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DRAMA
Omul e obosit, dar mai mult 

surescitat. Disperarea i-a mai 
slăbit după ce a aflat că un e- 
licopter cu un bolnav a plecat 
spre Timișoara, iar, la întoarcere, 
ii va readuce soția.

...Povestea omului, lăcătușul 
de mină Emil Farcaș, de la EM 
Lupeni, e relativ simplă. Simplă, 
dar cu atit mai con'.rariantâ. So
ția lui, Elena Farcaș. a fost tri
misă, in stare gravă, la Spitalul 
județean Timișoara. Un caz ca
re, după aprecierea specialistu
lui în neurologie de la Lupeni, 
necesita asistență neurochirurgi- 
cală. In decursul ultimilor ani 
mai avusese două operații. Pri-

SI DILEMA9

ma, în '82, după un accident de 
muncă la Preparația Coroieșli, 
unde lucra ca muncitoare, și în 
'87, după o primă recidivă. Con. 
slatindu-se noua recidivă, neu
rologul din Lupeni a trimis-o, 
cum era firesc, la Timișoara, la 
Spitalul clinic universitar, de 
care aparțin unitățile sanitare 
din zonă. La medicul care o mai 
operase de două ori. Dar, de astă 
dată, lucrurile au luat turnură 
neașteptată pentru pacientă, pen
tru soțul ei.. Medicul specialist 
o abordat de astădată cazul bol. 
navei deloc binevoitor. Dimpo
trivă. Primul motiv al supără
rii : de ce a fost trimisă bolna-

UNUI OM DISPERAT
va la Timișoara fără să fie con
sultat în prealabil telefonic A 
urmat apoi dialogul cu soțul bo|_ 
navei, pe care il reproducem 
după cele relatate de cel în 
c auză :

„Cine ți-a spus că e recidivă?”. 
,.Doctorul x, neurologul nostru”. 
,,E un prost „Și cine ți-a a. 
probat elicopterul ,.Păi, direc
torul spitalului și...”. ,,Sint proști. 
Iți iei soția și o duci la. Bucu
rești, acasă, unde vrei...”. „Dar 
d-le doctor, elicopterul a plecat 
de zece minute, cum s-o mai 
duc?”. „Nu mă interesează! Voi, 
de acolo, din Valea .Jiului, știți

numai să cereți I Și să dați cu 
bila...”.

..Deci, asta era „vina” bolna-, 
vei. Și „verdictul”. Bolnava, pa
ralizată, a rămas la „internare” 
în continuare. Soțul, Emit Far
caș, a mai încercat ieșirea din 
impas, la medicul de gardă, dar 
fără reușită. Unicul care putea 
decide a fost medicul specialist. 
După două ore bune, timp în 
care bolnava a continuat să zacă 
in chinuri, pe targa, a reapărut

loan Dl BlK

(Continuare in pag. a 2-a)

La mină, la Sălătruc Incepînd de mîine,
Era o vorbă cindva. Unii din bătrîni își mai 

aduc aminte: „Așa.i la mină la Sălătruc..., Unii 
vin, alții se duc“. Mina Sălătruc s-a închis de 
mult. Cimpul minier din zona respectivă, de 
sub Parîng, este exploatat de mina Livezeni. 
Dar, deși mina Sălătruc nu mal e, vorba... a 
rămas. Mai mult, și-a păstrat valabilitatea pen
tru întregul nostru minerit.

De Ja începutul anului au fost angajați la 
exploatările miniere din Valea Jiului 9 267 de 
persoane, iar de plecat au plecat 8 131. Deci,

A |
încă o bombă naționalistă

Deoarece, vreme de vreo zece 
zile, în peisajul nostru politic 
n- iu mai fost cunoscutele atacuri 
virulente, intolerante, cu care ne 
ol ișnuiseiăm de mai mult do un
an, eram înclinat să cred cri vaj
nicii politicieni au ajuns, în sfîr- 
șit, la un consens național. Era 
pi a nniUă acalmie după furtu. 
no. -a in .rsiune a minerilor, dar 
iată tă a explodat bomba națio
nal tâ': că se organizează un 
ref- miclum in privința autono
mi i țării secuilor. Iim dj it au 
început, de sâmbătă, luări de 
poziții ale formațiunilor politi
ca, inclusiv, duminică, a unui 
deputat al UDMIl care, în stilul 
specific, tratează înlimplarca cu 
ambiguitate, ca diversiune, că 
m: este nimic, că ci se delimitea- 
zi și așa mai departe, neuitind 
st tr acă la atac deoarece dum
nealor sint plini de candoare. 
Și cea mai bună apărare este 
a e ul.

C< a ce sc petrece nu este 
Un a: -ident. Ci o consecință lo
gica a unor semnale ce le tot 
primim din martie 1990 cind sc 
petreceau ev< nimcntele tragico 
din locurile pe unde se vrea ra
ia secuilor, adică județele Co- 
vasna, Harghito și la Tg. Mu
reș. Momentul a fost ide'; <u 
grijă, deoarece acum este un

vacuum guvernamental, cabine
tul Roman e demisionar, iar cel 
al domnului Stolojan încă nu-i 
format. In aceste împrejurări se 
caută cu luminarea izbucnirea de 
tensiuni sociale, interclnicc in
tr-o perioadă cind totul evolua
se spre calm și relații omenești 
cu rădăcini adinei.

La o analiză mai atentă se ob
servă că în interiorul a<< .tui 
partid (ori uniune, tot aia e) 
creat exclusiv pe criterii etnic. , 
care este UDMB, se manife-tu 
două tendințe, foarte clare la ul
timul congres. Ele o majoritate 
moderată și o minoritate (?) ra
dicală, naționalistă, foarte activă 
și gălăgioasă. Insă conducerea 
1 DMH nu își exprimă pozițiile 
in mod tranșant. Dc aceea am 
tot înghițit, în spiritul toleran
ței ce ne caracterizează funciar 
pe noi, românii, tot felul de gă
luște zicîndu-ne că poate, poate 
bagă și el la cap că traie-c aici, 
am mincat, muncit și suferit îm
preună.

Este imposibil să nu fac rela
ție intre tensiunile din invăță- 
mînt, create anul trecut de ma
ghiari ; acea reuniune de la 
1 ger, pentru ca, apoi, să urmeze

Tiberiu Sl’.tlTltC

(Continuare în pag. a 2-a)

— I)esi ui măresc de fiecare dată la T\ emisiunea .,Che
ia succesului" ma urmărește un ghinion leiihil.

tot au rămas cițiva. Cine știe pînă cînd? Din
tre cei ieșiți abia 546 s-au pensionat, iar 549 
s-au transferat. Grosul celor ieșiți au fost 
DCM-iști, adică cei scoși prin desfacerea con
tractului de muncă, pe baza articolului 130 i, 
pentru absențe nemotivate. Din același motiv, 
36 au plecat cu preaviz, iar 2451 la cerere.

