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In Guvern,

Modrfic&ri cu cântec
Motivația lipsei de eficiență ai lj determinat modi ticurile de 

sâmbătă în prunul eșalon al Executivului. Dar argumentul nu stj 
in picioare. Este valabil doar pentru două portofolii, adică Minis
terul Culturii și la Ministerul Tineretului și Sportului. A tost sur
prinzător când. în toamna anultij trecui, la Cultură era numit dl. 
Minai Golu, cel cuie nu făcuse mei o isprava ia învățământ, de-i 
domnia sa este foarte bine pregătit in specialitatea sa. Aceasta 
aven.ura n-a adus nimic, ba dimpotrivă, in câmpul cultum româ
nești. Chiar dacă acum ministru este dl. Petre Sâictideanu, scriitor 
și scenarist, însă contestat cop.os de profesioniștii din cinematogra
fie, este improbabil că în cultura romanească, aflată in plină de
rută, se va peticce ceva pozitiv deoarece cei care lipsesc sunt 
banii, nu talentele. Doar cu bune intenții și vorbe de duh nu va 
fi nimic nou. Toate teatrele o duc greu, ca să nu mai amintesc de 
case de cultura și cluburi, ce supraviețuiesc prin tot so.ul de 
artificii aflate la periferia culturii. La fel revistele și editurile. 
Dar ministrul și m.rasterul nu poate face, intr-adevăr, nimic, în
trucât rigoiile economici de piață sunt valabile și în cultură; 
spectatorul iți trece pragul numai dacă are, cât de cât, siguranța 
că merită din punct de vedere artistic. Ori cumpără o revistă dacă 
arc ce să citească în ea. Chiar și cultura este o marfă. Evident că 
se adresează spiritului, deci este de o cu totul altă natură.

Sunt multe alte de.alii, intr-un fel comparabil cu cele din 
Ministerul Tineretului și Sportului, păstorit acum de dl. Alexandru 
Mironov, ex-consilicr la instituția prezidențială, scriitor s.f. și rea
lizator tv al unor emisiuni duminicale. ln ceea ce privește tinere
tul, dumnealui n-are cum să le schimbe adânca derută deoarece 
se simt ca frunze fără speranțe, pe talazurile oceanului tranziției, 
cu.costurj și șomaj la a cărui rată sunt nevoiți a contribui și ti
nerii, absolvenți ai liceelor și ai învățământului universitar. Mai 
are vreun rost un astfel de minister?

Cea mai interesantă modificare este cea a ministrului de stat 
răspunzător pentru strategic și reformă, dl. Mișu Negrițoiu cu dl. 
Mircea Coșea. Surpriza a fost că dl. Mișu Negrițoiu a pătruns la 
Cotroceni, unde se pare că era iubit pentru ce știe. înlocuirea lui 
cu dl. Mircea Coșea n-a fost pentru ineficiență, ci pentru neînțe
legeri cu premierul Vâcăroiu.

Abia acum se poate af'a, subtextual, că în Guvern nit-i o at. 
mosferă idilică, ci sunt neînțelegeri cu privire la ritmurile refor
mei. Și, așa cum se știe din zicala, pică cel mai mic, chiar dacă 
termenul de „mic" e relativ. Dacă cei numiți sau preferați pentru 
cele trei portofolii (Cultură, Tine ret-Sport, Comerț) par operații 
estetice, ele însele necesare dar nu obligatorii, cu adevărat rele
vant este că la ministerul — cheie este dl. Mircea Coșea, care va 
coopera, probabil, cu proaspătul consilier prezidențial Mișu Ne
grițoiu. Alte schimbări se vor face, poate, prin primăvară dacă 
PDSR acum învingător, va mai fi sau nu susținut dc frageda coa
liție politică. Tiberiu SPATARU
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LA URICANI

Două
nu vor 
RAGCL- 
mai a.c., 
secție a 
fel de 

cu-

Se pare că, în Uricani, acej ce
tățeni care n-au avut căldură in 
calorifere iaina trecută, 
avea nici iarna aceasta, 
u’ local a luat ființa la 1 
până la acea dată fiind 
Regiei din Lupent. Un
copil vitreg, adică. Ncfiind 
prinsă, anul trecut, pe lista finan
țării pentru investiții, nu dispune 
de bani. In afara celor obținuți 
din chirii sau taxe de apă și gu
noi. Ceea ce este aproape egal 
cu zero. Ce s-a mai făcut — re
parații la centralele termice și 
înlocuirea unor rețele de conducte 
— a fost pe banii primăriei. Ast
fel, dc bine, de râu, centralele 
cu numerele 2 și 3 pot acoperi 
necesitățile de agent termic ale 
blocurilor cu care sunt legate. 
Cel puțin așa n au declarat c11 
In diept. Problemele cele mari 

există (d< mai mulți ani) la CT 1.

Rs-rta Autnswmă a Hlwfei Pe< rușani 
un nou director gei&rai in 

persoane d-nut mp. Atexandr B.aj

din trei (ca
Aici trebuie schimbată toată re
țeaua de conducte, ajunse intr-un 
stadiu de degradare extrem. Si
tuația este cunoscuta in detaliu, 
se știe ce și cum trebuie făcut. 
Atât a doar cj trebușoara asta 
costă in jur de 35 rndioanc lei. 
Exista și o posibilitate de finan
țare. lTmtr-o ințelegere intre Pri
măria și RAGCL Uricani, pe de 
o parte și RĂII Petroșani, de 
ccaialtă parte, un număr de șapte 
blocui i degradate treceau în cus
todia celei din urmă. Cu banii 
astlel obținuți se executau exact 
luci urile de înlocuire a rețelei de 
la CT 1. RAH-ul urma să repare 
blocurile, oferind apartamente 

angajaților sa) — în speța celor 
de la exploatările miniere de pe 
raza Ui ic.iniului. Protocolul tre
bui i aprobat de consiliul de ad
ministrație al RĂII și semnat de 
părți. A venit insă greva, care
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ÎNSCRIERI
Au început înscrierile tinerilor la concursul de admitere în 

Învățământul universitar. Se vor încheia in 7 septembrie iar exa
menele se vor desfășura din 10 septembrie.

