pd și Iștvan Szovarfy — 849 din echipa 
oaspete. Pentru meciul de la Cluj cu CFR — fn 
etapa viitoare sperăm într-o comportare exce
lentă a Jiului, care să relanseze spre înalta 
performanță spoitul popicelor în Valea Jiului.

MINERUL LUPENI — UNI
VERSITATEA GLUJ 36—18 
(24—9). Joc bun, dominare tota
lă, victorie clară, iată decorul în 
care s-a desfășurat această par
tidă, în care gazdele și-au dat 
drumul, apclînd la toate dispo
nibilitățile tehnico-tactice și blo- 
cînd adversarul pentru o bună 
parte din joo. Cu David, Kele- 
men, Dccebal și Patriciii in for
mă bună, cu Pândele în zi ma
re — excelent transformeor —, 
dar și cu ceilalți componenți în 
priză, Minerul a culcat de patru

R u g b y

ori ba)onu] în terenul dc țintă 
al adversarului și tot dc atîtea 
ori Pândele a transformat. Da
vid și Văduvă — cile unul — 
Kclcmcn — două, sînt autorii e. 
scurilor. Oaspeții au „venit” șl 
ci cu o transformare și o lovi
tură dc picior căzută în contul 
acestei reprize care, a încălzit 
tribunele și a dat oxigen pen
tru următoarele 40 de minute. 
Și acum jocul arc același sens 
cu lansări pe aripi, cu moluri și 
aruncări din tușă, toate cîștiga- 
te de formația lui B ilasz și I'lo- 
rescu, care a mai pătruns de 
două ori în terenul de țintă, prin 
David și Patriciii, eseuri trans
formate cu mare siguranță de 
Pândele. Partenerul a punctat și 
el — transformare și lovitură dc 
picior căzută, stabilindu-se astfel 
scorul final, net favorabil unei 
formații care începe să sc impu
nă în rindul combatantelor.

a_ „j..     —  — -

Campionatul județean
Rezultatele clapei din 25 sep

tembrie: Utilajul Petroșani — 
Minerul Teliuc 4—3; Minerul 
Ghclari — Mctaloplastica Orăș- 
tie 2—1; Jiul Pctrila — EGCT, 
Culan 2—3; Minerul Ccrtcj — 
Constructorul Hunedoara 5—I ; 
Tractorul Barăști — Mim rul Va
le:! dc Brazi 1—8; Metalul Cris
cior — Voința Brad 3—2; Mine
rul Aninoasa — R ipid Smjr ria 
Tria| 7—0; Minerul Băibăteni — 
1’AVIOR Orăștie 2—0.

Rezultatele etapei din 29 sep
tembrie: 1’AVIOR Orăștie — (J- 
tilajul Petroșani 6—1; Rapid 
Triaj — Minerul Bărbătcni 0—1; 
Voința Brad — Minerul Aninoa
sa 1—3; Minerul Valea dc Brazi 
— Metalul Criscior 1—0; Con
structorul Hunedoara — Tracto
rul Barăști 11-0; EGCI Călin 
— Minerul Ccrtcj 0—3; Aletalo.

! plastica Orăștie — Jiul Pctrila 
i 3—0 (neprezentarc); Minerul J’r-- 
I line Mim rul Ghidări I 0.

Fotbal feminin, divizia B
UNIVERSITATEA PETROȘANI — CPL ARAD 1—3 (1—2). 

Învinsă de greutăți și indiferență, echipa de fotbal feminin Uni
versitatea (din acest campionat joacă sub culorile UT Petroșani) 
retrogradată în divizia B, a pornit la drum cu aceeași pasiune in
suflată de soții Vișan, care nu cedează, luptînd cu „un specific și 
ruginit simț al impopularității" acestui sport în Valea Jiului. E- 
chipa este singura în tot județul. Și dacă rezultatul este acesta, 
formația nu dezarmează și se caută în alte părți sprijin pentru 
supraviețuire. încă nu s-a găsit nimeni să întindă o mină de a- 
jutor pentru pasiunea acestor fete,

*
Echipa CPL Arad, a fabricii de mobila din localitate, s-a de

plasat la Petroșani, subvenționată fiind cu 20 000 Ici, asigurîndu- 
i-se cazarea, masa, transportul, fabrica puțind întreține și echipa 
dc seniori în campionatul diviziei C. Acolo sindicatul Societății 
comerciale alocă din fonduri cota cuvenită sportului și culturii. 
La noi n-au ajuns legile sau nu vor să se aplice. Chiar nu cxis'ă 
nici un sponsor ?

