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La „CARNE" se vînd conserve
Totul s-a petrecut marți, cînd 

la magazinul 20 din Vulcan, a. 
parțiutnd Societății comerciale 
eDccebal,* din Petroșani, cum e 
cheamă Abatorul, nu se găsea de- 

a
era 
mai 
t — 
mai 

erau și 
Dife-

cit carne de Vitfi, calitatea 
iloun. Drept pentru care 
nici un cumpărător. Ceva 
încolo, insă, este unitatea 
Alimentara, desebi-ui de 
mult de două luni, unde 
carne, șl ouă, șl alte cele, 
ceața era izbitoare; dacă la ma
gazinul abatorului sufla vintut. 
<ici era belșug. De ce? Mi-a răs. 
pună gestionarul Pardos l'ctrc t 
.Cumpărăm porci, acum de Ia 
Ib'alea lui Miliții (Bihor), cu 60 
le' kg, viu, U tăiem și facem 
ehiar șl preparate pe care te pu- 
e~m în vînzare*. în acest maga- 
aln al SC -Straja* se practica 
4>rețuri mai scăzute dccit la al- 
lele, adaosul comercial fiind mic, 

’ an 6,38. Salamul, numit din cine
■$(ic ce motive „Valea Jiului”, este 
«17 loi/kg, pe cînd la celelalte a» 
Cimentare același produs co-țu 
«30 Asta înseamnă că am pă-
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II

liuns, nu prea mult, in teritoriul 
economiei de piață. Se gindeșle 
economic, nu doar abstract, ci 
concret, ce și cum vindem.

Oamenii caută, se informează 
reciproc, ca altădată, dacă „s-a 
bugal** pe undeva carne. în ziua 
cu pricina nu s-a băgat nici in 
l.uperii — pe unde am remarcat 
apatia și sărăcia din unitățile 22, 
ge .tionur I.ticaci Tiberiu 
.Dinmanl"; cel apartinind 
WASTRA°, de lingă 
7, era închis la ora 12,30; i 
al aceleiași SC „ASTEA1*, 
se aflu doar Rich.ud Ion. 
butrîn, de 71 ani: magazinul 25, 
gestionat de Stepan Ion, al 
„Decrbal® —, nici in Uricani (ma
gazinul 31 al SC „Drccbal“ a 
„prirmt'" și o amenda de 2000 lei, 
iplic.'itS dr dl. dr. Gh. Cristcn, 
șeful Poliției sanitar.velerinarc 
din vestul Vrtii Jiului, pentru de
zordine și lipsa iflienei); în uni
tatea 30 a aceleiași Societăți co
merciale din Petroșani erau K»ar 
zece kg carne de vită și „din ti ei

SC 
SC 

alinte ntara 
nr. 19. 

unde 
, om

SC

(iiineie frigorifice. funcționează 
niimui una“, ne spunea gestiona
rul Chisner Gheorglie).

Probabil ca societățile 
ciule au profituri 
dacă iși permit nu 
teasc.i salarii unor 
stan degeaba (nil-i 
n-au ce să ofere cumpărătorilor), 
dar sâ și neglijeze aproviziona
rea populației, aspect care pro. 
duce nemulțumiri, inlrucît se 
constată aceleași mentalități, cc 
se credeau revolute, doar pretu
rile s-au liberalizat vertiginos.

D și lu unitatea 31 din Uricam 
se vede de lu o poșta că scrie 
CARNE, înăuntru nu sini deeit 
conserve Cu cițiva ani în ui mă 
ne amintim câ la cofetarii se 
vindea spanac... In alte citeva 
locuri, prin Lupeni. doar, mai 
era și nnișcliiulcț, congelat, la 
ademenitorul preț de 4>l lei/kg. 
Cine și cit o fi cumpaiind, nu 
m ii Dumnezeu știe.

do 
doar 
oameni 
vina lor

corner, 
invidiat 

să pla
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că

Nu-nn venea sa cred ca scri- 
itorul-reporter sau reporteri il- 
scriitor, cel care colin lase, pe 
vremea o liosului, lumea in 
lung și lat, a observat Cu sin- 
tern intoleranți. Ca am fost așa 
ori că am ajuns la intoleranță 
in mai puțin de doi ani, n-a 
făcut nici o precizare. In aceste 
vremuri, patimile, refulate ali
fia și atiția ani, se defulc iză in
tr-o beție verbală deloc iniim la- 
toare. Deoarece dl. Ton Grigo- 
reicu, pentru că d spre dinsul 
este, vorba, spunea ca sintem, 
ca n ț ic, into'eranți, eu zic că 
am fost și mai sintem mult 
prea toleranți.

De un an și zece luni țara 
noa-tra a ajuns un paradis al 
bișnițarilor care au inundai, 
pină la saturație, piei» le țari
lor vecine cu tot ce s a putut 
cumpăra sau fura din întreprin
deri. Unii, nu puțini, sau pri
copsit. Și am fost atit de tole
rați atita vremev astfel incit 
acum nimeni nu-i mai atinge 
nici cu o floare întrucit sint 
negustori serioși intr-o țară ce 
se opintește către economia de 
piață.

Tot fâcînd turism, o mulțime 
de oameni obosiți au ajuns să 
scurteze săptămîna de lucru 
și.așa scurtată de europeano- 
americanul week-cnd. Ex-pre- 
miorul Roman vorbea despre 
pericolul colapsului în econo
mic. Cu toate neologismele care 
n<* gîdilă în mod plăcut auzul, 
toleranța noastră proverbială 
și-a urmat cursul. Am ajuns în 
prag de iarnă să vedtm că

abia acum se seamănă griul, 
iar porumbul e pe cunp.

Dar noi .intern loh rănți cu 
cei cure auuil tot timpul sa 
aplice Legea faldului luniiai, 
cu seni-. miile și trăitori ții lor, 
rasp . toi , dii cl de fap al 
ca plinea țării — griul — n-a 
lo,t culeagă, iar cri următoare 
n a fost pusă in pămint.

Toleranții a fost și este sus, 
in Parlament. In numele ei â 
intirziut raportul asupra eve

nimentelor, cum le zicem acum 
cu un eufemism, din județele 
Covasna și Harghita, petrecute 
in martie 1990. J> zbaterea a- 
cestui rapoit t-a aminat. tot 
în spirit de tolcință, sperin- 
du-sc intr-o c>n\iețuire pașnică, 
fără ' nsiuni, așa cum am trăit 
laolaltă cu minoritățile ger
mană, sirbă. turcă ctc. Si des
pre alte evenimente, cele din 
13—15 iunie 1990, am .vut parte 
tot de două rapoarte. Deoarece 
nu s-a spus adevărul, s-a pe
trecut a patra excursie a mine
rilor la București.

Democrația nn are o singură 
dimensiune, libertatea indivi
dului, ci încă trei, și anume 
muncă, ordine și disciplină, 
fapt prea bine știut de între
prinzătorii particulari. In a- 
ceastă situație n-ar mai fi atita 
vreme pentru discuții teoretice 
despre toleranță, ci și-ar vedea 
fiecare ins de treaba lui, fără 
emoții într-un viitor mai apro
piat sau de lungă durată. Prea 
multă toleranță nu e bună, ori- 
cît este de bine ticluită și pă- 
rind fără culoare de partid.

