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Cu un zirnbet provocator 
și irezistibil, cu nclipsitu-i 
papion a la Donald, țăra
nul de onoare al țării muș
că... din pi'iie. Nu e nici 
un trucaj, piinea e in
tr-adevăr albă, dar aceas
tă fotografie n-a fost [a- 
cută la Petroșani, ci la 
București, unde — .'tițn 
noi — altă făină- se rua-j 
cină...

Pierdut... agent termic, zona
Bucura. Găsitorului recompensă

In Uricani, căldura și apa cal
dă în apartamente sînt'asigurate 
(sau, mă rog, nr trebui să fie) de 
trei centrale termice. Cum, cit și 
In Ce' dondiții ? Să o luăm pe 
rind.

Centrala termică „Ora,“. Aici, 
In i perioada verii, s-au făcut re
vizii-și reparații la cazane și 
conductele sparte, pe unde se 
p.erdpa agent termic. Cărbune 
există In cantități suficiente și 
de* bană calitate Pa*tu cazane 
„dăc" șase blocuri. Mai mult de- 
cit suficient. Nu sînt becuri. In 
rest, treaba merge fără proble
mă deosebite.

Centrala termică Bucura 1. Am 
fost informat (incă de pe drum) 
că aici sînt probleme serioase. 
Doi mecanici lucrau la o pompă 
care ter-mai se defectase. Alți 3-4 
oameni pregăteau smoala și car
tonul gudronat pentru Izolarea 
acoperișului clădirii. Cam tîrziu 
totuși, dar după cum se zice, 
niciodată nu e prea tîrziu. Cazo
nele au fost reparate. Mina Va
lea de Brazi a asigurat un sudor 
și un lăcătuș, precum ți tuburi, 
le cu oxigen necesare. S-au făcut 
reparații și la subsolurile unor 
blocuri. In condiții foarte grele, 
deoarece majoritatea sînt inun

date. PAGCL-ul afirmă că nu ar 
milioanele nece-are. nici umane, 
nici materiale, pentru a-r,1 face 
dr/oria așa cum ti -buie. Pn1.ru
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a descoperi pierderea de agent 
termic care a apărut și care este 
ctea mai mare problemă a lor la 
ora actuală, este nevoie de un 
excavator. .De unde" — se în
treabă. In aceste condiții funcți
onează șase cazane pentru zece 
blocuri .și.un lucru bun — două 
nlimai pentru Încălzirea școlii

ilRiCANI
gfnerale. Un alt minus II repre- 
Izlntă motoarele de rezervă. (In 
luna iunie cele defecte au fost 
duse la UPSRUEEM Petroșani, 
pentru a fi rebobinate. Nu sînt 
gata nici la ora actuală. Maistrul 
care coordona lucrările a afirmat 
în încheiere că, după descoperi
rea spărturii în rețeaua de încăl
zire, în cel mult două săptămlni 
centrala și toată instalația vor 
funcționa la parametri normali. 
Bine ar fi să fie așa.

Centrala termică Bucura 2. Și 
aici pierderile de agent termic 
sînt mari. Din jumătate în Ju
mătate de oră trebuie complc 
tată apa în instalație. Canalele 
de fum. la cele 18 cazane aflate 
în funcțiune, nu au fost curățate, 
fapt ce implică o proastă func

I
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ționare a acestora. Cărbunele, 
după cum afirmă personalul cen
tralei, aste de slabă calitate, arde 
prost șii produce multă zgură, 
care se depozitează în vecinăta- 

1 tea centralei. Din lipsa unor mij
loace mecanice ți de transport, 
.muntele" de zgură riscă să a- 
junga. în curind, la înălțimea 

i clădirii. Motoare de rezervă nu 
sint, pompe la- fel, ți în plus cele 

; existente se defectează des. Cen- 
. trala , deservește aproximativ 40 
de blocuri;. Caloriferele, sint. abia 

‘sesizabil, călduțe. In privința 
l condițiilor de .muncă și. salariza

re, nu. s-a schimbat nimic față 
de anul trecut. Muncitorii nu bc. 
neficlază de un grup sanitar atit 
de necesar, de un vestiar cu du
lapuri. Lapte nu se dă. ca anti
dot pentru fumul și gazele no
cive. Sîmbăta și duminica nu se 
plătește dublu și, de ani buni, 
unii angajați au rămas încadrați 
tot ca muncitori necalificati.

Toate aceste constatări nu sînt 
în măsură să-i facă pe uricăncni 
mai optimiști în privința căldu
rii din apartamente. Dar omul, 
cît trăiește, speră. Speră că vor 
veni vremuri mai bune, cind se 
vor aloca fonduri substanțiale 
pentru reparații serioase și sănă
toase la centralele lor termice.

Paul NICUI ESEU

în vederea îmbunătățirii siste
mului de achitare a pensiilor și 

| a creșterii securității valorilor 
i aflate asupra factorilor poștali, 

jncepînd din luna noiembiie a.c., 
achitarea pensiilor în orașul Pe- 

■ troșani se face pe grupe de străzi 
și blocuri, nu în ordine alfabeti
că, așa cum s-a procedat pînă 
în prezent. Pentru aflarea exac-

Aproape de
La centralele termice din Pe-

■ trila, stocul cărbunelui este a- 
Proape de cota zero. S-a mai 
livrat după mari eforturi, doar 
un vagon, cantitate insuficientă 
și doar amăgitoare pentru cen
tralele care îl așteaptă ca piinea 

L caldă. Lipsa producției se regă- 
j sește în apartamentele fiecăruia,

POLITIE
9Kuri ne

Orașul Uricani este înfrățit cu 
localitatea franceză Douvaine. In 
mai multe rînduri cetățenii Dou- 
vainului au trimis uricânenilor 
diverse ajutoare, din care amin
tim doar cele două atVosalvări 
marca Cilro.en. Toate au mers 
bi e și distribuirea ajutoarelor 
— ronstînd în obiecte de îmbră
căminte — s-a făcut fără inci- 
d> nte. J-dnă zilele trecute, cind 
un nou lot de ajutoare fusese 
pi imit și urma să fie distribuit 
per nanelor cu o .ituați mat e
rială piv-ară. Obiectele erau 
depozitate in cL ’irc 1 primăriei 
C'nd poliția' a fo ;t 'sesizată de 
niște cetățeni, care observaseră 
manevre dubioase. în interiorii' 
clădirii, a anunț.O vice-primarul 
și împreună cu liderul sindical 
al E.M. Valea de Brazi și doi 
martori dintre ce'ățeni au des-S. O. S. Spray - u ri paralizante!

