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Stânga câștigă în Polonia
cuvântul grecesc democrație fiind tot actual In 
semnificația de putere a poporului.

Instabilitatea guvernelor și disputele politice 
dla Seim au contribuit la comportamentul elec
toral al polonezilor. Sc fac prognoze exagerate 
și temătoare. Președintele Walesa este mal 
realist, optimist și deschis, peste câteva zile 
urmând sâ numească un nou prim ministru. De 
stânga, fost comunist, evident. Și nu este exclusă 
o bună și pozitivă guvernare pentru polonezi și 
pentru relansarea economică.

în Europa se petreo destule evenimente electo
rale care de care mai contradictorii. în centrul 
și estul Europei este o ascensiune a stângii iar 
în vestul european câștigă dreapta. Așa cum 

• s-a petrecut recent in Anglia. Atitudinea și com
portamentul electoralului la urne nu încape In 
tipare, în formule prestabilite, deoarece fiecare 
țară iși are propriile preocupări economice ’ și 
sociale.

Un fapt este neîndoielnic: e nevoie de încre
dere. adică speranța să învingă suspiciunea. De 
aceea exista în lume practica remanierilor gu
vernamentale. a schimbării guvernelor chiar a 
alegerilor anticipate. Sunt suficiente probe în 
această privință, din Japonia până în Statele 
Unite și din nordul european până în sud.

Atâta vreme cât alegerile se acceptă a fl fost 
corecte, nimeni nu se mal gândește, deși rezul
tatele nu sunt plăcute unul partid sau altuia, 
să le conteste în cele mai felurite forme. Deoa
rece o primă șî esențială regulă a democrației 
și civilizației este să le accepte în semn de res
pect pentru electorat.

în rest, lupta politică este Jn parlamente.

Deșt re uitatele definitive ale alegerilor care 
au fost duminică în Polonia vor ti eunoscute 
peste trei zile, partidele din Uniunea Stângii 
Democratice sunt victorioase. Se consideră, au 
sără mirare, că polonezii au votat pentru foștii 
pomuniștî, formulându-se chiar șl pripito con
cluzii privitoare la mersul reformei economice 
fl sociale. ■ -<ă

Șl aceste temeri par a fi și ale președintelui 
Eech Walesa care s-a întâlnit iert, la Gdansk, eu 
președintele șl cancelarul Germaniei, și cu pro- 
gdintele Franței, tatonând poziția lor asupra 

ptului politic. Nici germanii, nici francezii nu 
au avut alte opinii decât cele democratice. Alt
fel spus, respectă opțiunile polonezilor și că 
evoluția lor politică ny poate fi decut pe calea 
democrației.

(Toate discuțiile nu dovedesc altceva decât că 
avem pica multe prejudecăți in politică și a- 
cestea provin dintr-o experiență devenita deja 
Istorie. Dar cine s-a fript cu supă, suflă și in 
Iaurt De aceea este multă suspiciune, în toate 
țările din centrul șl estul Europei, cu privire la 
restaurația comunistă. Așa a fost în Bulgaria, cu 
oontestări publice chiar, în Rusia, la noi. în 
Polonia „Solidarității". care l-a propulsat pe 
Walesa, și a Papei, revin In forță comuniștii.

M ii interesant este sâ observăm de ce șl din 
ce motive s-a votat cu partidele de stânga, asi
milate ca elemente de frână in mecanismul re
construcției democratice a țârii. După ani și ani 
’de inflație și recesiune economică, de șomaj, 
polonezii, cei care vindeau, nu de plăcere, de 
toate atât la noi cât șl pe piețele germane, se 
Simt săraci. Și fără speranțe.

G-i care au programe politice pentru ei. dân- 
du-le oeva încredere, sunt partidele de stânga,
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Rapsodii de toamnă
» Va fi

nou
numit un 
prefect ?
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„Divide et impera
[sau țăndări de partide]

>»

Mă. mult decât in oricare alt domeniu, dictonul lulin „DIVI
DE El IMPERA* (dezbina și conduce) este valabil in politică. 
Unirea dâ putere, deci, pentru a învinge, trebuie neapărat să i 
dezbini și, dacă se poate, chiar să învrăjbești. /

Ds aproape patru uni, și in țara noastră „binefacerile" dictonu-' 
iui se fac simțite. S-au făcut și s-au desfăcut partide și formațiuni ț 
politice, s-au făcut și s-au destăcut coaliții, s-au adunat și s-au 
tăcut „zob* convenții. FSN-ul s-a „disipat," în PDSR șl PD (FSN), 
PNE-ul s-a făcut țăndări in PNL-AT, apoi PL '93 ; Social 
democrații s-au spart în Titci Pelrești și „tradiționali* (dc-ai iul 
C'ornescu-Ring-Cuptor de minciunele); Despre rom. sau țigani, 
oum vreți să le ziceți, ce s-o mai lungim ! Ăștia au partide, ligi, 
regi, împărați, viori, roți, ași de treflă. Acestea sunt scindări „pe 
față". Exis'ă Insă in fiecare partid „Jdemii" de aripi : „aripa du
rilor*, „aripa moderaților*, „aripa conservatorilor*, „aripa refor
matorilor* eto, eic...