La Universitatea Tehnică din Petroșani candidați! au posibi
litatea să opteze pe lângă cele două facultăți existente de 15 do 
ani, pen*ru nou Înființata Facultate de Științe. (TS.)

centerurih lancianTttret ro i ane
Jf

Suntem iorțe a^e sratului de drept
Nc adresăm dumneavoastră, 

stimați cetățeni din Valea Jiului, 
acum, la zi aniversară pentru 
arma pe care o reprezentăm. Vă 
asigurăm că militarii jandarmi 
din Petroșani sunt deciși să-și 
îndeplinească cu fermitate și o- 
noare misiunea înaltă pe care au 
primit-o prin legile țării, aceea 
de a asigura liniștea cetățeanului 
corect, de a apăra omul cinstit 
de cei care îi încalcă drepturile 
firești sau îi provoacă pagube tul
burând viața normală a Văii Jiu
lui. Suntpm noi înșine cetățeni 
ai Pctroșaniului. Trăim alături 
de dumneavoastră, ne bucurăm de 
aceleași libertăți asemeni tuturor, 
suntem supușii acelorași legi, a- 
vem aceleași aspirații cu dum-

neavoastrâ. Sumam iii ai aceluiași 
neam pe care îl apărăm nu o dată 
cu sprijinul dumneavoastră di
rect. Pentru acest sprijin vă mul 
țurmm. Alături de cadrele din 
serviciul de p a z â și or
dine al politiei municipale ne
facem datoria până la capăt pen 
lt*u ca omul să fie protejat, pen 
tru ca toți cei care ne sunt dragi 
— copii, tineri, vârstnici — să 
se poată bucura nestinghenți de 
libertate, de siguranța personală, 
pentru ca instituțiile de impor
tanță vitală pentru Valea Jiului 
și pentru țară să fie apărate. Ne 
revine onoarea de a lupta în nu
mele dumneavoastră, pentru a- 
părarea în fața răului, a tuturor 
valorilor democratice. Vă asigu-

râm 
întru 
pe care l-am depus, ne vom face 
cu demnitate datoria. Cu inima 
descinsa, animați de înalte senti
mente patriotice, în calitate de 
forțe ale statului de drept, mi
litarii 
darmi 
astăzi, 
dind încă o dată că sunt 
de încrederea ce le-ați acordat, se 
află la datorie, pentru ca nimeni 
și nimic să nu tulbure nici som
nul copiilor, nici zâmbetul 'duios 
al mamelor, nici munca omului 
corect, cinstit.

Cadrele militare și 
militarii în termen din 

Subunitatea dc jandarmi, 
Petroșani

că și pe viitoi respectând 
lotul jurământul ostășesc

subunității de 
din P e t r o ș 

în zi de centenar

jan- 
ani, 

dove- 
demni

Regim de 
așteptare

Hronicul unui veac
In fiecare an, în perioada 1 mai 

— 1 septembrie, circa 10 la sută 
clin personalul angajat al FE I’a- 
roșeni este trecut în așa-numitul 
„regim de așteptare". Aceasta for
mă specifică de șomaj tehnic este 
strâns legată de reducerea acti
vității productive în sezonul cald. 
Cei aflați în „regim de așteptare" 
primesc 50 la sută din salariu, 
la care se adaugă sporurile legale.

la lenis)
a dat totul peste cap. Și uite-așa 
a zburat „păsărică". Acum totul 
este clar. Până la anul, aparta
mentele racordate la CT 1 nu prea 
vor fi încălzite. RAGCL Uricani 
va cere fonduri care vor fi, pro
babil, aprobate. Insă, cum nive
lul inflației crește perm incnt, a- 
nul viitor lucrarea va costa mai 
mult de 35 dc milioane. Să fim 
optimiști, totuși. Că. vorba ceci: 
,nu aduce anul cc aduce ceasul".

Paul NICULESCU

Astăzi, 1 septembrie este Ziua 
Jandarmeriei Române. Cu 100 de 
ani în urmă se promulga în Ro
mânia „Legea asupra Jandarme
riei rurale", act '•are punea te
melie acestei arme, pe nedrept 
blamată în ultimii ani. Se puneau 
astfel bazele unei instituții a că
rei menire a fost dinlotdeauna 
apărarea cetățeanului cinstit și a 
valorilor sale cele mai dragi, de 
răufăcători. Dar jandarmeria — 
ca instituție a legii și a apărării 
drepturilor fundamentale ale o- 
mului — are o tradiție mult mai 
bogată. încă din 1822 Regulamen. 
tclc organice stipulau instituția 

„jandarmilor pământului",
dusă de un mare hatman. La 
aprilie 1850 
Alexandru 
ștință un act intitulat
pentru reforma corpului 
darmi", act votat de 
domnesc" — sfatul țării din acea 
vreme. Pentru prima dată se arăta 
in acel act că jandarmeria este 
o putere înarmată, realizată după 
pilda altor țâri și după tradiția 
românilor, având în componența 
ci oameni do înaltă țimilă morala.

con-
3 

voievodul Grigore 
Ghica dădea spre 

„Legiuirea 
de jan- 

„divanul

„Ofițerii și celelalte ranguri — 
se stipula în amintitul act — se 
vor alege dintre oamenii cei mai 
vrednici, deprinși cu puterea ar
melor". Dezvoltarea jandarmeriei 
continuă sub marele voievod A- 
lexandru Ioan Cuza, pentru ca în 
timpul Războiului do independen
ță, jandarmi; să execute impor
tante misiuni de front, concomi
tent cu îndeplinirea ireproșabilă 
a înaltei misiuni de apărare a 
cetățeanului și a obiectivelor de 
importanță națională. Jandarm» 

au dat pe front, cu arma in mână, 
tributul lor de sânge pentru liber
tatea țării. La 1 septembrie noua 
lege adoptată punea bazele jan
darmeriei moderne. Această dată 
cu aproape un secol mai târziu, 
în iulie 1990 a fost consfințită ca 
zi a jandarmeriei. Este ziua când 
cinstim eroii jandarm) căzuți la 
datorie în timpul primului război 
mondial, în perioada de tristă a- 
mintire din anul 1940 când fusese

lloidțiti ALEXANIJRffSCU
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Domnul Alexandru I'laidăr, directorul IE I’aroșeni se întreabă:

„Dată nu i! apâ
Ultimele trei zile a plouat. Cu

te un pic. Apa curge la robinet 
tot a7a — câle-un pic. Apa rece, 
că despre cea caldă...

— RAGCL-tirile au, la noi, da 
lorii do peste 800 milioane lei, 
ln situația în care nu vor plăti 
nici până când se face frig, pu
nem instalațiile în funcțiune, că 
nu suntem criminali. Asta va fi 
la 1 octombrie (sau mai târziu, 
dacă temperatura nu coboară, sub

Iii rouiiiel, di*, unde «pi r.?ihlă?
minus zece ginle, trei zile con
secutiv).

— Cum st.iți cu cărbunele?
— Binișor. Chiar și pe timpul 

grevei minerilor am avut. Cim I 
au Început ceferiștii, ne-am adus 
singuri, dc la preparați!. Pro
blemele mele sunt de natură fi
nanciară. Avem datorii către fir
mele de reparații, construcții și 
montaj, caro însumează 1,8 mi
liarde lei. 1

»»

— Se zvonește că •--.• va scumpi 
iar căldura...

— S-a și scumpit Ultimele pre
țuri se ridicii la 9950 Ici/Gcal, dar 
PENEL păstrează, pentru popu
lație, prețurile vechi: C000 lei/ 
Gcal și 28 lel/kwh.

