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COCS - MADE ÎN JAP AN
1 PAGINI — 5 LEI

Ieri dimineața, in portul Constanța a acostat 
tui vapor. Am aflat de la Kadio-matinal, de un
de amicul Paul Grigoriu ne face pe unde lungi 
diminețile mai frumoase. Ei și ?, veți spune. 
Nici un „ei și ?**, vă voi răspunde. Fiindcă va. 
porul acesta aducea in România — ce credeți ? 
COCS. De unde credeți? Din indepăi tata... 
Japonie. Noi, cel hărăziți să trăim și să mun. 
clm aici, la poale de Paring și Retezat, tresă- 
rim întotdeauna cind auzim cuvintul COCS.

Auziți, domnișoarelor, doamnelor și domni
lor tovarăși bă, de unde primește România 
cocs ! Din Japonia. După știința noastră, Ja
ponia nu a fost niciodată bogată in resurse na
turale. Singura bogăție a Japonezilor era, este 
și va fi materia cenușie — creierul, mai pe 
înțeles. Uite insă că Japonia no trimite cocs. 
Harnici mineri trebuie să fie Japonezii ăștia.

dacă au ajuns să dea cocs și la alții ! Acum, 
se ridică niște semne de întrebare, care, ori. 
cum, intre atilea întrebări fără răspuns, sint 
ca niște picături intr-un ocean,

1. Minerii japonezi n.au auzit eă Valea Jiu
lui e cel mai mare bazin producător de minereu 
de cocs din România? Dacă da, de cc ne sabo
tează ?

2. Ei n-au acolo destabilizatori, care să.i 
manipuleze și să-i poarte cu trenuri (cu perne 
pneumatice șl mult mai rapide) la Tokio ?

3. Cum ar fi să vezi la televizor mii de mi
neri cu ochi oblici care să strige: „Jos Ilirohi. 
to !”, „Jos Akihito !”, „Jos Kaifu !” etc. ?

Kă.punsul e unic : Japonia nu arc resurse, 
doar oamenii ei dispun de materie cenușie. Jos 
japonezii !

Mircea Bl JOKESCU

Dacă nu vine Mahomed ia munte, 
se duce muntele la Mahomed

Cind, în primele luni ale anu
lui trecut, s-a redus săptămîna 
de lucru la cinci zile, s-a declan
șat un uragan de revendicări, in 
principal salariale. Puterea de 
atunci, care a dezlegat, pripit, 
baiercle pungii țării, n-a prevă
zut și n-a luat in calcul, conse
cințele acestei generozități. Fron
tul Salvării Naționale a acumu
lat, în schimb, mult capital po
litic. Pe atunci, și chiar după a- 
legerile din 20 mai 1990, presti
giul domnului Roman era în 
creștere. Dar in ultimele zile de 
septembrie anul trecut, cind ex- 
premierul prezenta, în Parlament, 
la o sută de zile de guvernare, 
un raport, se deslușeau perspec
tivele unor situații de criză. Se 
cunoștea că este „o relativă po
larizare a averilor, corupție și 
activități comerciale ilicite, pen
tru anihilarea cărora Guvernul 
a întreprins și va continua să în
treprindă măsuri". Dar acestea 
au intîrziat, iar cînd au venit, 
abia, prin vară, era deja prea 
tîrziu. Prestigiul domnului Ro
man a început să se deterioreze 
deoarece promisiunile erau, de 
prea multe ori, doar vorbe care 
au început să irite lumea, îndeo
sebi după amețitoarea creștere 
a prețurilor, însoțită de scăderea 
puterii de cumpărare și alte fe
nomene specifice unei etape de 
tranziție la o economie libera, 
dar care șochează, încă, popu
lația.

In acest context socio-econo- 
mic se cuvine să analizăm ne
mulțumirile minerilor din Valea 
Jiului. Mai mult de un an s-au 
folosit toate formele luptei sin
dicalo, ei observau că sint ne
schimbate aceleași structuri an
chilozate. Deși tot domnul Roman 
făcuse alte promisiuni. Tot a- 
cum un an spusese, în antologi
cul raport la o sută de zile, că 
„sîntem hotărîți să includem în 
însuși procesul de implementare 
a reformei, componente de schim
bare a aparatului de comandă la 
toate nivelurile. Indiferent cit 
de greu va fi să constituim acest 
aparat nou, ne vom menține fără 

șovăire pe poziția de a face să 
vină oamenii cei mai capabili, 
cu pregătire și deschidere adec
vată aplicării reformei". Vorbe, 
vorbe... Destul de asemănătoare, 
in spirit și literă, cu cele de pe 
timpurile revolute. Așa cum Gor- 
baciov era impopular in Uniunea 
Sovietică și apreciat în lume, 
domnul Roman a ajuns cam in 
aceeași situație.

Ceea ce s-a petrecut nu de
mult la Petroșani imi rea
mintește aforismul: „Dacă nu 
vine Mahomed la munte, se duce 
muntele la Mahomed". Dacă dl 
Roman avea curajul să vină la 
Petroșani, unde n-a fost nicio
dată ca premier, poate că s-ar 
fi dezamorsat conflictul de mun
că, augmentă! de multe necazuri 
sociale Scăpați de sub autorita
tea liderilor de sindicate, inci
tați și de bucureșteni, minerii 
Văii Jiului au fost manevrați 
intr-un mod incalificabil. Cele 
mai importante pierderi nu sint 
cele cuantificate de acest guvern 
interimar, evaluate la 320,5 mi
lioane, la care se adaugă blocaje, 
suspendări, ori aminări de cre
dite externe, ci și onorabilitatea 
minerilor, cei care ar fi muncit 
și ar munci mai mult dacă buna 
lor credință și așteptările lor 
n-ar fi fost înșelate. Cererile sin
dicale, cîteva de competența pri
măriilor și prefecturii, care au 
fost inexistente, au degenerat, cu 
contribuția forțejor de ordine 
bine înzestrate, cu un adevărat 
arsenal, și antrenate, într-o miș
care politică din care unii au 
strins capital electoral.

A patra aventură în Bucu
rești a minerilor nu se va uita 
prea curînd deoarece a dezvăluit 
fragilitatea democrației și puțin 
respect pentru instituțiile ei. 
Marasmul moral și starea de 
criză vor trece ca o boală grea. 
După cîte se aude programul nou
lui Guvern, ce se constituie, va 
fi unul de austeritate; realist, nu 
înarmat cu promisiuni deșarte,

Tibcri’J SPATARU

Valea Jiului-la zi
VULCAN

• VAD TOȚI, NUMAI CINE 
TREBUIE NU PREA. Latura 
blocului de lingă piața agroali- 
mentară mai exact cea de pe A- 
leea Crizantemelor, în care a 
funcționat o vreme sediul asoci
ației de locatari 1 A, este asedi- 
a.ă de lume cu... nevoi. Mari și 
mici. Ziua în amiaza mare, pot 
ii văzuți din cei care — după 
cn au golit ceva bere sau nis
caiva mai tare — vin țintă spre 
peretele blocului, hotărîți să con
tribuie cu puținul lor la eroda
rea acestui imobil. Din cind in 
cind, spațiul respectiv este locul 
ele refugiu al citorva copii fără 
capatii, care se opresc, iși scot 
de prin buzunare pungile și, apoi, 
trag virtos în piept mirosul de 
auroiac din ele. • GROAPA 
ȘCOLII. In cartierul Brazi, urma 
să se construiască o școală. Sau, 
mă rog, asta se spunea câ va fi 
cind s-a început fundația. Stadiu 
la care, de fapt, s-a și rămas. Lo
catarii din zonă au găsit insă re
pede o destinație săpăturii. Au 
ii ansformat-o în groapă de gunoi.

