
Am uitat de foame. Acum răbdăm de frig!
BULETIN 
METEO

După cum ne-a comunicat me
teorologul de serviciu Bella Sle- 
venschi, ieri, temperatura mini
mă la Petroșani a fost de minus

8 grade, iar în Paring, minus 
11 grade. Deși soarele a „bătut" 
ieri toată ziua, temperatura ma
ximă n-a ajuns la mai mult de 
5 grade în Petroșani și minus 6 
grade în Paring. încă un amă
nunt: în Paring, stratul do ză
padă a ajuns la 15 cm. Deci, 
pregătiți-vă scliiurile, că acasă, 
lîngă caloriferele reci, nu e 
.viață!

Cine are de gind să mute
Valea Jiului ia Polul fiord ?

— Cl'l E\ ,\ RASPINSI RI IN P \G. A 2-A —

Dl. CĂMĂRĂȘESCU organizează ii (minijinineriadă la Vulcan
• Vă mai amintiți de unul 

dintre „eroii" celei de-a treia 
mincriade, fostul ofițer de 
securitate Cămărășescu ? • Ei 
bine da, el există ți scoate 
capul • De curind, la Stil 
Corn Vulcan, Cămărâșescu a 
încercat o mini-mineriadă pen
tru ocuparea abuzivă a unor 
spații comerciale • Cind bea, 
fostul securist e rău • „Vă 
tai pe toți, aduc 2 000 de mi
neri aici ți vă evacuez !", zi

cea joi, 23 octombrie, maes
trul Cămărășescu • A doua 
zi, agresorul s-a făcut bltnd ca 
mielușelul ți a cerut chiar 
scuze • Auziți povestea și vă 
minunați .•

Miercuri, 23 octombrie, părea 
o zi obișnuită pentru funcționa
rii societății comerciale STIL 
Gom din Vulcan. Aduseseră cu 
greu ceva marfă (nu prea mal 
dau furnizorii marfă, de cînd 
cu binefacerile mineriadei). Pe 
la ora 11,00, eontabila șefa se 
afia în biroul directorului eu 
tjcburi de serviciu. Tihna Ic.a 
fost bruso întreruptă de apariția 
unui personaj cunoscut în toată 
Valea Jiului și chiar de întrea
ga țară, ea fiind unul dintre 
„eroii” cHei de-a treia mincria

de — București, iunie 1990 —
fostul ofițer de securitate Nicolae 
Cămărășescu, „debarcat” după 
Lupeni 1977 la mina Aninoasa 
(știu și copiii de ce...). Era, după 
spusele directorului și ale con.

•

labilei șefe, „aghesmuit” bine 
(se poate, dom nu’ Cămărășescu, 
așa v_a învățat po d-voastră dl. 
Mazilu la Bănoasa ?). Era înso
țit de cinci bărbați, îmbrăcați ci
vil, despre care șeful comandou
lui — Cămărășescu — zicea eă 
sînt mineri. Oamenii au fost paș
nici, dar Cămărășescu — omul 
de la fostul „ochiul și timpanul” 
— avea o privire rea și striga să 
spargă toate timpanele. Avea 
asupra lui un lacăt marc, mare 
cit o zi de post.

Vă veți întreba care a fost 
scopul acestei „misiuni” insolite 
a omului cu pricina. Iată expli
cațiile. în 16 august ’91, soția 

fostului slujitor de lumere și ac
tualul cadru tehnic din mineritul 
Aninoasei, d-na Angelica Cămă
rășescu (cacofonia e inevitabilă), 
cerea STIL COM-ului un spațiu 
pentru desfășurarea de activități 

comerciale. Culmea e fă spațiul 
pa caie-1 solicita este închiriat, 
din aprilie, numitului Bohm 
Erncst. cu acte în regulă, în ur
ma unei licitații. Se pare, că în 
ultimul timp, acesta n-a plătit 
chiria. Spațiul nu poate fi însă 
dat altcuiva pînă nu se lămureș
te situația cu posesorul Iui de 
drept. Dar Ctimără.șescu îl vrea 
fne și nevoie. Ba îi propune di
rectorului STIL GOM o .șmeche
rie” — să.l preia el (adică dum
nealui Gămărășescu) să plătească 
chiria restantă și să nu mai par
ticipe la nici o licitație. Păi, se 
poate, dom’ Cămărășescu ? Dum
neata care ai apărat legalitatea 

in socialism, acum te găsiși s-o 
Încâlci, în plină și înfloritoare 
democrație ? In aceeași zi (23 
octombrie), „combatantul” trecut 
în rezervă a mai debitat și alte 
elucubrații bachice : că aduce

carne, salam pentru mineri, nu
mai să primească spațiul. Bin<» 
că n-a promis căldură, apă 
caldă, butelii și reduceri mari de 
prețuri, deși, mai știi, noi ne 
aducem aminte că securitatea era 

Astea sînt faptele. Ne pare rău de funcționarii de la ȘTIE 
COM pentru momentele de spaimă prin care au trecut. Informăm 
opinia fiindcă așa credem de cuviință. Șă știe să se ferească de 
„undele de șoc” care se pare că, în loc să dispară, se înmulțesc. 
Cit despre, fostul ofițer secu Cămărășescu, îi amintesc o anecdotă, 
pentru care acum doi ani „luam" cel puțin... 15 ani. Un securist 
interoga pe unul care spunea bancuri. „Dacă spui care ochi îl 
am de sticlă, iți dau drumul", zice securistul. „Stînaul, șefu'", răs
punde sfîrșit celovectll. „De unde știi. mă „Parcă se uită mai 
omenește la mine vine răspunsul.

Restul sînt, după Shakcspeare, vorbe, vorbe, vorbe...

in stare de orice ! Mai la vale, 
secui i«lul_miner.com<>rciant s-a 
mai scăpat și că n_arc bani să 
participe la o licitație pentru 
cumpărarea de spații. Păi ce fa
cem, șefu’ 7 Matale nu știi că a- 
cum nici la WC nu mai mergem 
fără bani 9 Darmite la făcut co. 
merț I Ai uitat că pînă și infor
mațiile se plătesc ? (Nu alea pe 
care le cumpăra instituția de 
tristă amintire de la care ai pă- 
pat matale pită albă și boamfă.). 
Ultima „carte" pe care a scos-o 
din mînecă mu -iu Cămărășescu a 
fost că aduce 2000 de mineri și-i 
taie pe toți funcționarii de la 
STIL COM. Ce vorbești, frate 7 
Crezi că vin minerii după ori
cine 7 Ce ești matale, lider 7

Mircea BUJORESCU
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BANCA MONDIALA 
LA PETROȘANI•

Vineri, 25 octombrie, Val a Jiului a primit vizita unei dele
gații a Băncii Mondiale. Rcprezen anții acestei prestigioase insti
tuții au dorit să cunoască, ia fața locului, condițiile socio.politice 
ale zonei noastre carbonifi re. in vederea acordării unor împru
muturi pe termen tune < ii o zi înainte, aceeași echipă vizitase 
la Tg. Jiu, Regia Autonomii a Lignitului, care a mai nrimit, din 
partea Băncii Mondiale, im împrumut de 27 milioane dolari. La 
intilnirea de la Petroșani au participat, lideri sindicali, condu
cerea Regiei Autonome a Tindei, prcfictul de Hunedoara și Bi
roul Comisiei Sper ilc a Adunării D' putatilor.