Tiberiu Sl’ATARU

MAXIMA
ZILEI

Cri ce se transformă în vier
me nu se poate plinge după a- 

crea că e călcat in picioare.

K A NT

la plimbare.
sfiit
nos-

Un fapt real, petrecut sîmbătă, 
2 noiembrie, în plin centrul o- 
rașului Petroșani, ne adaugă o 
nouă doză de nesiguranță în 
suflete. Deși era în jurul orei 
19 șl orașul era -plin de tineri, și 
nu numai, ieșiți
cei puși pe rele nu s-au 
să-și arate nasul prin orașul 
tru.

Pe trecerea de pietoni, 
fața Teatrului de Stat, un j 
nic pieton a fost agresat de 1 
cinci tineri. Cu toate că nici 
grefatul nu depășise prima tina» 
rețe și cu toată statura lui 
ticâ a fost rapid pus la pămtnf 
de alacaiorf. A durat vreo trei

A
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LUPII
Cu tcato că luna decembrie este 

(una cadourilor, românii pri- 
i.ieso multe cadouri șl în timpul 
anului. Și nu de la oricine, ci 
dc la însă.și Televiziunea Româ
nă, zi a ftca liberă. Dc f.ipt, a- 
cca tfi instituție se Joacă cu noi 
de—<

Sp.- 
btirg'1 
serial 
i s-a

,,uitc fdmul, nu e filmul!'*. 
,-am ca „Famifai Gulden. 

să fie un caz izola-t de 
neterminat, dar ace,lui az 

adăugat și filmul plin de

Si fără bani, 
si fără vise

sil.p.iil* , rai.'om.i ", Sfii -it. f i
lai i-flrșit. Nu ne-a d it miicar 
speranțe, l’n film d<’—i d itll 
iubi* este jn.fi D dinii) laml 
liel lloward", nu poale fi
dat pină la cel d' -.al 72.le,a epi
sod, dir lip-ii d<-... f a!iluri?l Mai 
cinstit ar fi f-i.i ai nu-i fi dat 
deloc și .'fi ml a. Ir lu-al pe n°i>
bieți minc.itmi de vi'c, f.i.ă plâ-
carta dc vi; i s

Să fim iu,ă op'imișli șî sfi
sperăm eh ir ș.'i gări b.ndiiri 1
Sau mai bine sa pi <'| •' inem mî-
ncribrr sef ruin in H’sllll li linu-
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V 
minute pină nite tineri au ve
nit să-l sc.ipe din ..ghearele lu
pilor”. Inir-o baltă de singe. plin 
de vmatăi, cu hainele rupte, băr
batul s-a ridicat cu greu de 
jos. A spus că i s-a furat bule
tinul do identitate și 50 lei. Nu
mai pentru 50 lei. acești neoa
meni, au ajuns ,, l>ntă un om 
in așa h.il Oare ace.ti ..lupi al 
orașului" nu se tem de 
diapsa nn se gindesC că • 
ar putea li odata în locul 
im-i '

Pai al ca linei ii cil i'icio 
t il di- iuti ip< nli u ca imoili 
ili-.paitit pe 'ta.la II..real 

i h< I tu.esc cili i i;ia -i pi tit i 
ci ut i hune. (>i fi văzut așa 
l i vreun video și se cred 
iii... .Vc-,t“.iil sălbatic.
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CI NE-Șl
FACE
VARA CAR
HU RĂMINE IARNA DE CĂRUȚA...

. Hai să bem un
J păhărel,

. să ne fesenim 
nițel

De zile bune, temperaturile înregistrate de 
stația meteo coboară sub zero grade. In special 
noaptea și dimineața. Mai cade și cîte-un fulg 
de nea. Ce mai, afară e frig. Dar în case ?

La Petrila, agentul termic este asigurat de 11 
centrale termice. Toate sînt in funcțiune. dar 
frigul care a venit cam prea repede anul acesta 
i-a prins pe unii nu tocmai bine pregătiți. încă 
mai sînt lucrări de efectuat. Unele vor fi terminate 
in această toamnă. Altele... la anul. Faptul câ 
de ani buni nu s-au mai făcut reparații serioa
se in acest sector — și asta e valabil nu numai 
in cazul Petrilei — îngreunează mult situația, 
far rabdarea oamenilor are și ea limite.

Prima „haltă" pe care am făcut-o in raidul 
întreprins pe firul termoficării din Petrila a 
fost centrala termică nr. 7. Aici, toată vara s-a 
lucrat sub coordonarea responsabilului Asocia
ției de locatari cu același număr, dl. Vasile 
Costache. Pe pi incipiul că cc-si face omul cu 
mina lui e bun făcut. Fapt demonstrat. S-au 
înlocuit 1400 metri liniari de teavă, atit pentru 
încălzire cît și pentru apă caldă. S-au înlocuit 
geamurile sparte, s-a vopsit, s-a văruit, s-a fă
cut o baie pentru personalul care deservește 
centrala. Din data de 14 noiembrie, 10 din to
talul de 20 de cazane funcționează, cu o tem
peratură pe turul instalației de 60 grade C. Cînd 
vor intra in funcțiune și celelalte patru cazane 
se va putea da căldură 24 din 24 și apă caldă, 
conform unei planificări. Cărbunele, adus zilnic 
de la depozitul din Petroșani este, in general, do 
bună calitate. Așadar, cine muncește xara, are 
căldură iarna.

Si la centrala termică nr. 10 s-au făcut lucrări 
rle igienizare, vopsiri și reparații la pompe, s-au 
bobinat motoare. Din data de 24 noiembrie. H 
cazane aflate în funcțiune asigură Încălzirea ce. 
lor 11 blocuri arondate. Personalul de deservire 
se plingea că niște copii au spart 7 geamuri la 
centrală si că poliția Încă „n-a mișcat". 7 caza
ne erau In funcțiune pentru încălzire șl patru 
pentru apă caldă la centrala nr. 9. Dintr-un to
tal de 16. Schimburile de lucru tocmai au fox* 
completate cu personal sezonier, căruia un sef 
d«* tură îl făcea instruirea. De pre cărbune, a- 
colasi *ef de schimb afirmă că. deși o zi e bun 
«i două nu prea, se stă mai bine dectt In anii 
din urmă.