Y O (i A
Duminică, ora 12. în corpul 

nou al Universității Tehnice Pe
troșani (Institutul de mine), are 
loc prima conferință pe teme de 
yoga și medicină tradițională.

In program : ASAMAS — PR \- 
MAVAMA — PRKSOPUNCTU. 
RA.

Intrare liberă.

Conferința va Ii prezidată de 
dl. doctor Călin Girlea, practicant 
al acestei discipline portive.

Etapa viitoare: Utilajul Petro
șani — Minerul Ghclari; Jiul 
l’etn).i — Minerul Teliuc; Mine
rul Certei — Mctaloplastica O- 
răștic; Tractorul Barăști — EGCL * 1 * * 4 5 6 7 8 9 10 * * 13 * 15 16

DOS.LV... ClȘTIGA I.A ALEA 
început furtunos de campio

nat. Victorie după victorie. Des
prinderi și urmăriri. O. echipa cu 
doi ani mai „mică" dccit vîrsfa 
competiției. Dar marile ei spe
ranțe se numesc: Miron — Dra- 
găncsc, Bâlușă, Scorci, Micuța, 
Tăslăuan, Mitrofnn, Preda, An
gliei, Erumoca. Repede, Ilie, Lu
nci, Filip, ,1’etrovan, Vanerc.

GRECU... IXVINGE l. 1
l R IC ANI

Și cadeții s-au întors victori|>»i. 
In partida cu coechipierii lor. 
Jiul a învins cu 5—3.

Viitorul Jiului se călește in 
apriga luptă, chiar pe terenuri .. 
desfundate.

Călan; Al talul Criscior — Con 
structorul Hunedoara; Minerul 
Aninoasa — Minerul Valea dc 
Brazi; Minerul Bărbătcni
Voința Brad; FAV1OR Ora ti 
Rapid Triaj.

\1LXT
5 .) 0 0 22— 1 m

.) 0 0 22— 4 10
5 1 0 i 7— 6 8
5 3 1 i 15— 6 Ț
") 3 1 1 15— 6
.) 3 0 2 22— 7 »
4 0 11 2 n
5 2 0 3 12—H
r) 2 0 3 10—12
j 2 0 3 8 — 10 4
5 2 0 3 7—17 4

1 1 0 3 3—10 2
1 l 0 4 7—19 2

h 1 0 4 5—15 2
,i 1 II 4 7—17 2

I 0 4 5-30 2

Ho.su
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IILOR 1 \THU ROMÂNIA

>nsujul director al Băncii In- 
naționale a decis acordarea u- 

i'in împrumut de 150 de milioa- 
. de dolari pentru România.

• utorul acordat în regim de 
.rență a fost aprobat cu un 

ar vot împotrivă, cel al SUA. 
Jind Intr-un fel tragicele e- 

x.uanente de săptămîna trecută. 
A t împrumut acordat Româ- 
n , este destinat în special a- 

tnlței medico-sanitare, fiind 
r «sar pentru achiziționarea de 
.i paraturi! ți tehnică medicală. 
\ ului împotrivă al SUA se da
torează faptului că fondul amin
ti» este destinat achiziționării de 
aparatură șl tehnică medicală 
necesară întreruperii cursului fi
resc al sarcinii, problemă pe ca
re americanii nu vor încă să o 
accepte ca pe o chestiune nor- 
rrrilĂ.

OFENSIVA DECISIVA

Uza în ultimele două săptă- 
niîni situația din Iugoslavia, pri
vită prin prisma acordurilor în
cheiate între părțile aflate In 
conflict, părea să se îndrepte 
spre un dcznodămlnt final, a- 
< -t lucru nu s-a întimplat.

Desele încălcări ale acorduri
lor de câ*re  Croația, atacurile 
npetate asupra trupelor federa
li- ți ocuparea cazărmilor aces
tor i fi agravat și mai mult si

HOROSCOP
itSIM
• balanța
<2! septembrie — 21 octombrie»

O zi în care nu veți reuși de- 
km ieșirea din monotonia rutinei 

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrii » 

.Vi aflați sub influența unui 
pa "Tale timul erotic.

SĂGETĂTOR
<22 noiembrie — 20 decembrie) 

•*  <7șoarâ labilitate psihică. Evl- 
rfeți orice discuție în contradicto

riu.

