
PE SCURT
Incredibil, 

imposibil, 
inimaginabil!!!
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PI INE AVĂII JIULUI
Scrisoare de interpelare, adresată ele deputatul Valeriu lîutulescu, primului ministru 

al Guvernului, Theodor Stolojan 
tocmai atunci își altoiau tranda
firii, alții își proiectau afișele e- 
lectorale, doldora de promisiuni.
Așa cum rezultă din stenograme, 
am fost aspru combătut. Jva tri
bună au venit oratori caro au 
declarat că țara arc piine, că nil 
poate fi legătura între piine și 
alegeri. Și punctul loc de vede
re, egoist și obtuz, a triumfat. A- 
legerilc au fost împinse în toam
na, lucru pe care D-voastră l-ați 
numit ..iresponsabilitate politica”. 
Punctul lor de vedere a trium
fat pentru că în actualul Parla
ment predomină elementul ires
ponsabil.

Din păcate, constat că am avut 
dreptate. Astăzi criza de piine 
este o certitudine. Există deci o 
legătură directa între piine și a- 
lcgeri. De fapt, cred că asta 
s-a ‘.I urmărit. înfometarea popu
lației in plină campanie o- 
lectorală poale modifica simți
tor opțiunea sa politică. Politi

Sumate domnule l’rim minis
tru! Mă adresez D-voastra, in- 
trucit vă cunosc fermitatea șl 
omenia, calități de excepție ce va 
caracterizează. Mâ adresez 
D-voastru peptrn că ați fost re
ceptiv, ori de cite ori v-am cerut 
ceva pentru Valea Jiului.

Știu că penuria de piine nu a 
atins numai județul Hunedoara. 
Dar aceasta criză a fc-st previzi
bilă. Acum patru luni, într-o șe
dința la care ați fost prezent și 
D voastrâ, am îndrăznit să aver- 
tizez Parlamentul, vorbind des
pre epuizarea stocurilor de grîu. 
Eram in posesia unor date alar- 
n ante, primite de la Eugen Dij- 
n-arescu. Ceream atunci „lăsarea 
I i vatra” a parlamentarilor, ce
re-.; i alegeri in iulie, fapt care ar 

fi on lus la formarea unui guvern 
credibil, capabil să aducă pe 
credit griul necesar. Dar Parla- 
r ntul era prea ocupat cu lupta 
I ntm putere. Unii parlamentari

ca. mai ceva ca dragostea, trece 
prin stomac. Suspiciunea se am
plifică și dc faptul că unele 
ministere, conduse de exponen- 
ții unor partide de opoziție, au 
astăzi și pîinea, și cuțitul. Mă 
refer în primul rind la Ministe
rul Agriculturii, devenit peste 
noapte „comitetul central” al 
unui partid agrarian.

T a actuala criză dc pîine, o 
contribuție negativă și-a adus 
și Guvernul prin strategia a- 
doptată. SuprinTarca „în rate” a 
subvenției la grîu face ca pîinea 
să fie la ora actuala cel mal 
ieftin furaj din România. Poate 
că ar trebui, d-le Prim ministru, 
sa suspendați integral subvenția, 
ăcordind populației compensa
țiile bănești cc se cuvin. Altfel 
vom rămine singurul popor din 
lame care i.i crește porcii cu 
franzele.

(Conlinliare in pag. a 2-a)

COM UNIC A T
Consumul la pîinea subvenționată pe ansamblul jude- 

țului Hunedoara a înregistrat o creștere accentuată in ul
timele luni. Necesarul de giiti și faină prin repartiție gu
vernamentală sg obține anevoios iar plinii i se dau și alte 
de tinații decit consumul uman.

In consecință, Prefectura județului Hunedoara, Con
siliul Județean Hunedoara, in acord cu Primăriile munici
piilor și orașelor județului, au botărit cartelarea 
subvenționate, pe întreg teritoiiul județului 
începere din data de 1 septembrie 1992 la 
5011 gtame persoană pe zi.

Beneficiari ai acestei hotâriri sini toți

pîinii 
Hunedoara < u 
o cantitate du

locuitorii
1,111iii< it’iilc și orașele județului, precum și cetățenii

din
___

comunele de munte, comunele cu unități productive în
cadrate in grupa I de muncă sau cu șantiere și blocuri de 
locuințe, ca de altfel și cele cu mai puțin de 2(10 /,g grîu an 
pe membru de familie.

Problemele tehnico organizatorice pl ivind emilereti 
și eliberarea cai Ielelor pentru piine - ini dc competența 
Primăriilor.

Prezenta Hotaiîic nu se aplica piinii nesiibvenționate 
si specialităților din piine.

Populația județului Hunedoara va fi informată prin 
Iii rs media despic eventualele modificări ale prezentului 
Comunicat și este rugată să dovedească înțelegere față dc 
iii isura adoptată.

PREFECȚI ’R.A Jl 01 HUI CONSILIUL JUDEȚII,AN

HUNEDOARAHUNEDOARA

N.R. Probabil că Primăriile vor găsi modalitatea <le 
comunica arondările pe unități de desfacere a Plinii.
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Miercuri, 13 august, in gara 
Petroșani a fost licitat spațiul de 
6 m.p. pentru chioșcul de ziare, 
amplasat lingă bufetul lui nea 
Mircea. Cei 4 licitanți, printre 
care și ziarul „Zori noi“, au fost 
eclipsați de al cincilea, care a 
sărit de fiecare dată cu zeci de 
mii de lei, ajungind să ciștige în- 
tr-un mod incredibil, dar adevă
rat. licitația.

7,3 lei/cm.p., 0,73 lei'mm.p. 
sau 73 200 lei/m.p. Suprafața to
tală se va plăti deci, cu nici mai 
mult nici mai puțin, decit cu in

credibila sumă de 410 000 lei lu
nar, o sumă cosmică pentru noi 
painintenii. Păi, de unde ai ma
tale atiția bani, boierule ? Că nu 
te știam in cărți și nu figurai 
printre primii 100 milionari ai 
Văii Jiului ? Dacă ceva nu este 
curat, atunci să știi de la noi, că 
nu te vei spăla cu toată apa Jiu
lui, pe care incepind de astăzi o 
stocăm pentru o baie, cum n-a 
văzut Europa.

Incredibil, imposibil, inimagi
nabil !!!

Liderul Vasile Beld
ne informează:

e
r a u

.La noua Societate Comercială STAR-TRANS SA Petroșani, 
recent înființată, s-a finalizat zilele trecute, negocierea primului 
contract colectiv de muncă, între reprezentanții sindicatului și 
consiliul de administrație.

In urma acestor negocieri sindicatul a reușit obținerea drep
turilor salariale și de muncă, pentru toți salariații care pun cu 
multă dăruire umărul la bunul mers al societății.