Experții Bani ii Mondiale au luat notă de problemele exis, 
tente in zona, iln nece itab- i ret<•linologizării mineritului. Proble
mele de ordin so, il au fost prezentate pe capitole, climă cum 
urmează: comerț, locuințe, transport, asistentă me licală, invă- 
țainint, cercetare—proiectare, protec'ia mediului.

Cit privești situația politica, s-a .afirmat ca există un start 
vizibil, pe calea rlemocrati arii, sil nația cvolilinil firesc, deci cu 
toate convul iile Începutului.

Referitor la ultima deplasare la Bucure-ti, liderii sindicali 
au afirmat ea aceasta manifestare nu a avut substrat politic, fi
ind eminamente ■■inrlicala, pe linia unor revendicări nosolllțio- 
nate la 1 imp.

Vizita rcpri zintanților Bani ii Mondiale este o coir.i . ința a 
demersurilor tostulni guvern, in vederea obținerii de fonduri ne- 
ci .arc retchnologizai ii mineritului.

V ll.l Rit HI TIU l,S<U
— deputat —• 

secretarul Comisiei speciale 
a Adunării Dcpulaților

S-a petrecut '•> ieșirea din Vul
can, în imediat* apropiere a 
podului dc pc<;te puiul Capri- 
șoara. Autoturismul cu numărul 
de înmatriculare j hd 6980, con
dus de Bolog Durniliii, a vrut 
Să intre în depășirea altei ma
șini. Maneviă neizbutit;!, jn ur
ma căreia, conducătorul auto, 
pierzînd controlul volanului, s-a 
izbit de parapetul aflat pe mar
ginea șo.elej în direcția inversă 

sen-ailui ‘ău de mers. Cel de l i 
volan a fost proiectat prin par
briz. la vi eo 20 in de autovehicul. 
Mașina, după ce s-a rostogolit 
de trej ori, a răma. răsturnată 
pe pară a stingă. ȘCH."rii| a fost 
transportat 1 i spital. Apoi la 
Timișoara. Dup Irci zile însă 
a decedat.

lata co n< a relal.il sg. maj. 
Maltei Dorn, agi nl rle circulație. 
„In după.amiaza acelei zile, mă

Accident 
mortal

aflain la capătul diir.ple stadion 
al bulevardului Mihai Viteazul. 
Efectuam controale de nitinu. 
l’e la oi.i 17, tiu ci laț, .n, care 
venei cu mașina dinspre Petro

șani, îmi spune că, la intersecția 
de la tscroni, este o Dacie cu 
numărul cutare in care rindea 
sa se urce lin lip aliat intr-o 
evidenta stare de ebrietate. M-:m 
d< pla-ul imediat acolo, dur nu 
l-am mai gsT.it. Cu să aflu, pes
te o jumătate ele orii, că la Pa- 
roșein s-a petrecut un accident.. 
C'tid am ajun-, la locul acciden
tului, am va. ut ca cr i vorba de 
autoturismul rl< pic care fii'-c- 

a-m sesizat. Probele alcoolsco- 
pice <iu evidențiat că șoferul era 
intr-o stare as.in ala do ebrieta
te. Dar i-l prindeam la b.croni, 
ii luam cheile mașinii, o du
ceam in fața poliției și ii spu
neam sa vin., a doua zi sa și-o 
in. Dar aa I Pa< al de el. Tînar. 
Mai avea rle pai urs vreo 500 
de metri, și ajung a ,u asii”.

Glierngli,. Ol.1'1 IMI

relal.il
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Primăria z ce DA, RAGCL-ul — BA!
In ultimele 4—5 zile, autorul 

acestor rinduri a stat de vorbă 
cu cel puțin 100 de cetățenj ai 
Pe'.roșaniului. Tema discuțiilor
— aceeași.: căldura în aparta
mente. Ea există dar lipsește 
cu desăvîrșire. Nicj unul dini re 
cei intervievați — locatari din 
toate cartierele orașului Petro
șani — nu au afirmat că au, cît 
de cît, căldură în casă. Cu toții 
s-au plîns de lipsa agentului ter
mic iiim°a acuz’nl ba primăria, 
ba RAGCL-ul, ba „Paroșeniul. 
Fiecare, după priceperea sa. 
Peste cîteva zec] de mii de oa
meni caro locuiesc în Petroșani 
sînt condamnați să tremure zi 
și noade. «ă tră:asc,ă în discon
fort O’ ’nato hainele mai proa- 
se pe care Ie au îmbrăcate si. 
m'dtan. doar, doar se vor încălzi. 
Condi ii d" viată de-a dreptul 
inumane Cetățenii cu caro am 
stal de i'orbă — cinstiți,
caro pLătcse ru ro’ut ari* a'e tn-

r . 1n yevln pen'ru gncnndă- 
rirn — i^r.* U d«-n dreptul dis- 
per-it' încăliece în case cu 
rn^lmtcar0 — drm consum imi
ți; do enorpie elo-triră — î’lțgăl- 
z°s<~ im strop de ană la nrar.T’
— .le na refl «m avea *oî t imnul 
pn—’o-îo do butcii1 în VaJon 
Jiului reeuro ța foț st fol d" 
imp-ovizații, doar, doar vor tre

mura mai puțin. Afară, termo
metrul arată temperaturile mi
nime și, uneori, chiar maxime, 
coborîle sub zero grade. A nins. 
In noaptea de duminică spre 
luni geamurile au înflorit. Flori 
de gheață. Asta este situația.