• LOC CU GHINION. Saptă- 
mina trecută, in aceeași zi .și in 
același loc au fost intregistrate 
patru tamponară Patru autoturis" 
me au suferit avani mai mult 
sau mai puțin ușoare. Locul cu 
ghinion este pe porțiunea de șo
sea de lingă parcarea situata la 
intrarea in oraș dinspre Petro
șani. Cum ploua nițel, carosabi
lul de aici se face patinoarul, 
iar automobiliștii prea grăbiți 

pot lesne pierde controlul vola
nului. Așa câ, vorba sergentului 
major de circulație Dorn Maltei : 
„scrie acolo, nea Gigi, să știe și 
alții ; nu de alta da’ vine iarna 
și cine știe ciți or să-și mai bu
șească mașinile”. (Gh.O)

PETRILA
Aflam de la dl. Ionel Mogoi 

(și nu Negoi cum greșit a apărut 
în ziarul nostru), primarul ora
șului Petrila că, in curînd se va 
licita amenajarea pieței din cen
trul civic al orașului. O inițiati
vă care merită a fi salutată, spri
jinită și finalizată. (D.N.)

întecul adîncukn“ 199*
Cortina a căzut, comentariile continuă

D. moi ralia înlocuiește mo- 
rlul desemnării unui mie r/rup 
de indivizi denaturați st ca- 
rupfi, prin aluțjerea în funcții 
a unui mare număr de imbe
cili incompetenți.

G’EORG'E Hbli.VARD SIIAW

Așadar cortina a căzut peste 
ediția a XlX-a a l-'estir alu.ui și 
eoni tușului de muzică ușoară și 
poezie „Cintecul adincului”. 
Timp de două zile, simbâtâ și 
duminică am trăit, deopotrivă, 
concurent!, jurii și public, emo
țiile unui concurs in care valo
rile au fost sensibil egale, și ale 
unor recitaluri muzicale de ex
cepție. Aprecierile exprimate de 
specialiști, și de public sint din 
cele mai diverse. Se desprind 
insă numai cuvinte de laudă 
pentru organizatori. Casa de 
cultură din Petroșani a fos< și 
de această dată la înălțime. O 
gazdă care s-a achitat impecabil 
de misiunea ce și-a asumat-o cu 
îndrăzneală. Spunem acest lu
cru pentru că însăși organizarea 
festivalului a fost un act teme
rar. Penuria mijloacelor finan
ciare, recentele evenimente in 
care au fost implicați minerii ca 
și apatia care a cuprins, para
doxal, cultura românească în 
ultimii doi ani. au pus, pentru 
un moment, manifestarea sub 
semnul întrebării. Și ar fi fost 
păcat Cu toate acestea, instruc
torii n-ail dezarmat și bine au 
făcut. Festivalul a avut loc. Tra
diția nu piere

Despre concursul de p a zic, nu 
prea avem multe de scris. Con
curență au fost extrem de pu

țini. Lucrările, mediocre. De a- 
ceea s-a acordat un singur pre
mii). Impasul creației literare 
in Valea Jiului, deruta în care 
se atlâ cei ce au dovedit de a- 
lilea ori ca știu să scrie bine 
sint evidente. Aprecierea apar
ține membrilor juriului prezi
dat de poetul George Țărnea. 
Surprinzător, dezinteresul Inspec
toratului județean pentru cul
tură față de manifestare.

Concursul interpreților de mu
zică ușoară a reunit 17 concu- 
renți din Deva, Sibiu, Petroșani, 
I.upeni, Petrila, Vulcan. Ar fi 
fo t mult mai mulți, dar concu- 
renții care trebuiau să vină din 
județele Alba, Gorj, Prahova, 
Timiș, Dolj, și-au decimat în 
ultimul moment prezența. 
„Excursia” minerilor a avut un 
impact deosebit de dur. Oame
nii s-au speriat. Trist, dar ade
vărat. După încheierea jurizării, 
președintele Juriului, Dan Spfita- 
tu s.a întilnit cu concurenții, 
fiecăruia dindu-i-se sfaturi com
petente. Sub acest aspect, con
cursul și-a atins obiectivul. 
Punctăm cîteva concluzii. Valoa
rea concurernt ilor — cu 4—5 
excepții — a fost cu puțin pes
te mediocru. Semnal de alarmă 
îngrijorător. R< pertoriul p 
zentaț a fost destul de sărac. 
S-au repetat multe piese. Se

simte lipsa instructorilor de spe. 
eialilate in cauburi și case de 
cultură, vina fiind în exclusivi
tate a Ministerului culturii și a 
Inspectoratului pentru cultură. 
Ne-au plăcut Elena Ghiurcă, din 
Sibiu — voce caldă, sensibilita
te, repertoriu bine ales, calități 
interpretative deo ebile. Ileana 
Banciu din Vulcan și Tatiana Fi- 
lipoiu din Lupeni, binecunoscu. 
te publicului din Valea Jiului și 
nu numai, care însă nu au evo
luat la valoarea lor reală. Va- 
siie Marin din I.upeni și Nico- 
lae Kurta din Petrila sint încă 
doar speranțe. Poate într-o zi... 
După cum la „speranțe” mai pu
tem vorbi și de Eva Acs, din 
Petroșani, Radu Pavel din De
va, Daniela Ocnenn, tot din 
De' i, Nicoleta Negoi din Petro
șani și cam atit.

R citalurile ne-au îneîntat. Sil
via Dumitrescu. Din Spătaru, 
grund „Compact”, Vasile Șei- 
caru și Gabriel Dorobanțu au 
electrizat sala. Să amintim și 
sponsorii : Regia Autonomă a 
Huilei, Liga sindicatelor minie
re, Liga pensionarilor minieri, 
ziarul „Zori noi”, /Agenția de 
impresariat artistic „Brâncusi”. 
Societatea comercială „Discobar" 
SRL.

II. ALEXANDRINII’

CONCURSUL Dl. MUZICA UȘOARA

l’remiul I, constind in |>l cheta festiva
lului si suin.i 'le 12 000 de lei : ELENA 
GlIII RCA, Sibiu

Premiul II, c<m ,|in<| in p dchrfa fe liva- 
lului și suma de 90110 de Ici : II ’ ANA 
II ANCII.I, A iil< an.

Premiul III. cinstind în pl.leh I i Iești- 
valului și suma de 7000 de lei : J ' I I A-

LxJ

■C’I

03

"C3

Mențiuni constind in placheta festiva
lului și suma de 3000 de Ici fiecare : 
A ASlI.E MARIN, I.upeni și NICOI AE 
Kt RTA. Petrila.