Și-au făcut apariția in Valea 
1 Jiului indivizi care posedă spray- 
l uri. cu gaze toxice, avînd efect 
| paralizant, ilariant, lacrimogen, 

iritant. Toate sînt deosebit de 
nocive pentru om. Dar acești in- 

. divizț aflați in prezent în aten- 
j, ț a poliției municipale nu ezită 
tsă le folosească asupra oameni- 
i lor ncvinovați, desigur, în scop 
de Jaf sau de crearea unor sce
ne violente. Fenomenul video 
ca și mineriada au lăsat urme a- 
djnci. Un astfel de individ a 
fost arestat de Poliția din Pe
troșani în seara zilei de 12 noControale

" Un control inopinat, întreprins 
în rețeaua comercială din Lu-

I peni inclusiv cea privatizată, de 
| o echipă complexă a Primăriei, 
t Poliția economică și Politia sani- 
f tară n s c o s in evi- 
j dență o seamă dc nereguli pri- 
( cind programul dc funcționare 

tâ a zilei cind este la rind strada 
sau blocul lor H achitarea pen- 
st lor, pensionarii se pot adresa ■ 
factorilor poștali din sectoruj res- I 
pectiv. După cum am aflat de 
la d-na Elisabela Petruș, de la 
Oficiul poștal Petroșani, din luna . 
decembrie a.c., noul sistem de 
achitare a pensiilor se va gene
raliza și în celelalte localități 
ale municipiului. (T D.)

„cota zero"
iar mercurul termometrelor co
boară vertiginos, în timo ce ’ 
„temperatura" nemulțumirilor 
crește mereu. Primăria n-are 
putere să influențeze producția, , 
depozitele n-au stocuri, iar căr
bunele n-are putere să dea căl
dură. Ce ne facem? (D.N.)

1

îl (UÎOilfT
<ins la locul cu pricina. înăun
tru, personajele terminaseră 
„treaba" și tocmai se pregăteau 
să o ștearsă cu „marfa", Acestea 
sînt : Singeorzan Violeta, Ibăn- 
cescu-Bolony Ileana, Beivu Iri- 
na, Luca Maria și Ileți Viorica, 
toate cinci angajate ale Secției 
financiare Deva, sectorul Uri
cani. Afacerea face obiectul do. 
sarului nr. 240070, din 6 noiem
brie, a poliții i Uricani, cu refe
rire la „furt calific.-t din avutul 
public'' inc. Irat in articolele 
208 -21'9 din Codul i’cnal. Comi
sa Ie e iluare a stabilit valoa
rea obiectelor la suma de 35 200 
ici, obii cte recuperare in totali
tate Cercetările con ,nuă. Pen
tru astfel de fapte. pedeapsa 
este închisoare d- la l la 5 ani. 
(P.N.) 

iembrie, după ce atentase, folo
sind gazele toxice asupra unui 
conducător auto aflat la volanul 
mașinii sale. Din fericire cel a- 
gresat a șiiut să se apere. Dar 
dacă ar fi foit o femeie? Cerem 
organelor de poliție și justiței 
.să ia cele mai drastice măsuri 
cu putință ppntru cerni; ierea hu
liganismului. Aces'e măsuri însă 
nu pot fi luate atita vrme cît 
crjșmele proliferează, ru sau fă
ră știrea primăriei, adia vreme 
cît băuturi alcoolice neverificate 
sau verificate sanitar se comer
cializează la fiecare colț de stra
dă. (loan ȘTEFAN)și amenzi
și respectarea normelor igieni 
co-sanitare. Au ți fost amencaitc 
vreo 15 unități, mai ales Pati- 
barul, patiserii (Bologa, Varodi) 
cu amenzi variin I intre 10 000 și 
.30 000 lei. Poliția sanitară a în- 
niinat și o s. imă dc averii men
te. (I. Dragau)

Pn1.ru


ADRIAN MANIUAvanpremieră teatrală

FEMEIA, CA FEMEIE
Scurt dialog cu actorul Corvin Alexe, de la Teatrul dramatic 
D. Sirbu", protagonistul premierei teatrale .Femeia contează" 

— un divertisment umoristico-muzical-coregrafic, realizat pe un 
libret alcătuit chiar de Corvin 
mâni clasici și contemporani.

— De -.ce .Femeia contează" ?
— Păi nu ne-am săturat de fe

meia muncitoare, femeia tracto
rist. femeia strungar, femeia in
giner, femeia cosmonaut, feme
ia... ? Numai că femeia ca femeie 
am uitat-o. în toată frumusețea 
ei. In tot firescul ei.

— S-a pierdut oare noțiunea 
de femeie ?

— Am acest 
ceea redefinesc 
șurile poeților 
clntat-o.

— Să înțelegem, deci...
— ...că eu și colegii mei, di

rectorul de scenă Dumitru Ve- 
lea, scenograful Aurel Florea, co
regraful Nicolae Zăblău și tină- 
ra Rodica Cernescu, promovată 
din Ansamblul Casei de cultură

Alexe, din versurile poeților ro.

sentiment. De a- 
femeia prin ver- 
români care au

din Petroșani vrem să oferim un 
spectacol viu, antrenant, luminos, 
dedicat lor, femeilor și femini
tății.