Așadar, deși cî.știgurile și gratuitățile atrag, 
mjjlți nu se împacă cu ideea că pentru bani 
trebuie să dea și cărbune.

Așa-i, la mină, la Sălătruc...

în ziarul nostru:

Opinii pe o temă 
majoră 
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.Aflam dintr-o adresă tiimisa 
Direcț.vi Sanitare a județului 
Hunedoara ca Ministerul .Sănătă
ții a aprobat documentația lell- 
nico-ceonomica a investiției „Spi
tal cu 2.0 paluri și policlinică cu 
1200 consultații pe zi jn orașul 
Lupeni, avind inocpelea conslruc" 
țici in anul 1991. Demararea edi
ficării viitorului obiectiv Va înce
pe chiar din Juna octombrie i.e , 
eu construcția stației de salvate, 
componenta a noului spital.

Totodată, s-a hulaiit realiza
re. . investițiilor 
cl.nic cu 600 < onsii11 iții pe zi 
orașul \ ulcan" și „Extinderea 
modei nizarea crupului 
gospodăresc la Spitalul 
cu începere din 
Veșl,. t in. inia r< a 
iedelor, sumele 
vor fi alocate m 
19.11, prin r lislriliiuie d 
Ministerul Sanatăț i. (I D.)
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frica nici acum ’ md este comisia paria- . 

la și nu vine". După ora 20 nu mai .
„.••și 

„Anuuiasa vine m.ii mult cind vrea", i 
pina la Petroșani". ,,.\u Scumpit biletul i

„D-lc, la așlia nil 
mentai a".

Așlept de o ora 
circula.

„N-am bani de taxi".
„De la Uricum faci 5 ore
și au redus autobuzele". „Nu plec pina nu rine

„D ce nu baga d-le program la autobuze".
„Tot mizei ie și tot îngln sUr-dă", ele., ele. 
Nu. Nn este

leala, ca ce] <<> 
litl-și iasa din

Mai d< imazi
cam saptaminal, ini iparimlu-i-se iii memorie loslul <’ 
ani — 1‘elio mi, le Dar i ila ca, mtr-o z>. omul 1 
Tusise pina la l.iiponi după ciimparaluri. Biletul, 10 1 
a trebuit sa ajllngii i l.i Petro nu dl treburi urgente. ..i 

I.I I”, <1'11 liipo.ua: „lai.Iul piua la l’elro.in 
<",tf _'ii lei", n ra-plimb laxatoai r.i, laiă cir,mi i dialogul 
ripa in leimeui m poi11 icoși, dar p buznii irul caltiloruhli.
'■<>< oleala de a< as i nu se potrivește cu cea din 
pricini II— lll> •’.ITH t n iaz izolat, dar cai 
,i mai ales i ,is| nmsuri. ItHspinisilii || toal'- capitolele. 

<i jula ele I i c. v ■

la . tras ll| 
Intel ului I ii 
are ghinion, 
lei. Di acolo
Pline hanii jir.

■ir

o ambeta dirijata, ei o situație, din pacale, „ptca“ « 
tiHoseșt;. mijlo.i ele de transport in comun să ] 
„balamale". • • > ji ”

ne-a vizitat la redacție dl M.G, din Ihic.ini, caro 
saptaminal, ini iparimlu-i-se iii

— 1‘elio mi, 25 le Dir i ila ca,
e pina Li

,e in fi- ' 
V.id.ir 

lirg. Autobuzul < u 
■. 'iu r iza i n 11 ebari 

I).. r ne

liipo.ua
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România eroică si mistificatorii istoriei
Da! Tăceți, tăceri infi icușale I 

Este momentul ca după ce ați 
vorbit atît, sa va opriți înainte 
de a fi prea tîiziu! De aceea am 
operat această schimbare in Ului 
capitolului. încă sper ca adevă
rata istorie înfățișată în cuprin
sul acestuia sa mobilizeze conști
ințele pentru organizarea acelei 
trăiri comune cinstite, corecte și 
pînă la urmă frățești, l.i care ne 
obligă și ne îndeimă această 
torie din care orice am face, nu 
putem ieși.

Din nefericire fenomene socio- 
politice tot mai numeroase M 
mai diverse apar și se înscriu in 
inventaru] atacului revizionist- 
ireilentist, disimulat sau cu sfrun
tată nerușinare, la lumina zilei.

Incepînd de la acel: „A h.ijot 
Cs.nk mi magyatok tudjuk ci- 
sullveszteni!" — respectiv: „Co
rabia aceasta nunfli noi ungurii 
O putem scufunda! cur» își răs
pundea singur un „mare" filo
zof, dl Nagy Zoltan C;aba la 
întrebarea ce singur și-o punea: 
„Sullyedozo hajo — e Erdcly?" — 
in ziarul Nepujsâg din 4 mai 1990 
— adică: ..Ardealul este o corabie 
care se-scufundă?", pînă la — ș', 
pesțc jnlonarca imnului de stat 
maghiar in diverse ocazii oii 
arborarea drapelului d,. stat ma- 
gliil ir pc teritoi iul statului român 
Ia slujbe religioase sau de alt
fel. in cadrul cărora și parohiile 
catolice și reformate din Petro
șani și-au dat obolul lor culmi- 
nind cu ceremonia înființării ar- 
tiidiecezei rom.mo-i atoli< e l.i Al
ba Iulia recent și cu subversiunea 
de „autonomie" a unui grup de 
con ,i ns politii gref.ilă pe o ' i- 
itoare manifestare omagială pre
conizată a se <f lâșura in loiali
tăți a Lipita — (ane la 19 oct crt. 
»le se succed într-o regie de în
cercuire a talului și națiunii ro
mane, a poporului român și a 
credinței lui religioase —ortodo
xismul — care i-a dat puterea a 
lumina necesară dăinuirii lui 
de-alungul ve.i' utilor in'it sim
ple declar ații <l<> „delimitare" a 
tinora față de alții, cum exprimă 
comunii alti) l DMIl, din seara zi-

lucii o bombă nai( ioiiaiBistai
(Urmarc din pagiiu 1)

alt. le : punctul de vederi- al tri- 
lalei. lei, apoi ridicolul guvern 
al Transilvaniei 'real la Buda
pesta și. chiar pc la începutul 
ac-slci luni, asa cum spunea 
domnul Cheheli i.i, pui taiorul de 
< uvînt al mini-.'i i ului nostru de 
e 'i-rnc, diferența de o propozi
ție ori fr.iz.i iuti e o ea <a 
spus și documentul seri-, de 
riivetnul blidapestan. Și era < it 
pe-aci să uit; măsuiiie unilate
rale ale Ungariei )a pun. !<•!,. de 
frontiera cu Horn.kuift, apliein-

Drama și dilema unui om disperat
(Urmare din pag. I)

și doftorul și a dat dispoziții sa 
fie pusa iuti-Un .alon. Provizo
riu.