Vorba noastră românească: dacă ți se dă, dai I

Pensionarii pe stadion
De la dl. Andrei Colda, care 

tru pensionari cu Clubul sportiv 
acestea își păstrează valabilitatea 
turul actualului campionat de fotbal, pensionarii beneficiază 
înțelegerea cuvenită vîrstci din partea conducerii clubului, 
răspuns, pensionarii promit că vor sprijini echipa lor favorită, 
cum au făcut de a lungul anilor, cu pasiune și dragoste, față 
culorile clubului (1 M.)

a contractat abonamentele pen- 
„Jiul“ din Petroșani, aflăm 
pe întregul an 1992, Deci

că 
în 
de 
Ca 

așa 
de

eu zi na
Aflăm din surse centrale că tichetele de benzină pentru 

sesorii de autoturisme particulare se vor distribui în ultima dcca- 
du a lunii august. Este vorba lut despre 40 litri pentru fiecare 
lună (augusl-dcccmbrle). De asemenea, s-a comunicat că benzina 
acordată pe tichete se 
evoluția prețurilor din

l> I-

va vinde la prețurile actual'', indiferent da 
luna septembrie.

Troițe pentru eroi
ln Moldova (la Suceava) minerii care fac parte din I.iga sin- 

Moldavia", cu pi Jejiil „Zilei mir. ului", sărbătorită la 
au 1

dicatblor „
15 anglist, au ridicat doua troițe pentru cinstirea celor care 
pici ii m nemiloasele accidente de mina Frumos gest 1

NEGOCIIND NEGOCIERI
Pupă cc examinasem pe ind 

lele tot ce se mai gascăc prin 
sala de apel a minei, am citit f i- 
ra graba un anunț prin care sala
riații erau 
si, au loc 
in t iu tic 
Și, dinii o 
iioscut mai vechi, 
la acea mina al căi i prim schimb 
tocmii pleca acasă I am întreb it 
în ce constau negocierile, deoa
rece, doar cu o zi mai înainte, fu
sesem în piața din Petroșani. Și 
l-am povestit că m am oprit lin
gă o tarabă eu lubcnițe (sau li- 
băniți, cum 
tind uigcnt cel ale cărui 
iuti chindii 1 cil cerc pe kilogram, 
lînn de.gura mi a zis <a „nego
ciem prețul". A mal lasat e| din 
preț ca cm tare grăbit 
acasă, jjrin Dolj, Așa 
mulțumit și c't, șl el.

Am înțeles c/î și la

informați cind in ce 
n goi .orile salariale, 
eh șf.i iii arc. fie altfel, 
data am inlilnil un cu- 

acum luciînd

m ii zic unii), npă- 
cr ui,

să ajunga
am fost

mină <- l •

tot cam la fel, cu o singura deo- 
■,?birc care 1 l'răminta: nu sint 
primiți decit membrii de sindicat 
„Sa vedeți ce se petrece de fapt. 
Un miner din sectorul in care 
lucrez a lăcut vreo 12 absențe 
ncmotivale. Dar e membru de 
sindicat și i ■ i atras atenția l’i 
negocieri ca la prima i se \a 
desface contractul de muncii. Aiți 
mineri, oameni serioși, care mun
cesc foarte bine și nu au năravul 
alrrnțclor, nu sint primiți la 
negocieri deoarece nu sint incm 
bi i ni sindicatului. Chiar i 
nu 11 se deschide ușa pentru 
gocicri ci tot oameni serioși 
corecți sint, insă e păcat, că 
ruși se fac diferențieri intre 
meni".

Nc am despărțit și m am 
dreptul către un all anunț 
caii' Liga Sindicatelor 
Libere „Valea Jiului" își 
cunoscut programul de audiențe, 
î a sfii șit se informează că pe-

dacă
ne- 

■, i
In

oa-

în- 
prin 

Miniere 
face

HI

i and 
ac le

lent ii trebuie sâ ailia, atunci 
se duc in audă-nță, citeva 
personale printre care și carnet il 
d ' - -
zi,

sindieal ci plat) cotizației 1) 
un memoriu, scris, cu privire 

la ce solicită. înțeleg că, da .< 
smt necesare astfel ele precaii- 
țiuni nu puțini mineri nu sint 
membri ai sindicalului, a căror 
forța constă, aici și în toată lu
mea in unitatea lor. Dara 
na i-mincri n-au aderai ineâ 
indicat insemneaza ca încă 

sint convinși de necesitatea i 
li In sindicat, decizie pe 
mimai omul, in cugetul lui, 
poale lua. Ca sa nu mai amin
tesc ca aspectul acelei săli de 
apel este neschimbat chiar și a- 
cum după doi ani și opt luni din 
decembrie 1989. Aceleași 
te"... Ai
< nre se 
vechi...

mi- 
Ia 

nu 
de a 
care

o

„gaze- 
senzația unui muzeu în 
vor conserva relicvele

Tihvtiii SP \TAItU
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LUNI, 24 AUGUST
14.00 Actualități.
14.10 Ag nda electorală.
14.20 Calendarul zilei.
14.30 VVorldnet US1A
15.20 Avanpremiera TV.
15.40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16.00 Forum.
16.20 /Actualități
16,23 Emisiune in limba mav! ia

ră.
17,45 Pro patria.
18,35 Tezaur.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
30,00 Actualități.
fiu,35 Stagiunea estivală la teatru 

TV. Cind vine barza de 
Andrâ Roussin

22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport.

MARȚI, 25 AUGUST
7,00 Piogramul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

1000 zVctualități.
10.20 Agenda electorala
10.30 Ca.endaiul zilei.
10.40 Ecran de vacanța
11.10 Uruguay.
12.10 Ora de muzuă.
13.00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru pa inți
14 00 Actualități
14.20 Tradiții.
Ti .01 Av„npremieia TV.
14.55 Preunivei s.taria
Ij.30 Cui suri de limbi străine.
16.00 Dorul meu. dragostea mea... 
lti.JO Conviețuiri.
17.00 Actualități
17,05 Forum
17 . CJtiira in lume.
17.55 Salut, prieteni 1
18.35 Studioul elector.il,
19.30 Desene animate.
20..iu Actualități
20.35 Telecinemati ca. SI OP CA

DRU LA MASA
22.10 Studioul economic
22.30 Studioul electoral.
23(15 Actualități
33.20 Spoit.

MIERCURI 2» AUGUST
7,00 I ogiainul Tikv.ziunii Na. 

ționale din Republ ca Mol- 
dova.

ÎO.'.'O /Vctualitați.
10.2U A(, ii.l.i e ictoraJâ.
10.40 Cdlendai ui zilei
10 40 Film seiial MARC Șl SG- 

PfUE. Episodul 7.
11,<15 Super Channel. 1
12.10 Ora de muzicA.
13,00 V irsta a trem.
13.40 Lumea ideilor.
li.00 Actualități
14.20 Magazin agricol.
14.50 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversitaria.
17.40 Cursuri de jrnbi strat,ie.
16,00 JnteiȚiiep ai cmtccului popu

lar.
16.20 Lumi a spoitului.
16.50 Tragerea ibonoexpres.
17.00 Actualități
17,05 Forum,
17.25 15, 16, 17, 18.
I' - Muziia pentru toți.
18.25 St :diou! economic.
18.55 Studioul electoral.
19.40 Desene animSte
2".OO Actualități,
50.35 I ,lrti siri i). HEM1NGUAY 

Episodul 3.
2L15 ( nivcrsiil cunoașterii.
22.10 Vedete fn n cii.al.
22.30 Studioul ' le< forai.
2'.05 Actualități.
23.20 Sport.