A consemnat 
Ștefan C IMPOI

(Continuare in pag. a 4-a)
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Fotbal, divizia B h Fotbal, divizia B
MINERUL UR1CANI — UNIREA 
Al EXANDRIA 3-1 (3—1). Cu 
un Topcr in zi de excepție, au
torul celor trei goluri, in acest 
meci. Minerul și-a asigurat rapid 
și detașat victoria, încă d.n prima 
repriză. Oaspeții au echilibrat 
jocul în partea a doua a întâlnirii, 
dar elevii lui M a ia și Marian au 
știut să stăpânească situația, ju
când elabor.it și incluzând toate 
culoarele spre poarta lui Popescu.

In min. 10, Topor a deschis sco
rul pe fondul une; dummărj cva- 
sitotal ’, după care, la numai pa
tru minute, toi el, prezent in 
careu, a șutat fmă speranță in 
poarta lui Croitorii. Rarele con
traatacuri ale oaspeților au avut 
in replică incă un gol al acelu
iași vârf, Topor, care in min. 37 
a catipultat cu capul, din cen
trarea lui Ceacusta, b.donul în 
plasă.

După pauză, Popescu a prins 
șuturile expediate de Bolea, Mi- 
Clos, Gliiță. iar Croitorii a scăpat 
cu f ița curată la raidurile lui 
t'opor, Dulcii, Baltaru.

Marcel Balada (centru), Vercscu 
Gabriel .și Badea Daniel au con
dus bine o partida de mare an
gajament.

Minerul: Popescu — Roșea. Iri- 
muș, Ormcnișan, Ceacusta (căpi
tan, min. 80 Ciurda), Ursan (min. 
HO Matache), Kloresvu, Dulcu, Bal- 
laru, Topor.

Kugby, A 1
CSM .Sibiu 
Marc 26—17.

REZULTATE TEHNICE: Giivița București —
■16—12; Gloria Bucuiești — Universitatea Romin B.ii.i

SERIA I

CLASAMENT
1. Gloria București 0 1 1 0 35—26 5
2. Grivița Bucurestj 2 l 1 0 25—21 5
3. CSM Sibiu 2 1 0 1 66—16 4
4. Universitatea Remin Baia Mare 2 0 0 2 17—80 2

SERIA A 11-A
REZULTATE TEHNICE: Steaua — Minerul l.niieni 36-—6■ ; Rulmcii.
tul Barlad — Știința Petroșani 10—8.

CI. 4SAMFN3
1. Steaua Bumrc.ti 2 2 9 0 59—II 6
2. Rulmentul Bârlad 2 10 1 l;>—31 4
3. Minerul Lupeni 2 10 1 18—43 4
4. Stanța Petroșani 2 0 0 2 15—22 2

ETAPA URMATO ARE, 4 -pe mbric: știința Petroșani —
Steaua; Minerul Lilpeni — Rulmentul Bârlad.

SERIA A I1I-A
REZULTATE TEHNICE: Universitatea Ti mi 0; 11 a — laiul

Constanți UI—6, Dinamo CSM Suceava 36- 0.
CI ASAMENT

1. Universitatea Timișoara 0 2 0 0 35—17 6
2. Dinamo București 2 1 0 J 47—17 4
3. Farul Const tnța 2 1 0 1 36-36 4
4 CSM Suceava 2 0 0 2 8—66 2

Hronicul
(Urmare din pagina f)

ciuntit prin odiuslil dictat de la 
Viena, trupul țarii, in anii celui 
de-al doilea război mondial, re- 
marcându-se mai ales pe frontul 
mțvăzut, acela al luptei împotriva 
imșin.miloi' din interior. In linia 
întâi a frontului sau pe frontul 
din umbră jandarmii români au 
fost totdeauna eroi intre eroi. In 
num le dreptății și cu dragoste 
pentru popor, jandaiimi au stră
juit faldul tiicolor, cu mândrie 
și cinste. După anii comuniști, 
când jandarmeria a fost, pc ne
drept blamata, în anul IfiUs». odaia 
Cu revoluția as .Imn la renaște
rea acestei ai mc de elită. Astăzi 
jandarmeria are structura ei mi
litară tradițională și țhijoș'c ace
leași înalte valori ale legii, apă
ră prin toate mijloacele legale 
drepturile omului, liberl.it< a cetă
țeanului cinstit, integritatea Imnu
rilor de interes public sau parti
cular.

Ne mândrim — și tir bule să o 
•eriern cu acest prilej săi batoresc 
— cu activitatea Subunității de 
jandarmi din Petroșani, sprijin de 
nădejde nl poliției iu asigurarea 
pazei și ordinii In toată Valeu 
Jiului. Nume precum cele nlc 
m..io tklui Voku Jula, căpitan.lor

MINERUL LUPEN1 — CS TÂR- 
GOV1ȘTE 1—2 (1—0). O adevă
rata lovitura de teatru s-a produs 
duminică, in partida Minerul — 
C’S Târgoviște. Gazdele, pornite 
că mari favorite, au supus par
tenerul in prima repriză, unui 
presing sufocant, e drept desfă- 
șuial pe spații închise, înghesuind 
jocul in preajma careului, unde 
cei 11 jucători adver.ți au fost la 
post. Minerul a deschis scorul în 
min. 17, in urma executării linei 
lovituri de pedeapsă, de către 
Brănețiu, caic a transformat pre
cis, deschizând scorul. Au urmat 
.șuturile grele pentru Igescu ex- 
pedi de de Spinu, min. 30, Tudo- 
î ache, min. 38, singur cu portarul, 
Gașpar, min. 11, dar și câteva a- 

tacuri îndrăznețe oprite de G ișpar. 
cel mai bun Jucător al gazdelor.

La reluare, jocul s-a echilibrat, 
oaspeții au beneficiat in min. 75 
de o lovitură liberă de la 40 m, 
pe care Gălmencea a trimis-o di
rect în poartă, cu concursul lui 
Ghițan. Lovitura de teatru s-a 
produs in min. 80, când Bârde.ș 
a înscris în poarta goală, la un 
contraatac purtat de Dumitru. 
Pri lungirile nu au adus nici mă
car egalarea ci... numai nemulțu
mirea publicului.

Minerul: Ghițan — Biirunlia, 
Oaida, Gașpar, Br mețiu, Lum- 
perdean, B. Popescu, Spinu, Pău
na (min. 54 Condoiu), Tudorache, 
Patriciii (min. f>7 Dosan).

unui veac
Toderiță lilip și Dorcl Earcaș, 
plutonierului Nicu Traian, ser
genților Petru Galățan și Ion 
l’app, fruntașilor luiiu liațcgan 
și Florin Gălat.m, sunt cunoscute 
și respectate, atut în subunitate 
cât și in rândul celor va re, la ne
voie, au primit ajutorul omenesc 
al trupelor de jandarmi,

Pentru tot ceea ce fac, pentru 
liniștea noastră, mal ales pentru 
activitatea de combatere a infrac
țiunilor pc timpul nopții, când 
însoțesc în misiune echipajele de 
poliție, fiindti-le de im real folos 
și impunând cu vorba bună do 
iile mai multe ori respectarea 
legii, merit 1 din plin mi le mul
țumim. Și dacă vreun turbulent, 
(avem destui in Valea Jiului, mai 
ales m zilele de plată a salari
ilor), nu înțelege de cuvânt, apli- 
cândii-se cu fermitate legea și 
respectând misiunea deosebit de 
dificilă pe cure o au, jandarmii 
folosesc mijloacele din dotare ast
fel încât liniștea orașelor noastre 
si nu fie amenințată. Pretutin
deni, intervenind cu competență, 
prevenind de multe ori infracțiuni, 
jandarmii din Petroșani Ișl f;v. 
cu mândrie datoria de forțe ale 
sfatului de drept. La această ani
versare, se cuvine dccl să le adre
săm calde felicitări Î11 numele 
cetățenilor și să le urăm succes 
in îndeplinirea misiunii lor.