Acea-.tu e povestea. Lăcătușul 
Emil 1 arcaș, sub i ind și el, este 
jenat, d'-iulat. II doare ciî soția 
lui, după 22 de ani d<- muncă 
și după un accident tot de mun- 
< i, nu esle tratata de un medic 
ca un om .. Dar, coca ee îl exas
perează mai mult este dilema 
privind perspectiva ; , c w V;( )n_ 
tîmpla in continuare cu soția, 
cum o salvează din chinui i, cum 
o mai readuce la viață? La 
Bucuroșii a mai fost cu ou, cu 
ani in urma, cînd o cuprinse'eiă 
crizele de epilepsie. Nu Lau fă
cut nimic. Au zis că tot la Ti- 
mi-oiia ț> salvarea, acolo undea 
mai fo l operai,. Și. dacă J.i Ti- 
nir.onra medir ij sc răzbun i pe o 
bolnavă, p.nlru câ c soție de

T
Joi de 1J oct. 1991, departe de a 
însemna ceva pozitiv, întrețin 
suspiciunea, creează deruta și slă
besc puterea de reacție a națiunii 
române și a poporului îximân.

Holul istoricului este de a fur
niza politicului argumentele de is
torie care să-1 orienteze in abor
darea măsurilor cele mai corecte 
și adecvate, de aceea să ne întoar
cem la trecutul istoric ale cărui 
reverberații, se resimt fn mani
festările socio-politice de astăzi, 
< ii pretonți de a revizui ictoria 
însăși.

TACE II, TĂCERI 
ÎNFRICOȘATE ! (LX)

De o parte, spre irst :
„Pupă decăderea hunilor, re

gele Ardarik cu poporul gepid 
s-a stabilit în teri1or:Ul d< din
colo de Tisa, fn Trani ileana, fos
ta Dacie... Iar mai a oi: „In Da
cia, secuii au găsit deja un popor 
care își zicea : 1(0X1 (subl. în 
text!). Așa cum șl im din istoria 
romanilor, după infi imjcrea daci
lor, Dacia a fost colonizată de 
Trai.pl, împăratul roman..."

..Colonizatorii au trăit aii timp 
de 17 secole (n.ns.: socotite piua 
la data apariției lucrării citate) 
timp in care au \hzut alături de 
ei ridii indii-se și căzind mi dis- 
parînd multe popoare..."

„Vecinii, slavii de pildă î> nu
meau VI. \III sau OLAIlf, pe cind 
ei înșiși numindu-și strămoșii, ro
mani î ziceau lUMl’Nll) sau 
ROM \N(I)".

Acestea stau scrise, nl| in orice 
cart.' ci în „ISTOItl X MII.ENA- 
R V a ungurilor, (voi. II. editată 
de „Cuvintul liber" și „Lumea" 
revista ilustrată, 191?, (epoca me
dievală) de la anul 300 pînă la 
anul 1500.

In acest context, sc pri" izea- 
Z i: „Căpetenii! . lui Arpad, prin
tre .arc Tuhiillim a Ir. uf in Ar
deal (Banat) si, la apa Almașlihli 
l-a infrînt p căpetenia V \L.AII X, 
C.clu (Gvclo)..., după cum că „în 

du-io și noi potrivit peim ipiiilui 
I .■-•i|)l-ir i-ăl ii.

Prii; mm.u< sini multe pro
ci de-.le ( ne se le iga acum, < a 
m ’pi-lelc pe iță. cind iflăm de 
mleoți.i i igi.mzai ii unui referen
dum p> n'.'U creari-a țarii secui
lor. absurdă om lava din eare 
deslușim doar naționalismul șl 
dorința do tensiuni și noi tul- 
hiii âri.

Cu o mină doctorala, pai la
mentării I DMH nc-au lot îm
brobodit c.î „nil-i nimic, sînt 
diversiuni ale guvernului". Ori 
ale I numii Vatra Komâneaseă 
sau ale l’LNK. Așteptam, dimii- 

miner, ce voi tace c.-j din Bucu
rești 71 Sau altceva; arc un bi. 
let și de la directorul .Spitalultii 
clinic din Timișoara. I se reco
manda sa-și duca soția in stra- 
imilate pentru interveiiție. Ușor 
de zis. D.xr de unde valută ?1 
?i, sc întreabă omul, chiar să 
nu aiba această țaia buni speci
aliști care să fie și binevoitori ?

Dilema omului e dramatică. So
ția i a fost readusa la Spitalul 
Liipcnl. F i'ilernată. Și, probabil, 
va li trlm î la București, Dar 
incertitudinea îl mistuie pe om. 
Și nu numai p0 el. I’e oricine 
care poale ajunge în situația lui.

Deci, oameni ai Văii Jiului, 
lugați-va la Cel de Suț, să vă 
ferească să ajungeți, la vreo cil- 
nie.î, în cabinetul unui .specialist 
cu pi incipli disci iminaloi ii, care 
a. ționează nu după Jurămintul 
lui Ilipociat, ci după rcscnti- 
mcnle. • 

timpul incursiunii lui Arpad, a- 
ccsta s-a izbit în zona Bihorului 
de rezistența lui MENMARAT" 
(n.ns. Mcnumorut), care nu era 
altcineva decît tot o căpetenie va
lahă. apărînd neîndoios astfel 
câ acei valahi, respectiv românii, 
se aflau în masă capabilă de lup
tă și rezistență de-alungul între
gii noastre frontiere de vest și 
cu Ardealul ol însuși era bine de
limitat din moment ce este men
ționat ca atare expres „dincolo" 
de Tisa văzut bin.. înțeles dinspre 
apus, de unde |a acea dată reve
neau ungurii după înfrîngerea de 
la Ailgsburg (10 august 955).

Am citat din aceeași lucrare, 
pag. 112, 116 și mm.

Cit privește pe secui, aceștia 
apăruseră iu pcsle 100 de ani in 
urmă „ex hunnorum in Europa 
rcliquiis urli" — ca rămășițe ale 
hunilor în Europa, descinzind din 
acei „tria millia virorum ex pre- 
lio ( imildino creptiper. fuge in
iei fugum" — respectiv „trei mii 
de bărbați care au scăpat cu fu
ga din războiul crimildin" ulti
mul purtat de huni înainte de dis- 
pariț a ]or și aceștia. la venirea 
ungurilor nu trăiau in cimpia 
Panonicl, „sed cum Blakis in mon' 
tibus confinii" — ci vecini cu 
vlahii in munți (respectiv < ir- 
pații orientali) „unde Blachis 
commixti littoris ipsorum Uti 
perhibetiir" — unde — „ameste
cați cil vlahi, se spune câ folo
sesc iiterile acestora" (n.ns. scrie
rea) lor" (< f, „Cronica ungurilor" 
de Simon de Keza în „Izvoarele 
istorici românilor" de G. l’opa — 
Lisseanu, tip. Bucovina, 19.35, pag. 
3_’, 3C>. HO, H2) stabilit fiind de 
asemenea că Ia trecerea spre a- 
pus a hunilor, Blachis, <pii ipso
rum l'ucre pa'-tores ct coloni, re- 
manentibus sponte in Pannon: i" 
— vlahii caro le-nu fost păstori și 
'oloni lamininil de buna voie in 
Panonia", pe care 1ara îndoiala 
o locuiau din epoca romana, pen
tru a nu o mai părăsi nici jn zi- 
z.-le de i'-tă/i.