CONCURSUL DI. POEZIE

Premiu linie, constind in p’achcfa festl. 
valului și suma d •• 3o:il) de 1 i — VIO-



2 ZOHI NOI MARȚI, 8 OCTOMBRIE 1991

-u-’XT-

Ipostaze : vom avea căldură la iarnă ?
 

Termocentrala Paroșeni
Se pare că, la Paroșeni, asigurarea agentului 

termic in anotimpul rece — care pe zi ce trece 
este tot mai aproape — nu va fi o problemă. 
Nu va fi deoarece — așa cum spunea dl. ing. 
Alexandru Flaidăr, directorul termocentralei, 
hopul cel greu, adică repararea utilajelor grele 
care furnizează agentul termic a fost trecut. A- 
cest segment de lucrări a cuprins revizuirea și 
repararea cazanelor 2—3, a turbinelor 1—2, pre
cum și a instalațiilor auxiliare; asta pentru a 
nu omite că s-au avut în vedere și instalațiile 
de tcrmoficare interioare și exterioare.

Lucrarea neîncheiată încă, dar care pină la 
15 octombrie trebuie neapărat finalizată, este 
cea de la cazanul nr. 1. Tot deschisă, pentru 
moment, este problema boilerului de bază nr. 
3. Acesta urmează să fie adus de la IUT Buzău, 
iar chestiunea de care depinde transportarea sa 
la Petroșani o constituie ajungerea la un acord 
in ce privește prețul reparației. Buzoienii cer 
cam mult, iar cei de la Paroșeni trag de ei „să 
mai lase**. In privința cazanului nr. 1, punctul 
critic constă în înlocuirea țevilor descendente. 
O lucrare dificilă de altfel, la care s-a înhămat 
TERMOREP Hunedoara, fostă AMRCT. Termo- 
repiștii trag și ei acum pe ultima sută de metri 
s-o isprăvească, dat fiind că de rămînerea ei in 
urmă nici dumnealor nu sînt prea străini. „Azi 
(2 octombrie — n.n.) — spunea dl. Flaidăr — 
II aștept pe dl. inginer Octavian Mărgineanu și 
voi discuta cu dumnealui ultimele detalii in 
privința asta. In tot cazul, dacă temperatura 
mediului exterior o va impune, putem trece pe

termoficare. Condiția e ca, trei zile consecutiv, 
temperatura mediului să coboare sub plus zece 
grade**.

Cărbune în stoc este. Din acest punct de ve
dere Paroșeniul știi mai bine decît alte termo
centrale. 66 de mii de tone, cît cîntărește stocul 
la ora actuală, ajung pentru funcționarea în 
bune condiții a uzinei. Pe de altă parte, dl. 
director este sigur că acesta nu va scădea, de
oarece livrările se țin bine, ele fiind suspendate 
doar în perioada grevei. Totuși, pentru a fi mult 
mai sigur că, în privința combustibilului, nu va 
rămîne descoperit, dl. Flaidăr și-a exprimat 
speranța că, pină la 1 noiembrie, stocul de căr
bune va ajunge la 70 000 de tone. „Treaba e 
posibilă, opina dumnealui, pentru că, iată, dacă 
ni se livrează zilnic 1500 —2000 de tone, putem 
să ajungem la șaptezeci de mii. Calitatea căr
bunelui nu o comentez. Sînt transporturi care 
au cărbune la peste 3000 kcal/kg, dar și sub. 
In general, puterea calorifică este între 2700— 
3250. Deocamdată sînt mulțumit că acest cărbu
ne există cantitativ. Se pare, totuși, că și ei au 
probleme**.

Să tragem linie .și să adunăm: termocentrala 
nu-și face probleme și asigură că termoficarea 
va merge șnur. Și pe afară, adică pe la puncte
le termice, s-au făcut fel de fel de reparații și 
revizii. Va fi căldură în apartamente ? Nu mă 
hazardez în a răspunde. Răspunsul și-l va da 
fiecare la timpul potrivit.

Gheorghe OLTEANU

Și în Uricani va veni frigul
Ne aflăm în plină toamnă. 

Cu ploi și vînt rece, care ne a- 
tenționează — dacă mai era ca
zul — că iarna e aproape. Mult 
prea aproape față de nivelul 
pregătirilor in vederea intrării în 
sezonul rece.

In Uricani, termoficarea nu a 
ajuns. Căldura apartamentelor 
se asigură prin intermediul a 
trei centrale termice. Centrale 
care, pînă acum, au creat o serie 
de probleme. Pentru rezolvarea 
unora dintre ele, exploatările 
miniere Valea de Brazi, Cimpu 
lui Neag și Uricani și-au asu
mat sarcina de a le lua, fiecare 
cîte una, sub aripa lor protec
toare. N-a ținut decît... o iarnă. 
Reparațiile necesare au fost exe
cutate, în vara aceasta de către 
RAGCL. Și dacă centralele func
ționează — fapt dovedit de pro
bele efectuate — nu același lu
cru se poate afirma, cu exactita
te, despre coloanele de agent 
termic. Asta deoarece multe blo
curi au subsolurile inundate, din 
cauza canalizărilor înfundate. 
Desfundarea canalizărilor și a; 
menajarea lor corespunzătoare

cade — conform unui contract 
anterior încheiat — în sarcina 
societății comerciale de construc
ții „Condorul** din Deva. Numita 
firmă a angajat o echipă de lo
calnici (cîțiva pensionari și câte
va femei) care mai mult stă de
cît lucrează. Motivul îl constitu
ie lipsa unor utilaje: buldozer, 
automacara, pompă submbrsibi- 
lă ș.a. Deși Primăria orașului nu 
are în dotare așa ceva, a încer
cat procurarea celor necesare. O- 
ricum, lucrările merg mult prea 
încet.

In sarcina aceleiași societăți 
devene de construcții intră fina
lizarea încă a cîtorva obiective 
situate pe raza orașului. Clădirea 
Poștei, lucrare începută în 1988. 
Segmentul de rețea pentru în
călzire termică (aproximativ 15 m) 
legat de Poștă, început în apri
lie *89. Spațiile comerciale de la 
parterul unor blocuri însumînd 
sute de metri pătrați nu au fost 
predate beneficiarului. Aici mai 
sînt necesare lucrări de betona- 
re-asfaltare în jurul acestor spa
ții. Montarea instalațiilor elec
trice și sanitare, lucrări de fini
sare. Constructorul acuză lipsa 
unor materiale. Pînă una alta

PETROșaîNx

,,Blocaj“ la punctul gospodăresc
Locatari din blocurile 2 și 4 ale cartierului Carpați ne'sesi

zează despre un fapt care le stirnește, pe bună dreptate, nemul
țumirea. După o defecțiune a conductei de termoficare interveni
tă cu o lună în urmă, echipa de specialiști a intervenit pentru 
remediere. S-a înlocuit secțiunea degradată a conductei, s-a aco
perit cu plăcile de beton canalul de termoficare. Deci, după săp- 
tămini de suspiciuni și îngrijorări, cum că punctul lor termic nu 
va primi sursa de căldură de la magistrală, îngrijorările s-au ri
sipit. Oamenii au răsuflat ușurați : la iarnă nu vor mai tremura 
de Irig.