AIUL ROVINAR1 — AS I’ARO- 
ȘEN1 2—0 (1—0). Totul a fost bine 
până în min. 43, când și-a făcut 
reintrarea in scenă „blândul" Mi- 
huț, autorul unor faulturi și inti
midări asupra a tot ce a fost în 
teren, jucători, arbitri. Oaspeții 
au opus o dânză rezistență unui 
joc tensionat, dur și murdar, in 
care victoria era consemnata cu 
mult înainte de desfășurarea lui.

Primul gol a fost înscris în min. 
43, când centralul a acordat, la 
presiune, 11 m, pe care Mihuț l-a 
transformat, învingându-1 pe O- 
prița, reintrat Intre buturi după 
aproape un an de zile. Constan- 
tincscu a avut in min. 55 egala
rea în picior, dar sprintul său de 
la centrul terenului s-a finalizat 
cu un șut mult peste poartă.

Gazdele au primit cadou al doi
lea 11 m, min. 75 executat de 
același Miluit, dar apărat de con
troversatul Opt ița. Și totuși ele 
au înscris in min. 79 prin Dănă- 
ricu, stabilind rezultatul final.

AS Paroșcni; Oprita — Doden- 
ciu, Toth, Năcreală, Hanciuc, Is- 
pir, Zvanciuc, Miclăuș, Matula, 
lordache, Con danti aescu (min. 
76 Crețu).

Fotbal, divizia C
REZULTATE TEHNICE: Minerul Vulcan — Metalul Criscior 

1 —J; Aurul Brad — Minerul Certej 3—2; Jiul Petrila — CER Si- 
mci'a 3—1; Minerul Ghclari — Mureșul Deva 0—0; Minerul Ani- 
noasa — Cerna CTistur 10—0; Victoria Călan — Ilaber liațeg 2—2; 
Minerul Teliuc — Minerul Bărbăteni 0—11 Constructorul Hune
doara — Metaloplastica Orăștie 1—1.

CLASAMENT
J. Minerul Bărbăteni 2 2 0 0 3— 1 4
2. Mureșul Deva 2 1 1 0 7— 1 3
3. Haber Hațeg 2 1 1 0 5— 2 3
4. Minerul Ghclari 2 1 1 0 4— 1 3
5. Aurul Brad 2 1 1 0 4— 3 3
6. Minerul Aninoasa 2 1 0 1 10— 3 2
7. Minerul Certej 2 1 0 1 4— 3 2
8. Metaloplastica Orușlic 2 0 2 0 2— 2 2
9. Metalul Criscior 2 0 2 0 2— 2 2

10. CER Simeria 2 1 0 1 3— 4 2
II. Jiul Petrila 2 1 0 1 4- 8 2
12. Victoria Căian 2 0 1 4 3— 4 1
13. Minerul Vulcan 2 0 1 1 2— 3 1
14. Minorul Teliuc 2 0 1 1 1— 2 I
15. Constructomil Hunedoara 2 0 1 1 1— 3 1
16. Cerna Gristur 2 0 0 2 1— 14 0

ETAP/t URMĂTOARE, 5 septembrie: CER Simeria — Mine
rul Ghclari; Minerul Vulcan — Jiul Petrila; Metaloplastica Orăș- 
lie — Aurul Brad; Minerul Bărbăteni -7- Constructorul Hunedoara; 
Haber Hațeg — Minerul Teliuc; Cerna Gristur — Victoria Călan; 
Mureșul Deva — Minerul Aninoasa; Metalul Criscior — Minerul 
Certej.

HORO
FECIOARA - COCOȘUL

Astăzi vi se simte lipsa, în 
locul in care m se hotărăște soar. 
ta. Dispoziția sufletească — exce
lentă.

BALANȚA — CÂINELE
in relațiile cu semenii, puteți 

miza pe farmecul personal și pe 
intuiție.

SCORPION — MISTREȚ
r

Regula de bază a Jocului este 
discreția. Partenerii rlv, o Încalcă, 
iar dv. suportați consecințele,

SAG1ÎA1OR — ȘOBOLAN
Un anturaj cu preponderența 

feminină va declară ^învingător 
la... puncte. Urmează probele 
practice.

CAPRICORN - BOU
Verva dv. caracteristică! Înregis

trează un vârf de formă. Este 
exact ceea ce lipsește cercului ln 
care vâ mișcațl.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Astăzi, vă aflați În primele rân

duri ale luptei pentru proiecția 
consumatorului.

PARĂNGUL LONEA — ME
TALURGISTUL CUG1R 1—0 
(1—0). Victorie de prestigiu a ele
vilor lui Cătuți și Sălăgean, care 
n-au acceptat nici în ruptul capu. 

lui altă variantă decât câștigarea 
celor două puncte puse in joc. Cu 

un Cristca în zi bună, cu Bote
zata ?i Ocolișan mereu pe fază, 
cu Stana și Codescu la post, Pa

rângul și-a dominat net adversarul. 
Raportul șuturilor la poartă 11—4, 
al cornerelor 12—2, al ocaziilor 
— net în favoarea gazdelor, oglin
desc diferența din teren dintre 
cele două echipe. Cele două bare 
ale lui Cristca, ocaziile lui Mo
vilă, Crețu, Stana, au deschis dru
mul spre gol, în min. 33, când a- 
părarea oaspeților a cedat pentru 
prima dată. Atunci, Botezatu a- 
juns in linia de atac a marcat 
spectaculos, înscriindu-se din pă
cate singurul gol al partidei.

Metalurgistul, cu Mărgincanu 
mereu ofensiv, n-a putut să pună 
în pericol balanța victoriei, pă
răsind terenul învinsă, fără drept 
de apel.

A arbitrat bine Ovidiu Bâlțatu, 
ajutat de Nicolae Suciu și Con
stantin I’etca (Sibiu).

Parângul: Buzoianu — Munloiti, 
Codescu, Botezata, Seimcan, Stana 
(min. 75 Urs), Cristea, Movilă, 
Ocolișan, Crețu (Nichimiș, min. 
81). Lazar.

SCOP
PEȘTI - IEPURE

Gomple.xitatea situațiilor în ca. 
re sunteți nevoit(ă) să intt'rvcniți 
vă poate extenua, dacă nu vă a- 
sigurați momente de „variație".