(\ a urma)
(iii. oi glie M I \ IOMIR 

na a. .a aud puni Iul (|r vede, e al 
d.lui Domokos (leza, nu sa tri
mită Un om care zicea i ă . Uita 
an maiidatul'’. Este o politică 

duplicitara alît.i vreme cil nu 
se exprima clar <i fala e< liivoo 
poziția l'DMH față do ideea au- 
lonomisla, îndeosebi acum cinil 
Ungaria nu e te cu totul străină 
de ce sc petrece In foita Iugo. 
•lavie. Toți cetaț.-nii, indiferent 
de naționalitate, au aceleași drep- 
imi, nicidecum privilegii doar 
pentru unii. In aceste circumstan
țe sc cuvine să gîndim și sim
țim, uniți, dincolo de culoarea 
politică, românește.

Oricum, In îniheiem, doua
întrebări : conform cari i deon- 
lologii aduce un medic j.-cia- 
lis| la Timișoara sau oriunde, 
injurii colegilor din Valea Jiu
lui, conlcstindu-le competența 
profesionala, fără a avea probe 
în ai est jctis ? Și, fără s.i avem 
în Intenție dramatizarea au e- 
xagerarca chestiunii, și știind ca 
in ntitea și atilea căzui i bolna
vii din Valea Jiului ni gâ-it în
țelegere și alinare l.i unitățile 
spitalicești clin țară, cazurile tri
mise de specialiști] noștri fiind 
soluționate cu înțelegere și com- 
pelență, nil putem să nu nc gîn
dim, totuși, ce sc va întîinpla da. 
ea respingerea cazuiilor din Va
ier Jiului sa va repeta 71

I’entru că, dincolo do senlinu'n. 
Ii-le -.aii resentimcnti le < uiv.i, nu 
e in oi dine. Nu e omenește I

(Societatea
Comercială 

l„Mixt“ Uricani 
o stea pe 

f i r ni a m e 111 u 1 
comerțului din 

Valea Jiului

Am surprins p<; peliculă trei 
iposl,i/(. din activitatea comercia
lă a tinerei societăți de profil din 
Uricani. Ale mici societăți care, 
in citeva luni cin Ia Înființare, 
fără lujbiieli șj indicații a știut 
să șj aleagă calea de urinat : un 
comerț civilizat, cli mărfuri care, 
să satisfacă toate gusturile Și pre
tențiile. Și s a reușit m mare 
măsură. ( u țoale acestea condu
cerea societății știe că mai are 
multe de făcut piuă sa ajungă 
icolri unde iși dorește.

I>< siis iii jir * așa arabi o

.ilimcntară din oraș. Salam, fir
ii Hi, găini, conserve do carne, 
cil dorești și cit le line punga. 
I ără coada, fără nervi • Unita
tea 313 „Electrice". Mărfuri pc 
care, piuă in urină cu doi ani, 
doar Occidentul le vedea Acum, 
au ajuns si in exiremilatea vesti
ră a ' ăii • I ii raion pentru cei 
mici Gumă de mestecat. hoinhoaa 

m- și ciocni.dă din import.

I olografii realizați de 

Glicorglic Ol I E IMJ

Trai.pl
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Ce spori biesUm.it e fotbalul ăsla ! I ite pa. 
tiini trezește el, bălu.l-ar focul Gheenei, min. 
ca.l ar clinii ! Stai ca omul în tribuna, ronțăi 
„boamboanc agricole”, te frăminți la fiecare 
fază, aprinzi țigară tic la țigară, crezi in echi
pa ta, ii iubești pe berbecuții din turma locală 
fi...

...Și, cind ți.c lumea mai dragă, vine .,bom- 
hardeaua”. In culise apar oamenii negri, cu 
ginduri negre, cu bani negri (mai nou. verzi) și 
aranjează tof felul de chestii spurcate. Tu 
chibițul, habar n-ai că lot ce se petrece pe te
ren c teatru de stradă italian, că orice pasă la 
adversar nu e întimplătodre, că antrenorii ți
pă la jucători fiindcă așa e scenariul. Tu, < Iu
bitul, continui să suferi, să înjuri arbitri, să te 
cerți cu vecinii de tribună și să speri. Și. bi_ 
neințcli s, speranțele să-ți fie înșelate.

Vile-așa si la draga noastră echipă „mine
rească”, „Jiul". \ ine un „nime.n drum’’, o <*- 
chipă de pe ultimul loc, care nu știe să stea 
binc-n ghete, Jiul IEI l.IT ( raiova (ceva cu 

îmbunătățiri funciare) și ne bagă moi tu n casă. 
Bieții Marcu și Bcnea au rămas ca la fotograf. 
Numai mielușeii pe eare-i păstoresc ei Li

vedeau >n continuare de verdeață (nu de iarba 
gazonului, fiți siguri, nici de ' vrdeț, ptiu dra
ce, ci de alte verzilori cu Washington pe ele). 
Numai că, m urma acestei rușini penliu fot
balul Văii Jiului, berbecuții din rasa tigaie au 
pierdut o grămadă de IJălcc’ști, Bi.mcuși și I- 
mineșli. Se spune (și înclinăm să credem) că 
dl. ing. Petre Tildor, caic face parte din con
ducerea clubului a administrat un pumn in ușa 
vestiarului și le.a „administrai” fotbaliștilor o 
amendă de 3000 dc lei. Să-i aducă de-acasă. 
Dacă adăugăm că brebeneii au pierdut si prima 
de joc (in valoare dc 0000 hn) se fac 9000 de 
lei. Păi un om normal muncești* o lună pentru 
.imariții ăștia de bani, ponte* si mai mult ! Mi*. 
Iilșeii tatii, mergeți pe la f'AR-uri și faceți rost 
de „mălai” că nu ține cu (ala Tudor ! Omul e 
hotărit să vă jupoaie : ori de fotbal. ori de a_ 
genitival i.

...Si uite-așa. \ii reinevpiit aranjamentele ? 
Miinc, vă vom destăinui și ce c prin divizia 
(', unde, de asemenea, a reînceput mascarada. 
Piuă aluni i, s-auzim dc bine '

Mii cea Bl lOItl St 11

O ,,iânternâ‘‘ cu faza lungă!
• HUI. PETROȘANI — JIUL 

IEELIE CRA1OVA 2—2 (2—0)7!