Dar nemulțumirea locatarilor este alta: în urma remedierii 
defecțiunii, in mijlocul incintei dintre cele două blocuri, mai 
precis, chiar in dreptul punctului gospodăresc a rămas o groapă. 
In perimetrul punctului gospodăresc au rămas blocate containe
rele pentru gunoi, arhipline, imposibil să fie înlocuite, punctul 
gospodăresc fiind inaccesibil din cauza gropii și a movilei de pa- 
mint care trebuie să umple groapa.

Or, c vorba doar de un buldozer... (I. DRAGAN)

A’u plingem și nu nc plingem de ceea ce va fi, pentru noi. 
Nu știm însă dacă, la iarnă, căldura sufletelor noastre va putea 
ține loc și de calorifere calde în casele acestor copii... I

lucrările se degradează, continuu. 
In urma repetatelor contacte pro
movate de Primăria Uricaniului 
cu societatea comercială „Condo
rul** Deva, ultima dintre ele, sub 
arbitrajul prefectului Alic, ter
menul finalizării obiectivelor 
menționate a fost 15 octombrie 
1991. Sîntem în luna octombrie, 
dar nu s-a mișcat nimic. Și, pen
tru ca lucrurile să fie „clare**, 
directorul „Condorului** a plecat 
în concediu.

Cele trei centrale termice „Bu
cura I", „Bucura 11“ și „Oraș“ 
așteaptă, încă, stocurile de căr
bune (de calitate) necesare. Vor 
mai trece multe ierni peste ora
șul Uricani, dar vorba unui an
trenor de fotbal: „cel mai impor
tant meci e cel care urmează".

P. NICULESCU

Uniunea Liberală Brătianu
.Dorim o democrație de tip francez, nu cu mastodonți 

financiari și economici, ci cu mici proprietari"
— D 1; cir . BenXr, itfn-

tcți pre ■zințe/e L I.U din jude-
țui lluncKoara, ■ li ■..‘Jiul in Pe-
troșani. c are e .t • ■ imaginea aces-
lUl l >artid văzut *in interior a-
cum ina. ntia al>•gen.'ar '■x:ale '!

— In „• < .t in on l.LB c Jt
■ iii dc eleni. ■ete Eeioiaie de-

in*. < ■ ați'. i, care ■ lU vilii doar <a-
pital p'ilitîc și o u ,n -...i e a ideii
denv i- ■ J in itiifi i ați unea

1 !-o i ei ti adi’
— l ă referiți 4 f»rya-

li 'ii i *"‘, • i.o < a
fi l ‘ b* f un :>u i • ■ rr J;?
X/Zc.

— L ■ ,.. y-c U ‘ i-DUl*
c • ■ ia 49 rm ii - ••'•/Oid.j pv
*r • r? < i, nuii at ui i(?r a H-
Ci im 1 i ■. i.i. A dDi Li'ilor

. • ■ P.xju.

— C’i urmai'' _ .n iiîf-a
€/ d ■ ttu■ roi e. -i ;■

— O -li r / '»• Itj.i
C Z, ou i n.i. Of.i-Jiiît b t U;'"; ut

or.omici, ci cu nuci pj'Țiru'-
î-iil, a căror bu iiă'î.’iru, sa lic si
bunăstarea țarii. Nu o mscrrpnir- 
ța inti' vâraci și bogațt, ai o a- 
propiere intre oameni, ire 
st'mulese și sa deâ ■■ ntinientili 
propriei persoane. In ideea dom
nului Brâii inii la ieșirea la pen- 
nic, fiecare cetățean trebuie să 
primească un nivel de lă—20 
dolari pe lună, râmînînd util 
societății și nu pierdut sau înlă
turat.

— Dar i u tinerii < are sînt 
perspectivele ?

— O societate < ne ignora ti
neretul slurl.os (și bătrinii ci) 
este nulă de drept. In țara a-

•'sta trebuie puse la punct ier- 
vicule, unde sa fie implicați li
nei ii. In Valea Jiului există po
tențial turistic extraordinar, ne
valorificat, unde aceștia pot să 
aducă natura din nou in mima 
•cetățeanului, deblocind o econo
mie instabila. In privința școlilor 
consider ca ar trebui sa nu se 
peri i apă taxe, deoarece sini des
tule familii in imposibilități i a- 
chuarii lor, iar nici un copil să 
nu rămînă in afara instrucției și 
educați i, paști indu-Se firul <ul- 
î ui ii roman ști.

- p/nn n-rninmir, cav esta 
ititfi>nea (țumneavoa-tră 

privatizare ?
Irj, idee* ima.lra, p; ivaliza- 

!■ tisbuie să ji păstreze nu nu
mii diimiția ci și starea ei na
turalii. Ceea ce s-a făclii n uni 

te aproape inadmisibil. Birturi, 
baruri, consignații cu marfa ;ta- 
iului. O dezaprob. Stimez pc cei 
ci ii tineri de la pasajul Livezcni 
pentru curajul de a face o pune 
m ii albă in Valea Jiului.

— Cum este prezentă VLH la 
marile decizii ale Parlamentului?

— Domnul Brătianu nu a fost 
de acord cu Legea privatizării 
votată în bloc, propuntnd ca 50 

la sută din acțiuni sa fie ale 
populației și nu 30 cît se vor da. 
Condamnăm lipsa de informare 
a populației cu aceste probleme 
noi. Guvernul a adus țara la fa
liment, prin devalorizarea leu
lui și nc-a vinciul Fondului Mo
netar Internațional, care va pre-

I VIATA ț 
partidelor! 
!po||T|CF ti

tinde o lambur ..ii <■ dublă .sau 
triplii, sărăcind tot mai mult vis
tieria țării și ațin,1 ind tot mai 
mult pătura de jos a populației.

— 7’rc.cn/ci domnului Hrătianu 
în Valva Jiului s-a vrut ca un 
„ci an" sau să cîștige teri n în 
fața celorlalți lideri de partide ?

— Nu uitați că domnul Bră
tianu a fost singurul lider de 
partid caic a vizitai Valea Jiului 
și asta trebuie să vă spună foar
te mult. A fost prezent la come
morarea victimelor de la Live- 
zc*ni, la ridicarea troiței la Cim- 
pa și cunoaște foarte bine viața 
și munca minerilor.

— Ar mai fi posibilă o vizită 
în Vale ?

— S-ar putia.
— Pentru viitoarele alegeri 

participați cu candidați /
— In mod sigur. Caildidații vor 

fi desemnați de comitetul direc
tor (opt membri) și ii vom pre
zenta pe liste separate.