BERBEC — DRAGON
Amintiți-vă de o promisiune pe 

care ați făcut-o in grabă, la tele
fon, și ațj uitut-o un minut mai 
târziul

IAUR — ȘARPE
Gel care v-a promis un partener 

din Franța așteaptă un stimulent. 
Poate fi orice, dar nu material!

GEMENI — CAL
Sunteți solicilat(ft) să vâ arătațl 

valoarea in împrejurări destul de 
tulburi. Aveți un cap ’impcde 
care va salvează.

RAC — OAIE
D, și aveți dreptate în ceea ce 

v-ați propus, ar fi indicat să evi
tați im conflict deschis cu „min
țile odihnite",

LEU — MAiMUI A
Diletantismul se răzbună tot

deauna pc cei car -1 practică. Un 
examen atent de conștiință se 
impune, dacă sunteți în impas.

PROGRAM 
SATELIT

RTL

7,00 Magazin matinal.
19.00 Șeful
11.00 Frumos și bogat
11.30 Prețul e fierbite
12,00 Riscant
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul amiezii.
13.20 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Cheamă California
16,00 Crima e pasiunea ei
17,00 Hans Meiser
18,00 Cine e șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță,
19,00 Elf 99
19,45 Știri
20.10 Exploziv-magazip
20.40 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 B I., Slryker
23.15 Steaua TV
0.15 976 — Diavolul...
2,05 Reluări.

PRO 7

5,25 Seriali și da
10.10 Celibatara pătimașă.
11.40 Seriale
12.40 Un Colt pentru toate cazu

rile ,
13.40 Ultima comandă
15.55 Partenerele
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jcannie
17.55 Trick 7 — da
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomotoasă
20.25 Roseanns
21,00 Știri
21.15 Moartea vine când mănânci
23.10 Jake și McCabe
0,10 El Cisco
2,05 T.J. Ilooker
3,10 Misiune fatală
4,40 Eu spinul

EUROSPORT

îl,30 Aerobic
10,00 Ciclism CM
12,00 Badminton
13,00 Fotbal. Cele mai frumoa 

goluri ale săptămânii.
14,00 Sporturi cq vele
15,00 Tcnis-magazin
17,00 Eurofun: divertisment
17.30 Surfing. CM, etapa a 5-a.
18,00 Triatlon
19,00 Caiac-canoe CM ,
20,00 Automobilism.
20,30'Știri sportive 1
21,00 Magazinul motociciiștilor
22,00 Automobilism F 300
23,00 Automobilism MP ăl Belgiei
0,00 Box. Meciuri internaționale
1,00 Box thailandez
2,00 Știri sportive 2.

PROGRAMUL 
TV.

MIERCURI, 1 SEKTEMBRIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR. Cluj-Napoca.
12,00 Președinții progresului.
13,00 Ecran de vacanțâ.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
11.15 Ora de muzică.
15,00 Documentar TV.
15.15 Cursuri de limbi străine.
15.45 O samă de cu viole.
16,00 Actualități.
16,05 Oameni de lângă noi,
16.35 Panoramic muzical,
16,55 Cabinet juridic.
17,25 Dragostea și legile ei.
18,20 ln obiectiv: Aristide Bu- 

liolu.
18,50 Festival-concurs.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Tclccinematcca. „39 de trep

te". (Anglia, 1935)
22.30 Concursul și festivalul in

ternațional „Cerbtd de •vur*
— Brașov, Românie, IM3, 

23,00 Simpozion.
0,30 Actualități.

elabor.it
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Aliată in concediu pe litoral doamna Cosma a fostMinai BARBU,

In paza a patru bodyguarziȘtefan CIMPOI,

râul N1CULESCU

Sorin OPREA

Tibcriu \ INȚAN
primă scrisoare 
aceste pagini o

Tableta de miercuri

L-am remaniat și p’ăsta!
Răsună Valea, in rezonanță cu țara, de ecourile proaspetei 

„remanieri" guv- rnamcntale. Acesta să fie rezultatul lungii veri 
de negocieri, purtate între partidul la putere, președinție și opozi
ție? Să mai crezi in declarați], zvonuri și alte informații. Dar, să 
speculăm ce avem. Ain aflat, așadar, că miniștrii nu au fost înlo- 
cuiți pentru incompetență, ci pentru lipsă de eficiență (71). Cu 
toate acestea, noul ministru al comerțului ne anunță — după de
punerea jurământului — că ministerul merge bine. Gomerțul ex
terior, mai ales, se înalță, văzând cu ochii, pe no; culmi de pro
gres. Stăm mai prost cu comerțul intern, dar, să nu ne facem griji, 
că se va rezolva. La Cultură, afirmă dl. Petre Sălcudeanu — o 
personalitate cu vechime în domeniu, ca și domnii Everac, Albu- 
lescu și alte persoane cu funcții — ne aflăm între valoare și fi
nanțare. Urmează ca fiecare >â facă pași, una în întâmpinarea 
celeilalte și totul va fi OK! J-a Ministerul sportului și tineretului 
(sau invers) lucrurile merg și mai bine. Din ’90 încoace sportivii 
au avut cele mai frumoase realizări. La fel și elevii, la Olimpia
dele Internaționale. Și cresc de la an la an. Cu toate acestea, au 
fost schimbați atât ministrul cât și șeful de departament. Domnul 
„Robocop" Alexandru Mironov uu este numai un as al ficțiunii 
ci șl un bun alergător. Intre Președinție — unde a fost consilier 
— Telesiziune — unde a fost realizator de programe — și, iată, 
Guvern. Singurul aflat departe de sferele înalte ale science-fictio- 
nului, adică mai cu picioarele pe pământul gliei strămoșești, pare 
a fi noul secretar de stat, dl. M. Coșea. Acestea au fost singurele 
ministere care au mers mai prost — putem deduce — In rest totul 
este perfect. Cu mișcările astea am dat lovitura. Nu spun re
maniere, că suna, vorba aceea, ca-n titlul paginii.

N. Y. CULESCU

Ce-i mai trece omului
prin cap

Qjmenilor le pot trece prin cap, 
o mulțime de lucruri. Migrene, 
coșmaruri, halucinații. Uneori, 
foarte rar din păcate, chiar și 
idei.

O întâmplare, pe care o inclu
dem în cea dc-a doua categorie, 
s-a petrecut cu câteva zile în 
urma, în fața magazinului de pâi
ne, de la fosta agenție Ulii. Un 
cetățean, trecut de a doua tine
rețe, s-a așezat la ti adiționala 
noastră coadă, pentru a-și cum
pără pâinea cea de toate zilele. 
Brusc, s-a trezit cu o lovitură in 
cap, produsă de un obiect ce 
cadca de la etaj. „Meteoritul" nu 
era altceva d cât o sticlă de Ju
mătate, goală. Răpus de duicre, 
omul s-a așezat pe o bancă, să-și 
revină. Norocul a fost că, în a- 
propiere, se află O ni ruj de re
coltare a sângelui. Cineva din 
personalul centrului, l-a condus 
pe accidentat intr-un cabinet pen
tru a-i olerj primul ajutor.