Cind in m.nutul 24 scutul deve
nea 2—0 pentru Jiul Petroșani, 
■pcctatorii iși faceau socoteli cam 
cari' ar ii rezultatul linal — „dc 
la cinci în sus...”—, dar presu
punerea din tribuna nu s-a po
trivit cu cea de pe gazon

Gazdele încep ofensiv din start 
a după citevn raiduri prin zona 

de apărare a constructorilor dc 
irigații, Popoviciu min. 6). 
face o simplă formalitate de a 
înscrie din faza realizată pe 
traseul Militam — M. Crislca 
(ilar și cu neputința portarului 
l'irescu), deci 1—0, Graiovcnii 
vor fi realmente asccliați in con
tinuare, „bombei'” lui V. Stân
cii (min. II), și Ci istcscu (imn. 
10) preve stind un nou gol, c ir<* 
va v* ■ m min. 2-1. cind la o 
minge aruncata cil bolta pe te 
portarul I'ircsru, P'ipoviciii

Post-scri pitim 
la o cronică...

S Din nou tribun.,' ih'Zo/rnilc 
Iu mei iul Jiului i u Jiul li I■ I!■' 
Uranica: numii i2t sp '■tutori 
plătitori! • Totul diferită ero. 
lufia celor cu nr. Io, jucătorii 
ric. rozeriâ iritmji mai urziu. In 
timp ce craiovcanul I iranee.u a 
pendulul n:obc ii intre atac ți 
apărare, marcind ți i/olul punc
tului decisiv al echipei sale, / l. 
Stoica de la Jiul a fost cvasi- 
inexistent. ■ I), neînțeles pe,tul 
portarului Sorin (ihițan care 
s-a râfuif în finalul partidei cu 
„centralul" 1 lorin Dono a. de 

parcă acesta ar fi fost prnu/pa
lul vinovat de evoluția sa foarte 
slabă, Să nu se alea<ta cu vreo 
suspendare... Șt a ta tocmai in 
ajunul zilei sale de naderc! • 
fotbaliștii de la (..'raiova ou a- 
uarut înainte dc me< i imbrăcati 
la unison in același model de 
eo.tumc bleumarin. • întrebat, 

la firșitul partidei '<• note a. 
t-orde jiuliștilor, președintele clu
bului, Petre Drăpocscu a spus 
scurt: „Au jucat incalificabil,

mita 3 pe toată linia" • Secun
dul l’uiu [lenea se plimba la 
cifcva minute după joc, paria 
fără nl<i o direcție clară, de 
unul ■imtur, in dr piui iiiliuu'' 
I. Numai în pielea lui să nu fi 
fost! • Adrian Dodu, — tatăl 
lui fJviditi Dodii — fost jm alor 
la Jiul între anii. I'.)7t) -7.3 era 
marcat de evoluția echipei, spu. 
nilld că toți ar merita o bătaie 
f/nia' 

din nou |>i faza înscrie și 2—0. 
Piuă la pauză, joc la liscieția 
Jiului Petroșani, <*u V. Stâncii 
(min. 26), Staticii: (min. 27) și 
Cristescu (min, 32, șut în trans
versala!) aproape de goj, cu doar 
doua replici ale oaspeților in 
min. 25 prin Zaharia (ișiit res
pins miraculos de Ghițan) si 
min. 14 prin Dănăricu („cap” in 
bara de la 2 mț).

La reluare, Jiul Petroșani tra
tează cu prea multă ușurință 
jocul și in min. 51 fundașul Ma- 
rinei ANDREI trimite un .ut prin 
surprindere, gasindu-l pe Ghițan 
nepregătit, 2 — 1. Surprin; dor, in 
loc să-și ia măsurile necesare, 
petroșănenii invită parca la joc 
echipa oaspete, care începe sa 
prindă curaj. Pe acest fond, in 
minutul 65, Zaharia scăpat pe 
contraatac ești agățat in careu 
de același neinspirat por* ir (>lii- 
țan. arbitrul apreciază fault ?i 
indica punctul de la I I m. !■ 
. ută precis l'irănoscii și 2—2 1 
Din acest moment, jocul este 

.'ic, fai’l ce convine de mi

51.Bl A a II <i :

lll./.l LT VI i TEHNICE : Jni| Petioșani — Jiul ILI.II (i.iio- 
v.i 2—2, G.iz Metan Mediaș — Melalllrgisliil Slatina 2—2; ASI'IÎV 
Aiad — l M. Timișoara 0—I; Cliania Rm. \ ileea - Metalul Hoc- 

i 3 **. ( SM I. aia — I C lîihui ii 0; | t c l-){ Timișoai i - l T 
Arad 1—(t; Unirea Alba lulia — /\liIS Arad 3—1. I*’C Drobeta Ti. 
Severi,, — Gloria Reșița 4—1 Metahilgi .tul Cuge — IP\ Sibiu 
2—0.

( LAS \MI Sil L

J. l-niiea \lba lulia B c> 0 2 19— 10 12
2. Chimia Rm. Vilcca 4 •5 1 12- a 1 1
3. (’SM Re>ița |{ 4 2 2 15— ■1 10
4. UT Arad J{ *1 2 2 10— o 10
5. I*'( Drobebi Tr. Si vetin H i 1 3 1 fi- 1 1 9
6. UM Tutu,.oara K ■1 1 3 IO— 17 9
7 Jiul Petroșani H .3 2 3 18— 11 B
8 Gloria Reșița B 3 2 3 Pi 14 H
9. PC CIR Tuni țoar.i B 2 ■1 2 l C* 8

10. Mclahirgistui (’ugu B 3 2 3 it— 1 1 B
1 1. Metalurgistul Slaf na B 0 3 3 J-- 10 7
12. ASl’B \ Aiad B 3 1 ■1 8 10 7
13. M. tahil Boesa B 3 1 1 9— l.t /
1 1. IPA Sibiu B 2 3 3 11 in 6
15. E( ’ lîihoi ,X) B 2 2 4 9 — țl G
16. (laz M< tan Medias B 2 2 1 II — 1*1 Gi
17. ARI.S Arad K 3 0 5 Iț 16 6
18. Jiul II LII’ ( r.uov a ;; 1 •1 1 ii— 15 5

X) I’ liipa penalizata cu un punct

EI'AI’V VIITOARE (I:) ojlombrie): Jiii| IEI.II î’riiova
\S’1IIA Arad, I ( Itihor — Jiul Petroșani M liliii: -.tul Slatina

Metalul llocșa; I M Timișo.i i Gaz Mc ia Mediaș; \RIS \. I 
rad — EC < I R Tmiișoar*E M'*l:ihli r islul (’ugir — l'lnmia llm. ' 
Vilucaa. IP\ Sibiu Unirea Alba lulia: I T \ia.l - li Di'*l"*la
Tr. Si vi m; Gloria Reșița — f 'SM Reșița

nune echipei ci liovcne, care in
tuiește surpriza ce se conturează. 
Deși dm minutul 85 oaspeții ră- 
min in Zece oameni prin elimi
narea lui Zaharia (fault la (’ris-
tc'scii). Jiul Pet 1 • mi este in Vil-
elită criză le* timp și formă. tn'-

mii reușind nimic... ba da. n.