KJI, 27 AUGI ST

7.00 Piogrnmul Televiziunii Na 
ționaJe din Hepublua Mol- 
d<rj.

JO.Oț) Actualități.
10.20 Agenda e ectoi ală.
10.30 CaT ndarul zilei.
10,40 Ecran de vacanță.
11,05 V'/oi idpi t USJA, 
12,05 Ora de muzicii.
I3,o) Oameni r|u iin|;a noj
13.30 Jazz magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Conv.ețiiirl.
14 >i) Picimivcrsilai ia.
1 ’O Cursul i de limb) sli aiiie 
16,00 Aștri la muzii
16,25 Reflictor.
16,55 Actualități.

17,00
17,20

17,40
18,25
22.30
19.30
20,00
20,35
20,45

21,45
22.00
22,30
23,05
23,20

Forum
Tcle-discul muzicii 
lare.
Simpozion.
Studioul economic. 
Studioul electoral. 
Desene animate. 
Actualități. 
Spoi t.
Film serial DALLAS.
Episodul 157. 
llclTeețif rutiere.
Pro muslea.
■Studioul electoral. 
Actualități.
Stadion.

pop I-

VINERI. 28 AUGUST

7,00

10.00
10,20
10,30
10.-10

12 10
13.00
14.00
14.20
14.40
15,10
15,25
16.00
16.20
16.50
17,00
17.05

Programul Televiziunii 
ționale din Republica 
dova.
Actualități
Agenda electorală 
Calendarul zilei.
Film arii tic. ATACUL CA

VALERI FI UȘOARE. 
Dcsr opei irea planetei. 
Ora de muzică.
Actual ități
Mondo muzica
Medicina pentru toti
Arii din opere si operete.
PrcuniviTsitaria
Forum.
Arte vizuale.
Tragerea Loto
Actualități
Emisiunea în limba germa
nă
Drumuri în niemoiic.
Muzicorama.
Studioul electoral.
Desene animate.
Unde oști copilărie 7 
Actualități.
Film sei ial DES TINI' L

Na- 
Mol-

I

I
18,05
i 11,35
18,u5
19,33
19,40
20.00
2U 15
MiLlEl HOVVARD. Episodul
21.35 Autostrada pătatului.
21.55 TOP 10.
22,30 Studioul electoral.
23 05 Actualități.
23,20 .Spui t.

FA-
36, I

I
I

război mondial.
Internațional (le

17,30
18,15
18,35
1'3,15
20,00
20,33

21,40
22,00

22,45
23,00

1,(10

Buna dimineața ! 
Șahul de la A la Z. 
Actualități.
Tip-top, mini top. 
Alfa >i Omega.
Ilinr-rarii spirituale 
Ora de muzică.
7 x 7. 
Actualități.
R< fl<-< ții rutieie. 
Pa an de vacanță. 
Al doilea 
Festiv aiul 
folclor — Costinești. 
Magazin cinematografic. 
Cont urs AN F 
E\po S-villa '(12.
Lameații Premiului 1 
pi nlru literatură.
Tele-spoi l. 
Mapamond. 
Rimii satule ru dor I 
Teleencir lopedia.
Vi tuaiilați.
I'ilm seiial. TVVIN I’EAKS 
Episodul 15.
Săptămina sportivă.
Doar videoteca nu «■ în con 
cediu I 
Actualități. 
liJm artistic.
KLF.1N.
V idi odisi otel a.

I
I
I
I
9INo bel

I
I
I
IPOMNUI

DUMINICA, 30 AUGUST

a iu
9,40 

10,30 
11 oo 
12.00 
|.1.3'( pl

14,00
14.11)
14.30
18,10
18.40
19,10

20.00
20,35

22,15

2!,05
23 15
23,35

Buna dimineața I
Ecran <le vaianță.
A, tualități.
Lumină din lumină.
Viața satului.
Dumirea, mesager al
li l)i*'i.
Actualități,
Atlas.
Video-magazin.
Știință și imaginație 
Convorbiri de duminică.
Film serial. DAI.LAS. Epi
sodul 158.
Actualități.
Film artistic. 1N RĂZBOI 
CU AIlMATA.
Dragostea ce oprește 
stele.
Actualități.
Duminica sportiva. 
Maeștrii.

I
I
I
I
I
I

sori și I

I

(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I 
I

I
I

Criza de piine, deși evidentă, 
nu lovește uniform. Lovește în 
primul rlnd Județele Hunedoa
ra, GorJ, Maramureș, adici e- 
xact centrele miniere. Srlza lo
vește Valea Jiului, Aceastâ Insu
lă de piatră ți cărbune, liniată 
la zeci de kilometri da cel mal 
apropiat petic de păjnînt arabi). 
In Valea Jiului, două iute de 
mii de suflete consumă zilnic o 
sută de tone de pîine. Fabricile 
de pîine din zonă au capacita
tea necesară. Morile Insă nu 
fac față cerințelor, deși macină 
zi și noapte. Așadar, chiar dacă 
vom introduce cartelele, nu vom 
putea face față situației dacă nu 
primim zilnic, pe lingă cota de 
grîu, și 20 de tone de făină. Pen
tru a scoate Valea Jiului din 
această nenorocire avem nevoie 
urgent de 200 tone făină. Iar 
de la 1 septembrie, vom avea 
nevoie de cîte 600 tone făină pe 
lună, pe lîngă cota de grîu re
partizată In această chestiune 

vă rugăm să ne ajutați, d-le 
Prim ministru, intrucît ea de
pășește competența factorilor 
locali care, în loc de făină au 
primit repartiții Iar din repar
tiții nu se poate coace nimic.

Complicatul mecanism biro
cratic al zilelor noastre a făcut

Ar fi păcat.
In parcul Teatrului din Petro

șani au fost refăcute corpurile 
de iluminat distruse în primele 
săptumîni după decembrie '89.

Jitii io rii

Bucuria micilor Jot bal iști sau 
a viitorilor mari fotbaliști va fi 

împlinită cit de curînd, odată cu 

începerea noului campionat. Ca- 

«leții, vor avea ca rază de joc 

Valea Jiului, iar republicanii I, 

II, III, vor trece granițele jude

țului, incwind sa ducă talentul 

lor ;i pe alte meleaguri.

Dorim mult succes, tuturor co

piilor Văii Jiului.

Cum este pregătit noul an șeolar ?!