(ZI decembrie — 19 ianuarie)
Un punct pierdut se Iransfor- 

■ai, cu puțin noroc, in două pune, 
-dștigate.

VAIISAIOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

B timpul să faceți unele con
cesii, judecind puțin și cu su
fletul.
, PEȘTI

(19 februario — 20 martie) 
Reveria a luat sfirșit. Puteți 

trece la acțiune, fâcînd noi pla- 
r i, noi proiecte de viitor.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Astăzi vă bucurați de o bună 
capacitate de asimilare, o gîndi- 
re limpede și rapidă.

TAUR
(ZI aprilie — 21 mai)

Al irigați monotonia npelînd la 
grupul dv. de prieteni.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Nu vă complicați și mai mult 
existența printr-o aventură ori
cum lipsită de perspective.

RAG
(22 iunie — 22 iulie) 

Norocul la norocos trage I 
LEU

(23 iulie — 22 august) 
Evitați locurile aglomerate, 

<j.a două motive. Unu] de suna
ta*®.  celălalt de... buzunar.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie) 

Astăzi veți face cunoștințe noi.
Mal mult sau mai puțin plăcute. 

tuația. intensificînd războiul ci
vil din această țară, care pină 
in prezent a secerat 500 de vieți 
omenești. . Pusă In fața unei si
tuații limită, armata iugoslavă, 
conform deciziei ministrului apă
rării iugoslav a trecut în noaptea 
de marți la ofensivă generală de
cisivă asupra Croației, armata 
folosind întreaga tehnică de 
luptă din dotare. Ședința Prezi
diului Iugoslaviei, convocată de 
vicepreședintele țării, s-a ținut 
fără participarea președintelui 
în exercițiu, croatul Stepe Mesic 
și a primului ministru al Iugo
slaviei, Ante Marcovics și el tot 
de etnie croată. Prezidiul a- a- 
nalizat situația din țară, creată 
ca urmare a accentuării tendin
ței secesioniste a celor două 
republici, Croația și Slovenia și, 
potrivit părerii unor observatori 
politici, se pare că a împărtășit 
ideea ministrului apărării de a 
declanșa o ofensivă generală a- 
supra Croației. După cum se 
știe, pe 7 octombrie expiră mo
ratoriul asupra independenței ce
lor două republici, care și-au a- 
nunțat deja decizia de a se rupe 
complet do Iugoslavia.

COMPROMISURI ÎN MOLDOVA

Situația încordată din regiunea 
sudului Republicii Moldova, pe 
malul stîng al Nistrului, se pare 
că începe să se normalizeze. In 
ultimele zile, o delegație a așa- 

MICA PUBLICITATE
AN1\ ERSARE

TATA și mama îți urează dragă Ionuț Cătălin Orban, cu o- 
cazia zilei de naștere, toate bucuriile din lume, mult noroc, sănă
tate și un călduros „La mulți ani l“. (3067)

VINZ \RI
V1ND urgent mobilă, covor persan, haine, butelie, set tacîmurl 

argint. Strada Republicii, 101/63. (3068)
V1ND canapea, fotolii, măsuță, sufragerie, vitrină, masă tele

vizor, dormitor, covoare persane, lustre. Anton l’ann nr. 30, Pe
troșani. (3079)

VlND urgent, convenabil, videorecorder semiprofesional l’a- 
nasonic J35, nou, boxe UN IȚII A 75 W, cu stație 2x35 W, stare 
excepțională. Telefon 44664, după ora 13. (3065)

VIND CEC Dacia 1300, anul 1987 și 1939. Telefon 41869, după 
ora 16. (3064)

VIND mobilă bucătărie. Telefon 45139 sau 42199. (3081)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie nr, 2303 scria B, eliberat de Centrul 
de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (3080)

PIERDUT tichet priorități pentru schimbarea buteliilor pe 
numele Cușncriuc Constantin, eliberat de Primăria Vulcan. 11 
declar nul. (3081)

SCHIMBURI IJE LOCUINȚA

CAUT apartament 2—3 camere. Petroșani, exclus Aeroport. 
Ofer recompensă. Telefon 41698, după ora 16. (3066)

DECES

SOȚIA Ioana, copii Antonie șl lulia anunță cu adîncă dure
re încetarea fulgerătoare din viață după o grea suferință a 
scumpului lor