— O glumă spusă în serios.
— Dacă ele, dragele noastre, 

sc vor regăsi in cele Jucate pe 
scenă, dacă soțiile, prietenele, lo
godnicele, mamele..., soacrele, 
fiicele, ...nurorile. vor 
pleca surîzind de la spectacol ; 
rememorind un vers sau un frag
ment de cînlec, noi, realizatorii, 
vom fi fericiți.

— Pe dnd premiera ?
— Marți, 19 noiembrie, lnce- 

pind cu ora 18. Spectacolul va fi 
reluat Joi, 21 noiembrie. Ne-au 
sponsorizat firmele „Satelit* 
„IMPEX Hill SRL“.

Horațiu AI.EXANDRESCU

Nemuritorii condeiului1
ly^» — niiuioie rruiice, tranșa

Dragostea iși are și ea erois
mul ei.

jacques-Anatole-Trancois Th!-' 
bault, cel care avea sa rămlnă 
in istoria literaturii universale 
sub numele de Anatole France 
s-a născut la 16 aprilie 1844, la 

1 Paris, După studii strălucite — 
este absolvent aj Colegiului Sta- 
nislas din Paris, lucrează Jntr-o 
editură, ca lector de 

, blicâ versuri
•ole sub diferite 
donime. Debutul editorial 11 are 
In 1858 cu eseul Alfred de Vigny. 
Sub semnătura Anatole France 
va publica Insă din 1873, clnd 
dă la iveală volumul „Poeme 
aurite". Primul său roman da
tează din 1881 — „Crima lui Syl- 
vestre Bonnard" — oremiat de 
Academia franceză.

Va desfășura Jn continuare' 0 
amplă activitate publicistică și 
scriitoricească. A rămas In car
tea de aur a literaturii prin: Al
bina — 1883, Cartea prietenului 
ineu — 1885, Thaiș — 1891,, Opi- 
n>ile lui Jercmg Colgnnrd 
1893, Grădina lui Epieur —••1801, 
'•Jrjnul roșu — 1894, Manechinul 
de nuiele — 1897, Domnul ■ 
geret la Paris — 1901. Poveste 
comică — 1903, Povestirile lui 
Jacquts TournObrochc —• 1908,
Insula f'iiRiJinifor ‘— UOfr, C'i'le 
șapte nevestd e'e lui Barba Al- 
I >tră —• 19173," Revolta fiwrilor 

1914, Viața- in floare■-4—<r.*il# ■ 
- I'.r-rărt lit r9*vzăp [6 rtnjoaivi ■ 
t-- romane,’ iri'c-',J“! “ “t'- *-

' .olufiă felndirft’' rob d»-
' : /-•pțt- irmnC T4
r ‘ tn. • ■ iLdum^imc

A >, de. i^aiH imvd- tT «• , 
i.ila1* ^tHînc! 

tirnr'iurr'miik 'ffiln1' 
itq TnoHDi’d Al,, -d

= îv 1 ‘
P • “ 14 . « 4. Jf lJ, 

d s> n.itUjU».. ,.l 1 1 
. r.tr'

", nr ,,9,, u
>««.. din 1891, al Ligii.
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in opriTar Zeiu,

-< <9 ci itr>A arelrnui 
tlrâ...
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lului io • 1‘hn j»' șimpalp»;taU> țjtf 
< "'ui,., .grați? și uu . .auți'iii. 
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ERNEST LEGOVVE

DECEMBRIE RURAL
Văzduhul a sfeclit; 
l-a răzbit gerul; 
In uger a-nghețat sloi 
laptele, și iacă, 
la poartă, clanța a lipit 
de mină fierul; 
pocnește ca pistolu 
orice cracă-n promoroacă. 
Găinile s-au cocoțat 
în creasta cotețului — 
(pesemne au somnorit 
mai tjrziu, cu frigu); 
cocoșul, pălmuind 
aplaudări de aripi, 
dezmorțește cu întlrziere, 
cucurigu.
Ehei t.„ Tu stai la geamul 
scris de ger.
cu dalbe flori de prun, 
uitat de vremuri, 
intr-o fundătură de cătun, 
visind livezi de primăvară, 
scrijelind poetica ta artă, 
schimblnd Socratele 
pe gluga de posomorit Carpat, 
bei a rom ine dulce 
din ulcele de pămlnt, 
fn abur fumegat de țuică fiartă 
în vreme ce, 
brusc, țipete de agonie, 
cristalinele văzduhuri 
ascuțit străbat, 
din porcul pentru 
mîntuire îmbuibat,
In cinstea sfintului Ignat, 
pe clnd Jn spațiu
3e pornesc cu-adevărat 
miraculoase, radiosemnalizări, 
ducind spre infinit vestiri, 
fn sacadat mesaj iluminat.

Valeriu Butulescu;
la Dallas, Paris și Petroșani

Am primit la redacție noi 
vești despre prezența „oazelor 
de nisip* semnale de Valeriu 
Butulescu In publicații apărute 
pe alte meridiane.

în 
1991 
mai 
rară 
(ia lui Valeriu Butulescu 
bucură de o competentă șl elo
gioasă analiză. Eseul critic este 
Însoțit de un număr de... „oaze 
de nisip", selectate din volu
mele de aforisme apărute In

numărul 524 — luna mai 
—■ aj revistei „Kultura* cea 
importantă publicație lite- 
a diasporei poloneze, crea

se

I*
I*
I*
I
I*
Iw
I»

România sub semnătura scriito
rului petroșănean.