PETRU A
1.-- •*___________________________

vi. «.«/suinii* iui ne niucșie
l.a Liceul industrial <hn l’ctri- 

la, toate reparațiile interioare 
s an terminat de mai bine de 
<loua saplămini. Zugrăvelile, in
stalațiile dfe Încălzire, cele sam- 
taie și electrice au fost verificata 
și lucrările efectuate sini la nn 
nivel calitativ corespunzător. Gru
purile sanitare funcționează nor
mal iar curățenia s a terminat 
In tot perimetrul interior al li
ceului. „Problema caro ne doare 
este dată de fațada exterioară a 
liceului. Dl- Costache de Ja 
RAGU1. Petrila a adus și mon
tat schelele, dar de Jucrat s-a lu
crat foarte puțul iar acum ou 
se mai lucrează deloc. începu 
ciirmd noul an școlar șl parcă 
și vedem elevii umblînd printre 
schele, adăugind la orele de în
șiruire și decibelii maximi pro
duși de instalațiile ce probabil 
v<,i II pu-.e in mișcare, dacă vu 
voi dl. Costache, i iml va începe 
amil școlar. Ce, parca dinsuj nu 
a fost elev — nu spunea d nu 
ileana Muiile.inu, secretara liceu
lui.

Intr-idcvai, se paie că <11 Cos- 
tacllij tju iubește liceul, dai asta 
ede o alta problema. Pai iem ă 
anul școlar va ineept’ cu sau lârfl 
schi iu moiitutu sau demontate și 

ca banii pentru subvenții la 
grîu să nu ajungă la timp, la 
destinație. încep să I dau drep
tate unul lider sindical, care 
spunea : „Cineva vrea să scoală 
iar minerii In stradă”. Și asta, 
acum. în ajun de alegeri. Ten
siunea socială ejte în creștere. 
A cincea minerlndă, dacă va 
avea loc, sc va numi „mineria- 
da plinii”. Și nu știu dacă vom 
mai găsi argumente să o deza
vuării. Luna august a fost din- 
totdeauna grea pentru oamenii 
Văii Jiului. Evenimentele din 
192!), 1977 șl 1992 au început în 
august. Acești oameni au fost 
învățați că li se rezolvă proble
mele doar atunci cînd defilea
ză prin București, cu uneltele de 
muncă în spate. Dacă mlnerla- 
dele reprezintă singura modali
tate de a înduioșa birocrația ro
mânească, din mila căreia trăim 
cu toții, încep să cred și eu în 
valoarea lor terapeutică.

.Sper însă că rațiunea, atîta 
cită a mai rămas, va învinge. 
Valea Jiului își leagă ultimele 
speranțe de numele D-voastră, 
domnule Prim ministru. Acești 
oameni, obosiți de o muncă î- 
ntimană, copleșiți de nevoi, a- 
demeniți de atîtea capcane poli
tice, vă roagă astăzi să-i ajutați. 
Vă rog din suflet, nu-i dați ui
tării.

Reparații de acest gen au mal 
fost făcute. Rnu e că ele nil prea 
țin nici cât între două revoluții. 
Ar fi păcat...

Var(ă) fără noroc...
E cald, e soare .și, cu toate a- 

cestea, provocarea marii ne lasă 
reci, din motive care țin de... cu
rea. O asemenea vreme este insă 
numai bună pentru diverse re
parații și cirpeli domestice, pen
tru zugrăvit. Dacă cu meseria o 
mai scoatem noi cumva la un 
capat sfl vedem cum stăm cu 
„materia prima". La depozitul 
COMLEMN, de lingă gara muni
cipiului Petroșani, erau luni de 
toate — ciment (515 lei sacul de 
50 kg), parchet fag (2356,25 lei 
mp), sctn.tură brad (de la 16 7'19 
lei la 18 355 lei mc), geam tras 
(între 2245,30 lei ți 2311,40 lei 
coala de 5 și respectiv 4 nuri gro- 
.sime). trestie (75 lei sulul), PAL 

cu fațada lot așa < um a feel și 
este. Daca dl. Costache nu va 
v rea altlel. Cine știe

„Cunosc toate prețurile, 
«Iar nu am nici un leu*'

.Spusele d-lui Emil Kreiter, di
rectorul școlii generale nr. I din 
Petrila, ne lașa aproape iara re 
plică. Practic școala și a tacul 
reparațiile mai mult prin resur
se proprii, din fondul clasei și 
Comitetul de părinți și cu forța 
de muncă internă. Banii de la 
buget toi amină «â .soseasc.'l, rl'ir 
anul școlar vine la data stabilită 
.și toata lumea muncește zi de zi 
pentru a tace școala cit mai cu
rata și mai proaspătă pentru e- 
k vii sai.

Școala arc* ni voie de vopsele, 
de sticla pentru geamuri, de 
multe altele, dar chiar daca di
rectorii] cunoaște [nețurile la 
toate aceste materiale, nimeni 
nu-i da un leu. Oare fn Petrila 
nu se găsesc sponsori care sa ai- 
ba și copii la școala?

Esie clar eă oricit de mult s "ir 
.sliâdui directorul șl cadrele di
dactice, fi'ir.4 bani nu vor putea 
spune copiilor „bine ați venit” 
intr-un local de școala a lecv it 
șl bine pregătit. Și cum tlm|)t)l 
rămas [lină la pi imul clopoțel 
ede foaite scurt, probabil să c- 
forturile celor de la școala nr. 1 
se vot îndrepta spre efectuarea 
unei curățenii generale și de 
buna calitate, măcar atît să poată 
oferi elevilor venlțl din vacanța 
mare,

Creditele bancare 
in scădere I

Din surse ale BGR, aflăm «ă 
începind cu data de 1 august a- 
ceasta bancă a trecut la calcula» 
rea de dobînzi diminuate la cr<* 
dite pentru export ți producții 
destinată exportului.

Prin circulara nr. 34, emisă de 
BCR. se stipulează faptul efl do- 
binzile pentru credite la activi» 
tăț’le menționate mai sus au scă
zut cu 10 la sută pînă In 20 Ia 
sulă, în funcție ae Intervalul 
în care se încasează contravaloa
rea exportului.

De asemenea. Banca Comercială 
Română a trecut — în ideeA 
sprijinirii sectorului comercial 
— la diminuarea dobînzii pen
tru creditele la activitatea de co
merț cu amănuntul și alimenta? 
ție publică. Astfel înclt. începfnA 
cu data de 1 august, dobîndâ 
practicată de BCR pentru credi
te este de 70 la sută pe an Ev!» 
dent, rcspectîndu-se legislația îfl 
vigoare referitoare la acordarcă 
de credite

Tibeiiu VINȚAN

Certificat pierdut ’
Se află la sediul redacției 

noastre un certificat de naștere 
pe numele Crăifălean Glieorghe, 
certificat ce a fost adus la noi 
de nn cetățean. Păgubașul est^* 
așteptat la sediul rcdacți i pen» 
tril a reintra în posesia respecti
vului act. (T.V.) 

uși, ferestre — crr excepția M 
două „fleacuri" esențiale: var ți 
ipsos. „Am fost la fabrica, na 
spune Lăcrămioara Serea, vg» 
este, dar nu au saci. Ne au proj 
mis că, în citeva zile, vom primi 
un vagon. Despre ipsos nu pot 
vă spun nimic. Sc pare că tul 
ceva probleme cei de la fabrica1, 
încercați la particulari ' Li 

■SG VICTACOM ($tr. Mihai Emi» 
nescu nr. 2) era var (cițivn saci 
la prețul de 400 Iei bucata) și se 
aștepta vagonul. La ipsos insa 
„nu aveți noroc", mi-a declara», 
cu n in.i pe inimă, patroana. TrU- 
tă-i vara, cu sau fără var și. mai 
ales, fără noroc...