( ARIMETL ANTONIE (15 ani)
Inmormin(arca are loc simbătă, ora 13, în comuna Băllișoara, 

Județul GorJ.
Nu-I vom uila niciodată (3082)

NU lin AȚII
In chioșcurile noastre puteți cumpără, la preț convenabil, cel 

mai bine documentat îndreptar privind descoperirea anticipată a 
„sorții", a viitorului propriu. Această carte poartă titlul „HOROS
COP — AJUTA-ȚI DESTINUL" și vn oferă o metodă originalii 
dc calcul a horoscopului personal. Grflbiți-vă, stocul este limitat I

zisei republici Nistrene a avut 
o întrevedere cu primul ministru 
al Moldovei, Valeriu Muravschi, 
prin care s-a încercat detensio- 
narea situației. La încheierea 

convorbirilor, primul ministru 
al Moldovei a declarat că a tre
buit să se recurgă și de o parte 
și de alta la unele compromisuri 
care să ducă la o înțelegere în
tre cele două părți. In urma în
țelegerilor convenite, o delegație 
a Republicii Moldova s-a depla
sat în zonă pentru a pune în a- 
plicare măsurile stabilite.

O SARBATOARE CARE VA 
RAMINE

Adunarea generală a ONU a 
avut o lăudabilă inițiativă, po
trivit căreia, data de 1 octombrie 
a fiecărui an va fi sărbătoarea 
persoanelor de vîrsta a treia, 
pensionarii, cu alte cuvinte.

Inițiativa s-a bucurat de o 
largă apreciere internațională, 
această sărbătoare fiind marca
tă în marea majoritate a țărilor 
lumii de acțiuni specifice.

In baza acestei inițiative, ce 
s a marcat și în țara noastră, ca 
o sărbătoare de suflet, conside
răm că nu este greșit să adresăm 
tuturor pensionarilor din Valea 
Jiului, cititori și necititori ai 
ziarului, urările noastre 
respectuoase de multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani l“.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Preuniversitaria.
11,50 SUPER CHANNEL.
12,35 Desene animate, Pif și Iler- 

cule.
13.10 Ora dc muzică. Festivalul 

Internațional „Constantin 
Silvestri" — Tg. Mureș.

14,00 Actualități.
14.10 Oameni de lingă noi. Le

gislația privind persoanele 
handicapate.

14,40 Jazz-Magazin. Farmecul dis
cret al... blues-ului I

14,55 Cupa mondială la rugby. 
Festivitatea de deschidere 

și meciul inaugural. Anglia 
— Noua Zeelandă.

Societatea comercială 
româno-germană

caută pentru angajare persoană reprezentativă, cu studii 
superioare și cunoscătoare a limbii germane, eventual și 
cunoștințe de dactilografie.

Relații la telefon 935/12926, după ora 18. (3071)

Casa studențească Petroșani
strada 1 Decembrie nr. 81

vinde, prin licitație publică, un autobuz RD — 109, de t? 
locuri, fabricat în 1979 și casat, în ziua de 18 octombrie 
1991, ora 14, la sediu.

Relații suplimentare la sediu sau telefon 42032,

Societatea comercială 
„General Trans" S.A. 

PetroșaniI

strada Livezcni nr. 12
încadrează direct sau plin transfer următorul personal:

— 2 (doi) mecanici auto

— 1 (un)sudor

— 2 (doi) muncitori necalificați (bărbați)

Societatea comercială
Transport local Valea Jiului - SA 

Petroșani»
tf 

cu sediul in strada Iscroni nr. 3, telefon 13622, 43328
<» f c r ă :

spie vinzare, prin licitație, fonduri fixe aprobate pentru 
casare, in baza Decretului 50/1990.

Lista fondurilor fixe, < u denumirea exactă și prețul 
de vînzarc, poate fi consultată la sediul unității.

Licitația va avea loc in ziua de I noiembrie 1991, ori 
9, la sediul unității.

17.30 Pro patria.
18.30 Reporter ’91. România — 

Europa, via Otopem.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. Blackstar.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic. Prețurile 

— pînă unde, pînă cînd ?
21,10 Film serial. DALLAS. Epi

sodul 62.
22,15 In fața națiunii. Partidele 

politice.
23,00 Cronica Parlamentului. • 

Actualități.
23.30 FOTBAL : Rezumatele me

ciurilor din Cupele Euro
pene (tur I).

0,00 Studioul șlagărelor.
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