In cartierul 8 Martie situația, atît în ceea ce 
privește încălzirea cit si cana'izarca o lainic’». 
De cxemnlli, blocurile 55—58 nu au „văzut" căl
dură de șapte ani. Un număr de alte 18 blocuri

<C
—i

o

< 

U

UL1
U.1

— de 9 ani. Subsolurile slnt inundate. La repe
tatele apeluri făcute de președintele asociațiilor 
de locatari 3A și 3B. dl. Someșan, Regia apă- 
canal Petroșani, nu a răspuns decît cu promi
siuni. Cel puțin la rețelele de încălzire se lu. 
crează. lntrucit acestea aveau același traseu 
subteran cu rețeaua de canalizare și zăceau in 
apă și mizerie, s-a hotărit scoaterea lor la su
prafață. Din luna august pînâ în prezent s-au 
săpat peste 1100 mc de pămint. S-au scos țevile 
vechi și s.au întins, pe traseul exterior aproxi
mativ doi kilometri de țeava. pe p tru coloane. 
E ceva, dar nu suficient Dl. Someșan afumă că 
dacă ar fi avut sprijin în bani si materiale, lu
crarea putea fi terminată la ora actuală. Din 
partea RAGCL-ului numai domnul inginer Am- 
za a mai dat o mină de ajutor. Vor fi probleme 
cu izolarea conductelor, intrucît vata minerală 
si cartonul gudronat necesare nu s-au procurat 
incă. Cît privește cdntrala termică nr. 3. care 
deservește întreg cartierul, nu funcționează. 
Cinci cazane prezintă di fecțmni irenarabde. S-a 
cerut înlocuirea lor. Deși la depozitul RAGCL 
”etrosani există 11 cazane ncfo'o'itg care sc 
degradează stih cerul liber, transferarea lor nu

fost rezolvată Extinderea centra’ei eu încă 
cazane e o necesitate întrucît pe timn de 

i ună nu se poate asigura si apa caldă Proiec
tul există, dar nu sînt fonduri. Primăria orasu- 
bd are vistieria poală. Dl Someșan a pus 
tapet si pre’ Ierna reparării teraselor. Toată 
vara nu s-a făcnt nimic In ac°st sens RAGCT.-ul 
motlvînd prin lipsa materialelor. S nt aparta
mente în care se prelinge apa Oamenii Ri njor t 
răbdarea. Vor fante, că de nromiciimj s-fu să
turat. Un locatar al cartierului Nim’ae Orstt a 
amenințat chiar că. pțnă I.a 1 noiembrie nu
va avea căldură, va tăia conducta si nu va nlă*i 
d->rît ,-ma rnc» si gunciiil. Dar Incrflriln nu vor 
ou’ea fi (''-minate n?nă la 1 dorernhrjn ci «st.a 
în f>inc*ie sj de asigurarea cu m.ato^i->|o>« neco. 
sar',. la atunci va intra în funcțiune sl cen- 
tr^'a nr 3.

Si uito.asa merge treaba, ea în bancul cu 
iadul, cînd păcătosul fiind întrebat In ce secție 
pr fel 1 să fie fiert — socialistă sau canital|r*ă
— a alos-o pe prima De ce ? Pentru că acolo, 
cînd slnt lemn", ntt-s r’'ibritnrl. cînd o smoală, 
dracul de serviciu e în libere ș.a.m.d. si nu mai 
apucă să-l fiarbă. Lung e drumul tranziției.

Paul NICT I.ESCIT
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Căldura a scos oamenii în fața 
blocurilor. E vorba — să ne în
țelegem bine — de căldura de 
afară, nu de cea din aparta
mente. Asta îmi ușurează în- 
trucîtva misia. Primul grup pe 
care „îl ochesc" este al cîtorva 
femei de lingă blocul Bl de pe 
Aleea Viitorului. Pun întrebarea 
„cum a fost căldura în aparta
mente în zilele astea friguroase?".

cheamă Toașo Ludovic, spune cea 
care pare mai in vîrstă. Stăm la 
27. La noi, la parter, țevile-s 
călduțe". „Și la mine, la 26, fie
rul e cald", completează o alta, 
pe nume Gozman. In schimb, 
d.na Mavrighi Rodica de la a- 
partamentul 35, e categorică: „La 
etaju’ trei n-avem căldură deloc. 
Doi elemenți se încălzesc. Atlta. 
Deși s-a aerisiți Scrieți pentru

L U P E N I
Răspunsurile nu întîrzie să a- 
pară. Ana Pop, de la apartamen
tul 13: „E frig. S-au făcut probe 
într-o săptâmină, a dat drumul 
la calorifere, dar erau doar pu
țin amorțite. Ș-acuma is reci ca 
gheața.. De-aia am ie?it afară, 
câ-i mai cald". Viorica Ciurar, 
apartamentul 3: „Caloriferele-s 
reci. Nici apă caldă n-avem". 
Fabian Imbrc, ap. 22: „Absolut 
frig. La etaju’ trei nici ape cal
de nu avut de niciodată". Asi. 
mioncsei Elena, ap. 18: „Frig 
Peste tot e apă caldă. La noi, 
nimic. Căldură nu, apă caldă 
nul". Ungă blocul 12 de pe A- 
leea Castanilor, îl întreb același 
lucru pe Peter Francisc, care lo
cuiește la apartamentul 20, pe 
scara a doua. „A început să dea 
căldură. Caloriferele sint călduțe". 
„A fost și apă caldă, adaugă so
ția dumnealui. Dacă slntem mul
țumiți? Așa și așa".

Pe banca din fața blocului 7 
de pe Aleea Narciselor tăifâsu- 
iesc citeva femei. Mă apropii si 
le zic eare-1 problema, ce m,i 
interesează. „Pe soțul meu il

ziar? Cred că cu scrisu’ rămi- 
nem. Eu zic câ n-o să avem căl
dură iarna asta".

Pe bulevardul Tudor Vladimi- 
rescu, mai exact lîngă blocul 
D3, intru în vorbă cu dl. Gălan 
Nicolae. E pensionar și stă la 
etajul al doilea, apartamentul 15. 
„Căldura? Slăbuț, slăbuț. Anul 
trecut a fost ceva. Anul ăsta, 
cam deloc. Calorifercle-s. cum 
se zice oltenește, călri. Anu’ tre
cut mai puteam deschide gea
mul cîteodată. Aveam și 21 și 22 
de grade. Că am termometru 
lîngă pat Acum sînt... (dă fuga 
in casă și revine) 12,5 grade". 
Asta era la ora 14.

Persoanele cu care am discu
tat au fost. In mare parte, de 
sex feminin. Bărbații erau ori 
la șut, ori ia una mică. La CAP 
sau la cfrciumile particulare. A- 
colo, deși caloriferele eTau la fel 
de reci ca acasă, atmosfera In 
care oamenii se întrețineau er4 
caldă, tovărășească. Și asta pen
tru că „aerisirea" se făcea —« 
vorba clntecului — cu „hai >4 
bem un păhărel, să ne fesenim 
nițeii".

Gheorghe OLTEANU

0 sugestie ce
Este - unos -it faptul, că de o 

bună bucată de timp, cetățenii 
Văii Jiului sc confruntă cu o 
acuf.i criză de butelii. Săptăminj 
de a rindul, bieții oameni. pe 
lingă alte atilea griji și necazuri 
cotidiene, sint ncvoiți să aștepte, 
m.ii mult s <u mai puțin răbdă
tori, rindul la schimbarea bute
liilor. Dar în aceste săptămini. 
zi de zi trebuie să facă drumul 
pină la centrul de preschimbare, 
în speranța că doar, doar vor 
intra in posesia mult rivnitei bu
telii pline.