Ștefan CIMPOI

Vin uniformele!
Ohligaliv ilatc-a uniformii șco

lare la elevii clirse'or I — IV -&■- 
mine in continuare valabila. 10 
acest sens ne-am interesat la mo* 
gazinul .specializat din Vulcan, 
unde am aliat ea uniformele ml 
fost — vr<'0 150—200 — dar s-au 
terminat. Cu toate acestea con
ducerea SC. STIL-fOM S.A., priii 
domnul director Constantin Io4 
nescu, ne informează ca in zilela 
imediat următoare vor sosi și U» 
informele școlare, mașinile socie
tății fiind di-ja plecate la *l*po- 
zilul din Deva. La ora la «ara 
ledaclam materialul mea nu sș 
cunoaște cantitatea produselor a» 
mintite, iar cu privire la preț

apreciază că acesta se ui *14 
tu,i undeva în jurul sumei df 
3000 lei. )

In ceea ce privește situația ina« 
nii.delor școlare, vă putem inforf 
ina ea aceslea au sosit, peirtrii 
școlile din Vulcan, In proporția 
de 1/3 din necesar. g

Referitor la problema subven
țiilor acordate de M.l.Ș elcvilol 
>i studenților, pentru procurare^ 
ile caiete și i'«:chizite școlare —r 
despre care ziarul nostru v-a ma| 
infoim.it la vremea respectivă 
nimeni nu cunoaște la ora nctuâ’ 
lă nimic. „Inspectoratul nu ne-a 
comunicat încă nimic in accsl 
sens" ni s-a spus p» Ic toL undă 
am întrebat. _j

elector.il
infoim.it
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WfEK-END
IAR RELAȚIIL E!!!

Nu domnule, gata cu pile 0 
relații, pina cind pentru orice 
numai pile și relații. Doamne ie 
naiv am fost să cred că se poate 
și altfel. Ce prost inspirat am 
fost să cied că „Ia vrcmuii noi, 
eameni noi“. Șl cite se mai spu
neau din ’89 încoace.?! Oricum 
excepțiile întăresc regula — lu
cru nu o dată dovedit. Dar pînă 
cind tot excepții? I’înă într-o /!

Supărat pe mine pentru ce am 
făcut, încerc să povestesc și al
tora poate or învăța mul bine 11 
mine care e prețul naivității

I.ucrez în Vale de mulți -ml, 
aproape 35 ani și nu mi-a scăp it 
un oraș în care să nu fi poposit 

41—3 ani sau chiar mai mult. Deci 
oamenii mă cunosc și eu îi cu
nosc pe multi. căci altfel spus 
ti ui m împreună.

(. m viața înseamnă și mim ă 
și înțelege: e și bucurii și lmpli- 
ti i înseamnă și relații.

Mi s-a părut normal ca proble- 
rm le profesionale, personale chiar 
să le rezolv fără a aminti parte
nerilor că eu sînt ăla care atunci 
și atunci știu eu ce am făcut 
pentru un om sau altul. Așa am 
crezut și azi, dar ce dezamăgire?!

Aș fi avut nevoie de un lucru, 
«a e oricum nu-m era absolut 
wesar, cy el sau fără el nu se 

termină lumea. Era ceva normal 
după atîția ani gîndindu-mă vă 
nu sint probleme pentru procu
rare. Și atunci mi-am zis să ac
ționez ca toată lumea, că nu e 
nevoie de pile și relații, mai 
mult, mi-am zis că nu 
e cazul eu, tocmai eu să ies tn 
față cit vezi doamne < ine sint. 
și că mie mi se cuvine pentru că 
sînt...

Foileton

Nu am ținut seama de sfaturile 
celor aproplați mie, replicîndu le 
că și pentru asta trebuie iar re
lații II!

Cita dreptate aveau șl cît de 
naiv eiam eu! M-am așezat nor
mal la rînd ca tot omul cu for
mele legile întocmite, cu toate 
taxele plătite, a.șteptindu-mi Îm
plinirea visului, de a rezolva prj- 
blcma făiâ relații.

Nu am apucat să văd visul 
transformat in realitate căci .in 
coleg mă cheamă disperat la ser- 
vicl (deși eram în concediu) pen

tru a da niște detalii pe caic nl- 
m.'ii eu le știam.

Atunci mi am zis că nu e pro
blemă și mi am chemat ncpot’d 
dîndu-i toaie actele în regula 
pentru a împlini o simplă forma
litate C’e spui domnule ? Forma
litate ”! Asta P necazul I Cind a 
ajuns nepotul la rînd actele nu 
nwi erau bune. Io lipsea ceva. Ce 
domnule ? Oho cite !!! Nepotul 
naiv a venit acasă cu mina goa
lă A doua zi dezamăgit m-am 
dus din nou cu actele făcute a- 
proape zob De ce domnule nu 
vii dumneata ? Ce drăcii ne cu
noaștem de atiția ani în Vale I

M-am gîndit mult să-ml din 
seama cît ne cunoaștem de bine 
noi ct) din Vale.

Orice asemănare cu viața noas
tră cotidiană c pur înlîmplâtoa- 
re. Ea nu are nimic de a face cu 
problemele cotidiene de procura
re a unui kg de zahăr, a unei 
nîinî zilnice, a unei locuințe pen
tru copiii proaspăt însurați, a 
unui teren pentru un butic sau 
pentru construirea unui gara.) și 
al atîtor altor nevoi de zi cu zi 
care cer tot mai multe relații.

Angelica 1STUDOR. -
Petroșani, sir. Al. Poporului, 

bl. !)A, se. I, ap. 5

fon Avarvarei salvează premierul!
Ion Avarvarei se trezi la oră fixă. Cele cinci bătăi ale pendt»» 