— Despre politica externă ?
— ULB are o fundație interna

țională, deci își extinde întreaga 
politica externă prin această 
fundație. Ideile libelule vor fi 
aduse la cunoștința lumii și prin 
prezența celor acreditați in țai a 
noastră. Fundația are o școală 
cu durata de un an pentru ma
nagement internațional, cu pro
fesori de la facultățile celebre 
din Franța, Anglia etc. Domnul 
Brătianu și-ar dori ca și din Va
lea Jiului să fie prezenți la a- 
ct sic cur .ui i p-.rsoane care im- 
luiițișeaza politica noaste.i, asi- 
gui indu-li-se cazare și masă.

— VI.II este în pericol do a se 
desprinde din sinul ei o nouă 
formațiune politică ?

— Nu, nil. Noi sîntem o for
mațiune tînără, care nu ne vom 
dezmembra. Dictonul nostru este 
„nu vrem fulgi, nici aripioare 
la alegeri viitoare".

— Chiar, cuni vedeți viitoarele 
alegeri ?

— Partidul nostru participă 
cu șanse egale la alegeri. Electo

ratul va deschide mai bine ochii 
și ULB îi roagă să participe la 
vot. Dacă la alegerile trecute au 
votat și... cimitirele, acum să se 
gîndească bine. E vorba nu de 
doi ani, ci de patru și avem ne
voie neapărat de o reală și au
tentică democrație.

— Dumneavoastră ați făcut 
ceva pentru locuitorii munici
piului ?

— Vreau să V-. pun că nu am 
fost solicitați niciodată de primă
rie in nici o problemă politică’, 
socială, economică, că cererea 
noastră pentru un spațiu pe care 
vroiam să-l folosim pentru des
chiderea unei fabrici de bere 
ncalcoolică, prodo -. solicitat și 
căutat în toate țările civilizate, 
nu a fost soluți.in -ă nici pină 
acum.

— Cine. este, L • i, domnul 
llrătianu ?

— Un român cu o reputație 
politică solida, c; ■ • Jzal de Ceau- 
șescu in 1974. A ajuns în Franța, 
unde a lucrat ca : ilahor în con
strucții și a cișligat o marc ade
rență acolo, partlcipînd efectiv 
la campania electorală a dom
nului Mittcrand, pentru a cîștiga 
alegerile. Și le-a cîștigat. Tine
rețea politică u domnului Bră
tianu se confundă șl cu virsta 
maturității sale. Are doar 47 dc 
ani.

Dorri 3JEAMȚU
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Păcat! S-a pierdut un „plus trei“ FOTBAL, divizia A
U.M. TIMIȘOARA — JIUL 

PETROȘANI 3—2 (2—0). Spec
tatori, circa 1500. Atmosferă li
niștită. Partidă de bun nivel teh
nic. Șuturi la poartă, 7—15. Pe 
spațiui porții, 5—7. Cornere, 3—6. 
Arbitrii, Bonea Minea, la cen
tru (București), Florin Brînzoi 
(București) și Aurel Coroianu 
(Cluj), la margine. Observator fe
deral, Mircea Marian.

JIUL: Ghițan — 5, B. Popescu
— 6, Călugărița — 5, Gioabă — 
5. Dodu — 6, Gristea — 6, Cris
tescu — 6, Radu — 6, Militaru
— 7, Popovicl — 
A mai 
71, în 
Stancu 
46).

Au marcat: Solomon — min. 
20. O lovitură liberă de la circa 
25 m. lateral dreapta, executată 
de Steop, bilbîială totală in ca
reul de 16 m și cu piciorul 
lingă Ghițan, care n-a 
timișoreanul deschide 
Corcoveanu — min. 23. /
Steop, fundașul aripă, cel 
periculos atacant, pătrunde 
partea lui Dodu. centreazri și cu 
capul, nemarcat, mijlocașul UMT- 
ului, trimite în gol, pe lingă

o 
min. 46.

Răducu pe stingă, centrare 
toată apărarea, 
de pe dreapta, 
pas înapoi la

atac, care, cu latul, reduce din 
handicap. Roșu, min. 49. La pri
mul contraatac al reprizei, cu 
Drăgușin pe stingă, o deschidere 
la „intimplare" de preapta, min
gea trece printre toți apărătorii, 
ajunge la conducătorul de joc 
care, singur cu Ghițan, îl învin
ge pe acesta, fără a i se imputa 
acest gol. Dodu, min. 81. Cristea 
de la centru trimite peste toată 
apărarea o minge de urmărire, 

pătrunde Dodu și înscrie sec pe 
lingă portarul ieșit inoportun.

7, 
jucat Stoica 
locul lui 
în locul lui

Răducu — 7. 
(6), din min. 
Călugărița și 
Cioabă, min.

tal incertă înaintea partidei. Ar
bitrajul a contribuit atît cit a 
trebuit la ruperea echilibrului 
psihic_ acordînd gratuit trei car
tonașe galbene, pentru: Militaru 
(min. 21), Cristea (min. 23, înainte 
de gol) și Călugărița (min. 28), 
cuLminînd cu trimiterea în tri
bună a lui Puiu Benea, pentru 
nesupunerea la regimul din te
ren. Repriza a doua este domi
nată cvasitotal de Jiul. Din min.
60, pînă la sfirșitul jocului s-a 
jucat cu Ghițan la centru, UMT- 
ul s-a baricadat pentru rezultat, 
nemaiavînd combustibil și acel 
7—0 de la Reșița s-a demascat 
și aici. Fluierul final anunță vic
toria unora, înfrîngerea altora, 
ca o ...contraperformanță.

Radiograma etapei I

pe 
,<eșit" 
scorul. 

Același 
1 mai

pe

ului,
Ghițan, care n-a schițat nici 
intenție. Popoviciu
Cursă
' ° te

„a
ural,

Militaru
Simulează 

virful de

stabilindu-se și scorul final, Au 
ratat Militaru, min. 30, bombă 
de la 16 m. Gristea, min. 44. șut 
puternic pe lingă bară. Sețu, min. 
48, minge respinsă in corner, 
Drăguș n, min. 52. nesincroniza- 
rea apărării, Popoviciu — min. 
53, stop pe piept in 10 m, singur 
cu portarul în față, trimite in 
el. Stancu — min. 60, centrare 
Militaru, cap din 6 m, la o palmă 
de rădăcina barei. Cristescu, min. 
67, șut din 16 m, 
transversală.