Deci, pierdere de timp, nervi 
și nenumărate drumuri.

lin cctiț.-an. să'.ul, probabil.de 
Btltea drumuri, ne propune tu
turor o sugestie, care poate eli
mina aceste drumuri inutile, su
gestie ce poate fi o soluție pen
tru nervii noștri El sugerează ca

merită atenție
atunci cînd omul predă butelia 
la centrul de preschimare sau se 
Înscrie la punctele volante de 
preschimbare, pe bonul respec
tiv, cel ce face înscrierea să 
treacă ziua aproximativă cînd 
omul poale merge să-și ridice 
butelia plină. Sugestia se bazea
ză pe ideea că cei de la aceste 
centre, datorită experienței lor, 
pot aproxima cit m|i aproape de 
realitate, ziua cind se poale oferi 
omului butelia încărcată. Sigur, 
este o soluție de eliminare a 
drumurilor inutile și de protecție 
nervoasă, care tot e ceva, deși 
cu toții nm vrea, din pirtca ce
lor in drept o soluție care să ne 
scutească de aceste necazuri, dar 
te pare că oricite eforturi ».ar 
face, acest lucru este deocamda
tă imposibil Ce să fncem ? (GC.)

Un cîine-sup pentru
„Tratamente ambii amorfi44

Pe urmele „glorioaselor"* tradiții
„Glorioa , i” tradiție de a 

transmite pe postul național da 
televiziune Interminabilele con
grese și conferințe ale partidului 
unic est continuată cu succes da 
actualul Pailament al României. 
Prilejul: Raportul comisiei paria, 
mentaro asupra evenimentelor din 
Jud' țcle Harghita și Covisna. Ro- 
zullatul deja nu mai miră pe ni

meni. O nouă comisie care va a- 
naliza șl reanuliza și. toț a?a. 
Mașinile probabil câ vor fi ace
leași ca și In cazul evenimente
lor din martie și iunie '90. Deja, 
despre ce »-a întlmplat anul a- 
cesta în septembrie nu se mal 
spune nimic. Un argument în 
plus pentru a ne dori alegeri ge
nerale cît mai curind. (I’.N.)

E lnuiu sa discutăm despre urmările Intreru- 
pem unui tratament ambulatoriu. Mai ales dacă 
acesta se efectuează cu medicamente injectabi.e. 
Tocmai penlru acest motiv, la policlinica din 
Vulcan, serviciul cabinetului de tratamente 
ambulatorii funcționează și in zilele de ia t 
șitul săptâminii, simbala șl duminica, de la ora 
7,30 la 20. Cabinetul este dotat cu toate cele 
necesare pentru ca tratamentele să se desfășoa
re în condiții optime, tara riscuri.

Necazul e-le câ, de o bucată de vreme, asis
tentelor medicale planificate să lucreze in a- 
ccslc zile lc e pur și simplu groaza să vină la 
lucru. De ce 7 Fel de lei de indivizi, dubioși de 
la prima vedere, dau buzna in cabinet și— 
Cazuri concrete: in 26 octombrie, la tratamente 
ți a făcut apariția un grup de țipi. In stare de 
ebrietate, care au solicitat o serie de „servicii". 
Doamnei Marin Lăztnul, femeie la 55 de ani, de 
serviciu la acea dată, i-a venit greu sa spună 
p, nume celor cei ulc d< bețivi. De aceea a și 
zis „servicii". In ghilimele. In 27 octombrie, la 
cabinet era de serviciu d-na asistentă Cocoș 
Elisabcta. „Pe la ora 19, relatează dumneaei, in
tră unul cu niște blugi Jerpeliți pe el. Pe 
ment nu mi-am dat seama ce-i cu el. A 
un pahar cu apă. I-arn dat. S-a făcut că 
apoi a fluierat și au mai apărut patru.
că tocmai venise cotul să mă ia. Au început ți

I

mo 
cerut 

be.'i. 
Noroc

CZJ
O
Oh

clinii din curte să latre și ăia au luat-o la fugă"
De fapt, acestea nu sînt singurele întlmplări 

de acest gen. lntr-0 zi, pe clnd închidea fere.i- 
tra, o altă asistentă, d-na I.enuța Duna, a sur- ■ 
prins discuția Intre doi care treceau prin f da 
policlinicii: „Uite-o mă, hai pc ea cu e singuiui".

Apoi nu-i seară să nu vezi, în pârcuiețul poli
clinicii, cite doi-trei indivizi agâțați de o sticlă. 
„Domnule — :mi zice d-na asistentă Maria Popai 
— trec pe aici prin față ca pe bulevard. Ba de 
ia circiuma asta de pe strada Preparației. ba 
cie i-i discoteca de la club 'J'i-e frică de cum 
se lasă seara. Nu știi ce au de gînd. Vin cițiva. 
dau buzna aici peste tine și ce poți face ? Noi 
am propus, pentru astea două zile, un program 
ne .a 8 la 16. Zic că in asiea 8 ore se pot face 
tratamentele. Altfel, întotdeauna trebuie să a- 
ducem pe careva de acasă să stea cu noi. Cu 
programul ăsta de la opt la șai’șpe s-ar face 
și economie de plată, adică s-ar plăti doar o 
singură persoană. Noi n-am refuzat să facem def 
te, viciu slml ăta si duminica pentru că sîntem 
oameni și știm ce înseamnă să fii bolnav. Da» 
trebuie să ne știm cumva in siguranță"

A. castă chestiune a devenit cu adevărat o 
problemă. Personalul de la cabinetul de trata
mente ambulatorii a înaintat conducerii spita
lului referatul înregistrat cu numărul 1387 din 
28 octombrie a.e. Domnul doctor Constantin 
Păpădie, directorul spitalului, dindu-șl seama 
de gravitatea celor relatate în referat, a purces 
imediat la găsirea unor soluții. Mi-a șl enume
rat citeva din el». Desigur, nu le voi dcscons- 
pira din m >live lesne de înțeles. Poate că. aplL 
cate, vor da rezultate. Totuși, o rezolvare ■ 
problemei, propusă de d-na Popa, poate fi dată 
pe față : „O să punem bani, mină de la mînă, 
și o să ni luăm un cîine-lup dresat Atunci sâ 
vedem cine mai face o mișcare l“.

Gheorghe OLTEANU. 1

probabil.de
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LUPTE LIBERE FOTBAL, DIVIZIA C
Campionatul s-a Încheiat. La 

București, 1—3 octombrie a.c., 
s-a desfășurat finala campiona
tului republican pe echipe, cu 
participarea celor mai bune 10 
formații din țară. După dispute 
extrem de echilibrate, formația 
minerilor din Petrila — antrenori 
Costică Marmaliuc și Nicolae 
Șerban —, s-a clasat pe locul IV, 
depașindu-și obiectivul... locului 
VI. Iată rezultatele in serie : Hu
nedoara — Jiul 8—2, Călărași — 
Jiul 5—5 (17—19,5), Jiul — Vul
can 6—3. Steaua — Jiul 10—0. 
D namo — Jiul 8—2, Jiul — 
Craiova 7—3, Jiul — Electro 
6—4, Jiul — Zalău 6—4. Cinci 
victorii și trei înfringeri. In urma 
acestora ia*ă și clasamentul fi
nal: locul I — Steaua; II — Di- 
namo; III — Vulcan București; 
IV — Jiul Petrila; V — Armătura 
Zalău; VI — Electro București.