Stoica (min. 33) îsi permite O

floricică, „șut” cu <nici i 111 Iii

poarta, ca lot era 2—-2...
I hia peste alta, un rezult al 

slab, care, poate, se leagă de re
centul 2—3 la UM Timișoara. De 
sigur, nu se termina lumi i aici, 
dar parca ar trebui mai multa 
seriozitate din parte i unei echipe 
care totuși se numește .1 I U L 
PI* l’ROSANI si care mai aic* și 
pretenții di* divizia A.

Arbitrul Ploi in Jlontisa din 
Vaslui a condus echipele: JII’L 
Petroșani: Ghibm -- 11 Pope s< n, 
Stamic. M. (Țintea, <>v. Dodu 
C'ristescii, Militam. I. Radu — 
V S' meu (min. 16 El. Stoic i). 
Per lovic iu, I V lucii (min. 66 Că 
11 nou i

UNIVERSITATEA „1<‘. I'E- 
BRUMvlE” CLUJ — SIIINTA 
PETROȘANI 10—17 (6—>1). Dn-*'ul 
st idcatilor a lost urmări: cu
mult interes de publicai prezent 
la aci st nieei, undi* se int’lneau 
două echipe dornice *1* victore*, 
în care examenul aveau sa-l 
treacă cu bine deținato* i Cupei 
Rom'mici.

Primele* cincisprezece minute 
aparțin oaspeților, cam inițiază 
atacuri la mină și mingi de ur
mărire, punctind chiar in min. 
4. Suiogan va culca balonul in 
terenul ele țintă advers aAiieincI 
primul eseu și 4—0 pentru că 
Elorca va rata transformarea. 
Placajele funcționează din plin 
și <1—0 în min. 13, din nou eseu 
— opera lui Mureșan, bine lansat 
dc Elorca. Jocul are vigoare și 
clujenii ripostează cu baloane 
in tusa, oiungîml tot mai aproape 
de buturile adversarului, cchili- 
brînd partida, ce Ic-a permis să 
puncteze cu cinci minute înainte 
de finalul reprizei. 3—I, iar 
transformarea să adină scorul 
la îi—6 Pauza va fi prilej dc 
..oxigen” pentru formația con- 
■ tn.i le Vasile Bereu. .*ar<* va

Irina Boiolian —
bronz pentru A« S* Jiul Petrila

Participanta la finala Campionatului național inlixidltal de 
tineret — masculin și feminin - de li Ara<l, lormatia >ponsori- 
zată dc sindicatul independent E.M. Petrila și pregătită de prof. 
Nclu Cordea, s.a întors cu o medalie de bronz, conlirmind valoa
rea intrinsecă i sportivei lima Bolohan, dar și a celorlalți COBI 
ponenți aruncați m competiție, chiar daca virstli ic dădea dreptul 
numai peste cițiva ani l.i acest concurs, handicap insesizabil, după 
modul cum s-a desfășurat inii cerea pentru im loc pe podium.

Prima care a intrat m lupta pentru medalii a fost judoka 
liina Bolohan. m limitele categoriei 61 kg, CU sorți nefavorabili, 
mlriinlin I toate sportivele dm loliil României, inclusiv campioana 
„<n litri” de junioare și nioare. Primul tur ii opune chiar pe 
campioana turn C. Urscscu (CSS Deva), constituin I o ad<* Arata 
finala, unde deținătoarea titlului, (eu înttlmii intern.ițiOnalo la 
activ), se va mobiliza total pentru a eviț i oriic -.urpriza și, <loar 
lip a le experiența a cr< al departi j ir 1 combăt ui':.*>r. Dar tu
rurile ui mato,11 e vor fi dominate d sportiva petrii.* aia. de r> 
manii ia categorică prin ippon cu: (’iaincț Viol ta (CSS Onești),, 
l-rol Li ha ((’SS Constanța), Mina C'hirilh (CSS Bi u 1). Mioara 
Pctcii (AS Năvodul), <>< lipind, in lin.’il, loc’il III 1 e li'*' >1* 
bronz.

\u urmat Cal mc n Itaduta. j.iinioii II — cu |'* i'*i mai
mica li’Cit < impioana c itegoric 1 43 kg s| lo ina Lumi. .g — 
ambele ratind posibilitatea unei reu ite și un < podium.
Judok.i Ci trin l.iipca .1 avut o misiune grea, intiliunl. > pianul 
tur, p< c'Xpci im.*nlatuI sportiv or.i I* an I Cosma ir in linal
va fi campionul Romanici Așadar, li cel. trei suc ■ r*c!i<4
de jtl'lo, medalii 'le argint Lupi a si Bronz C arm* ** I* Dana
Bolohan, cucerite la campionatul jt 1111011 lor, s.a mu i*1 . *t im.i.
pentru a spori pr< stigiul ac osiei **clnp'*. mc reu in n, 1 cu e.l 
111 să ? *. _____

V O L Li L Supernga — Popice
C.S.S. vili ORI I IOC L PE- 

l’RO.'.tNl ’J’OPIJj \NA 1'0- 
PLI I \ 3—0 (la (*, Ia . l.i—4). 
\ iclori.i galopanta a elev*loi an- 
Ircnorului Sasaran, ca i-, .ala, 
după dona elap,. ilara rctlșe^h’ 
sa inc'hc'gc c< lup 1 < c a sur. l.isal 
pur și simplu ailversaiul cai*. .1 
încercat prin „timpii] dc odihna” 
și schimburi repetate, rupeii a rit
mului sufocant impus de sasi'lc 
pet roșeiic.iii, ce a trei’iit <11 bine 

d<* a dl. ] it ul I ulm.n 1111, dm md 13

in setul 1 ele pci 10.1.I.1 .111 Im 7 1
după 2 0. ijungilld rapid la .»- a
și mclu ind lupta după numai 12
minute Setul 11 a fost

l . celaț:. .

cu domin 11 c* total îl Ol

r*q uloli le c onsll 11. ț 1 IIKll iza 1 1
■ ini it’ipî re, nu li* Coricscu IVI110-
X . III '1 1. z,u nu eon ' 1)01 L-
(Im' Li iinpiinc’i 1 ’r. rjm-
1 1 IU 1 s< xliluliii gază. Ui 1 n 1 1 ic
ninln111 1 Ic*. N i* 1 si* 1:1 ’ll . du-
1.»» 1n.11 moli *le l.i r ijim-
i!in< In 1 iput li 6— i * ro
1 111 .i ri* li al m n 1 ii Ho-
«lina. < ar. .1 mi'i'i | i ii*»va
!<l llfl 11 In n hi i* • ■ n ’ dc e-
\ 1 r . h ii’i din ■ii. ■ onulul