Jocul a fost 
de Jiul. Ofensiva
acele trei minute de „foc", care 
au aprins speranța victoriei, to-

că 
dar

i

puternic, peste

controlat tactic 
gazdelor a avut

1ELIF Craiova — CSM ReșițaREZULTATE TEHNICE: Jiul 1ELIF Craiova — CSM Reșița 
0—3 ; FC Bihor — FC Drobeta Tr. Scverin 4—1 ; Gloria Reșița — 
FC CFR Timișoara 2—0 ; Metalul Bocșa — Gaz Metan Mediaș 
3—0 : Metalurgistul Slatina — Astra Arad 0—0 ; UM Timișoara 
— Jiul Petroșani 3—2 ; Aris Arad — Metalurgistul Cugir 2—0 ; 
U T. Arad — Unirea Alba Iulia 2—1 ; IPA Sibiu — Chimia Rm. 
Vilcea 2—0

LCLASAMENTU
1. Unirea Alba Iulia 7 5 0 2 16— 9 10
2. U. T. Arad 7 4 2 l 10— 4 10
3. CSM Reșița 7 4 1 2 15— 4 9
4. Chimia Rm. Vilcea 7 3 3 1 9— 5 9
5. Gloria Reșița 7 3 2 2 13— 10 8
6. Jiul Petroșani 7 3 1 3 16— 9 7
7. FC Drobeta Tr. Seve; in 7 3 1 3 11 — 10 7
8. Metalul Bocșa 7 3 1 3 8— !) 7
9. A.tra Arad 7 2 3 2 8— 9 7m. UM TinT .oara 7 3 1 3 9— 17 7

11 IPA Sibiu 7 2 2 3 9— 7 6
12. Mi talurgistul Slatina 7 2 2 3 7— 8 6
13. CFR Timișoara 7 1 4 2 3— 6 6
14. M< talurgistul Cugir 7 2 2 3 6— 1 1 6i :> Aris Arad 7 3 0 4 7_ 1 6
16. FC Bihor 7 2 2 3 9— 10
17. Ga.: Metan M»Jiaș 7 2 1 4 9— 17 fi
1.: ''■ IELIF Craiova 7 1 2 1 6— 13 4

i.
■HI

\I’A VIITOARE (12 o< tombrie) : 
r; Gaz M<'t,u M> Imș — 
' i'l — UM Timișoai > . Cllimia 
i(' • ' Tr. Se'.. . — Gloria
M.i. • ’ .-li iș

A. id , licU.iiirvi

Petroșani -J i lll
Metalurgistul Slatine ; 
Itm. Vilcea — M< ' 
Reșița ; C'SM Reșița — 

7 2 1 4 9—17 5
IPA Sibiu.

1 ragere la sorți

VIITORUL LUGOJ — VIITO
RUL RAC.CL PETROȘANI 3—0 
(15—9, 15—6, 15—3). Nici a doua 
etapă a campionatului diviziei B 
nu a adus satisfacții echipei an
trenorului Săsăran, cu toate 
acum jocul s-a mai legat,
noile sosite nu s-au integrat încă 
în stilul de joc al actualei e- 
chipc. Setul I a fost mai echili
brat, gazdele desprinzindu-se 
doar in final și încheind victo
rioase la 9. La reluare RAGCL-ul 
insistă pe combinații la fileu, în

< Derbyul 
Steaua, a dat 
derului, care 
lansat, ciștigînd încă două punc
te pentru supremația clasamen
tului. Golul victoriei a fost în
scris de Demolări în min. 63. 
+ FC- Bacău învinge greu pe 
FC Argeș, după ieșirea pe ușa 
din dos a Cupelor Europene, 
reușind o victorie la limită, prin 
golul înscris, cu 12 minute îna
inte de final, de Haidău. < Cor. 
vinul a fost surclasată acasă de 
campioana „en titre”, U. Craiova, 
rănită în orgoliu de Apollon Li- 
massol, care după părăsirea sce
nei europene vrea să intre din 
nou pe ușa din față a fotbalului 
românesc. Neagoe, min. 39, Cra- 
ioveanu, min. 61 și Cristescu, 
min. 77 sînt autorii celor trei go
luri. Dar Constantin Oțet este 
mentorul acestei superbe victo
rii. + Elcctromureș confirmă. 
Dacia Unirea Brăila n-a putut 
rezista iureșului gazdelor 
dacă Drăgoi a deschis scorul 
min.
min.
la 2—1 în min. 32 și tot Cioloboc 
a stabilit rezultatul final în min. 
87. Oțelul — Rapid sau

etapei, Dinamo — 
ciștig de cauză li- 
confirmă startul

chiar 
în 

13, Cioloboc a egalat în 
25, Pintea a mărit avantajul

„patru puncte din patru”, cîști- 
gate de prima și pierdute de a 
doua. Gazdele au condus cu 3—0, 
prin golurile lui Tănase, 
30, Mareș din 11 m, min. 
Ragea, min. 68, iar Rapid 
punctat fără glorie în min. 
prin Dumitru și în min. 90, 
Dumitrașcu. < Electroputere ur- 
că în clasament și după acest 
rezultat, invingînd pe FC Brașov 
cu 2—0, prin golurile marcate de 
Luță, min. 74 și Dudan, min. 
87. < Sportul studențesc trece și 
de examenul „Rădulescu”, adu- 
cînd mari speranțe conducerii 
FRF de a nu părăsi prima scenă, 
ciștigînd greu, dar 
fața Farului, care 
o „mare" enigmă. 
Sumudică în min.
Iul galopează. Cea 
torie consecutivă a fost obținu
tă în fața Politehnicii, prin go
lurile lui Costel Lazăr, min. 60 
și Catinca, min. 63. Timișorenii 
au punctat în min. 75 prin CriS- 
tescu. + Inter pierde teren, 
cu Gloria Bistrița, după ce 
prezecele lui Remus Vlad a 
dus din min. 45 prin golul 
Tanca, sibienii egalând, în 
67, prin Văsîi.

min.
66, 

a 
60 

prin

meritat în 
rămîne încă 

A înscris 
46. < Petro, 
de-a 6-a vie-

1—1 
uns- 
con- 

lui 
min.

VOLEI, divizia B 
tineret

r
Bacău — FC Argeș 1—0 ; Di-

f

care Monica 
pa după ea, 
funcționează 
ușoare, care 
ției locale, 
gătită fizic : 
nie pentru 
cindu-i satisfacția 
cestui set. 
discreția „șaselui" 
practic, galopează 
adversarele ncpunîndu-i 
mc in nici o linie și setul 
scurt, 
multe probleme pentru următoa
rele etape antrenorului, care a- 
nul trecut a urcat echipa la va
loarea maximă, cu mari preten
ții pentru această ediție de cam
pionat. Duminica viitoare, primul 
meci acasă cu Toplițana Top)ița.

Hodină trage echi- 
dar blocajul tot nu 
și se pierd mingi 
aduc puncte forma- 

mult mai bine pre- 
și Iuptind cu dirze- 
fiecare minge, adu- 

cîștigării și a- 
Ultima parte este la 

lugojan, care, 
spre victorie, 

problc- 
in nici o linie și setul este 

încheiat la trei, dîndu-i

Pagină realizată de
Dorcl NI AM | (

RUGBY

REZULTATE TEHNICE ; FC
namo București — Steaua t—0 ; Corvinul Hunedoara — Universi
tatea Craiova 0—3 ; ASA Elcctromureș — Dacia Unirea Brăila 

1 : Oțelul Galați — Rapid București 3—2 ; Electroputere Cra- 
Farul Constanța 
; Inter Sibiu —

3
iova — FC Brașov 2—0 ; Sportul Studențesc — 
1—0 ; Petrolul Ploiești — „Poli" Timișoara 2—1 
Gloria Biwtrița 1 — 1.