Artizanii acestei frumoase per
formanțe au fost: Vasile Adom. 
nicăi — 48 kg, Crațian Bogdan 
și Florin Mindreci — 52 kg. Flo
rin Bolohan — 57 kg, Ioan Al- 
lincâi — 62 kg, Nicușor Marma
liuc șl Laurențiu Palade — 68
kg. Romulus Săplnțan — 74 kg, 
Aron CTndea — 82 kg. Iulian 
Taciuc — 90 kg. Adrian Dacica 
— 100 kg și Dănuț Podină — 
130 kg.

POPICE
JIUL PETRILA — METALUL 

HUNEDOARA 5182—5026 p d., 
Ia individual 3—3. In cadrul e- 
tapei a Vl-a a superligii la po
pice, slmbătă, 2 noiembrie, echipa 
Jiul Petrila a Intllnit, pe arena 
proprie, echipa Metalul din Hu
nedoara, In fața căreia popicarii 
petrileni au obținut victoria la 
o diferență de 156 puncte. Cei 
mai In formă Jucători s.au do
vedit; Gheorghe Szilveszter cu 
904 pd. Costel și Marcel Dobrică, 
inregistrați cu 897 pd șl, respec
tiv, 881 pd. Radu Gherman cu 
806 pd de la gazde, Traian Tel- 
nar 918 pd și Nicolae Popa 903 
pd, de la oaspeți. (S.B.)
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CÎND ȘI-O FACE OMUL CU MINA LUT...

PETROLUL STO1NA — PA- 
RÎNGUL PETRILA LONEA 
0—0. Excelent rezultat ob
ținut de Parîngul, care, fă
ră Lăzăroiu și Nichimiș, a 
scos un punct mare, acolo, unde 
puține echipe au scăpat cu fața 
curată. Și totuși, Crețu, dar mai 
ales Staicu au fost pe punciulde 
a înscrie, ultimului refuzîndu-i-Se 
o lovitură de pedeapsă în min. 
39, trecută cu vederea în contul 
altor... aprecieri. Petrolul a avut 
doar două faze clare pe tot par
cursul partidei, dar Anton, Mun- 
toiu, Botezatu, Seimianu II au 
intervenit în bloc, anulînd posi
bilitatea deschiderii scorului șl 
au luptat din răsputeri alături de 
celelalte linii pentru un rezultat 
mult dorit, ce în final, l-au ob
ținut, alergind cît pentru două 
meciuri.

Finalul ie.a adus un punct pre
țios în clasamentul adevărului.

☆

MINERUL URICANI — PAN
DURII TG. JIU 4—2 (2—0). Par- 
tida începe în nota de dominare 
a gazdelor, care atacă din start, 

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE: Minerul Valea de Brazi — Utilajul 

Petroșani 5—0; Constructorul Hunedoara — Voința Brad 10—1; 
EGCL Călan — Rapid Simeria Triaj 3—0; Metaloplastica Orăștie 
— Favior 5—0; Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa 1—1; Jiul 
Petrila — Metalul Criscior 2—2; Minerul CerteJ — Tractorul Bă- 
răști 12—1; Minerul Teliuc — Minerul Bărbâtenl 6—1.

CLASAMENT
1. Metaloplastica Orăștie 11 9 1 1 51—11 19
2. Minerul Aninoasa n 8 2 1 31—10 18
3. Constructorul Hunedoara n 7 2 2 43—11 16
4. Minerul CerteJ ii 6 4 l 43—17 16
5. Minerul Valea de Brazi n 7 1 3 33—12 15
6. Minerul Bărbăteni n 7 0 4 18—18 14
7. Minerul Ghelari n 5 1 5 27—24 11
8. Minerul Teliuc n 5 1 5 19—22 11
9. Voința Min. Brad n 3 0 6 21-29 10

10. Metalul Criscior 10 3 3 4 18—16 9
11. Favior Orăștie ii 4 0 7 15—28 8
12. EGCL Călan n 3 1 7 15—28 7
13. Jiul Petrila n 2 2 7 18—28 6
14. Rapid Simeria Triaj 10 3 0 7 9—25 6
15. Utilajul Petroșani 11 2 0 9 13—38 4
16. Tractorul Bărăști 11 2 0 9 13—70 4

ETAPA VIITOARE, 10 nu'embrie 1 Utilajul Petroșani —
Tractorul Bărflști; Metalul Criscior — Minerul CerteJ; Minerul 
Aninoa a — Jiul Petrila; Minerul Bărbăteni — Minerul Ghelari; 
Favior Orăștie — Minerul Teliuc; Voința Min. Brad — EGCL 
Călan; Minerul Valea de Brazi — Constructorul Hunedoara; Rapid 
Simeria Triaj — Metaloplastica Orăștie.

fără să se teamă că pînă mai 
ieri, adversarul jucase în divizia 
B. Nu trec decît șase minute de 
joe și Baltaru execută un cor
ner precis, pe capul lui Buda șl 
tinărul vîri de atac îl face spec
tator pe portarul oaspete, des- 
chizînd scorul, 1—0. Lipsită de 
unii titulari de bază, Ceacusta — 
două cartonașe, Irimuș — sus
pendat, Varga — congestie, gaz
dele domină această repriză, ere- 
ind faze de mare spectacol: Ma- 
zilu, Căuneae și Tolciu, acest 
triunghi al luptei aduc, spre bu
curia spectatorilor, și golul doi, 
făcîndu-i cadou lui Alecu o 
minge și acesta ridică scorul la 
2—0, min. 24.

In repriza a doua, stăpînă pe 
situație, Minerul nu mai cedează 
nici un petec de teren oaspeților 
și în min. 52, la o centrare în 
forță, Buda es*e faultat. Lovitu
ra de pedeapsă este transforma
tă precis de Alecu șl 3—0, min. 
C0, Mihuț și Bourean reușesc O 
acțiune fulger în min. 65, redu- 
cînd din handicap. Intră Varga, 
cu 39 febră, șl la trei minute este 
faultat In suprafața de pedeapsă. 

Transformă același Alecu și 4—1, 
min. 75 — victorie clară. Numai 
că oaspeții nu renunță la atac 
și Ungureanu mai înscrie o dată, 
stabilind și rezultatul final, 4—2, 
min. 80.