Adevărul 
e undeva la 

mijloc
Cum numărul telefoanelor pe 
care le primim pe aceeași temă 
este foarte mare, cum numărul 
persoanelor care se adresează 
verbal sau în scris ziarului re- 
clamînd lipsa apei calde și a 
căldurii esie de asemenea, mare, 
am cerut amănunte de la Primă
ria orașului Petroșani, unde, cu 
amabilitate, ni s-au pus la dis
poziție toate datele. Atît prima
rul municipiului, domnii] Vil- 
helm Kleibel, cît și șeful secto
rului de urbanism ți gospodărie 
comunală, domnuț Nicolae Ionaș- 
cu, ne-au demonstrat că nu Pri
măria poartă vina. Și lată de ce. 
Aproape sâptămînal — pe pe-

<Ji TIMA ORĂ
lată ce ne oă Paroșeniul. Ieri dimineață, de la Paroșcni a- 

gentul termic a pornit spre Petroșani, avind o presiune de 5,6 
atmosfere pe tur și 1,6 atmosfere pe retur, iar temperatura de 
pornire Bvea 81 de grade și returul 54 de grade Con- luzia este 
clară : se sustrage agent termic primar, altfel nu se Justifică scă- 
cierea de presiune, ln vreme ce temperatura este total ncsatis. 
făcătoare, comparativ cu temperatura de afară de minus 8 grade. 
6 >re Lupeni, de asim'.'nen, presiunea deși a fost mai bună, nu 
satuface cele necesare și din această magistrală se sustrage apa. 
Tot 81 de grade au fost pe tur și 56 grade pe retur. Ieri dimi
neață funcționau pentru tcrmoficare la filiala electrocentralc Pe
troșani cazanelc 2 și 3, turbinele 1 și 2 boilerele de bază 1 și 2. 
Situația agentului termic primar este, iată, complet nesatisfăcă
toare de la plecare, ca să nu mai vorbim de gafele comise de 
gospodărirea punctelor termice și în livrarea agentului termic 
primar către locuințe, comise do RAGCL.uri. Cine suferă 7 Noi 
toți.

Ilorațiu AEEXAMJRESt U

rioada verii — și zilnic, în ulti
ma perioadă se cere situația 
punctelor termice, a lucrărilor 
de reparații neterminate (de ce 
sînt neterminate și în octom
brie ?), pentru că problema 
căldurii este acută. Numai că 
RAGCL ul. care, regie autonomă 
fiind, nti se mai subordonează 
în nici un fel primăriei, nu-și 
face datoria. S-au raportat — 
meteahnă veche — lucrări efec
tuate la unele puncte termicp 
Pe perioada verii (există un am
plu „documentar" la primărie). 
Rapoartele nu țin d„ cald. Zeci 
de metri liniari de conducte 
pentru agentul termic sînt sub 
cerul liber, si neizolate Invităm 
RAGCT -ul. dacă nu crede, să 
viz teze numai un singur cartier 
— zona blocurilor do po strada 
Avrnm Tancu — pentru a ce 
convinge de Justețea afirmați
ilor noastre. în punctele termi
ce, dacă r-3 lucrat, s-a lucrat 
prost R<?’’iz|t sj reparații da 
mînt’tlcl* Fum să maț fio sl 
căldură macă ndăucăm si faptul 
că do la Paroșeni agentul lor. 
mic primar vino la ngriw’r' de 
tompcralură *1 pro-uino «nih col 
proiectați, avem o jm.igin" a- 
proape do realitate. Șp pare că 
la Petroșani so toarnă un nou 
film iJO!i/-’st inspirat din actua- 
lifn*o ■ ȘTnn’-foa .nnc-iTilui for- 
mia“ cbimă, dumă, dtfir

Dacă disopiăm rn coi Jmclî- 
cat ficenro vor căs; scuze dînd 
vina unul no Noț califi-ăm
s!tlia*la lormopoă-H in
Țiului ca IPirmn'’^ tPTTT'v A- 
T’r d'n partea PACrT-ulul mi 
nnr'l-ltinwi, în sens negativ 
a uzinei electrice de la Paroșcni. 
Eforturile primăriilor, ale pre
fecturii de a debloca situația 
sînt, pînă astăzi, infructuoase.

Ilorațiu ALEXANDRESCU

In plină iarnă, nenumăratelor noastre motive de îngrijorare 
și neliniște i se mai adaugă unul. Apa cea de toate zilele curge 
la robinete și la cișmele cu țîrîita, după un program de restricții. 
Numai dacă îți faci din timp mici rezerve, in tot felul de reci
piente, poți face față nevoilor zilnice de consuni de apă. Vom fi 
oare și în această iarnă la fel de năpăstuiți în ceea ce privește 
consumul de apă, ca în ceilalți ani ?

Anul pe care ÎI vom încheia în curînd a fost bogat in preci- 
pitații. Barajul de acumulare de la Valea de Pești este plin-ochi. 
Dar restricțiile la consumul de apă se vor menține. Practic, situ
ația a rămas neschimbată. Se consumă in 24 de ore mai multă 
apă decît se poate acumula, în același interval de timp în spa
tele barajului de la Valea de Pești. Iar după scăderea tempera
turii sub zero grade, acumulările zilnice de apă se vor diminua 
considerabil. Ce șanse de îmbunătățiri există 7 Prin dublarea 
conductei de aducțiune din barajul de la Valea de Pești se pre
vede eliminarea parțială a actualelor restricții la consumul da 
apă din localitățile Uricani, Lupeni și Petroșani. Un prim tron
son de conductă dublă a fost pus în funcțiune pînă în Uricani, 
Lucrările de dublare au ajuns și la Lupeni. Sînt în întîrziere, însă, 
lucrările aferente de dublare a instalației de filtrare și tratare a 
apei. O recentă analiză a stadiului acestei lucrări, dublată de 
un program de lucru prioritar al constructorilor, lasă speranță

ZĂPADĂ VA FI
DAR APA ?

că pînă la finele anului vor fi terminate lucrările de care depinde 
punerea în funcțiune a conductei duble de aducțiune pînă în ora
șul Lupeni.

S-au făcut cîțiva pași înainte și pe calea realizării unor cap
tări de apă pentru marii consumatori industriali. A fost finali
zată conducta de aducțiune a apei de pe pîrîul Galbena pînă la 
mina Dilja. Dar și aici e în întîrziere stația de filtrare a apei, cară 
în cel mai bun caz va fi terminată în următoarele două Iun .

Sint asigurate debite din resurse independente de magistrala 
Valea de Pești — Petroșani pentru minele Lupeni și Bărbâteni, 
Iar cu eforturi minime poate fi dat în folosință, pînă la finele 
anului și bazinul de acumulare de 2 500 mc de apă potabilă dei 
la Petrila. Practic se vor menține, deci, cel puțin deocamdată, în 
viitoarele două luni, actualele restricții din programul de livrare 
a apei. Aceasta înseamnă că se menține și program redus de li
vrare a apei calde prin rețeaua de tcrmoficare. După cum am 
fost informați, primăria municipiului Petroșani a înscris prin
tre priorități urmărirea îndeaproape și sprijinirea lucrărilor de 
care depinde creșterea debitelor zilnice de alimentare cu apă 
potabilă și industrială.