în număruj 3 din anul 1991 
al publicației trimestriale „Lan- 
guage Bridges", magazin lite* 
rar care apare la Dallas (USA), 
Eva Ziem semnează un studiu 
al creației scriitorului nostru, 
în producție sînt prezentate bio^ 
grafia lui Valeriu Butulescu, 
precum și un grupaj de 18 afo
risme și două poezit, traduse țn 
limba engleză de Karon G. 
Campbell. «jOAZE DE NISIP (IV)

carte. Pu
ți arti- 

pseu-

Răbdare. Nici o plantă nu plînge pe timp de secetă. 
Clinele cel mai bun este dinele rău.
Poezia e ca aureola unei stele. Crește dnd e privită prin pris. 

«na unei lacrimi.
Împăcarea conștiinței. Inscripție .fumatul interzis*, săpată pe 

fiecare scrumieră.
Omul acesta dă mereu din umeri, 

zburat dndva.
Nu întotdeauna înțelepciunea unui

cu volumul bibliotecii sale.
Există o critică a criticii, criticată 
Versurile lui ajunseseră plictisitor de perfecte. 
Vaza. Eșafodul de cristal al florilor.
E firesc să stea cu spatele la mine. Sînt doar apărătorii met 
Cită fățărnicie. Vopsesc sicriele numai la exterior.
Adeseori, numai întunericul ne învață să prețuim lumina la 

adevărata el valoare.
Sintem gata să oferim toiul, dnd nu ne-a mal rămas aproape 

nimic.

Dovadă • faptului ci a

om e dhred proporțională

de ea din vreme-n vreme.

Aurel Baranga

Orice fabulă
E o vocabulă
De leac
Transmisă din veac în veac
Și ca orice medicament eficient 
Administrat inteligent
Luat cu grijă la soroc
VINDECA PE DATA
SAU DELOC.

SCRISOARE DIN TURCIA
Pt» edi’e.xi Casei .ludenților 

din Petroșani a sosit din înde
părtata Capitală a Turciei — An
kara — o măgulitoare scrisoare, 
s’mnrtă dft prețetlin’cic

iilu-
ifl ' FAD '1 

t’ iWl 'f .i o «i uimo

un

un
un
un
un
un
un

Bieți! oameni
ogor de un ar

kilogram de vfrt

ster de lemne
qujntal de pîine 
bec de un watt

* HLmetru de acoperiș 
gologan în buzunar

ăm și ani de viață.
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VMOR Divertj smerii sport

Lecturi pentru simbătă dimineață
Vn român a preconizat reluarea jocurilor olimpice moderne 

(IV)
Pînă la apariția Jocurilor O- 

Iimpice moderne, cu caracterul 
lor pregnant internațional și în 
concordanță cu epoca respectivă, 
mai era un drum lung, care a- 
vea să fie luminat de clarviziu
nea, perseverența și îndrăzneala 
minții unui pedagog înnăscut — 
Pierre de Coubertin (1863—1937). 

Părintele olimpiadelor moder
ne este legat indisolubil de 
România printr-una din acțiuni
le sale; întemeierea. In 1906, a 
Ligii d« prietenie și apropiere 
Franța — România.

La sfîrșitul anului 1905, In co
tidianul francez „Le Figaro**. sub 
semnătura lui Coubertin, apărea 
articolu] intitulat „Prietenii noș
tri români**, jn care — după ce 
se aduceau elogU națiunii ro
mâne — se propunea crearea li
nei grupări „(...) a cărei sarcină 
va consta în a cultiva sentimen
tele de prietenie și a face să 
nască prilejurile de apropiere In
tre Franța șl România".

Comitelui Olimplo Român 
(fondat Ta 27 martie 1914) a fost 
Oficial recunoscut cu prilejul ce
lei de a 16-a sesiuni, de Ia Paris, 
a Comitetului Internațional O- 
limpic (1914) care tocmai ani
versa 20 de ani de la înființare.

Datorită caracterului lor limi
tat și desfășurării la intervale 
neregulate, ele nu pot fi consi
derate ca adevărate Jocuri O- 
limpice modeme. €hiar așa, ne
izbutite, aceste jocuri-prolog la 
suita triumfală a întrecerilor mo
derne disputate sub semnul ce
lor cinci cercuri — au slujit i- 
deii olimpismulul, pentru că au 
trezit mult interes dincolo de 
hotarele Greciei ș] au fost urmă
rite îndeaproape de presa inter
națională. De aceea considerăm 
drept judicioasă aprecierea făcută 
de Victor Bănciulescu, potrivit 
căruia: w(—) cu ideea sa născută 
pe teritoriul Românei. Evanghe
lie Zappa iși merită locul 
Pantheonul olimpic**.

însăși Monique Berlloux, 
dactor șef al publicației „Revue 
Olympique", afirmă următoare
le despre contribuția lui E. Zap
pa la reluarea jocurilor moder
ne 1 .Pentru a face mai plăcută 
expozițU-tjrg care trebuia să se 
inaugureze la Atena, un cetă
țean român bogat, născut în Gre
cia, Zappa Evanghelie, a cerut 
regeluț Otto ol Grecie] (1833— 
1862) să renoveze concursurile 
olimpice. Zappa (...) a lăsat la 
moartea »a o mare sumă de bani 
pentru armonizarea de jocuri mai 
demne".

In

re-

loan VELICA

VIS DE ZAPADA
pe clapele 
pară mai 

Simfonia

pen- 
sfîr-

Praful care cădea 
prelungi le făcea să 
albe decît marmura, 
întîrzia să se nască dar se sim
țea în aer, răsfirată în lumina 
caldă ce se cernea din înalt. O 
altă lume părea a se ivj țn 
noapte. Noapte î Da, noapte. 
De undeva, de aproape, o 
dulă bătrînă anunța grav,
șitul de zi. (Începutul de po
veste ?). Unu, doi, trei.