☆

AS PAROȘENI — DIERNA 
ORȘOVA 3—0 (2—0). La victorie 
vine și publicul. Acel 2—2 în 
deplasare, în compania liderului, 
Minerul Vulcan, a adunat fiii 
risipitori ai echipei și galeria 
s-a constituit din nou, încurajînd 
echipa ce și-a făcut șl astăzi da
toria. începutul este furtunos, 
dominarea categorică a primei 
reprize, a fixat oaspeții într-o 
permanentă poziție de apărare și 
„încolțiți” pînă la șansă, ei vor 
ceda în două minute. Atunci, în 
min. 42, cînd Pocșan a trimis 
puternic în gol cu dreptul și 
apoi în min. 44 centrare Ispir, 
cap al Iui Buzduga, gol imparabil 
cu 2—0. Scorul liniștește tribu
nele și pauza va aduce în teren 
aceeași echipă, al cărei aplomb 
a fost răsplătit cu încă un gol. 
Acesta, ca și primele, avea să 
vină . tot tîrziu, la sfîrșltul re
prizei, după o sufocare gradată, 
care a făcut ca Diema să cedeze 
din nou, în min. 81. Corner e. 
xecutat de Ispir, a intervenit de

Fotbal
UNIVERSITATEA PETRO

ȘANI — ARDELEANA ALBA 
IULIA 2—2 (I—0). Ultimul meci 
din divizia B, seria a Il-a a 
opus echipele „U“ Petroșani și 
Ardeleana Alba lulia, fiecare 
cu îndreptățite speranțe la vic
torie. Oaspetele veneau cu Hoi- 
noiu, portar de lot național, și 
cu un loc III In clasament, fiind 
In lupta pentru titlu. Gazdele, 
după acel 3—0 la Tg. Mureș, cu 
o mare ambiție de a-ți adjudeca 
ambele puncte. Numai că, în 
teren, s-a stabilit .adevărul" și 
Iu final un 2—2 echitabil, după 
un Joc echilibrat în care Lupu 
a avut totuși golul victoriei cu 
5 minute înainte de final. Sco. 
rul a fost deschis de Dana Ti- 
tianu, min. 30 șl repriza a avut 
O ușoară tentă de superioritate 
a echipei lui Ciulavu șl Lupu in 

cis Ciglinean șl 3—0, fără drept 
de apel, după un joc elactic și 
în continuă mișcare.

•9-
PETROLUL ȚICLEN1 — MI- 

NERUL LUPENI 1—0 (0—0). In 
ansamblu un meci frumos, cu 
o echipă (Petrolul) în zi bună. 
Minerul lipsită de aportul a do- 
uă piese forte (Brănețiu și Tuda- 
rache) nu a putut răspunde pe 
măsura atacurilor furibunde ale 
gazdelor. Prima repriză începe 
în nota de dominare a Petrolu
lui, care a asaltat poarta lui 
Cîmpeanu, creîndu-și ocazii de 
gol, dar șansa și forma i>ună a 
ultimului apărător a aminat go
lul pînă în repriza a doua. De
butul părții secunde se face cu 
aceleași atacuri periculoase, dar 
Cîmpeanu este din nou la post 
Totuși, în urma unui. corner, 
mingea ajunge la un mijlocaș, 
care trimite puternic cu capul 
în poarta bravului portar Cîm
peanu șl 1—0 în min. 72. Mine
rii încurajați de puternica gale
rie condusă de Vincze Iosif în
cearcă să egaleze, dar atacurile 
sînt sterile și se izbesc de O 
apărare fermă a gazdelor Fie
care echipă mai are o ba-ă. Co- 
descu evită golul de pe linia por- 
ții și partida se încheie cu o 
meritată victorie a petroliștilor, 
pe fondul unui arbitrai '•"rect.

Locliinl ALRERTO

feminin
prim-plan reușind să conducă 
ostilitățile și să păstreze avan
tajul reprizei. Pauza avea sa 
răstoarne însă „calculele” și în 
două minute, 43 ți 44, Andreea 
I va novici și Monica Salcudeanu 
vor puncta succesiv pe fondul 
unei debusolări a liniei de fund, 
iar efortul pentru „răsturnarea" 
rezultatului se va opri doar la 
golul egalizator din min 56 al 
aceleiași Dana Titianu pentru că, 
așa cum arătam, Lupu a irosit 
marea ocazie și golul victoriei. 
A arbitrat Mareei Nisip — Re
șița, ajutat la linie de Adrian 
Radu (Deva) și Simion rieteraș. 
Să urăm vacanță plăcută singu
rei echipe feminine de fotbal din 
Valea Jiului și din Județ si suc
cese în returul ce-1 va aborda, 
credem, sub auspicii mai bune.

...Blocuri cu subsoluri inundate, con
ducte înfundate, apartamente degradate, 

case aie scărilor pe care se scurge apa 
menajeră, pereți scorojiți. Necazuri, supă
rări, degraoari, pagube. Și toate din cauza 
sistemului de canalizare... executat pe 
jumătate, realizat ca lumea sau dat peste 
cap... Vinovați: constructorii, cei care în
trețin canalizarea : Dar oare numai ei ? 
Dar cei care folosesc apartamentele. cu 
instalațiile aferente, nu sint vinovați.'

Ne aflăm in spatele primului bloc de 
pe .trada Viitorului, ce urcă dinspre bu
levard spre cartierul de sus. d< pe deal, 
renumitul „Dallas" al Vulcanului. In spa
tele blocului, căminul de vizitare a cana
lizării, ce leagă blocul de canalul colector, 
e descoperit, lărgit, desfăcut. A fost 
punctul — pină nu de mult — de stran
gulare a evacuării apelor menajere din 
bloc. Alături, la cițiva metri, se văd efec
tele strangulării: din subsolul inundat, 
apa neagră, slinoasă, se revarsă peste zona 
verde, pină In stradă. Cu efort, cu utilaje, 
punctul de strangulare a fost el.minat, 
căminul a fost desfundat. Alături „relic
vele", obiectele care au cauzat strangula
rea: perini umflate de apă, plase Împle
tite, un pantof, fucării. cirpe șl multă 
mizerie de tot felul. Dovezile negliicntcl 
și ale irt-iponsiioilității; obiecte atuniale 

voit, din răutate, sau scăpate din negli
jență in conductele de evacuare ale blo
cului. Prin instalațiile sanitare din apar
tamente ajung in conducte. înfundă o 
coloană sau ajung în subsolul unde Înfun
dă conducta de evacuare. Dacă scapă și 
de aici, ajung in racordul de legătură sau 
in căminul de vizitare și obturează, iar 
pină ia urmă înfundă, blochează evacua, 
rea apelor reziduale ale unui bloc sau a 
mai multor blocuri. Urmările acestor 
ștrangulări le-am văzut in mai mult- 
blocuri ale cartierului, pe străzile Șt. O. 
Iosif, Aicea Muncii și Viitorului. Aparta
mente fără uși, și ferestre fără tocuri. 
Spații ale nimănui, decît... ale mizeriei.