O știre de ultimă oră aduic o nouă rază de speranța. In vi
itorul apropiat, problema aprovizionării cu apă potabilă a loca
lităților municipiului Petroșani va fi rezolvată. A fost elaborat 
un program de ample lucrări pe pîrîul Polatiște, care, după cîte 
se știe are un important debit cu caracter constant în tot cursul 
anului. Este vorba de semnarea unui protocol între Primăria mu
nicipiului Petroșani și Regia Națională de Energie Electrică, îd 
vederea începerii, de anul viitor, a construcției unui baraj și a 
unei centrale hidroenergetice pe Polatiște. Prin finalizarea lu
crărilor de acumulare de apă de pe Polatiște se estimează că, ia 
linii generale, va fi rezolvată problema alimentării cu apă po
tabilă, în următorii doi-trel ani.

Nu ne rămîne decît să speram că programele șl proiectele nu 
vor rămîne ca pînă acum, la stadiul simplelor promisiuni.

I
Viorel STRAUT '

Vum avea carloli m: ia ^IIIIIUIIUTATfA“ 1

\POUT!E\
Ca pe vremurile... odiosului

Cu indignare domnul locote
nent Petre Mirzn, din ■ adrul ser
viciului cni’U.aț'e al Poliției 
municipale ne.a relatat un caz. 
m, i puțin obișnuit, care amin
tește de vremurile apuse. ln 
ziua d’ 18 octombrie, pe tron
sonul dmtre Ca1 de oaspeți a 
HA 11 și piața Victoriei a circu
lat pe sen1 mterzi autoturismul 
AHO 214 c i numărul 2 HD 6265. 
Agenții de circulație sg. m. Mi. 
hai Drăgușin ți Sorin Ciobanii 
l-au invitat pe conducătorul 
auto Îndrăzneț, regulamentar, 
se oprească din cursă, acea zonă 
fiind destinată promenadei ș|, 
îr caz de necesitate, autovehicu
lelor de intervenție. Conducăto
rul auto al amintitului autotu. 
rism a îndreptat mașina spre 
unul dintre agenți, fapt înscris 
In procesul verbal de constatare 
și. potrivit declarației celor doi 
•ubofițcrl, a strigat! „Dă, voi

cînd vedeți numărul ăsta să nu 
mă mai opriți. Și să-l învățați 
pc de rost. Deocamdată Primăria 
conduce poliția și nu Poliția — 
primăria. Domnul respectiv a 
demarat apoi fără a prezenta 
actele pentru control și a se 
supune legilor. Cel doi agenți 
erau in timpul serviciului ți au 
procedat regulamentar, ln ziua 
de 22 scena s-a repetat, pe stra
da Independenței din Petroșani, 
cind același autoturism, condus 
de același șofer, circula pe sens 
interzis. De această dată nici 
nu a oprit la semnul agentului 
de circulație.

Conducătorul auto recalcitrant 
lucrează la Primăria municipiu, 
lui Petroșani, dar nu în calitate 
de șofer. Ca pe vremuri : „șefii* 
nu respectau legile. Ne reîn- 
toaicem de unde am plecat 7 A- 
dică lupul Iși schimbă părul, dar 
năravul... (IOAN ȘTEFAN).

înnale lansate în presă și la televiziune 
lasă de înțeles că, în aceasta iarnă, aprovizio
narea cu legume și cartofi nu s-ar ridica la ni
velul cerințelor. Mai intii, Ministerul agricul
turii și alimentației ne-a explicat cam cum 
stăm cu griul. Dacă gospodarilor nu li se va da 
un preț convenabil, acesta va rămîne ln ham
barele oelor care J-au adunat. Și asta înseam
nă, cu alte cuvinte, dereglări în asigurarea 
pîinil.

Nici la noi in municipiu nu s-a stat prea 
bine, ln ultimele două săptămini îndeosebi, in 
privința aprovizionării cu unele sortimente caro 
intră în alimentația de zi cu zi. In mod special, 
cartofii. A' fost perioade mal scurte sau mai 
lungi cind aceștia au lipsit din aprozare. Iar 
atunci cînd erau, calitatea lor lăsa de dorit. In 
atare condiții nu este de mirare că, la parti
culari, cartofii se evaporă imediat. In ciuda 
prețurilor destul de pipărate.

O întrebare justificată din partea consuma
torilor : vom avea ce mlnca la iarnă 7 O între, 
bare al cărei răspuns l.am solicitat domnului 
Aurel Amza, șeful serviciului comercial al So
cietății Comerciale „Agrocoop* S A. Petroșani. 
Iată situația expusă de dumnealui : „Rădăci- 
noasc : la morcovi, programul do însilozare 
prevede 130 tone, din care s-au realizat, pînă 
acum, 30 tone | țelinfl 20 tone, realizate cinci 
tone ; sfeclă 20 tone, realizate 27 tone ; gulii 
10 tone, realizate 20 tone I pătrunjel 30 tone, 
păstrînac 10 tone, ridichi negre 5 tone — la 
toate cele trei sortimente ncrealizîiidu-sp nlmio 
pînă acum. „Asta nu înseamnă însă că nu vor 
fi aduse, a precizat dl. Amza. Cantitățile res
pective vor fi asigurate din resursele județu
lui. Au fost probleme cu recoltarea din cauza 
umidității, a ploilor. Pînă la 15—20 noiembrie, 
programul de însilozare va fi realizat.

Nici iu vaiza nu vor fi probleme. La murit 
a fost pusu deja o cantitate de 127 tone. Pen« 
tru consumul curent urmează a li isigurațK 
cantități îndestulătoare. Tot din Județ. ;

Și acum cartofii. Programul de lnsiloz.ar< 
prevede 2 000 de tone. Pină în momentul oe 
țață în siloz nu este urmă de cartof. Dar -s 
sintem asigurați — și aici chestia e ca și re„ 
zoivata : de la 1 noiembrie vor li aduse în 
Valea Jiului, din Polonia, 1 000 de tone, iar In 
semestrul întii al anului viilor ca intra alUț 
mie de tone, iot din Polonia. Să U mască I Nt>» 
mai să aJunga. Adică sa ajunga pentru consu
mul pînă la vară. Cei de la depozit ne asigură 
că nu va ti lipsă de cartofi. Mai este și cea. 
laltă unitate de profil cu capital de stat „Pro. 
dax". alte patru particulare Care, și ele, vor 
fi interesate s.t aducă pe piață cit mai mulțl 
cartofi. Domnul Amza menționează că societa* 
tea „Agrucoop* a luat deja un credit de 55 nu* 
lioane lei ln vederea achiziționării a două pro
duse de baza : cartofii și ceapa, Ptntru ca *1 
aceasta din urmă să fie adusă tot din import, 
Și tot de la 1 noiembrie. După «um se vede, 
noroc cu importul. Că parcă noi am cultiva da 
sute de ani portocale șl banane I Dar asta-i 
altă poveste. L-am descusut pe șeful -omercl* 
aiului în privința prețurilor cepei și cartofilor, 
„Vor fi iccesibilț. in raport cu veniturile popu* 
lațici*. s-a destăinuit dumnealui. Ne am luat 
o piatră de pe mimă. Noi care credeam „desta* 
bilizatorli* caic șopteau ceva cam de 80 de lei 
kilogramul de cartofi. In tot cazul, gospodinele 
așteaptă ca cl să apară. De oriunde. Chiar f| 
din Polonia. Că, pînă una alta, da* de găsești 
un cartof, doi. Cit să dai gustul la o ciorbă.