* 1.1 .1 li 1 1 î unin isâ

gîn*l* partida pentru un final 
fierbinte, trecind peste singura 
răsturnare de czultat în min. 
45, <inl ■ izdelc i cușca t încă 
un i.s i — Pasc — dar nelran- 
sformat, luind conducerea cu 
10—8, dar neputinrl să-și ma- 
m.ișc.i „avantajul” tcmnul'ii. In 
min. 60, grămada la 5 m de bu
turi,. eseu Ri'iu tr.inifoimă I- 
v.mnș și 11—10, in con oxlantă 
<ii l'iziunoniia jocului si *lm nou 
oaspeții ian con Încerc a

Trei:forturile Știiiin * anină 
finalul, iar în.ani irea va ține 
jocul în terenul a Ivi rs si victoria 
itii-i va scăpa. Iv.mus v.ț mai 
trimite o dată balonul p>intm 
buturi din drob.enl m 1” 10 in
min. 73. Creștere.i d !•>*■ a 
eebipoi Koaslm est< 1 t m_ 
glir, pqwmițînd ml m* ir- r mâ
ți* i pe fărașul perfor** n' ( a- 
•lueîn l bucuri** în t *' ■ ** •mo
șilor suporter,! și o n *'.■* 
tivin Uni vershaf ii loc:*!*

'știința: Dră'.'liiei El ■ • Mc- 
draqonin. Lari*. P meu. tVăvis. 
11 *nn. Tr.'incâ. litiu ’ ***ar.

Sușinschi, Drmnea, Soai*. Siiio- 
gan, B „"aian.

.\1I\EI1I 1. UI (,'.\N — UNi )
SA l'U MARE I — a : 6b p.d.
A 1 ia ia victorii' cons'i' ’tivfl a 
v ulc ancndoi 11 111-U1 **.i 1 în frun
tea ciasamentu.il cu " i popica- 
veraj excelent. Un 111 i dificil, 
ai bn.al lo.iit** 1 orec I iQ bucu- 
ii'șteamil Brebi .cu, car»} nu a 
in inis jucatoi ilor sa '.anse» 
cu oarea roșie. In caticnna aces
tui regulament au căzut cîte un 
liic.itor al gazdelor, Marius Ghe- 
p 1 si un jucător al oaspeților, 
u 1 la Lupii si Ghc'tc.a, ]a Cei 
21 si respectiv, 24 dc ani, nu «u

ii i.m limcntiil așteptat, făcind 
,.i viitori.1 *a iu se realizeze la 
,, lil reala mai marc, îuxtlizînd, 
primul. Ului p I <i. 1 .p**ctiv, «54. 
I! zultale dep.n <■ de valoarea lor 
1 a a. Jucătorul antreivir, prof. 
Vab’i’iu Pișcoi a tost nevoit ssi 
evolueze in locul liltil.i thii Ne- 
ilelcu Eugen, aflat in * siunc de 
i'Xamcne. ri’iliz.mil H6.'l p.d. f<1- 
■ md jic'i cehe cu I onlm Pop, 023 
p.d. Victoria mi 1 stat n cum
păna n>. 1 im mom' ut. I.ll’ pei< 
clica Ardac — l’i-oc au rcvilizat 
942 p d și Hb4 )| *t . mc m md de
finit v balanța in l.iuu”’.i line- 
rnliii.

**•*«< M»

biesUm.it
ciasamentu.il
iliz.mil
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Actualitatea internațională
• a CTBXf-mesasț: »asaate?!■«■■■■

INVITAȚIE.
Președintele Gorbaciov ă in

vitat la Moscova, la o dată ne
precizată, pe președinții Serbiei 
și Croației. In cadrul consultă
rilor se vor căuta căi de soluțio
nare a conflictelor interetnice, 
deocamdată mai puțin violente 
in zonă. încă nu se știe dacă 
este, o inițiativă a lui Gorbaciov, 
ori această invitație este conse
cința unor posibile și încă necu
noscute înțelegeri 
vîrfurilor.

CONGRES 1N
La Havana a avut 

sul partidului comunist la a că- 
fui deschidere Fidel Castro a 
rostit o cuvîntare în maniera 
specifică. Adică de peste cinci 
ore. S-a reafirmat opțiunea de 
continuare a „căii socialiste".

CE MAI E NOU LA 
NEW DELH1

Răpirea diplomatului român 
Liviu Radu, însărcinatul nostru 
cu afaceri a.i. la New Delhi, a 
fost ui mată, în ultimele două 
zile, de noi demersuri pentru e- 
liberarea ostatecului a cărui stare 
se agravează, așa cum se înțe
lege din cele afirmate de luptă- 
sikhs. Domnul Ion Iliescu. 
președintele României, a trimis 
o scrisoare președintelui Indiei 

în care se cere cu energie să se 
întreprindă tot ce este necesar 
pentru eliberarea diplomatului 

român. Soția lui Eiviu Radu a 
anunțat că va intra în greva 
foamei în fața guvernului, întru- 
cît eliberarea este condiționată 

de chestiuni strict interne: eli
berarea unor conducători sikhs 
arestați de cițiva ani de poliția

indiană. întreaga responsabili
tate pentru urmările acestei ră
piri revine în întregime oficia
lităților indiene.

SANCȚIUNI

După lovitura de stat din Haiti, 
prin care a fost înlăturat preșe
dintele J.B. Aristide, Statele 
Unite și țările Americii de Sud 
au condamnat această acțiune 
nedemocratică, aplicind sancțiuni 
economice și politice împotriva 

statului caraibian. Consiliul eu
ropean a cerut țărilor comunității 
să aplice sancțiuni prin care să 
se dezaprobe lovitura de stat. 
Dar militarii din Haiti, fermi 
pe pozițiile lor, deocamdată, tot 
mai izolați în lume, întreprind 
tot mai insistente demersuri de 
a ieși din singurătate.'

la nivelul

CUBA 
loc Congre-

Pentru timpul dv
MARȚI, 15 OCTOMBRIE

imne
17,00
17,05

10,00 Aotualități. 17,35
10,20 Calendarul zilei. 18,05
10,30 Super Channel. 19,05
12,40 Ora de muzică. 19,30
13,30 Interferențe. 20,00
14,00 Actualități. 20,35
14,20 Actualitatea muzicală... la 20,45

început de stagiune. 20,55
14,50 Tradiții. 21,20
15,20 Avanpremieră.
15,30 Preuniversifaria.
16,00 Teleșcoală. 23,00

— Cursuri de limbi străine.
16,30 Muzica pentru toți. 23,35

ă liber
Știri.
Conviețuiri.
Dosarele Istoriei.
Salut, prieteni!
Cultura în lume.
Desene animate. 
Actualități.
TIB ’91.
Sport.
Studioul economio.
Telecinemateca.
Strada Mare.
(Spania, 1956)
Cronica parlamentului.
— Aotualități. 
Meridianele dansului.