Fenomenul nu aparține numai „lld- 
las ului" din Vulcan. La Lupeni tot pe... 
„Viitorului" — ce predilecție pentru acor. 
darea acestui epitet zonelor celor mu 
sordide ale orașelor noastre — la parterul 
blo-ului M2 e un adevărat șantier. Ceea 
ce a fost aici, ne povestesc muncitorii 
care au recondif ionit, rctencnil, roaim n « 
lat apartam-ntul Și tot din cauza rețe
lelor înfundate dr evacuare După repa
rarea con Inelelor clin subsol, apartamen
tul a fost Închiriat de un parliciilar p1 n. 
tru i t'”.'lii.le o p itiserie. E mai ’ ine 
dcdt uri .pațiu locativ distrus >1 plin de 

mizerie. Dar, să aibă noroc nou) patron... 
să fie ferit adică de inundații din partea 
locatarilor care mai ocupă citeva aparta
mente din blocul aproape total degradat...

...Exemple sint multe și in toate car
tierele municipiului. Ele dovedesc că, 
in bună parte, necazurile In privința e- 
vacuării apetar reziduale nu se datoresc 
exclusiv canalizărilor prost executate sau 
nelerminale de constructori. Nici mate
rialelor slabe — Înlocuitorilor din mate
riale plastice (p.v.c.) din care s-au exe
cutat In idtimii ani rețelele de evacuare 
și instalațiile sanitare din noile blocuri. 
Și nici neglij. njelor celor care întrețin 
rețelele de canalizare. Nicidecum! în 
foarte dese cazuri, infllndarca coloanelor, 
a conductelor, inundarea subsolurilor și 
a unor apartamente de la parter, sc ex
plică prin aruncarea în WC in i și în 
scurgerile flin bai a diferitelor obiecte, 
chiar a giino’iirdoi pe care linii locatari 
nu le luc 1 î container, ci — e mult mai 
simplu — le „scapă” în WC.uri. Or, tot 
ce face omul cu mina lm. tot pe el se 
răzbună.

Nu vom da daturi privin 1 prevenirea 
nce .1 o n-caziii i. V>m roda rlonr precizarea 
unui tinăr mine, din Vulcan, întors aca ă 
dună sut Văzîniu ne surprinderea a 'pus: 
dofir o „paiele"; „Ce să mirați ' Fu stail 

de 15 ani aici și pot să spun care e ne
cazul. A a se intîmplă cinci sint băgați în 
blocuri oameni, familii fără căpătii. Nu 
lucrează niciunde, dar distrug apartamen
tul. Și, după ce l-au distrus, sc mută în 
altul Caie va avea aceeași soarta Cine 
sînt acești oameni? îi știe toată lumea..." 

în loc de concluzie la aceste consem- 
nări o relatare a însoțitorului n • ru, dl. 
inginer l wald Edelin, directorul tehnic al 
RAGCL, întors de curînd clin r u vizată 
in Germania. „Fiind primit la o fi'Tnâ de 
gospodărie comunală, printre dte pro
bleme .specifice domeniului, am pus și o 
întrebare: cine repară conductele le ca
nalizare distruse clin vina Ine tarilor, 
bunăoară, clin cauză că arunc' ’if-rite 
obiecte în rețeaua de evacuare? în1'-'tarea 
a slîrnit stupefacție, iar răspuren' a fost 
tot o întrebare: „dar cine aruncă îscme- 
noa obiecte în rețeaua de evacuare?!" 
Asemănător a fost răspunsul și la între
barea — cine adună gunoaiele ' îprăș- 
ttate In Jurul containerelor? „D r cine 
Împrăștie gunoaiele, în loc >ă le depună 
in containere?!".

’ ia cimentariil

To.in ’ Bl K
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reprezentată a fost 
Germania La un 
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In actuala 
cea mai bine 
tură îndoială 
an de la unificare,
German pentru Econom.?, sesi-

zind oportunitatea investiției de 
capital german in România se 
prezintă Ia TIB intr-o postura 

elegantă, prezentind exponate ale 
unor firme de mare prestigiu a 
căror simplu enumerare nu mai 
lasă loc de nici un alt comenta
riu. Dacă vom aminti aici, din 
totalul de 102 firme expozante, 
numai pe MERCEDES BENZ. 
BASF, TYSSEN, AEG, HOE 
CHEST, KRUPP. MAN, BOSCH 
nu credem că vă mai îndoiți de 
veridicitatea celor afirmate, mai 
sus. Iar dacă vom mai adăuga 
și faptul că firmele germane 
șl.au rezervat anul acesta două 
pavilioane (W și R) totalizînd 
4800 m p- la care se adaugă cei 
peste 1700 m.p. de expunere In 
aer liber orice îndoială va dis
pare. Pentru noi, obișnuiți atlția 
ani să ne rezumăm doar la a ad-

mira frumoasele 
tare ale țărilor 
faptul că acestea 
furi atit de mult visate a fost 
fără îndoială o surpriză plăcută. 
Deoarece acest lucru denotă un 
real interes din partea oamenilor 
de afaceri occidentali pentru 
România, lucru ce nu poate de- 
cît să ne bucure. Dc altfel, după 
URSS (care rămine principalul 
colaborator al nostru) Germania 
este cea mai bine cotată țară la 
schimburile bilaterale. Tar cifrele 
sînt și in acest caz relevante: 
10316,6 mii. Ici este valoarea ex
portului românesc în Germania 
pe primele 6 luni ale anului în 
curs și 14862,5 mii. lei repre
zintă valoarea Importului din 
această țară. Deși ia ora actuală 
există deja investiții serioase de 
capital german în România, to
tuși acesta nu se ridică la nive
lul unor firme precum cele a-

mințile aici. Acest lucru aveam 
să-l desprindem și din declara
ția directorului pavilionului Ger
maniei, dl. VVilfried Pompe: „Fir
mele germane vor investi și în 
România în condițiile în care 
procesul de privatizare început 

va continua, iar situația ccono. 
mică șl politică se va stabiliza. 
Sperăm că acest lucru se va face 
în cît mai scurt timp, și pre
zența noastră aici este dovada 
cea mai elocventă a interesului 
pe care-1 nutrim față de econo
mia românească".

Tiberiti V1NȚAN

17,00

u -

Actualități.
Calendarul ilei.
Film serial.
Ultimul meu vis va fi pen
tru tine !
Episodul 4
Super Channel.
Ora de muzică.
Fotbal: Dinamo Bucu
rești — Genoa 1893. 
Avanpremieră TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Aniversări muzicale.
Tragerea Pronoexpres. 
Știri.

**.**. ** - *» • •

«k.
HOROSCOP

SCORPION
octombrie — 21 noiembrie)

lulr-o situație critică veți 
•cționa la momentul oportun, <e 
bune rezultate.

SĂGETĂTOR
(£2 noiembrie £0 decembrie) 

r
Ața intrat lntr_o ecuație cu n.. 

necunoscută.

•APRICORN
(21 doeembrla — (9 ianuarie)

Dlntr.o călătorie vă veți In- 
taaeee eu an bagaj... de cunoș- 
MM* mal greu dedt puteți duce.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Nn faceți din viața dv. labora
tor de experiențe. Destul că Q 
fac alții, ia nivel înalt.

PEȘTI
(ia februarie — 20 marile)

Vă confruntați cu lipsa de căi- 
Aură., afectivă. E un subiect la 
modă.