Gh, OLILANU 1
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FOTBAL, divizia B Volei Liderul a fost învins
„Ceasul deșteptării” 

n-a sunat nici la Arad
UT A — JIUL 1—0 (0—0). Cele 

două team-uri s-au .temut" u- 
nul de celălalt pină in ultimul 
minut de joc. Dumitru Marcu 
miza pe zeița Fortuna, care 
sâ-i aducă, in sfirșit, noroc de 
ziua lui și a tuturor Dumitrilor, 
iar Auri.ă Țicleanu știa că o- 
rice echipă și mai ales .Jiul" se 
mobilizează in disputa cu acest 
nume și el de rezonanță in fot
balul nostru, UTA. Partida s-a 
ridicat la un nivel ce a depășii 
cota diviziei, ca tensiune ș an
gajament dar a fost umbrită de 
jocul, Pe alocuri tare, al gazde
lor, favorizat și de un arbitraj 
părtinitor, care In final a fost 
huiduit. Pină la urmă gazdele 
aveau să cîștige la limită, ținînd 
de rezultat cu dinții, pentru că 
în ultimele 20 de minute ei vor 
Juca in 10 oameni, iar oaspeții 
vor forța rezultatul, dar Popo- 
viciu Și Stancu n-au avut pute
rea de a se bate .unu la unu" cu 
masivii apărători arădani. Pen
tru ce, circa 7000 de spectatori, 
ca și pentru UTA a contat In 
final rezultatul și aplauzele fi
nale au fost puține, dar satisfac- 
ța mare. Pruna șarjă periculoa
să a meciului a aparținut Jiului, 
care. In min. 19, a avut un 3—1 
La superioritate numerică, clnd 
Henzel a recuperat, a depășit 
fundașii Și a trimis spre Milita
ru, care a șutat In colțul lung 
*i In ultimul moment Sinescu 
a trimis In corner. O simulare 
de șut și un pas spre Popovlciu 
ar f* adus inevitabil golul, pen
tru că ultimu] nu mai avea in 
față nici portarul. A fost rlndul 
lui Dumitru să salveze golul in 

min. 25 și apoi al lui Popoviciu 
să încerce de la 20 m poarta, 
dar fără rezultat Lupta s-a dat 
pină la sfirșituț reprizei la mij
locul terenului, unde Cnstea a 
ciștigat de departe duelurile cu 
Mutică, Ungur, iar Militaru a 
fost ținta tuturor atacurilor, ti
nd nevoit să abandoneze jocul 

în min. 53.
Cu 0—0 la pauză, Jiul și-a 

făcut calculele tot pentru atac, 
trmițlndu-l pe Oprea în locul 
Iui Militaru șl mizînd pe apor
tul mijlocașilor ce dominau due
lurile. Dar partida avea să-ți 
consume deznodămîntul. în min. 
56, cînd la o centrare de pe stin
gă Sucudeanu s-a înălțat, trimi- 
țind cu capul de la circa 10 m 
mingea în gol, pe lingă apărăto
rii ce au fost și ei depășiț de 
forța și viteza execuției: 1—0. 
Riposta a venit prin faza Cris- 
tea, cursă de 40 m, șut violent, 
dar în cădere portarul a evitat 
și acest gol. Popovjciu a avut 
o zvlcnire în min. 70, a pus pen
tru Henzel, șut dintr-o bucată al 
acestuia și din nou corner. A in
trat Stancu In locul lui Henzel 
șl In ultimul sfert de oră a de
venit un coșmar pentru ambele 
echipe care-ș vedeau fiecare 
periclitată victoria, mai ales că 
gazdele erau dominate, jar Jiul 
era să înscrie. N-a Jucat Comea, 
dar au Jucat ceilalți, uneori pes
te limita sportivității.

JIUL: Dumitru — Buruntia, 
Călugărița, Cioabâ. Cămărășa- 
nu, Militaru (min. 53, Oprea), 
Cristea, Radu, Cristescu, Henzel 
(min. 75, Stancu), Popoviciu.

CSȘ VIITORUL IGCL PE
TROȘANI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 3—0 (15—10. 17—16, 
19—9). Partida a avut un pro
log. Daniela Corjescu a devenit 
peste noapte Bereș. Așadar, ca
să de piatră tinerilor sportivi 
Daniela și Andrei Bereș, sărbă
toriți, după, ce întreaga echipă 
dăruindu-le cel mai frumos ca
dou: victoria, în fața primei 
clasate, puternica echipă Poli- 
tehnlra Timișoara. Dar să tre
cem Ia atmosfera incandescentă 
a sălii de jocuri sportive, unde 
Viitorul și-a depășit condita de 
simoln partener de loc, învin- 
gînd de-o manieră incredibilă un 
„șase" ce n-a cunoscut înfrînce- 
rea și nu-; venea să-și creadă o- 
chilor, după cele 60 de minute 
de dispută palpitantă, care a

LUPTE LIBERE 

La Petrila, concursul județean a fost 
dominat de talentații luptători pregătiți 
de cunoscutii antrenori Ion Corbei și Ni- 
colae Șerban, care și.au luat „partea leu
lui" la toate categoriile de greutate. Iată 
rezu țațele: copii mici, 11—12 ani. cat 24 
kg : loc II — Ernest Franci.sc ; loc III — 
Radu Ciprian : cat. 26 kg — Alin Gaidoș ; 
loc. III — loji loja : cat. 28 kg — loc I 
loan Olaru ; cat. 31 kg — loc I Rcmus 
Corbei ; loc II Daniel Mihai : loc III —
Doru Timofte : cat. 34 kg — loc I Florin
Basarabă : cat. 37 kg. loc III — Claudiu
Bobocscu : cat. 41 kg, loc I — Marian
Lucacs: loc III — Gabriel Țipțer ; cat. 45 
kg, loc I — Gabriel Hiriczko ; cat. 49 kg, 
loc II — Marcel Hiriczko.

COPII MARI, 13—14 am, cat. 30 kg, 
loc I — Costel Barla ; cat. 33 kg*, loc I 
— Dumitru Golumbu ; cat. 41 kg — loc 1 
Daniel Bostănaru ; cat 45 kg, loc I — 
Emil Mihai, loc II — Emanuel Ciomag; 
cat. 50 kg, loc I — Mihâiță Culda și cat.
66 kg, loc I — Cristinel Popescu.

electrizat publicul, al șaptelea 
Jucător al echipei ce-și caută 
încă sponsorj și adepți. Setul I 
a mers cap la cap pină la 7 la 
7. cînd Monica Hodină „îngroa
pă" pentru a cincea oară min
gea în terenul advers, luînd un 
nou conducerea și egalînd apoi 
la zece, de unde petroșănencele 
se vor duce la victorie, 15—10, 
după 20 de minute de Joc.