Mai bine să închid ochii. Sau 
să deschid, larg, ferestrele. Fri
gul de afară, amestecîndu-se cu 
cel dinăuntru, aducea prospe
țime ș£ viață. Rama de lemn. 
Rama de lemn păstra In 
prente parfum de brad și de 
iarbă fragedă. Cu fruntea 
pită de sticla rece, lăsam să-mi

Jubileu

am-

11-

alunece privirea peste umerii 
rotunzi ai dealurilor, cu sprin
tena alergătură a izvoarelor ce 
însoțeau ecouri de peșteri și 
întuneric de prăpastie... Patru, 
cinci, șase...

Pe pian pulberea cerească tro
ienise înalt, îngropînd 
diul sub fiorii de gheață, 
dicată deasupra, precum 
Uriaș semn de întrebare, 
na-mi rămase frîntă. în miezul 
gestului. Pe covor, lacrimi de 
rouă înghețate în scînteietoare 
cristale se zdrobeau sub vulne
rabilul călcîi în nesfirșite 
frîngerj de lumină. Șapte, 
nouă...

Deasupra, cupola lunii, 
cendiată de luceferi. Bănui de 
aur umbrit de nori ți triun-

prelu- 
Ri- 
un 

mî-

răs- 
opt.

in-

ghiuri luminoase, dccupîndu-se 
dezorientate în aerul fierbinte. 
Zece... Trene lungi. Albe și 
înspumate văluri. Mireasma 
nopți, din care unghi de timp, 
ivi-se-va, oare? Unsprezece...

Și valsul nupțial cine să-1 
înceapă? Pianul a- nghețat, stri
vit sub povara zăpezii...

Douăsprezece...
Tu vezi ? Afară ninge! Cerul 

revarsă sfîntă iertare deasupra 
păgînelor noastre destine.

Lumină nu mai e.
Și întunericul lipsește.
Numai ochii deasupra rămîn, 

alba ninsoare să o vegheze.»
Dincolo ninge.
Aici, în noi, nămeț 1 zac de

mult... (Mihaela CUCU)

HAI LA MECI!
Azi, salvamontiștii din Lupeni 

aniversează 10 ani de activitate. 
Un deceniu de dăruire, cu pa
siune, tenacitate Și competență 
salvării semenilor pe pîrtiile de 
schi ale Strajei și pe cărările 
alpine ale Munților Retezat și 
Vilcan. Cu ocazia jubileului. Ini
moșilor salvamontiștl din vestul 
Văi, Jiului — multă sănătate și 
noi reușite țn afirmare, In în
deplinirea misiunii lor nobile, 
in beneficiul iubitorilor înălți
milor montane 1 (I.D.)

»
••••••****>*****•«****•***«**•«♦• •%**%•'*•«•***•«<*•*•***•**•*••*••**********•••**

MATEMATICA VESELA
3. A. Cu 16 boabe d« fasole 

pot fl formate două pătrate de 
cfte 9 boabe . 3

B. Paiul. într-un bazin de for
mă circulară plutește un pai. în- 
cepfnda-șl călătoria de la pere
tele bazinului e] pornește direct 
spre nord. După 6 m balul se IO- 
veșt® de margine» 
schimbă direcția.

bazinului 
Plutind

•fc

de 
sta-

8 metrj s_a lovit din nou 
marginea bazinului. Puteți 

? 
pescarii 
bogată, 
remor-

bili diametrul bazinului
O. Pe brațul Sullna 

ne întorc cu o recoltă 
Ișl leagă bărcile dț. un 
cher. După un timp dc mers împo
trivă ultima barcă ee desface. 
Marinarii observă desprinderea 

încă după o oră. RemOrdhciul pleacă
5

să recupereze barca pierdută și 
reușește aceasta la 8 km în aval 
de locul unde barca s-a desprins. 
Puteți clcula viteza apei 7 Ge
neralizați problema și ară tați că 
viteza proprie a remorcherului 
necorectată de viteza apei nu are 
nici o Influență în soluționarea 
problemei.

• FOTBAL, DIVIZIA B. Jiul 
Petroșani — Metalurgistul Cugir. 
O partidă cane dincolo de ' pal
mares se pare că n-ar mai avea 
nici un efect asupra clasamentu
lui. Dar cum trio-ul Unirea — 
UTA — Chimia joacă afară, s-ar 
putea reduce diferența de punc
te doar printr-o victorie. Și cum 
In fotbaț totul e posibil, sînt 
posibile și rezultatele scontate.

• FOTBAL, DIVIZIA C. Pa- 
rîngu] se deplasează la Construc
torul Craiova, meci greu, dar 
Stana și compania a învățat e. 
golurile in deplasare. AS Paro- 
șenf după victoria asupra Auto
buzului va cere Petrolului Căr- 
buneștț cota de benzină pentru 
a accelera nestingherită pe pan
ta înaltă a clasamentului. Der- 
byuj Minerul Uricani — Mine
rul Vulcan este, fără îndoială, 
capul de afiș al acestei serii. Ce 
tactic] vor adopta cele două for-

mâță; vdm vedea, vom ști doar 
după min. 90. Minerul L j| ni
— Panddrii Tg. 'jiu. Două foste
divizionare B in lupta ' directă 
pentru un loc sub’ soarele pro
movării.. Dar cum. . Tudorache,
Krautil și Popa Ionel sînt In 
mare formă o ,viqțorie «*=te ordi-

••nuj dă, front al mineri lori .
• RUGBY, Știința Petroșani

— IAMT Oradea. Studenții vor 
să treacă și acest examen cu no
ta maximă.

• POPICE. Lidera campiona
tului, Minerdi Vulcan. Intîlnește 
acasă formâția Zlectromureș Tg. 
Mureș. Deci, victorie.

• FOTBAL, CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN. Duminică, ora 11. 
jiul Petrila — Minerul Bărbă- 
teni; Minerul Certej — Minerul 
Ahinoasa, Constructorul Hune
doara — Utilajul Petroșani, EGCL 
Călan — Minerul Valea de Brazi.