lei ii dădură de știie că e ora șase jumătate. Nu reușea s-q stabi
lizeze nicicum, dar nu-și punea probleme pentru că erau alții 
mai mari ca el, care nu reușeau să stabilizeze nimic. Iși bău cea* 
iul amar, cu gind’.d la zahărul aliat in dorurile portului, Iși înehtaț 
ie cure.ma <u o gamă mai în olo deeil acum o săptămînă și 
liftul m gind coborî cile >.i\e etaje înir-un elar-obscur care-i Mj 
mintea filmele de groază l’u cit p aci O j ib.e un șobolan cairif 
traversa regukmient.il palii i ul și ieși pc ușa de la intrare, înțep<ț"' 
nită de asta toamnă dar din fericire pc'nbu loialaii, cu gearnsj 
spart. Ajuns afară trase cu nrsaț aer in piept îmbătîndu-se 
mireasma cont unei'-lor pline așezate chim lingă intrare, probabtt! 
să nu le fute cineva Călătoria eu MAXI-TAXI care era ți PAH<fV 
ii oferi o superba demonsti ație de yoga contra Infimei sume dm
25 de lei. La coborîre constată că in buzunarul de la spate țn
pantalonilor nu mai avea nimic și se felicită in gînd că lă i'tâj 
acolo doar certificatul de propritlate La serviciu apucă COndiuJș 
pe ultima sută de meti i deoarece șeful o ridica mai repede, nea- 
unrl ce să citească atît de dimineață O colega ii transmise că îl 
aștepta tovarășul director și îl ii corectă cuvînltil „tovarăș" eil 
„domn", după care ii piîry râu dcoaiece aceasta avusese din 
păcate, dreptate. Reîntors în birou iși așează pălăria pe re?ouj 
proaspăt încins de la cafeaua colegei și încercă să se destindă Era 
zi de chenzină și chibzui cum să și împartă banii. Constată 
avea datorii pe toa'e cele trei etaje plus demisolul. Un coleg pri
vind pe geam îi spune : „Uite, așa ceva aș vrea să cumpăr și eu !*. 
La început crezu că se dilise deoarece arata în direcția mașinii 
„AUDY" a bișnițarului din colț, dar apoi văzu că alături era o 
banală bicicletă „Tohan". „Fii serios, ii spuse, ce vrei să nu mai 
mănînci trei luni •" Un coleg veni să 1 întrebe dacă nu vrea să 
facă grevă japoneză și ii dădu o banderolă albă. Cu gîndul la ja
ponezi zise ceva printre dinți dar o u?ă trîntită estompă cele 
spuse. Apoi Iși șterse nasul cu banderola și, răsturnind cu cotul 
cafeaua colegei se apucă să scrie „Proiectul de plan pentru s«- 
mestiui in curs". Cafeaua curgea pe li-ta alim ntelor excluse de 
la subvenție si risca să ajungă pc poza domnului Stolojan. fon 
Avarvarei îl salvă în ultimul moment Mircea AN'DKAȘ

CEL MAI, CEA MAI Cronică rimată
a a a

Maestrul german .1. Micses Și maestrul olandez Arnold van 
Fo cst, sini cei mai longevivi șahiști. La vîrsta de 85 de ani, „li
niarul" olandez l-a ini ins Intr-un turneu ad-hoe al veteranilor pe 
rivalul său, mai in virstă cu doi ani. După meri, învinsul a de- 
«larat: „tinerețea -ia spus cuvinli.il!". Ne imaginam ce ar fi «n 
rn i electoral intre (.'eposu, Rați 1, cx-rcgel. Miliai, și Alexandru 
Utilâdeanu. Noroc ca un astfel de meci nu poate avea loc demt 
Fardai (fără color). Oricum, fiind vorba de șah, fie el și politie. 
Ir ciștign, categoric. nebunii iar regele .s-ar putea să sacrifice da
ma sau... 'lamele sale, cele cinci la număr !

Pentru a semăn.) cit mai bine i ii personajul sau. boxerul 
lake La Motta, eroul prim pal n| filmului „The R.iging Bull", ac

ta» ui Robert De Niro a trebuit sa se... ingrașc cu peste 30 de kdo- 
I rame. Filmul însă i-a adus lui 11.D. un piemiii „Oscar" pentru 
‘•nul 1981. O.re domnul Slolojan, cu rit trebuie sa se îngrașe pen 
t > a i sufla fe'iJe îndrăgostite, lui Nea Petiicu ot Roman ?

Violonistul gcrm.'tn Cliristi.m Patzig a par. urs 14 de kilomclii 
pe bicicleta chitind la vioara tot timpul drumului. Ave.) coarde 
soioase, se iede. ș, ,;1 (e i a folosit ?

Spcctntoai' le de la meciurile jucat' acasă de FU Bem Di (e- 
«liipă italiană de liga inferioara) au obiceiul de a naște pe sta
dion, in timpul meciurilor în ultimii doi ani, patru astfel de ti
nere au devenit mame pe stadion și -una in vestiarul jucătorilor. 
<’a urmare clubul iși va schimba denumirea în FU Cicogna 15 - 
nelli (Cicogna in italiana, in i amna... Iun za) In Parlamenta j Hoimî- 
t>'c| nu s a Intimplat așa reva pentru ca acolo sint prea multe 
„c. “, persoane masculini ari' știu »,i se fix nască. Cit prie ște 
„b< rzele" parlamentare, a.li a scot numai „porumbei".

Culese de II. AI I XANI)RES( U

Un gînd pios
(1 Doamne, iata-ne, trăim I (Dar cmn trăim numai noi știm) 
Și te-ntrebăm pe tine, Doamne, ca nu știm cui sa-i mulțumim 
De-aceasta viața incitanla, de aceasta noua mpârație 
Care la noi acum se cheama că „respirăm democrație" ? 
Aveam noi parte sa cunoaștem expresii care mai de care? 
Știam de liberalizare, consens, de subvenționare ?
Puteam trăi sa nu știm sensul cuvintulni implementare? 
Sau punga noastră mai trăit-a la mult visata indexare ?
Și ce ne am fi făcut noi oare, lărfl sponsori și sponsorizare’ .’ 
Aveam bancnote de 5 0(1(1 acu’ trei ani in buzunare ?
Știam noi de., delimitare, de ligă sau conciliere ?
Sau pentru leafa „oferita" să facem... o negociere ?
Cind s-a mai pomenit vreodată ca muncitorul să dea „tonul" 
•Să-și „tirguiascâ" ei salariul, stind „față n fața" cu patronul 7 
Mai cauta-n dicționare, ca azi să afle un țăran
Sensul cminteloi : vilan, extravilan, intravilan?
Puteam s;t rt nurițâm ’nainte, vreun an sa nu mergem la mare ?
Sau sa renunți azi, cu copilul, sa 1 scoți o ora la plimbare
Sa-i lai și lui o înghețată, că ea precis ca îi iiita
Tot (xR.L.-ni și de-ndată, va contracta... amigdalita ?
Chiar noi și singuii citeodată mai renunțam la o plimbare 
Cind nu asim prin buzunare sau poiLmoneu vreo cinci mi.ne. 
Nn e sublim ca azi dispunem de o deplină libertate ?
Ca .'iihipJin e fi igiderul, iar in cămară-avem de toate ?
Putem să înjurăm pe-oricine, chiar sa strigam in gura mare
Ca n:i-i activ deloc pi imarul, c-avem azi prea milita mineare, 
t'a(.) carne este-n abundență, iar piinea este de prisos,
Ch t. mai • mâlos să umbli, nu cil mașina, ci pe jos ?
Dai pentru toate iceste lucruri, să-i mulțumim cit mai frumos 
(luv ci nului de azi, <lc miinc. Și sa-i păstrăm un gind pios !

I. LII 1(1

Boabe de fasole
H A gîndi prea mult înseam

nă a da cu capul de toți pereții 
cutiei craniene ?

■ Și la trambulină, capul 
o ia totdeauna înaintea pic mu
relor.

B Pisicile rumîn tot incult* 
daca maninca șoareci de biblio
tecă.