Urmează setul doi. Drama’ic. 
Conducem cu 3—1. Sîntem con
duși cu 7—3, 9—6. 11—6, 14—7. 
cînd antrenorul Săsăran fa^e 
mutarea Chitic în locul iu] La- 
zăr. rezolvînd problema sextetu
lui, care, susținut frenetic de 
tribună (conducător de galerie, 
prof. Valeriu Pișcoi), a refăcut 
terenul, cîștigînd punct după

FOTBAL 
Cele patru grupe ale Jiului aflat In 

„focul luptei", se călesc pe unde pot Do- 
san s-a întors din nou victorios de la 
brașov unde săptămina trecută învingea 
CSS-ul. cu 2—1, prin golurile marcate de 
talentatul Frumoca (șase goluri la activ), 
acum a ciștigat tot acolo cu 1—0. prin 
punctul înscris de Șlinei.

La Lupcni, Juniorii II, III șl cadețli au 
întilnit aceleași grupe ale Minerului, par, 
tidele sokiîndu-se cu rezultate strînse. 
Cadeții lui Grecu au învins cu 1—0, a 
înscris Vinătoru. Partida a fost spectacu-i 
loasă, prin maniera în care micuții lupe- 
nari au lupJat cu selecția și pregătirea 
celor de la Jiul. Juniorii III au pierdut 
cu 1—0, ambele echipe arătînd disponi. 
bilități. activind aici cîteva talente da 1 
care fotbalul nostru are nevoie. Voichi» 
țoiu. Andon, Borca la gazde. Bărbuța, 
Flețen și Filip la oaspeți ți nu numai eL 
Am lăsat la urmă Juniorii II, antrenor 
prof. T. Trifa, unde partida s-a terminai 
la ega'itate. I—1. An înscris Udrea ș* 
Condoin. ambii în prima repriză Nu știm 
însă motivul pentru care brigada de ar
bitri. r'irstea. Cristea și Dudaș a fluierat 
fina'ul partidei cu 20 de minute mai re
pede, snre surprinderea ambelor forma 
ții. n^ăsind copiilor plăcerea etalării ca
lităților ne toată durata ei. Poate vom 
afla do Ia colegiul municipal.

punct prin Hodină, Karpineț, 
Bereș, Tudoroiu, Petro van. Chi
tic, egalînd la 15, mergînd la
16— 16 și cîștigînd în final <s>
17— 16, după 22 de minute de 
foc ce au făcut deliciul publicu
lui, înclntat de evoluție. Ultimui 
și cel mai de preț set avea să 
dureze și el 17 minute, cu ace
eași curbă, 0-^-6. 5—7. 7—7. 9—9 
rupîndu-se acum echilibrul depă 
servicii ucigașe ale Danielei Tu 
doroiu, lovituri trăznet ale Ini 
Karpineț, mingi cu efect ale Iul 
Petrovan, bombe ale. lui Hodint 
recuperări ale lui Corjescu 
Bereș și efort uriaș a lui Chitit, 
care au incintat asistența ș;i a* 
deschis poi'țile victoriei, ca o 
„casă de piatră" pen'ru uimi
toarele partide.

DiVlZIA A DiVîZiA B DiViZlA v I POPICE

REZULTATE TEHNICE: F. C. Brașov 
— Gorunul 4—1 ; Dacia-Unirea Braila — 
F. C. Bacau 2—1 ; Rapid București — 
Dinamo București 0—3 ; A.S.A. Electro
ni ureș — Eleclioputere Ciaiova 1 —o ; 
Gloria Bistrița — Oțelul Galați 1—0; F.C. 
Argeș — Petrolul 4—I; Umver.siU.iea 
Craiova — Inter Sibiu 2—0, Steaua — 
Sportul Studențesc 1—0 ; Pohtenmca Tr. 
nu.șoara — Turul Constanța 1 — 1.

C LAS AM LN TU L
1. Dinamo 10 8 2 0 20— 5 18
2. Petrolul IU 7 1 2 16—13 la
3. Steaua 10 6 1 3 la— / 13
4. Univ. Craiova 10 5 3 2 11— 5 13
5. Oțelul Galați 10 6 1 3 13—12 13
6. „Poli" Timișoara 10 5 1 4 14—11 11
7. Electroputere 10 4 3 3 9— 7 11
8. Gloria Bistrița 10 1 2 4 15—14 10
9. F. C. Bacău 10 4 2 4 10—16 10

10. F. C. Brașov 10 4 1 5 17—18 9
11. A.S.A. Electromureș 10 4 1 5 11 — 16 9
12. Farul Constanța 10 3 2 5 7— B 8
13. Rapid 10 4 0 6 11—15 8
14. F, C. Argeș 10 2 3 5 12—1) 7
15. F.C. Inter Sibiu 10 2 3 5 11 — 18 7
16. Corvinul 10 3 0 7 14—21 6
17. Sportul Studențesc 10 2 2 6 9—18 6
18. Dacia-Unirea Brăila 10 2 2 6 9—16 6

ETAPA VIITOARE i(30 octombrie — 3
noiembrie) : F. C. Bacău ■ A.S.A. Elee-

C L zi .S A M E NT U L

1. Minerul Vulcan 10 6 2 2 24--10 14
2. Minerul Lupem 10 6 2 2 23--12 14
3. P înduri ig. Jiu 10 6 1 3 17-- 9 13
4. Petrolul l'icTem IO 5 2 3 22-- 8 12
5. A. S. 1 ii o?em 10 4 3 3 16--16 11
6. Min. M ătasan 10 5 0 5 17--12 10
7. Con st r. Cr.iit>v;i 10 4 2 4 18--18 10
8. Dierna Orșova 10 5 0 5 17--18 J0
9. A.S. Dr. Tr. Scv. 'O 5 0 5 15--18 10

10. M inei ml Uricani 10 5 0 5 11 -15 10
11. Petrolul C ârbiincșli 10 4 1 5 13--21 9
12. Petrolul St >ina 10 4 0 6 13- -17 8
13. SUCl’I Ci aiova 10 4 0 6 15- -22 8
1 1 Min ciul Mo.ru 10 4 0 6 9--17 8
15. Paringu Lonea 10 3 1 6 8--13 7
16. Autobuz ui Craiova 10 2 2 6 13--22 6

tromureș ; Dinamo — Dacia-Unirea Bra. 
ila ; Corvinul Hunedoara —- Rapid Bucu
rești ; Electroputere — Oțelul Galați i 
Sportul Studențesc — F. C. Argeș ; Pe
trolul Ploiești — F. C. Brașov; „Poli" Ti
mișoara — Gloria Bistrița ; Farul Con
stanța — Univ. Craiova | Inter Sibiu — 
Steaua.