Dorel NEAMTU

Copiii, zîmbetul stadioanelor
J . ș-

J,a Paroșenl, triunghiularul șpcranțelor s-a fucat în liniște, 
pe frumosul stadion, unde Crjecan a înfruntat trei săbii pentru a 
obține o victorie. I,a cădeți, echipa lui Grecu a /;ur<?Tâsat „colega** 
cu 12—0, prin golurile lui Irina Costel (1), Olteanu’Livi'u (1), Ke- 
lemen (1), Bulay (2), Florin Neamțu (1), Vîniitoru Mfiflus (6).

Republicanii IJJ în marq .formă, cu Aurel Buzățjțyșrcu ofen
siv, de pe'margine, s-ati jmptrf n»;t : ,Adrian Radu
purba» (1) sîpt autorii jsoluiyjțor, unul nMu-. ^ymps ța ,cclalalt

tiî sfirșlt, republicanii jj^-e^iipa lui Trifa a fost învinsă greu, 
cu 3—2, după ce a condus cu 2—1. A foșt un meci friu*iios?.5i/cnre 
și înfring^rdâ O*A ictorie. Ilr.tvo

.. j pierdui cu 3.-m

” .-.T.-l- ■ VII

Uoșți din Uricani. Năstrușnică 
soluție. Codruța Manea. Petro
șani.- Continuă. Adrtana JJuban

☆

TO.ȘTA RUBRICII, 
min Toth, Petroșani, 
pentru rțfr?eiW*h Svhsevx. ■ 
Lorincz Pali djq Lupeni, Adina1' dtn Lupani. Și pe jtoi ne 'bucură 

’ ț r«k»iaW.’irrî«?:<;uartat; îCfciudia
"■ *■ <*>f R-' fc''*7li4wn■ dwv Vulcan. Mulțumim

iișfflâT*WTț!* •*’**»■.*• iwntAi ur*r>. -Ta -«JSriabă I
n‘*ă.«ltJlU'' jutyiî fi1 utii i-vu-pr. -

șam. Ne teK«rf>ra.<M O
xt. K eiwMlă) < leltate». w'Mu

I’aui
Mulțumim’

Bftalî

‘•OG- , fost receptați cu tontă seriozita
tea. Și hol îți dorim țieaf.f.f.f.f.

DarJ

n
n tf«n' I^r*tft ' -®ăi

mult succes la școală. Continuă. 
Carmerf .Mihaela'Haita «iin Vul
can. N Ierna' »■ IrtdlcMff'
vîrstej tale. Pjcă jețișești ș». pc 

jeea indi£^rij$ț§"^^ioare...
C'or-

1 >'Oricum succes...
• a! âoîtfK-t foM:*

Rubu»â a . <1^ t» -*b
Horațlu M.F.X XNDRE'St.Upo

•u-l Ri-U' d'1, .tf eidentat. au «*b «uranfn JĂM

ir)l7FAT,7îr?"r 1 ■ "■■■'i'r!’*!
■ - ntnlui — lf’"

L—U------- Itn jLiu-di mo' rat

lYiî
ibil 

m laWMTtavi «Zriiteî»■ I,f«ftrlt#irrBc'au

. . -arxia

-ii.,’*. 5 7 ad

:nj T-'i.iz1* la inc, put — Bu .t. 9) Arida
~j hf țău.i.. i. 10) „Minpita.LH «. «1t. JU»- < M' 
... ....... """• 1 Wțjf

i-. '.TICAl, : 1> I’'!' — Compun» " i«i«i
ilb'ib.ii! Ai.i' tibi I' »•-• a ali’i?-I 2) nu-
> ■>, tt r r.
nu -ritinn . aiuuMt I» MnkâriiMi 4 •>vii ifrȚj’l 

»IUZ> fl ■»«-» Vil | .*11110. >•»
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1- t.,t. cr- e far'. 9) c. 1 m.WnAi^'W

,(',-4r-7 ->-f-sprTT,Trrrrf’îri v.-ont rm’-lr
•h -fo.■ -țrtj-Tnv"-'irtl. ”
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FWLIIMI

Programul TV săptămînal I | BRUTĂRLA VULCAN

LUNI, 18 NOIEMBRIE

14,00
14,10
14J20

Actualități.
Calendarul zilei.
WORLDNET USIA. Etica 

în America.
15,20 Avanpremiera săptăminii.
15,40 Copiii noștri — viitori 

zicieni.
16,00 Casa noastră.
16)30 Muzica pentru toți.
17(00 Știri.
17,05 Emisiunea în limba 

ghiară.
18ț35 Invitatul săptăminii.
19105 Tezaur.
19)30 Desene animate. 
20(00 Actualități. 
20\35 Repriza a treia.
211,00 Studioul economic.
21',25 Teatru TV. „Domnișoara 

Iulia** de August Strindberg.
Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
Confluențe.
Recomandări din program.

23,00

23,35
0,05

miA

ma-

MARII, 19 NOIEM0RIE
■=»

Actualități. 
Calendarul zilei. 
Canal France InternationaL 
Ora de muzică.

10,00
10.20
10.30
12,40
13.30 Interferențe.
14,00 Actualități. Meteo.
1Î.20 Muzică pentru părinți.
1450 Tradiții.
15J29 Avanpremieră TV.
15.20 Preunivcrsitaria.
16.00 Telescoală.
18.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.
17,05 Conviețuiri.
1T.35 Drumuri în memorie.
18,05 Salut, prieteni!
19,05 Cultura in lume.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actual tăți.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Telecinemateca. „Cal- .> lap

telui" (SUA. 1936).
22.50 Arte vizuale.
23.20 Cronica Pâr'amtnttilui. Ac

tualii '■
23,55 Jaz.-F i.