Reacția celor rămași la coadă 
a fost una de masă. Dar nu cea 
firească. Nimeni n-a schițat nici 
un gest de revoltă și nici nu a 
încercat nimeni să-l identifice pe 
iresponsabilul de Ia geain care 
aruncase sticla. S-ay lipit toți de 
vitrina magazinului, la adăpostul 
streșinii, ferinduse de un posibil 
nou atac.

Stau acum și mă Întreb, dacă 
In capul victime^ era o mare du
rere, iar al celui de la etaj era 
gol, la fel ca sticla pe care a 
aruncat-o, oare ce era In capul 
celor râmași la eoada? Neflind 

„loviți In cap", se bucurau eă 
scăpaseră. Cel puțin de data 
asta .. (Radu DESCAPAȚANATU)

Hm

ATLETISM
Pescarul de culoare locala Ilie Gârlibâț, martor ocular al „Mi

nunii dc la Dobrești", este autorul unei noi performa ițe. El a 
alergat, prin ploaie, timp dc 13 minute și 39 de secunc în jurul 
unei mașini străine, care staționa pașnic în parcarea Cu pia ’i, timp 
in care nimeni nu l-a băgat in scamă. Din declarația 
reușit să i-o smulgem, după ce și-a stors cămașa, am 
făcut acest lucru In semn dc protest pentru faptul că 
mașinii, în loc sâ-i dea banii pe „bețe", i-a dat niște 
nare, dc Ic mai simte și acum!

A doliu zi, făptașul a fost găsit mori... de beat.

pe care am 
reținut că a 
proprietarul 
bețe la spl-

Aruncarea greutății
I’e platoul nu de mult betonat din curtea Căminului de cop*i 

distrofici din Aeroport se practică, intermitent, diverse sporturi: 
fotbal la perete sau cu mâna, tenis, volei dc ocazie, alergări etc. 
Geamurile clidirn sunt special amenajate pentru .1 nu îngrădi 
libertatea și j oița de mișcare a băștinașilor. I’urin.i gratiilor sa
tisface chiar șt anume criterii estetice.

Proiectantul a 
popular în zonă și 
iiicft după amiază, 
ordinar, s-n retras 
sunat valea.

Conform primelor c iniări, s-ar părea ca făptașul eslc 0 per
soană de sex feminin, care, având unele greutăți, a aruncat una 
din ele, de forma neregiuală Și consistență duiă. Cioburile n-au 
fost numărate. Cercetările continuă, ca dc obicei...

Rubrică realizată <lc 
IONEL — copil <!e mingi 
(fără sprijinul Toliției)

scăpat însă din vedere un sport deosebit de 
anume, aruncarea greutății. Consecința? Duml. 

după ce poliția, chemată să aplaneze un conflict 
strategic, geamul de la etaj a „sunat" de a tă-

Deși sună ea dracii’, asta-i pagina

întrucât, recent, am primit 0 
de când am onoarea sâ scriu in 
minimă decență mă obligă a răspunde chiar da
că misiva este anonimă. D-ra (sau d-na) R.M.R. 
mă întreabă de ce, odată, il criticăm pe dl. Cos
ma iar, altădată, îi luăm apărarea. Când am 
fost convinși că acțiunile d-lui Gosma contravin 
ordinii de drept nu ne am sfiit a ne spune, răspi
cat, părerea. Gând a fost acuzat, nefondat, că 
face parte dintr-o societate particulară, am veri
ficat și am comunicat cititorilor adevărul. Deși 
este liderul minerilor, dl. Gosma nu este la fel 
de liniar ca un erou proletcultist. Eroul pozitiv 
era liniar și alb ca o rochie de mireasă iar duș
manii de clasă erau văzuți ca niște cutii ale Pan. 
doiei. Știați, de exemplu, că în tinerețe dl. Cosma 
a fost disc-jockey? Shakespeare zice să te ferești 
de oamenii cărora nu le place muzica. Dl. Cos
ma, dacă a trăit de pe urma muzicii, înseamnă
W/Z/ZZ//ZZ/ZZ/////Z////Z////////////Z//////ZZ/Z//ZZ/////Z///Z//Z///ZWZ//ZZ/////////ZZ/Z/ZZZZZJW/Z/Z/Z/

că i-a și plăcut. Când se îmbracă in salopetă 
pentru a vorbi la microfon nu cred că este 
el-insuși. El interpretează rolul liderului adeo- 
vându-și recuzita pentru a obține efectul scontat 
lini cereți în finalul scrisorii, stimată HMR, să 
vă confirm faptul că dl. Cosma are trei dornic*- 
Iii (dintre care unul în București) cât și faptul 
că nevasta sa a fost însoțită la mare de patnj 
băieți care să o păzească (De cine să o păzeas
că. De razele soarelui?!) „Nu știu dacă s-a dan 
cu bilet prin sindicat. Știu numai că a închiriat 
o vilă pe litoral șl, precis, a văzut filmul Body- 
guard". Stimată domnișoară sau iubită doamnă, 
nu pot să vă satisfac, pentru moment, curiozita
tea. Pentru că nu pot să scriu ceea ce nu aut 
verificat. Prin urmare ii invit pe cei care pol 
să mă ajute, s-o facă. înțelepciunea unora o® 
pune în gar lă. Ceea ce numim păcat la alții, lă 

noi, se numește experiment. (VĂDUVĂ LUI MĂOJ
lirnitinmiiiiMlf»

La Uricani, 1Duminică) la Lupeni a fost 
inaugurat absolut noul

dimineața, în ciuda unei vremi potrivnice 
bisericij baptiste din întreaga Vale a Jiului 

numai au descins ca intr-un adevărat pelerinaj la Lupeni, 
avut loc intr-un cadru festiv, inaugurarea Bisericii Creștine Bap
tiste „Sfânta Treime" și a Casei de copii „Children's Horise** de pe 
lângă aceasta.

Au fost prezenți membrii mar cânți ai bisericii baptiste din 
România, Anglia și America, numeroși reprezentanți ai presei Io- 
cale și centrale precum și oficialități ale orașului Lupeni, în frunte 
cu dl. primar Gheorghe Abâlași. Aceasta este deja a doua biserică 
ce se inaugurează în Lupeni în decurs de o lună de zile. Dur asu
pra acestui eveniment vom mai reveni.

Duminică 
credincioși ai

mii de 
și nu 
unde a

BISERICI S< U

FAULT
Cotidi.mul „Evenimentul zilei" 

informează că dl. Miron Gozina 
și-a construit ilegal un garaj. Es
te vorba despre garajul ridicat 
lângă Sala Sporturilor din cen
trul l’etro.șaniului — se spune — 
fură aprobarea serviciului specia
lizat și Primăriei. In acest garaj 
sălășuie.ște autoturismul domnului 
Cozma, un „modest" Audi cu nr. 
1 UD 923.