H Doi cameleoni care se a- 
trag reciproc : parul femeii ai 
politica bărbatului. ,

E. CUtU ' 
-1*a a a a a ^a^a a taa^ a m*->i a «a»

t '

Pe stadioafie
DUMINICA, 23 AUGUST

.STADIONUL LRICANI, ura 
11: Minerul Uricani — Elci li iea 
Fii ni ,

SFADIONUL LI PENI, ora 11: 
Minerul I.upeni — Unirea Ale
xandria ;

STADIONUL JIUL, ora 17; 
Jiul Petroșani — U. T. Arad ;

STADIONUL AN1NOASA, 0,4 
II : Minerul /^ninoasa — ?4uie- 

*șul Deva ;
STADIONUL I.ONEA, <a.i 111 

Paringiij l.onca — V'ictm a Că- , 
lan

i

FĂCUTE
4 udări le și frumoase.ORIZONTAL I.

*ten I — Invîrtit. 3. Personal mitologic (pop.) — 
D<. 1b soare răsare. 4. Doua igu.mc ! — 
îoc — Inele I 5.
un loc — U/VI 
dala. 9. Iarbă 
față. )Q, Rotițe

l.a un 
Nume feminin — D ir. f> Alt de la 
7. Bronzata 8 întimplător și alan- 
tare — Bluza (j)op.) — Sapra- 
digilale — Unul de la origine.

VERTICAL:
Uieungâ erau albi. 2 Eroina iui Ion Bjrbu — 
Ușurel. 3. Oi negre pe i .rbu albă. 4. Alt ii mir 
•ip fată. 5. Atac la canini tint ) — Sport cu in 
tiare la apa. f>. labei rm/tatori — l’crsoniie 
făcute de poveste. 7 A lai e 
suratul oilor 8. F. ete 1 —
nume. 9 l-au dat tu’< i< le 
rele lui Rhadamcs.

Ilorațiu

1. Personaj d«- basm

gura maie — M i 
A i zice omului |>e 
10. Intruse — Soa

Al.l XANDH1X (l

Dezlcgaii.a careului „P mi te negre" apărut in 
numărul trecut: ORIZONTAL Ciemalic.a
— Aerate — c'Or — RS -- R - Vi.ii ’i -• B I- 
nici — Rm — US — Onest — .1 — R — Șnur
— Apă — Art — T — Imam — Tai a — Su le
— Oreste — N,n — Raia — Cotat.
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I
să facem eu pamhitul 

râm is pe din.ifar.t
— Procedați cum este scris, 
clăi in... I ,< g( a Finii iara!

De la pod mai in «v.d 
s au „comis" reglementai 
de la pod mai înspre deal. 
s< - așteaptă... sponsorizări.
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loc în loc.

pînâ iei I erau prea L.dc.

Șobolanii zic, pc lîngă 
ciirm, sucombați pe-upri ipe:

„N are cine sa ii plingă
dar nici cine su i... în.-oupcl

nu mul sînt de I Mitcea ANDRAȘ
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regukmient.il
cuvinli.il
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I

COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZOKI NOI S.\. 

Relații la telefon
93 - 545972

GARANT
Circuit financiar 

de ajutor social 
Singurul care vft înmulțește economiile.

Inițial șl condu» de t CJ. .PHOMlTEX" S.R.L., G ARANT iși 
propune sfi ajute financiar pe tot» Oi«trr,r|t săi care, prin încrede
rea fl Lunii depUfi, crteaili Mpitalul ntotsar.

Atlfol, prla rllUrea capitalului tn activități dc comerț, pres- 
iortăii servicii. Import-export ele, te obțin venituri din care 

beneficia toți neMbrII Bcștrl.

Numai împreună, cu în redtrt șl răbdare, vom reuși.

Pentru înscrieri șl (nfonnațli suplimentaro vă așteptăm 
sediul nostru din Petrila, slr. Minei, bl. 10, ap. 33 (parter).

Program ihnlc, de luni piuă vineri, Intre orele 9—17.

NU UITAȚI

GARANT = G\R\NȚI1 SUCCES! I UL

la

(I13G)

Societatea de Asigurare 
româno • germană 

„UNITA" S.R.L. Filiala
Petroșani

cu sediul in strada Republicii nr. 59/9, caută:
— INSPECTOR DE ASIGURARE pentru localitățile 

Petroșani și Lupeni.
Condiții: studii supeiioare sau medii:
— MIJLOCITORI, respectiv, AGI N ȚI DE ASIGURA

RE generali țl ocazionali, pentru încheierea Asigurărilor 
facultative dc bunuri persoane și încasarea primelor dc 
asigurare.

Condiții: cel puțin studii mediii
Cei interesați vor lua legătura cu societatea noastră 

ia telefon 511830, zilnic, între orele 7,30—16, pentru in* 
foi ntațli privind această activitate. (1012)

ă 

Ultima ora

Astăzi se inaugurează
„voise TULIPANn

In penajul ■-mcrual atlt dt. controver* it al l’ctro-.aniului, 
■ ■ ■ încă :imiA întreprinzătoare cuiajou«.e — \b.<lnța Nico i , 

F.ena Bi i’s — | i p.m o f cm :l.i intere1.aulă. Scăpat din
iiilngile ic. ițb.i i'situ complex ..Central" a rit venii a mu ,,So 
’ ‘ iicr^.di VUI.EO Ti LIPAN COM PUI{ SI!l.“. Mai pe
ir ’ . ' 1 . 1,1 i ' i i| Societatea depune de un
re.tiiurant ■. i 75 'I crini, f, '■ , , ,i nn |,f,t(.| ((1 , 
caz.if o. p.oin 1 soivi<ii ireproșabile. [n ,,,ij (, u x j.(

ICIDI’A DE SERVIC IU 
Secretar de rcdinție

(.hcoighc Cil IRVASA 
Responsabil de număr 
r.ml \H I I.I.SI I

Corectura i
Emilio ACIIIRI I și Vioiica I III I I I I.SUU

MICA publicitate!
1
I
i

1 Uricani. (4129).

FELICITARE

PENTRU Tatiana și Măritiș Sima, în cel met frumos moment 
din viață, Casa de piatră, fericire și noroc urează familia Cionca 
S>lvia și Petrică, împreună cu colectivul bufetului „Saigon” din

A NI VERSARE
SOCRIT, soțul, cumnatul și bunica urează dragei lor Mitran 

Evi, la aniversarea zilei de naștere, multă fericire, sănătate șl 
„La mulți ani !“, (4030).

f HOROSCOP
BEU 

consistentă în deplasRecoltă 
sare.

FECIOARA
nu s-a stins definitiv |Furtuna

urmează o replică de intensitate 
sporită.

■

VINZARI

VlND Audi — 100 GL — alb, videorecorder F 65 — Stereo — 
ITi-Fi I’anasonic nou, videocameră M7E Panasonic cu accesorii, 
nou. Telefon 545201 (4006).

VlND Aro 243, motor Diesel (Brașov), an fabricație 1990, 
32 000 km, caroserie puțin lovită, șl televizor color Philips, prețuri 
negociabile. Satul Rușor, nr. 100, comuna Pui. (4128),

VlND Trabant 601. Uricani, str. Valea de Brazi, nr. îl, Pavel 
Ioan. (4103).