In chioșcurile noastre, cartea anului t

HOROSCOP
sau

••fTl _

HOROSCOP
BALANȚA

(22 septembrie — 21 octombrie)
Se cuvino să acționați cu mo

derație și bun simț, in relațiile 
eu noul dv. partener de afaceri.

SCORMON
(22 octombrie — 21 noiembrie) 

!• -Înțepăturile'1 dv. omnidirecțio
nale vor crea o stare de discon
fort, în rîndul colegilor.

PIERDERI

alb.
nr.

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

anticipată a viitorului ! - <;•

SAGLIAIOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Fără să vă dați seama de gafă, 
veți jigni o persoană de sex c>- 
pus, care, totuși, vă iartă im>- 
dn.t.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Z.irurile au fost aruncate, dar 

jocul e dublu. Atenție la dama 
(le... pică.

v Ars viob
(20 ianuarie — 18 februarie)

Sinteți ținta unei dezinformări 
crase. Nu Iu iți decizii pripite.

s 
!

xerox.

4 
r;i.

PIERDUT legitimație biblio, 
tec a nr. 6519, eliberata de U.T. 
Petroșani. O declar nulă. (3236)

PIERDUT cal roșu, cu stea în 
frunte, 2 ani jumătate, Cocotă 
Petru, strada Zăvoi nr. 16, Vul
can. Ofer recompensă. (3234)

GASli cal negru, Luka Ghcza. 
Uricani, str. Muncii, 12/29. (3264)

PIERDUT cal roșu cu stea în 
frunte, căpăstru roșu în cap și 
legat la picioarele din față. Pe
troșani, strada Arăclanilor 12/2. 
Ofer recompensă. (3228).

PIERDUT tichet de butelie, 
seria 13, nr. 3276, eliberat de 
Centru de schimbare a buteli
ilor din Vulcan, pe numele 
Moklovan Traian Eusebiu. 
declar nul. (3223).

PIERDUT carivt student și
gitimațic biblioteca pe numele 
Cojocari; Cristian, eliberate de 
U.T. Petroșani. I.e declar nule. 
(3262)

PI El ;l)UT legitimai ic 
de război pc numele 
Constantin, elil.'. rata de 
ția veteranilor de război 
O declar ini);.. (3217)

PIERDUT legitimație 
tecii periodice seria 9030, 
ta de U.T. Petroșani. O declar 
nulă. (3260)

PIERDUT cdntract închiriere 
pc numele1 Solomon Uteluric eli
berat de EGCÎ-, Aninoasa. II de
clar nul. (3261)

de
11

lc-

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

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturor!

a
Uzina de Preparare 

bunelui Petricar
angajează

manevranți vagoane

I

PLȘT1 
februarie — 20 martie) 
țineți cont de promisiunile

(19
Nu

f ut'_ cu zimbctul pc buze, intre 
patru ochi. 1

HLR11LC
(21 martie — 20 aprilie)

Smtcți in minuni Sa impliniț 
o.lima dorința a cui\u — dar n-u 
faceți..,

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

O serie inlerminab.lă de ohsta- 
conlrc vă enervează, 
șansele unui dialog

coi_ >1 
dat ind 
hzat.

re- 
i vi

Gl.MEKi
(22 mai — 21 iunie)

încă visați cu ochii deschiși, 
incident ridicol de banal va 
scoate din amorțeală.

Wn
va

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Schimbarea condițiilor de mun
că vă stimulc iza. dar frica de 
Ziua de miine p. r istă.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Veți intllni o |x?rsoană cu rare, 
deși vedeți la fel viața, nu pu
teți fi împreună...

U CIOARA
(23 august — 21 septembrie)

După multă trudă șl chin, Va 
ieși l-i lumină un adcvui sclipi- 
toi ca... diamantull

ANIVERSARI
BUNICA din Uricani urează 

scumpului ei Abel Cheșa, din 
Lupeni, multă fericire și sănă
tate, cu ocazia sărbătoririi ma
joratului. (3194)

V1NZAR1
VIND bulbi lalele și crin 

Petroșani, strada Ara tului 
15/2, Petroșani. (3251)

VIND microbuz Fortl, antoizo- 
terină Opel pe motorină, 
Telefon 43533. (3255)

VIND televizoare color, 
..S.imsung", diagonala 51 
preț 85 900 lei. zilnic, după ora 
13. Petroșani, strada Unirii, bloc 
8, .c. 3, ap. 7. (3259)

OPERTE DE SERVICII'
CAUT femeie îngrijire copil, 

ani. Petroșani, strada Slutinioa- 
bloc 1, sc. IU. ap. 26. (3239)

CAUT îngrijitoare pentru do
ua fetițe (2 .și 6 ani), la domi
ciliu (jtrada C. Miile, bloc 8, 
ap. 12). Informații intre orele 
11—12. (3256)

DIVERSE
SOCIETATEA BEI’ — RET 

TRAVE1 SRE
organizează transport frisoane 

pi ruta Petroșani — Istanbul, in 
perioada 20—23 octombrie 1991, 
cu staționare 36 orc in Istanbul.

Relații la telefon 11919 
intre orele 8 —12, 17 — 22.

Pr tul 1700 lei/per .oana. (3263)
IM ( I S

veteran
Budulca
Asocia- 

Deva.

I II .ii» (.iii orgiii;
om <le aleasă omenie, apreciat și stim.it de cei care I au cunoscut 
li vom păstra lleștearsă amintirea. Odihnească se in pace. (3267)

Regia autonomă de gospodărie 
comunală și locativă Vulcan

— șeii manevră vagoane
mecanici ajutori LDH 
lăcătuși revizie vagoane

— motopompi^ti

■

Spitalul municipal Petroșani

Organizarea în data de 11 noiembrie 1991, ora 10, la 
Direcția Sanitară a județului Hunedoara — Deva, concurs 
pentru ocuparea postului de:

Cerințe ;

Informații suplimentare la telefon 12360.

Circumscripția fiscală
L u p e n i

<

organizează concurs, pentru ocuparea unui post 
ÎHbpector, in data de 1 I noiembrie 1991.

Relații suplimentare la sediul unității, zilnic, 
.7—10. —... . ,s

Ferlae|la ») administrația 1 Petroșani, rtr, N. BălcescU. nr, 2. Telefoane — secretariat 1 <1662, secții j 41663. 42164 
_____________ Tiparul 1 Tipografia Petroșani, str. N. BlHcescu, nr. 2. Tel. 4I3G5.
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