Blocurile 
se vând 

la kilogram
I

Mai mulți întreprinzători, in
teresați să investească în UrrCan^ 
ca rampă de lansare pentru tui1 
rismul de sezon în Retezat, ne-4U 
sesizat că au vrut să cumpere a- 
partamente intr-un bloc degrada* 
pentru a le pune la punct |i au 
fost refuzați. Mai precis, U s-> 
pus în vedere că nu pot cumpă
ra decât pentru a demola. Ciț 
alte cuvinte, blocul respectiv 39 
vinde pe bucăți, la perete sauț 
mă rog, la kilogram. Încă o do
vadă (inutilă) de originalitate 
dacă vreți, un exemplu despre 
cum să-ți tai singur creanga dă 
sub picioare. In actuala criză ge
neralizată de locuințe o asemene^ 
optică parc cel puțin absurdă. DA 
că mai adăugăm la aceasta ț> fap
tul că „vânzătorul" n-a făcut nk*l 
măcar recepția blocului respectiv, 
avem imaginea clară și comple
tă a paradoxului in stare pnră. 
Sau mai mult decât atâtl

? 
Iun D. BETON

I
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Delincventa juvenila reprezintă acum un fenomen complex, ce 
se manifesta și pe teritoriul țării noastre. Revista „Poliția Româ
na" expunea un caz extraordinar, dc domeniul fantasticului. DU. 
rândurile inserate acolo, voi relata pe scurt firul evenimentelor 
Prolagoni.șlii lor au tloar 13 ani. i

Mamaia, iulie 1993. La hotelul „Aurora" al acestei stațiuni se 
află cazați doj puști, neînsoțiți de vreun adult. Sosiți din București, 
Maiius șl Adrian sunt prada fascinantelor produse expuse pnri vi
trine, cheltuind zilnic zeci dc mii dc lei. Ușurința cu care cheltlt 
iau banii, lipsa unor documente sunt lucruri dubioase. Șl totuț, 
nu paj a fl din categoria copiilor străzii. Poliția constănțeană por- 
nește însă pe urmele lor, Trebuia făcută lumină in această poveste 
a micilor milionari. I

Plutonierul Gheorghe Man și sergentul major Costel Hosmân 
dau nas în nas cu eroii noștri. Vrând să le pună câteva întrebări, 
polițiștii sunt împiedicați de către șeful hotelului șl câțiva oameni 
dc-ai acestuia. Sosesc Insă ajutoare și se ajunge în camera copii'or 
unde, sub pat, se va găsj suma dc 500 000 lei. Supușj cercetâriJoi*. 
cei doi vor recunoaște că visând un sejur pe litoral au urmărit țl 
Jefuit In plină zl o poștărlță. Au intrat astfel în posesia a 3 6110 000 
dc Ici. La „Aurora" se dăduseră drept fii dc patroni, ce-și petro 
cu nonșalanță vacanța la mare.

Remarcabil acest caz în care copiii sunt eroii unor regretabile 
scene. Faptul în sine reprezintă un semnal dc alarmă penii** 
dar în primul rund petru părinți. Căci cele întâmplate s® «b»*®- 
rcază, chiar dacă în mică parte, și părinților. (F.B.)

I
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„Daca nu & ană la robinet, 
de unde ca.du ?

(Urmau din P g 1)

— Pentru ce vă judecați cu 
RACUL Petroșani ?

— Dumnealor au niște facturi 
restante de anul trecut, pe care 
nu le iau in considerare.

— De ce ?
— Este vorba despic pierderi

le de agent termic. Media anuală 
a pierderilor este de 15 la suta 
din ceea ce pleacă de aici. Pier
derile sunt de două feluri: 1 — 
prin radiație; 2 — pierderi e- 
fective de agent termic, adică apa 
care iese din circuitul închis (se 
mai sparge pe ici pe colo, se 
sustrage etc.). Avem divergențe cu 
RAGCL, pentru că și aceste pier
deri se împart cu ei. Dacă îți 
montează aparatură omologată de 
măsură la centrale, nu mai am 
nici o obiecție.

De la tradiția biblică privind 
fatalitatea numărului 13 — lisus 
cu apostolii, cel de-al 13-lea fi
ind luda se menține și astăzi ere. 
dința că cifra poartă ghinion. 
Aproape 90 la sută din blocurile 
zgârie nori din marile hoteluri 
din SUA nu au etajul 13, de la 
12 se sare direct la 14, în spitalele 
americane de regulă nu se nu
merotează un salon cu 13, iar 
companiile aeriene evită să dea 
numărul 13 lu zborurile lor.

Revenind la altă povestire bi-

Mica publicitate
ANIVERSARI

ACUM, mămica noastră, la cei 
48 de ani, Ramona și lonuț îți 
urează sănătate și „La mulți 
ani!’" (0125381)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
domnului Petruță Ababci, finii îi 
urează sănătate, „La mulți ani!“ 
Cu respect Doina și Jan. (0125393)

VANZAR1

VÂND cal 2 ani jumate. In
formații, Lonea, str. Dobrești 
nr. 29.

VÂND vidco rccordcr Akai ți 
video player Funai. Petroșani. 
Independenței 33/32. (125376)

VÂND televizor color Funai, 
video player și combină muzica
lă. Petroșani, Unirii, bloc 9, sc. 2, 
ap. 4. (0125377)

AMERICAN Soda Fontain 
vinde superconcentrate pentru 
băuturi răcoritoare import 
SUA, pompe pentru orice tip 
dozatoare, preț 129 000 și în
dulcitor, preț 10700/kg. Tele
fon 091/121620, Craiova. 
(0125379)

VAND/SCHIMB apartament 
Petroșani, Hermes, cu Craiova. 
0941/205a7. (0125308)

VÂND frigider Arctic — 210
litri. telefon 545273. (0125378)

VÂND garsonieră Petroșani, A- 
leea Trandafirilor (zona piață) te
lefon 542961. (0125380)

VÂND apartament 1 camere 
Vulcan (zona Dincă), str, Ec itcri- 
na Teodoroiu I, bloc 69, :,c. 2, ap. 
17. (0125383)

VÂND Dacia 1310, an fabrica
ție 1990, preț negociabil. Telefon 
51)606. (0125385)

VÂND Opel, preț 700 000, ac
cept plata In rate. Tel-fon 55032-1. 
(0125388)

— FE l’.noșem are surse pro
prii de apă?

— Sursele noastre sunt pârâul 
Baleia și Jiul de Vest, dar sun
tem și noi afectați de orice în
ceput de secetă. Acum suntem pe 
linia de plutire. Am demarat o 
investiție — barajul de pe Ba
leia — care va asigura nevoile 
noastre integral, cu posibilitatea 
ca surplusul să fie folosit în re
țeaua de apă potabilă.

Apa potabila este, la noi, o 
mare problemă. Eu stau la etajul 
doi .și apa, atunc; când vine, abia 
urcă până la mine. îmi pun în
trebarea: dacă nu e apă la ro
binet, de unde apă caldă? Cine-o 
să rezolve problema apei în Va
lea Jiului, merită-să fie prim mi
nistru!

— Sunteți pregătiți să porniți 
instalațiile, în eventualitatea u- 
nui ordin de a da apă caldă?