MIERCURI. 20 NOlEMBRiE

10.00 Actuiililăți- Meteo.
10,20 “ ‘ ‘ •
10,30

CaL. ndarul zilei.
Filnj jcdaL -„Ui tunul mau 
vis v.i fi pentru tlne"l 
WORLDNET us'ta'.

Ora de muzică.
Vil ota a treia.
Actualități.
F' itivalul de folclor „Hc/ra*.

11.30
12.40 
i3£0

14,23
14.50 SOS. Natura!
15,20 Preunivcrsitărla.
1550 TLleșcoală.
16£0 Zilele muzicii craiovene (I);
16.40 Tragerea Pronoexpres. 
16)60 Știri.
17,00 15. 16. 17, 18.
17.30 Televiziunea vă ascultă!
17,55 FOTBAL: BULGARIA — 

ROMAMA în preliminariile 
campionatului european.

19.50 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.43 Studioul economic.
21,10 Film serial. .Cine e băiatul 

Istă?" Episodul 4.
Mai aveți o întrebare? 
Cronica Parlamentului. Ac
tualități.
Pro Musica.
Baschet masculin: Româ

nia — Grecia In prelimina
riile campionatului european.

22.15
23,00

23,35
0,10

t

IOT, 21 NOIEMBRIE

10.40 A-tualitâțl.
10.20 Calendarul zilei.
19.30 Super Channel.
42.40 Ora de muzică.
13J0 Oameni de lingă noi 
4*.60 Actualități.
4 4,SO Jazz-Magazln.
K,50 Audio-viznal studio.
15.20 Prcuniversitarla.
16,00 Teleșcoală.

— Curs de limba engleză
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Știri.

17,05
17,30

Lumea ideilor.
Tele-discul muzicii popu
lare.
Virstele peliculei.
Reporter ’91.
Știința în lume. 
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
Studicul economic. 
Film serial. 
Dallas.
Episodul 76.

22.15 In fața națiunii. 
23,00 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
23,35 Stadion.
0,00 Recomandări din program.

VINERI, 22 NOIEMBRIE

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistic. 

Pentru o fată în roșu. 
(Franța, 1984) 
Super Channel. 
Imagini din Liban, 
Ora de muzică. 
Medicina pentru toți. 
Actualități. 
Mondo-Muzica.

12,00
12,25
12,40
13.30
14,00
»4ieo
14,45 Mapamond.
•15,15
■15,30
16,00
16.30 Studioul muzicii ușoare 
10,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiunea în limba * ger. 

mană.
Pro Patria.
Ecranul.
Desene animate. 
Actualități.
Sport.
\ iața parlamentară. 
Revoluția romună in d'rect. 
Episodul XII.

22.20 Simpozion.
23,05 Actualități.
23.20 Divertisment muzici noc

turn.

Reflecții rutiere. 
Preuni verși taria. 
Limba noastră.

18,05
19,00
19,30
20,00
20,40
20,50
21,20

SIMBATA, 23 NOIEMBRIE

9,00 Bună dimineața I
10,00 Actualități.

10,10
11.10
11.30
12.30
13.30
14,00
14,10 Tele-Club.
17.30
18,00
19,00
19,15
20,00
20,35

Oglinda fermecată. 
Descoperirea planetei. 
Viața spirituală.
Ora de muzică. 
7x7.
Actualități.

Itinerarii.
Arena.
Melodii îndrăgite.
Teleenciclopedia. 
Actualități. 
Film serial.
Maddie și David.
Episodul 15.
Săptămîna sportivă.
Toamna muzicală. 
Actualități.
Film artistic.

Cotter.
(SUA, 1973)

0,35 Video-Discotecă.
1,00 Recomandări din program.

21,30
21.50
22.50
23,05

DUMINICA, 24 NOIEMBRIE

8.30 Bună dimineața!
9.30 Intreabă-mă I

10,25 Film serial pentru copii. 
Singur pe lume. 
Episodul 6.
Lumină din lumină. 
Actualități.
Viața satului 
Festivalul-concurs „Maria 
Lătărețu", ediția a VH-a, 
Tîrgu Jiu, 1991 (II).
Actualități.
Atlas. 
Video-Magazin. 
ȘHință și imaginație. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial.

Dallas. 
Episodul 77.

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film artistic.

Caz cu caz nu se potriveș
te.
(Mosfilm, 1987)

22,00 Studioul șlagărelor.
22,30 Actualități.
22.45 Maeștrii.
23.45 Fotbal: etapa a XII_a 

Diviziei naționale A la 
bal. Selecțiuni Înregistrate.

0,1 u Racomanduri din prpgram,

10,50
11,00
12,00
13,30

!K0n
14,10
14.30 
18,00
18.30
19,00

a 
fot-

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Bucurie în Jur, gol imens 
suflet.

In

SĂGETĂTOR
C22 noiembrie —■ 80 decembrie)

Moment decisiv în existența dv.
Se impune o Înțeleaptă cumpăni
re.

01
•APRIGORN 

decern hrfa — !• ianuarie)

luațl drept simpluNu 
ceea ce e o mare șl ascunsă 
bire.

joc 
iu-

VĂRSĂTOR 
(20 Ianuarie — U februarie)

Beție de cuvinte și amețeală la 
nota de plată.

(19

Ce 
odată

TAUR 
(21 aprilie — 21 oui)

Dacă vă plouă-In suflet, mu
zica e un refugiu Încăpător—

GEMENI 
(22 mal 21' (ante)

Trădarea Josnică la care v-ați 
dedat nu vă aduce declt- Urmări 
neplăcute.

RA« 
(22 Iunie — 22 Iulie)

înconjurat (ă) de minciuni, veți 
fi la un pas de lacrima adevft. 
rului.