VlND apartament două camere decomandate, etaj II, în Deva, 
strada Minerului. Preț: 2 000 000. Telefon 96/117741, între orele 
8—11. zile lucrătoare. (4020).

VlND Dacia 1 300, elemente CN, an fabricație 1972. Ltipenî, 
Parîngului, bl. A 5, ap. 33. (4131).

VlND urgent Dacia 1 300 caroserie și motor nou, piese schimb, 
preț informativ 570 000 lei. Petroșani, V. Roaită 5/48 (lingă piață). 
(4131).

VlND apartament două camere decomandate, zona Ilermes. 
Informații i telefon 511551, după ora 21. (1135).

VlND microbuz Ford Transit, înmatriculat. 800 000 lei, și te
levizor color RFG, 68 000. Telefon 541902. (4137)

VlND dubiță Ford, stare foarte bună, preț negociabil. Re
lații : telefon 545104, după ora 22. (4139).

VlND bicicletă Pegas, preț convenabil. Relații : Petroșani, 
telefon 543603. (4133). S

VlND apartament trei camere, Petrila. Telefon 550257, 542261, • 
642464. (4126). S

VlND set motor Skoda 120 t. nou. Petroșani, Păcii, 3/27. (1139) I
DIVERSE :

M

!

BALANȚA
Deplasarea dv. precipitată da 

la „locul faptei" poate fi inter
pretată ca lașitate.

SCORPION
Mușamalizarea unor matrapaz- 

lîcuri, în care nu ați avut rolul 
principal, vă cauzează u>"> consum 
nervos apreciabil.

SĂGETĂTOR 
descoperit „pîrîciosul". 
să-șl dea în petec!

CAPRICORN
Disiparea Inimaginabilă a 

țelor cu care ați demarat, vă 
piedică să atingeți scopul final 
al zilei,

VĂRSĂTOR
Delegatul dv. vorbește în nume 

propriu, depasindu-.și competența. 
PEȘTI

Aveți nevoie de o companie 
tăcută, pentru a vă putea recu
lege, în intimitate.

BERBEG
Nimic serios, decît, poate, o 

durere de cap în plus,..
TAUR

Sînteți pus(ă) la o muncă epu
izantă, care are darul de a vă 
limpezi mintea de gînduil.

GEMENI
Țineți, cit puteți, secretul asu

pra deplasărilor dv. !
RAO

Revanșă spectaculoasă, rezulta
te modeste în plan material.

Ați 
sați-1

Lă-

for* 
îrn*

— Q posturi
3 posturj 

«* 2 posturi
2 posturi 

«— 1 post
ora
11.

I.G.P.M. —S . A. PETROȘANI angajează prin concurs, absol
venți al învățămîntului superior promoția 1992, în următoarelo 
specialități :

— Ingineri mineri 
ingineri clectroniștl

*»■ ingineri electromecanici
— economiști
— informaticicnî

Concursul se organizează în dala dc 15 septembrie 1992.
8, iar înscrierile se fac pînă în data de 14 septembrie 1992, ora 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții f 
•— media minimă de absolvire — 8 (opt) 
•- domiciliul în municipiul Petroșani
SE PREFERA — bărbați, cu cunoștințe în utilizarea tehnici! 

Calcul .și a unei limbi de circulație internațională. (Faci. nr. 78.1)
de

AGENȚIA de tuiîsm TPZ Vulcan organizează excursie la Ts- 
tanbul )n data de 26 august, cu plecare din Vulcan, ora 11. Re
lații: telefon 570851 sau la sediul agenției (vizavi de liceu). (1031),

SCHIMBURI LOCUINȚE

SCHIMB apartament Filia.șî cu apartament două camere Pe
troșani, exclus Aeroport. Telefon 54 1329. (4132).

ȘC1IIMB locuința Ciute în Petroșani. s(r. Ț. Vl.idimiieseu, nr, 
7A cu apartament cartier Carpați. (4127)

DECESE

SOȚIA Amica, fiica Cornelia, ginerele Victor, nepoții IMirela 
și Sorin mulțumesc celor care prin prezentă și flori au fost 
alaiuri de noi, la greaua durere pricinuita de decesul celui care 
a fost

POPESC!' PETRE
Oddiin.ist.i se in pace.

(OMEMORARL

SA SCURS un an de tristețe dc .Iii despaițirca tiagicu de 
bun i m< a prietenă (soră)

DIACONEASA ANGEI.A
Nu t< va uita niciodată Fazakaș lldiko. (3012).

FUI, fiica mirurile și nepoții anunță, cu aceeași duiere, că 
au trecut șa'-c săptamini de cmd ia părăsit pentru t"l<lc urna 
iubitul lor talii, soci u si bunic

COțNEA SIMION
Lacrimi pe tiistul mormint (1111)

I

I

dc ncconiand.itc și tiel’u- 
i estilnie. Responsabili- 
■ juridică asupra co- 
ițelor cupiinse in ar(i-

3
î
I
s
3

PROGRAMUL TV.
9,00 Bună dimineața.
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Universal șotron.
11.10 Alfa șl Omega.
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică,
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere,
14,20 Ecran de vacanță.

Selecțiuni din spectacolul 
dedicat Zilei Marinei Româ
ne.
Al doica război mondial. 

Microrecital.

14,43

15,13
15,45
15.55 Hlpism.
16.25 Magazin cinematografic.
17.25 Ilipism.
17.55 Concurs ANF.
18,00 Expo Sevilla '92,
18.30 Mapamond,
19,00 Dc dragoste și dor.
19.15 Tclecnclclopcdia,
20,00 Actualități.
20,35 —
21.30
22,00

Film serial. TWIN PEAKS. 
Săptămîna sportivă.
Trei din zece pentru un 
show.
Actualități.
Film' artistic. PROFETUL, 

AURUL Șl ARDELENII. 
0,40 Vidco-discoteca.

DUMINICA, 23 Al Gl ST
8,3t) Buna dimineața!
9,30 Ecran dc vacanță.

10.50 Actualilați.
11,00 Lumină din lumină. 
12,00 Viața satului.
13.30 Pe sul> geana doi ului
11,00 Actualități.
11.10 Atlas.
14.30 Video-magazin.
18.10 Știință .și imaginație.
18,40
19.10
20,00
20,3,.

22,55
23.05

22,?0

”1,00
23,15
23. 10

Convorbiri de duminică.
Film serial.

Actualități.
Film artistic.
ZII E ALE
POMPEI, (Spania — 
— Germania. 1959).
„Diamoijti Awards". Fe «ti
vul — 1986.
Actualități.
Duminicii SpQJtivâ.
Macșli ii.

DAI.LAS,

ULTIMELE
ORAȘULUI 

Italia

2G75 
str. Nicolao Ilălccscu nr. 2 
5I1GG2 (dlrcctor-rcdactor scf)| 

execulîv-adminisli ativ dl- 
512161 (secții).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 
Petroșani, 
Telefoane:
515972 (director
iuzaic); 511663.

TIPARUL l

*

lipogralla Petroșani, tl6
■ o irnlnfA.i ninf.1

i