RERBEO
- (21 marile — 20 aprilie)

Ea orizont — drumuri, multe 
drumuri.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

A»

Stare emoțională ce tinde 
•cape de sub Control.

să

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Veți fi confundat cu un capri
corn •

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Promoc .ți un dialog la distan
ță pornit de la o... restanță.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Ai.ngindu-vâ de „pionul oliâ. 
vit" faceți Jocul adversarului.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

MICA PUBLICITA TE
ANIVERSARE

CU ocazia zilei de naștere urăm scumpei noastre mame Ce- 
nușe Minerva sănătate și „Ba mulți ani !“. Gabriel și Mihaela.

VINZARJ
V1ND garaj demontabil din lemn, 

fon nr. 41198. (3636).
VlND Mercedes 200 Diesel. Relații
V1ND autocamion Tatra. 16 tone, 

Turburea — Gor.l, Trușcâ (Tili). (3034).
VlND Dacia 1300, video Panasonic, sigilat. Telefon <3638, dirpă 

ora 10. (3633).
VlND autofurgonetă TV. 14, diesel, strada Vasilc Roaită, bine 

II, ap. 13, după ara 17. (3627).
VlND BMW — 525 șî Volkswagen Pasat. Urieanî, strada Va

lea de Brazi nr. 73. Uricanl. (3630).
VlND Trabant, preț convenabil. Informații, telefon 13345, 

după ora 19. (3628).
VlND Dacia 1300. staro perfectă, preț convenabil. Vulcan, 

strada Republicii, bloc D8, ap. 59. (3624).
VlND 2 cauciucuri Pirell, noi, Dacia 1300 Telefon 41237, după 

ora 15. (3622).
VlND televizor Diamant In garanție. Cumpăr telecomandă 

Goldstar. Telefon 43423. (3607).
VlND urgent înscriere Dada, august 1986, Telefon 45187, după 

ora 16. (35921.

zona picții, relații la tele.

la telefon nr. 44158. (3635) 
în stare de funcționare,

SrniWlB DE LOCUINȚĂ
SCHIMB apartament, 

camere, etaj 1 sau 2 sau 
34/8. (3608).

< camere, etal 1, cu apartament, 2—3 
casă colonie. Relații: Petrila, 8 Martie,

i

ji

ANGAJAM vinzAtorl 
tana”, Petroșani. (3612).

DIVERSE
ambulanți. Relații: Consignația „Mori-

F1EI1DERI
periodice pe numele îlaflii Marian, <>n.PIERDUT legitimație . 

berată de UT Petroșani. O declar nula. (3574).
PIERDUT legitimație periodice nr, 9927, eliberată dc UT 

troșanl. O declar nulă. (3594)
PIERDUT contract Inchiricro pe numele Sandor Karolv, 

berat da EGCb Petroșani. 11 declar nul. (3590)
PIERDUT legitimație periodice nr. 829, eliberată de tTT 

troșanl. O declar nulă. (3613).
PIERDUT cline lup tînăr. Răspunde Ia numele de Rcx. 

sitornliil rccompenstl. Telefon 15120. (3616),
PIERDUT legitimație serviciu pc numele Turtureaua Daniel, 

eliberată rlc Uzina dc preparare Petrila. O declar nula. (3617).
PIERDUT legitimație serviciu pc numele Marian Gheorghe, 

eliberată dc F5T Petrila. O dcelar nula. (3614).

DECESE ’ ’ ’< ’

re

cii-

Pe-

C,H.

rOl.ECTIVl I, sindicatului Transmin anunță cu profundă du
rere, încetarea din viață, «lupă o lungă suferință a colegului |or 

VlI.IEANl ION (29 ani)
Nii-I vom uila niciodată, (:IG38) 1 i el I

COLECTIVUL Poliției T.F. Pelroșani este alături de colegul 
lor Bob loan in greaua suferință pricinuită de decesul soției. 
(3625)

comemorare

FAMILIILE Ni< ii și Tomcscil anunța cu profunda durele 
alifiei că se împlinesc șase biiptâmini de cînd ne a părăsit pentru 
totdeauna cd care a fo'f

NICA TON
Chipul lui dia.i' și blind va rămine veșnic în iminoria noasliâ. 
Nul vom uita niciodată. (3G15).
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18,05
18.30
19,00
19.30
20,00
20,35
20,45
21,10

23,35
0,10

15, 16, 17, 18.
Tineri interpreți de muzi
că populară.
Televiziunea vă ascultă ! 
Reflector.
Arte vizuale
Desene animate.
Actualități.
Sport
Studioul economic.
Film serial.
Cine e băiatul ăsla 7
Episodul 3.
Universul cunoașterii.
Cronica parlamentului.
— Actualități.
Pro Musica.

«.
>

Recomandări din program.
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Cunoscuta firmă particulară
FORȚASE COMEX SRL 

din Petroșani 
ORGANIZEAZĂ

• Xl

*

O amplă acțiune umanitară pentru bucuria copiilor 
în vederea apropiatelor sărbători de iarnă.

Firma face apel la toți cetățenii animați de sentimente 
părintești să doneze: • jucării • dulciuri ■ eărți ■ îm
brăcăminte, încălțăminte ■ orice alte obiecte care pot 
însenina fruntea unui copil.

Toate donațiile colectate <Te firmă vor fi distribuite 
caselor de copii și grădinițelor din Valea Jiului.

Donațiile vor fi predate pe bază de pioees-verbal, 
iar comisia de distribuire va urmări atent corectitudinea1 
întregii acțiuni.

Adresa firmei: Petroșani, strada Avram lancu nr» 12. 
Orarul de primire: luni — vineri între orele 9—20.

PĂRINȚI, REȚINEȚI!
Orice jucărie care a creat o clipa de bucurie iu casa 

dv„ poate fi reînsuflețită, ajungind în casa altui copil.
Redacția noastră susține această nobilă acțiune urna* 

uitară și recomandă tuturor părinților să se adreseze cu 
încredere firmei

” -r PORTASE COMEX — S.R.K

0 firmă pentru care prioritar este gestul de fntfăjutorai'di 
umană.

>>

Societatea
STIL C0M“

Comercială
S.A. Vulcan

strada Miliai Viteazul nr. 41» 
Hunedoara, ,

licitație, in vederea închirierii, supra
fețe comerciale de 225 m.p., profil alimentar, alpinism ș
industrial, confecții și reparații bijuterii. '

Menționăm că spațiile comerciale silit in cadrul maga
zinului „TINERETULUI".

cu sediul in orașul Vulcan, 
județul* I s

Scoate Ia

chimie industrială Lupeni
i
I
I

organizează concurs pentru ocuparea unui post 
muncitor calificat (bărbat), în data de 11 noiembrie 1991, 
oi a 10.

Kedac|la s' administrația ! Petroșani, str. N. BălcescU. nr, 2 Trilioane — secretariat! HGG2, secții: 41663, 42464 
Tiparul i Tipografia Petroșani, str N Hălrcsvi». nr, 2. Tel 41:16!)