LRU 
-(21 Iulie — 23 ear a>()

Bucuria nemăsurată și necen- 
zurotă Vă arată vulnerabil (fi).

PEȘTI 
tebrusri* — 20 martie)

vine pe... flori, se duce 
cu ele...

BERBEfJ 
(21 martie — 20 aprilie)

Marca plecare se Împiedică In
tr-un act nesemnat.

FECIOARA
(29 august — 21 «eptembrto)

Neîncrederea naște la rîndtl-1 
suspiciune Urmarea — colaps!

balanța
(22 septembrie — 21 octombrie)

Poveștile satului vă mănincă 
nepermis de mult timp.
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sediul în B-dul Mihai Viteazul,cu
vinde pîine albă și proaspătă la: cantine, cantine-res- 

tarant, magazine de desfacere a produselor de panificație 
și la toți solicitanții din localitățile Văii Jiului.

ANIVERSARI

SOȚIA, copiii, nora și nepotul urează dragului lor soț, tată, 
socru și bunic Bologh Mihai, cu ocazia zilei de naștere, multă să
nătate, noroc, fericire și un călduros „La mulți anii". (3831)

MULTA sănătate, fericire și „La mulți ani !" dragului nostru 
Delamea Alexandru, cu ocazia zilei de naștere. Soția, copiii, ma
ma, sora, cumnatul și nepoții. (3807)

DE ZIUA TA, Rafila, și nu numai azi, să fii iubită și fericită! 
„La mulți ani l“. (3798)

CIND timpul îți va încorona aureola vieții, prinzînd în bu
chetul ei al cincizecilea trandafir, scumpului soț și tată Tirea 
loan, soția, fiica și ginerele îi urează ca restul vieții să-i fie pre
sărat numai de bucurii și fericire. (3799)

„LA MULȚI ANI !“, multă sănătate și fericire urează dragu
lui lor Edi, cu ocazia împlinirii Vîrstel de 20 ani. Cu dragoste ma
ma, tata și bunica. (2780)

FAMILIA Gugu Barbu și Hilda doresc casă de piatră tinerei 
„sentința pecăsătorite .Caramete Polina, care azi își semnează 

viață". (3684)
DRAGA Nina Caramete, colectivul Preparației 

dorește casă de- piatră, fericire și „La mulți ani !“ (3825)
PRIETENA și fosta colegă de la Fabrica de pîine, Podariu 

Ana, urează doamnei Clipici Saveta, cu ocazia zilei de naștere 
(15 noiembrie), .sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. 
(3815)

Livezenl vă

VINZAR1

VIND căței Setter englez, tricolor, din părinți campioni. Ti
mișoara, telefon 961/18806. (3833)

VIND Toyota Cătină, 1600 cmc,-stare foarte bună, preț con
venabil. Telefon 42258. (3735).

DIVERSE

Florăria MAGNOLIA din Petrila str. Republicii, bl. 105, ap.
21, vă oferă un sortiment variat de flori și posibilități de comenzi 
pentru diverse ocazii. Vă așteptăm. (3837)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, confort I, cu apartament, 2—3 camere. 
Informații, strada Aleea Trandafirilor, bloc 5, ap. 58. (3816)

SCHIMB garsonieră, confort I (bloc „Plafar'') sau apartament, 
2 camere, zona Parîng, cu apartament 3 camere. Telefon 44215, 
după ora 20. (3819)

SCJIIMB apartament, 2 camere, Uricani, cu. apartament sau 
. - ----- ....... .... -potro^aăî, strada .RepUbiiSii,garsonieră, Petfoșaniu sau Petrila. 

bloc'8-1/19."(3!130/
PREfyVu Contract apartament, 2—3 cariere^ of-r recompensă 

sau înscriere „Dacia 1300", mai 1987. Telefon 44049. >(3763)
FEMEIE serioasă, cu copil de 3 ani și-jumătate, caut cameră 

în vederea închirierii, de preferat pensionari care au nevoie de 
ajutor. Ofertele se vor primi la telefon 45-157, între orele 16—18. 
(3789)

ÎNCHIRIEZ apartament cu perspective de cumpărare. Tele
fon 44555, între orele 19—20. Scuze pentru telefonul eronat apă
rut simbătă și marți.

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Dediță Castel, eliberat 

de U.T. Petroșani. II declar nul. (3808)
PIERDUT, zonă Piață, plic mare albastru cu fotografii fa

milie. Găsitorului recompensă. Telefon 41663, plnă la ora 14. (3817)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Stoica Gheorghe, e- 

liberată de UMIROM SA Petroșani. O declar nulă. (3818)
PIERDUT legitimație serviciu pe nurtiele Popa Viorica, elibe

rată de Uzina de preparare Corcești. O declar nulă. (3826)
PIERDUT legitimație serviciu pe> numele Nagy Alexandru, e- 

' llberdtă de Uzina de preparare'Petrila. O declar nulă. (3834)
DECES

ACTUALA grupă a cursului de „Marketing, management, con
tabilitate informatică** al UERIP Deva transmite condoleanțe dom
nului loan Uifăleanu pentru greaua pierdere suferită. (3814)

COMEMORĂRI

■ MAMA, fnații șl viitoarea cumnată Mihaela, aduc .la cunoștință 
celor, care l-au cunoscut că. în 15 noiembrie.se împlinesc 3 ani 
de 'cind ne-a părăsit pentru totdeauna dragul și iubitul nostru fra
te, fiu și cumnat

MARIUȚ LIVIU (19 ani)
' Lacrimi și flori pe tristul lui mormlnt.
Dumnezeu să-i ierte! (3811)

SOȚIA Dorina, copiii Tiberiu, Mirabela și familia Cucy anun
ță cu profundă durere în suflet împlinirea a șase luni de la dis
pariția celui mai drag

ȘRAGA TIBERIU
Nu te vom uita niciodată. (3832)
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