ETAPA VIITOARE (2 noiembrie): Con
structorul Crimv-i — Autobuzul Craiova ; 
A S Păroși al — Dierna Or>ova 1 Mine
rul Motru — Minerul Vulcan : Minerul 
Miit.isari — SUCPI Craiova . Min< rul U- 
ricrn-i — Pandurii Tg. Jiu; Pctr >lul Ti- 
cb’ni — Minorii’ I.npcnl A o Tr. Sovc- 
, h _ P. ’robi' ' i ■ • •’ «rolul stoi-
na — I’aringul Petrila Loftetț.

REZULTATE TEHNICE: Jiul IELIF
Craiova — Metalul Bocșa 2--0 ; F. C. Bi-
hor — Gaz Metan Mediaș 8- 1 ; Gloria
Reșița — Astra Arad 3—0 U. M. Timi-
șoara — Metalurgistul Slatina 0 —0 ; Aris
Arad — C.S.M. Reșița 1 — î ♦ U.. T. Arad
— Jiul Petroșani 1—0 ; Unirea Alba Iu-
lia — Chimia llm. Vilcea 3- i ; Metal ur-
gistul Cugir — F.C. C.F .R. Timișoara 4—-o:
ll’A Sibiu — F. C. Tr. Scverin 3—0.

CLASAM i: N 1 U L
1. Unirea Alba lulia 11 8 0 3 25—14 16
2. Chimia Rm. Vilcea 11 6 3 2 19—12 10
3. LI. 1. Arau 11 6 2 3 lo— « 14
4. C.S.M. Reși,a 11 5 3 3 1b— 6 13
5. Gioiia Reșița 11 5 2 4 19—16 12
6. U. ra. 1 iimșuaru 11 4 3 4 1J—2.4 11
7. Jiul Petroșani 11 4 2 5 22— 1 u 10
8. 1. C. Umor 11 4 3 4 21 — 17 10
9. ll’A Sibiu 11 4 2 5 15—13 10

10. Mctaiurg. c ugir 11 4 2 5 15—16 10
11. F.C, Tr. Sevei in 11 4 2 5 17—19 10
12. Metalul Bocșa 11 1 2 j 14—16 10
13. Aris Arad 11 4 2 □ 11 — 18 10
1*. F.C. C.T.K. Tun. 11 3 4 4 , 7—12 10
15. Metaluig. Slatina 11 2 5 4 12—14 9
16. Astra Arau 11 3 3 5 13—17 9
17. Jiul 1EL11 Craiova 11 3 3 5 14—19 9
18. Gaz. M. tan Mediaș 11 3 3 5 17—30 9

ETAPA VIITOARE (2 n oiembiie): Jiul
Petroșani — Aris Arad ; Gaz M< ian Me-
diaș — Gloria Reșița ! Astra Arad —
U. T. Arad : Metalif. Bocșa F. C. Bi-
hor ; Metalurgistul SI itina Jiul ’Ft ,IF
Craiova ; Chimia Rm. Vilcea U. M. '1 >-
misoara ; C.S M. Reșița TP'A Sibiu .
F.C. r 1 11 Timi II . .- Un ir< Al' a fu
lin; F. C. 'Ir. S'Velin — M l iliirgistul
Slatina.

REZULTATE ’lEtiwlCK: SUCPI Cra
iova — Minerul Motru 3—1 , Minerul 
V uican — A. b. l'arofeni — 2—2 ; Dierna 
Orșova — Constructorul Craiova 2—4 ;
A'uuouzul Ciaiova — A. S. Tr. Severin 1 
2—1 ; Pelroml (. ărbiineșii — Panngui
Peuua Lonea 1—0 ; Petrolul Țic.em — 
Petrolul blama 3—0 ; Minerul Rupem — | 
Minerul Uneam 1—0; Pandurii Tg. Jiu 
— Minerui Malusari I—0.

tun,anul învinge 
in dtnfasare

VO1N» A BUCUREȘTI — MINERUL 
VULCAN 5 316—5 443 pd. Miercuri, la 
Blk ui ușii, in primul meci în deplasai e. 
in acest campionat, Minerul, a obnnut a 
pa,ia victorie consecutivă, devenind o 
tuiin.uie puternică, in care antrenorul- 
Ju.aor Valeriu Pișcoi intră și mobilizea. 
z<i, .iind catalizatorul colegilor și sportS 
vuor. întărită cu trei componcnți ai fos
tei echipe Olimpia București. Voința i> 
începui in forță, dar prezența în tribună 
a in regului birou federal, care a venit 
sa i . spuma popicelor din ț^ră, a con
tribuit la o mobilizare fă.ă precedent a 
nun r.lor, care nu spulberat în final pre
turi Iii • bucurcștcnilor dc a ciștiga aceas
tă parii In, dominată motivațional de 
per nulitatea fiecărui sportiv al Văii, ce 
compune această formație și contribuie 
la io te victorii. Avtnd In Lconlin Pop. 
otuT nr. 1 din țară, cu un rezultat e»- 
ccn. nai — 988 pd, ceilalți componcnți 
a ri irat numărul popicelor drborlte ta 
non — ''aMriu Pișcoi. 891 — Nicolae Lupa, 
■•m — i nn Bisoc, 891 — Horia Ardae și 
8"0 — m irius Ghețea. facind ca, totalul 
iă le i lucă o prestigioasă victorie, încă 
una, In lupta pentru titlul național.

I’ : «ă realizată de Dorcl NF-AiVlȚlJ

Mo.ru
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SCORPION
122 octombrie — 21 noiembrie)

Marele dv. avantaj constă în 
aceea că astăzi nimeni nu vă ia 
in serios.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Veți trăi din plin satisfacția și 
sentimentul zădărniciei unui vis 
împlinit prea ușor.

«i 
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)

Slrăduiți-vă să rămîneți ac
cesibilă) și ofertele nu vor lipsi.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

îndeplinirea, intrată in rutină.

HOROSCOP

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

TUNDE, te iubesc. Acum mă crezi? Marton. (3496),
ACUM cind prinzi cel de-al 18-lea trandafir în buchetul 

vieții, dragă Romulus Ribu (Romi), mama, tata și fratele îți urează 
multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți anil“ (3445).