VINERI 13 RĂMÂNE ZI CU 
GHINION

blică, se crede că mărul Evei a 
fost mâncat de Adam într-o vi
neri și majoritatea cred că a fost 
o vineri care a căzut pe data de 
13.

Crucificarea lui lisus a avut loc 
intr-o vineri iar în religia druizi
lor din Franța de dinainte de 
creștinare noaptea de vineri era 
noaptea în care se adunau vră
jitoarele.

VÂND ARO 243, stare perfectă. 
Lupeni, str. Tineretului, bl. L 3/36, 
între orele 16—20. (0125390)

VÂND motor cota 0 și piese 
schimb, componente caroserie și 
roți Skoda 1000 M.B., Vulcan, 
strada Platoului, bl. 35 A, sc. III, 
ap. 35. (0125392)

VÂND Camion Roman, 8 t, 
prelată, telefon 545461, orele 
9—20. (0125391)

VÂND televizoare color și vi
deo recorder. Petroșani, Doinei, 
5 (vizavi 1UMP). (0125369)

OFERTE SERVICIU

CAUT femeie pentru curățenie 
săptămânal. Exclus moldovean
că, Telefon 511547, după ora 16. 
(0125389)

PUBLICITATE
Regia Autonomă de Gospodărie 

Comunală și Locativă 
Petroșani — Aninoasa

conform Hotărârii Guvernului nr 206 din 7 mai 1993 
notifică intenția de majorare a prețurilor și taxelor comu
nale la următoarele activități :

— Apă potabilă, canal, colectat gunoi menajer, chirii 
locuințe din fondul de stat și încălzire centrală-

— Majorarea se va face cu data de I oct. 1993.

— Desigur, Echipamentele (boi
lere, armături, pompe) au fost 
în Întregime revizuite si pregă
tite pentru sezonul rece. Am fă
cut și o circulație de probă, fă
ră încălzire.

— In toamnă, porniți cu toate 
grupurile?

— Nu. Grupul 4 este oprit pen
tru retehnologizare, având ca ter
men de intrare în exploatare 
toamna anului 1994. Va fi un ma
re pas înainte, pentru că, astfel, 
se va dubla capacitatea și se va 
suplimenta cu 100 MW puterea e- 
lcctrică instalată.

Așadar, ca o concluzie, dacă 
nu ne umplem de păduchi sau 
de râie până la toamnă, dacă dă 
Dumnezeu ploaie și dacă nu mu
rim (de frig sau de inaniție) în 
iarna care vine, în iarna anului 
1994/1995 o să fie și mai bine...

Cunoscuta companie „Lloyds“ 
refuză să asigure nave care au 
fost lansate sau care pleacă la 
drum într-o zi de vineri 13. Chiar 
și astăzi, marina militară ameri
cană nu lansează la apă nave în 
zi de vineri 13.

In 1970, Apollo-13 a fost lansa
tă la ora 13 și 13 minute după 
timpul zonei Pacificului. La do
uă treimi din drumul spre lună 
s-a produs o explozie la bord ca
re i-a silit pe astronauți să între
rupă misiunea.

S.C. S.K.I. Jion-Kai Corn. S.R.L. 
angajează tineri distribuitori 
(casete-video), cu domiciliul sta
bil in orașele Lupeni, Vulcan, 
Petroșani, Lonca și Petrila. In
formații: telefon 570545 zilnic, 
între orele 17 —18. (0125394)

PIERDERI
PIERDUT borsetă cu acte și 

ștampilă societate. Găsitorului re
compensă. Adresați serviciului 
„Publicitate" „Zori noi“. (0125382)

PIERDUT legitimație membru 
și legitimație călătorie clasa I, pe 
numele Căldărar Vaier, elibera
te de Asociația Veteranilor de 
război Deva. Le declar nule. 
(0125384)

PIERDUT legitimații bibliotecă 
și periodice nr. 9141, eliberate de 
UT Petroșani, Le declar nule. 
(0125335)

PUBLICIÎAlt
Socieiaiea Comentată „Zori Noi”' 

i Sm Petroșani
j ORGANIZEAZĂ

Concurs, pentru ocuparea unor posturi de redactori- 
Condiții ; studii superioare sau medii.
Concursul va avea loc in data de 20 septembrie 1993, 

ora 9, la sediul societății, din Petroșani, str. Nicolae Băl- 
cescu, nr- 2.

Relații și înscrieri la sediul societății, telefon 541662, 
până în data de 17 septembrie 1993.

Regia Autonomă
de Gospodărie Comunală 

ș» Locatuva liricani
scoate la licitație prin închiriere următoarele spații: 

—— spațiul din blocul 29, B dul Muncii (fostă magazie 
de cereale), profil prestări-servicii;

spațiul din blocul 5, str. Revoluției (fostă magazie 
cereale), profil prestări-servicii și consignație-

Licitația va porni de la 1000 lei/m.p. și va avea loc 
în data de 16 septembrie 1993, la sediul RAGCL Uricani, 
în str. Sterminos nr- 22 și se va depune o taxă de licitație 
până la această dată, 15 000 lei + 500 lei documentația-

Totodată vinde prin licitație la data de 30 septembrie, 
următoarele mijloace fixe:

— cazane, 3 buc. a 10 000 1, preț de pornire 356 683 lei;
— apartamente neocupate și deteriorate din bl. 36, 

str. Progresului, cu trei și patru camere, preț dc pornire: 
965 120 lei și 1 201 710 lei.

Taxa de participare la licitație este de 25 000 lei + 
10% din valoarea mijlocului fix licitat + 1 500 lei docu
mentația.

Licitația va avea Ioc în data de 30 septembrie 1993, 
ora 8,00 la sediul RAGCL Uricani str. Sterminos nr. 22.

înscrierile sc vor primi până în data ținerii licitației.
☆

ANUNȚA
intenția de MAJORARE A PREȚURILOR ȘI TAXELOR 
COMUNALE specifice activității, respectiv chiriile pentru 
apartamente construite din fondul locativ dc stat, a a- 
gentului termic pentru încălzire centrală și apă caldă 
menajeră, colectat și transportat gunoi menajer-

Majorarea sc va face de Ia 1 octombrie 1993, în con
formitate cu II.G- 266/1993.

F. R. E. Deva
ORGANIZEAZĂ

în data dc 2 septembrie 1993 la sediul său din Deva, str. 
Georgc Enescu nr. 37,

CONCURS 
pentru ocuparea unui post dc inginer — specialitatea elec- 
trocnergctică pentru SuEE Petroșani

Condiții:
— absolvent învățământ superior — specialitatea e- 

lectrocnergctică promoția 1993;
—• sex masculin
— domiciliul in Valea Jiului, 
încadrarea :
— conform CCM/1993.
Relații: la serviciul PI’S, telefon 15750 int. 121, 131, 

132.
Cererile însoțite dc curriculum vitae și actele de stu

dii doveditoare (diplomă și foaie matricolă) se vor prezen- 1 
ta până la data de 1 septembrie 1993, la serviciul PPS. I

Cotidianul do opinii fl informații „ZORI NOI“ «para sub egida 
SOCI ETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI* BA
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