C L A S A M i: N TU L

L Dinamo București
2. Petrolul
3. Steaua
4. Electroputere Craiova
5. Oțelul Galați
6. „l’oli" Timișoara
7. „U“ Craiova
8. FC CONSTAU Bacău
9. ASA Elcctromureș

10. Gloria Bistrița
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Dacia Unirea Brăila
18. Farul Constanța

Rapid
Sportul Studențesc
FC Argeș
FC Brașov
FC Inter Sibiu
Corvinul Hunedoara

7
7
7
7
7
7
I
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
6
4
3
4
4
3
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1

2
0
1
3
1
0
2
2
1
2
0
2
3
1
3
0
2
1

0
1
2
1
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
3
5
4
5

11—
8—
8—

12—
6—

20— 3 
13—10

5
4
8
9
4

6—10
8—11

11—11
8— 9
8— 13
9— 7
8 — 12

10— 15
9—14
6—12
2— 6

12
12

9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3

FC Bacău ;ETAPA \ IITOARE (9 octombrie) : IC Brașov 
Dacia Unirea Brăila — Oțelul Galați ; Rapid București 
troputere Craiova ; Gloria Betrița — 
gcș — Dinamo București ; l niversitaba Craiova 
iești; Steaua — Corvinul; „Poli" Timișoara — Sportul Studen
țesc ; Farul Constanța — Inter Sibiu.

Elec-
ASA Elcctromureș ; FC Ar- 

Petrolul Plo-

CUPA ROMÂNIEI

11. L. .... inz, :.i ... Jiul
ULi tu ,, .a sorți me-iui i-
J-. lin im uț ii a] Cupelor Eu- 
■op'i" la fotbal. ranguiele noas
tre 1 ■ :a;a. c • „u r.imas, în 
OUrsu. drair pi.-niiu Cupa 1 FI A, 
Din.i o și Șt'uu-3, vor întâlni

. >.ii i redutabili, .„i ții nefi- 
utxl prea blînzi cu fotbalul ro
mân . c. Dinamo București va 
jur, in deplasare primul m<ci, 
cu Genoa, puternica echipă ita
liană, care s-a desprins greu de 
Ovi do, echipa lui Marius Lăcă
tuș. Nici Steaua nu a avut o 
„stea" mai bună, Jucînd tot in 
deplasare, prima partidă, în 
compania echipei Sporting Gi- 
jon, șl ea reușind o eliminare 
aplaudată a formației de maro

i dibru, l ai iiz.ii. Belgrad, i 
urma exc utăiii loviturilor de 
la 11 rn. Eliminarea Unive' . 4. 
ții Craiova din Cupa Campioni
lor Europeni și a formației din 
Bacău, din C upa Cupelor, a re. 
dus potențialul nostru la iui.vi
tale, fiind in pericolul unii r- 
I raperfoi manțe, poate unim , de 
a pără*i scena Cupelor Eur 
ne. D ir înaintea disputării lor, 
Jucătorii selecționați din mub Io 
echipe vor avea de susținut încă 
un mare examen. România — 
Scoția, la 16 octombrie. Așadar, 
meciuri grele pentru reprezen
tantele noastre, dar în fotbal 
nici o partidă nu e- te dina' >‘.c 
eîștigată șl nici pierdută. __

ȘTIINȚA PETROȘANI — MI
NERUL LUPENI 40—8 (I8„l). 
• Antrenorul Bercu il „creditea
ză" pe Florea cu transformările 
și acesta punctează in min. 3 și 
7, aducmd primele puncte stu
denților, 6—0 • Minerul ră>.
purele plin fundașul Patriciii, în 
min. 15, cu un atac de pe-.te 40 
m. dar Floria il va placa hotă- 
rit, dovedind o forma deosebita, 
tribunele, „selceționindu-T pentru 
jocul cu Canada, din Cupa Mon
dială • Treisfcrturilc minerilor, 
superioare Știintid, concretizează 
atacurile repetate în min. 17, 
cind Ivănuș (Știința) caută o tușă, 
prinde Văduva, excelent în me
ciul de azi, traversează terenul, 
pasează lui Năstase, care, ca în 
zilele lui bune, pătrunde prin
tre foștii coechipieri, pas și, Pân
dele înscrie, 6—1. Tot el ratează 
transformarea. Oaspeții nu se

d> -.prind in min. 20 și 22, cind 
același Pandple ratează incredi
bil două lovituri de pedeapsa, 
trimițindu-Ie mult pe lingă bu
turi. Știința are insă linia de 
in uitare in z.i bună, imlnnind 
experiența cil tactica, iar in min. 
32 balonul pili t it de Soare este 
culcat de P.mcu, 10—1, tiansfor- 
ma Florea, 12—4. în min. 38, 
l’alamariu prinde un balon in 
terenul propriu, pătrunde in for
ța, pas lui Rațiu, cursă a aces

tuia și balon culcat pentru „16—4".
cu tr insformare Florea, 18—4, 
închcindu-se și prima repriză și 
odată cu ca, victoria înaintării 
asupra treisfcrturilor • început 
furtunos de repriză a doua, cu 
Ivănuș in acțiune, prind jucăto
rii <b la Minerul, din aglomerare 
balonul iese pentru Rațiu, atac 
pe Ungă mol, pas pentru Florea, 
22—4, apoi 24—4, după ce tot el

transforma. Min. 44, o lovitura 
de picior căzută după un atac 
purtat de Ivănuș, "o transformă 
din nou Florea, 27—I, care v-a 
mai fructilica prin același pro
cedeu. în< ă una în min. 52 și 
30—4. Min. 60, atac dezlănțuit al 
minerilor cu toată echipa, in- 
scrie Bandele, 30—8, dar sc ra
tează transformarea. Min. 65, 
prinde Florea. continuă Suiog*n. 
schimb cu Rațiu, primește 3 i an
că și gramada la 5 m de ti renul 
dc țintii al oaspeților. Cui ge 
Rațiu și înscrie pe lin 4 gr;’.na
dă, 31—8, transforma ’ -’a, 
3G—8. în min. 75 același R tiu 
mai inițiază un atac de peste 50 
m, pas lui Florea, 40—8 și prima 
ratare a transformărilor. Sporti
vitate totală. Drumea, Sușinschi, 
Mureșan -de la Știința, Sabău și 
Cișu, de la Minerul, alături de 
cel enumerați în cronică, au mai 
fost reperați din tribună.
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HOROSCOP
BALAN4 A

(22 septembrie — 21 octombrie)
Veți fi surprlns(ă) de necore- 

larca tarifului cu importanța 
„serviciului" pe care-l oferiți.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Exces de amabilități, in jurul 
tiv. Nu răspundeți la provocări !

SĂGETĂTOR
(22 noiemhrie — 20 decembrie)

Lucrurile revin pe făgașul fi
resc^ în ritm normal — n-are rost 
si! ik> îngrijorați!

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Vej» umbla toată ziua incăr- 

eatțăj ca o furnică, dar valoarea 
poverii e infimă.

VĂRSĂTOR 
ianuarie — 18 februarie)

In -rarele dt>. momente de lu
ciditate deplină, meditați la ceea 
c ați putea pierde in înflăcă
rarea .Clipei.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
Mărind pe filieră feminină, 

(-ti afla ți locul pe unde .se
‘ r-i“ valorile..