DE ziua ta Cristi Șt. Porumbescu, la împlinirea vîrstei de 
14 ani, tati îți urează „La mulți ani!“

DIVERSE
ANGAJAM, în condiții avantajoase, persoană serioasă pentru • 

îngrijire virstnic sănătos, posesor de gospodărie la țară. Ii oferim 
posibilitatea de a lucra teren agricol și a-șl însuși o parte din 
recoltă. Informații, telefon 44059, după ora 17, (3479)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, confort I, Petroșani (lîngă stadion) cu 

apartament, 2 camere sau garsonieră, Petrila. Petrila, strada 8 
Martie, bl. 24, ap. 22 — Pap Maria, telefon 55151. (3471)

VINZAR!
VlND garsonieră proprietate, mobilată, confort I șî garaj 

dublu. Telefon 70339. (3442).
VÎND foarte urgent sufragerie, stil vechi, stare bună și fotoliu 

pat 8 Martie, 8/24, Petrila, după ora 17. (3475).
VlND calculator „JET“. Informații, telefon 42146, după ora 14.
VlND frigider bicompartimentat Zanussi — De Luxe, preț 

avantajos. Relații, telefon 44751, orele 8—9 șl 16—19. (3483).
VÎND 2 medalioane aur foarte vechi, proveniență arabă. Te

lefon 44506, Petroșani. (3488).

DECESE

I MARSAT - SA T6. AW
LOT LUPENI

angajează următorul personal j

a obligațiilor zilnice începe să-și
piardă farmecul.

PEȘTI
(19 februarie —* 20

i-

marlie)

Atmosferă de mister in Jurul 
urei persoane de sex opus, în
treținută șl de adevăruri nespuse 
pînă la flapăt.

■ BERBEG
1 121 martie — 20 aprilie)
1»

Grlză <le inspirație, profund 
dăunătoare.

TAUR ’ > {
. (21 aprilie — 21 mai)
<7

Portița spin trecut nu e nicio
dată definitiv încinsă. Răspundeți 
whemărți

f
GEMENI

(22 mai — 21 iunie)
i *

încercați ciieva telefoane! V- 
nui nu va fi ocupat _

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

FAMILIA Varga Francîsc își exprimă durerea pentru pierde
rea domnului

dr ISACU FULVIUS
care a trecut in neființă dc zece zile.

Nul vom tîila niciodată. (3192)

LUCIC/Y soție, Silvius și Fulvius fii. nurorile și nepoata aduc 
mulțumiri tuturor celor care prin participare la înmoimîntarc, prin 
telegrame, condoleanțe telefonice și prin florile aduse, nu fost ală
turi de noi, în marea durere, la despărțirea de iubitul nostru

dr. ISACU FULVIUS (3176)

FAMILIILE Dăbulcanu, Dragomîr, Apostol ș] Zippenffcnîng, 
profund îndurerați, anunță dispariția soțului, tatălui și socrului

DOLJESGU ION
li vom păstra veșnică amintirea.
Inmormintarea, va avea loc in 30 octombrie 1991, Ora 11. 

Cortegiul funerar va pleca dc la Biserica Evanghelică din Pe
troșani (3199)

(OMEMORARE

CU adincâ durere amintim că s-a scurs un an de lacrimi și 
•nferință, de cind destinul a răpit-o dintre noi, la doar 41 dc ani, 
pe cea care a fost O bună soție și o mamă iubitoare

1LYEȘ ELENA
Dumnezeu să-i albă in pază sufletul ei bun!
Soții] Ioncsi și fiica Claudia. (3482)
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— 6 electricieni
— 3 electroniști ■" »
— 2 sudori ■ X
— 2 lăcătuși construcții metalice
Studii: Liceul industrial de profil sau școala profe1

sională.
Relații la telefonul 60974. -«»» J

-

Societatea comercială
Teiecomprest SRL Lupeni ■

-î». cu sediul in Lupeni, Bulevardul Păcii Nr. 7 A £• I
vinde en-gros și en-detail din stoc t T “

— televizoare color Bilton, diagonala 51 cm 
—• dresuri damă
— produse cosmetice diverse
— aparatură audio diversă
— combine muzicale Mekosonic 
—• dublu radiocasetofon Megatone (3448)

r 4 i —

VulcanDepozitul PECO
; r angajează de urgentă l

’ i
— un conducător auto, categoria G
— un mecanic auto
Salariul negociabil.

1.4. «

Este inutil să insistați. Omul 
pe care vreți să-] schimbați nu 
e pentru prima dată în aceasta 
situație,

TEU
(23 iulie — 22 august)f *

Un incident ridicoi de banal 
vă pune față în față cu o per
soană deosebit de violentă,

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Oibiiea momentului nu e o 
scuză pentru cel care a avut timp 
destui să vadă totul.

Reprezentanța Artic 
Găesti S. A.

, - anunța

că s a deschis reprezentanță in municipiul Petroșaei, 
Republicii, bloc 92.

Cei cate nu frigidere și congelatoare in garanție, sini 
invitați la reprezentanță pentru depanare.

Program: luni, miercuri, joi și vineri: 8—IC». (3171)

O YLANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

In< heiați afaceri ciud ite, la 
adăpostul intimei icului. Tenie 
ți-vă de lumina crudă a zorilor...

IMPOItTAXT
Ora de 

închidere a 
ediției 
15,00

Societatea Comercială „Antrepriza 
Construcții Industriale" - Valea Jiului 

S.A. Petroșani
cu sediul in Petroșani, strada Avram lancu iii. l-Vl •». a- 
nunță concurs in data de 29 noiembrie 19! i pentru ocu
parea a două jfosturi dc contabil la compailimcnlul li 
nanciar contabilitate.

Condiții dc încadrare : — minimum absolvenți licee 
dc specialitate sau licee dc etiliciiu generală cu I ani ve
chime în domeniu.
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Abatorul Petroșani
preia botine adulte, tineret bovin și porcine dc la gospo
dăriile populației, după cum minează :

Petrila — 18 noiembrie 1991; Vulcan — 19 noiembrie 
1991; Uricani — 20 noiembrie 1991; Banița — 21 noicin 
Inie 1991; Petroșani — 4 și 25 noiembrie 1991 și practică 
următoarele prețuri de achiziționare 9

BOX INE ADULTE

-— calitatea I 12 lci/kg viu

— calitatea a ll-a 38 lci/kg viu

— calitatea a IIl-a 17 lci/kg viu

TINERET BOVIN

“ peste 100 kg 53 lci/kg viu

—- dc la 301 la 400 kg 18 lci/kg viu

— de la 221 la 300 kg 27 lci/kg viu

PORCINE

— dc la 91 la 100 kg 80 lci/kg vili

— de la 101 la 120 kg 82 leRkg viu

— dc la 121 la 130 kg 78 lci/kg viu

— peste 130 kg 70 lci/kg viu

U.J.C.C. — Satu Mare
Bulevardul Cloșca nr. 91

vă oferă spre achiziționare o gamă diversificată de apa
rate de automatizare, la prețuri deosebit dc avantajoase.

Telefon 997/32013 Electronică 49, orele 7—15, (3491)

Bedaețla »! administrația I Petroșani, rf». N. Bălcescu, nr. 2. Telefoane — secretariat i 41662, secții i 41663, 42164
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. N. ILMcescu, nr, 2. Te). 413G-’»