BERBEC
>41 martie — 20 aprilie)

’ Ktttcir ocazia unei promovări, 
| ntTu ni'te ochi dulci.-

TAUR
■ (21 aprilie — 21 mai)

faptul că ați căzut pe locul 
dVi 'nu dovedește decit că ați 
jucat cinstit.

GEMEM
(22 mai — 21 iunie)

Dacă peste tot sinteți primit(ă) 
ca brațele larg deschise, ingrijo- 
rațt-uă da ușa care vi se-nchide-n

«CAL
l'gz iunie — 22 iulie)

Cineva ui se destăinuie copios. 
Ca urn.arc, optica dv. se va 
s hirrtbă radical.

LEU
(2J iulie — 22 august)

Aerul dr stăpîn peste multe 
oi, pe care îl etalați, rănește pe 
rjulți în amorul propriu.

IE( IOARA
(23 august — 21 septembrie)

Sinteți într-o forma excelentă. 
7- bună pentru a descurca niște 
ițe încurcate de alții.

MICA PUBL1C1T A TE
VINZARI

V1ND autoturism „Peugeot — 104", 950 cmc, preț convenabil. 
Telefon 44146. (3154)

VIND garaj, strada Șt. O. Iosif. bloc 2C, ap. 37. (3158)

SCHIMBURI DE LOCUINȚĂ

SCHIMB apartament, 2 camere, strada Șt. O. Iosif nr. 6/34, 
cu apartament 3 camere. Ofer recompensă. Telefon 43802, după ora 
17. (3157)

SCHIMB garsonieră, Constructorul, bloc 1B, cu apartament, 2 
camere. Telefon 42844, după ora 19. (3150)

SCHIMB apartament, 2 camere, Petroșani, Independenței, bloo 
19/37, cu garsonieră, confort I, zonă centrală. (3145)

SCHIMB apartament, 3 camere, centru, Vulcan, bloc 43 ap. 6, 
cu similar, Petroșani, eventual 2 camere, zona Paringul. (3141)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Botici Corina, eli
berată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3155)

PIERDUT legitimație bibliotecă centrală și periodice pe nu
mele Filip Cătălin, eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. 
(3132)

DIVERSE

Societatea PET—PET TRAVEL SRL
„MARIBO"

organizează transport persoane pe ruta Petroșani — Istanbul, pe
rioada 13—16 octombrie, cu staționare 36 ore in Istanbul.

Prețul: 4700 lei/ persoană.
Relații telefon; 41949, între orele 8—12; 17—22. (3156)

DECESE

CU STILETELE îndurerate anunțăm trecerea in neființă a 
celei care a fost

OREHOV ILEANA
înhumarea, marți. 8 octombrie 1991, ora 15, de la Biserica E- 

vanghclică. (3138)

FAMILIA Miclea Ana șl Olga este alături de familiile Toma 
>■ Curta în clipele grele pricinuite dc decesul celui care a fost un 
deosebit soț, socru, tată ți bunic

CURTA VASILE (3152)

PAROHIA ortodoxă română Petroșani II exprimă sincere con
doleanțe ți este alături dc familia îndoliată Benca, la greaua în
cercare prilejuită de trecerea la cele veșnice a vrednicului cîntăreț 
bisericesc

BENEA VIOREL
Dumnezeu să-l odihnească în pace! (3159)

COMEMORARE

LA CINCI ani de la deces, pios omagiu neprețuitei noastre 
mame

HERMAN VALERIA

Odihnească-se in pacel
Fiul țj fiica. (3146)

Programul I V
MART I 

a octombrie 1991

iu.UO Actualități. Meteo.
19.20 Calendarul zilei.
10.30 Super ChanneL
12.30 Ora de muzică.
13.30 Interferențe.
11,00 Actualități. Meteo.
1 1,20 Muzica pentru părinți
1 1.50 Tradiții.
13.20 Avanpremiera.
Jî.30 Preuniversitana.
1'<00 Telețcoalfl
1 -.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
l7.05 Conviețuiri.
17,35 Patrimoniu.
18,05 Salut, prietenii
19,05 Cultura In lume.
19.30 Desene animate
20,00 Actualităț .
2’j,30 Studiou] economic.
29,55 Fotbal (.Selecționata Ger

maniei —^Selecționata mon
dială. M'.’ci pt’ilejuit 6 ■ cen
tenarul FIFA.

2_,50 Cronica Parlamentului. 1 
Actualități. $

23,25 Jazz-fan,

Direcția de muncă si
* 9

protecție socială
prin Oficiul teritorial Petroșani organizează în această lună 
cursuri dc calificare și recalificare a șomerilor, in următoa
rele meserii: cofetar, ospătar, bucătar, brutar și operator 
— utilizator calculatoare P.C. Pentru primele cursuri ce 
se vor organiza înscrierile se vor face pînă miercuri, 9 
octombrie 1991, ora 12, la sediul Oficiului teritorial Petro
șani. Și in continuare vor fi organizate cursuri de calificare 

și recalificare a șomerilor.

Informații suplimentare la sediul oficiului sau Ia 
telefoanele: 42352, 45171.

Societatea Comercială „SPICUL" 
Valea Jiului S.A. Petroșani»

organizează în data de 17 octombrie 1991 concurs pentru 
ocuparea a două posturi de pompieri.

Condiții : certificat de calificare sau atestat în mese
ria de pompier.

Relații suplimentare Ia biroul PIS, telefon 42673.

Primăria municipiului 
Petroșani

ANUNȚĂ
cetățenii care au cerut titlul de proprietate pentru diferi
tele terenuri, sînt rugați să se prezinte — de urgență — la 
biroul agricol din cadrul Primăriei, între orele 9—13, pen
tru ridicarea adeverințelor de proprietate.

In chioșcurile noastre, cartea anului î

HOROSCOP
sau £

AJUTÂ-ȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,descoperirea" 

anticipată a viitorului !

• Cu numai 75 de lei puteți intra în posesia unei lec
turi interesante, originale, captivante!

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturor!

Societatea comercială
G.l. Petroșani

strada Independenței nr. 37 (lingă Școala nr, 6)
oferă zilnic :

— bere
I

— răcoritoare

— mici și grătare

— băuturi alese

Angajează bucătar cu o vechime minimă de 5 ani.
(3153)

I.C.P.M. Petroșani
strada Mihai Viteazu nr. 3

execută, in condiții de calitate și competență profesională, 
pentru toți agenții economici doritori, Studii dc fezabili- ' 
tatc conform normelor B.I.R.D. și Instrucțiunilor Guver
nului României, comenzile vor fi onorate la termenul sta- 1 
bilit și ia prețuri avantajoase. Pentru relații suplimentare 
vă puteți adresa institutului la telefon nr. 41460, 41461 int 

171, telex nr. 72512 sau telefax 41463.

Redacția administrația! Petroșani, »tr. N. Bălccscu. nr. 2 Telefoane — secretariat l 41GG2, ®ecții I 41G6:L 42164
lipariil Tlpncrafla Petroșani, str N. Bâlcc^vu. nr. 2. (Tel 41’165.
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