De ce facem aceasta apologie a scindărilor ? Pentru că, de 
curând, Delegația Permanentă « unui partid despre care toată 
lumea are o impresie bunu — l’NE — sa transformat intr-o cion
dăneală de zile mari. S a lâs<d chiar șl cu bătaie, nemaiținând 
oont de expresiile nu prea oHodoxe, referitoare la mame, 
ii alte neamuri până- la gradul al treilea. Aripile PNL ului, 
șt de insuccesul In alegerile parlamentare, fâlfâie de capul 
„Gutaramiștii", „Târicenii*. „Câmpenii" și „Quintuși," eunt
cuțite", deși în poze iși zâmbesc cu abilitate. Cum se va termina 
circul liberal, e greu de presupus dar e păcat de tradițiile acestui 
partid in care ne-ain pus mai multă încredere.

Revenind la dictonul dui titlu, întrebarea cmc se pune e, pe 
cât de firească, pe atât de necesară. Cine vrea ca mișcarea politică 
sa fie divizată ? Cine urmărește să dezbine pentru a Conduce ? 
La o privire atentă, din câte am trăi! in acești patru ani, răspunsul 
e unul singur. Cum cine ? Numai unul e dc vină; C'taușescu, 
fiindcă ne-a lăsat cu o .mojemre grea". Ori dumneavoastră cre
deați ca e vorba despre altcineva... Dacă da, ghici Colroccnl, cine-i?

O sursă bine Informată din in
teriorul organizației județene a 
FDSN ne spunea câ dl. prefect 
Georgol Raican se află acum 
la spitalul „lîlias" din București. 
Starea sănătății e sub control și 
că tratamentul va fi de durată.

Așa că e posibil ca Guvernul 
să numească un nou prefect al 
județului Hunedoara. (T.S.)
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IMPORTANT
Deși am losl anunțați m repetate rânduri că ni sa va

comunica lista celor ce vor primi plăți de la punctul de

lucru Hațeg al Sistemului de întrajutorare ,,Vitalis“, până

la închiderea ediției nu am primit aceste liste fiind în im

posibilitatea de a publica

Ne. cerem scuze față de cetățenii Văii Jiului, dar

vina aparținc exclusiv Sistemului „Vitalis".

Vom reveni.

a rsinventat
D Urmează apa caldă și gaura

Ne lot lamentam, puși în 
tuația de a constata o serie 
.lipsuri; ba lipsește pâinea, 
zahărul, uleiul, sarea, banii 
cule altele. Unii chiar se plâng 
că ar fi penurie și de știri 
senzație. Ei, dacă nici asta 
mai c o știre „tare''... Am fost in
formați că, începând de ieri de 
la prânz, Societatea comercială de 
transport local Petroșani și-a re
tras toate mijloacele de transport, 
de pe toate traseele. Efectul are 
drept cauză tot o... lipsă. Aceea 
a motorinei. De mai multe zile, 
stațiile PECO din Livezeni, Vul
can .precum și cea a ROMOIL nu 
au mai primit nici un strop de 
combustibil. Trebuie să remarcăm 
că asemenea eveniment nu s-a 
mai petrecut, de la începuturile 
democrației noastre originale. Pe-

si- 
de 
ba
Și

de
nu

mersul pe jos
la macarounl
semne, o așa criza nu a mai exis
tat in Vale. Și, in afară de asta, 
devine tot mai pregnant faptul că, 
indiferent de numele și prepon
derența capitalului unei firme, ni
meni nu-ți mai dâ nimic fără să 
umlilj la teșcherea. Unii văd In 
asta Raiul pe Pământ pentru au
tobuzele particulare. Da. cu o sin
gură condiție: ca aceștia să aibă 
altă sursă de alimentare cu com
bustibili. Sau, haideți să... ne dăm 
cu taxiul! Dar cine-și maț permi
te luxul ăsta? Nici mersul pe bi
cicletă nu poate fi practicat, câ< 
că-i atât de sănătos. De unde bb 
ciilete? Așadar, navetiști și no- 
navetiști, oameni de afaceri și tn- 
riști, în Valea Jiului s-a reinven- 
tal mersul pe jos. Atenție, pietoni, 
sa nu dați peste vreun aulobUZl

I’aul NICVLESCU
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Fără telefon
« ȘTIRI «
LA I’ETRILA

Memorialul folcloric 
Gicu Popat»

•,

Așadar, o sâptămânâ cultura
la plina Iu Fetida. începând de 
ustazi debutează manifestările 
„Memoi iiilului Gicu Popa". 
Clubul dm I .onea vă puteți 
scri<' pentru 
ICiprclare a 
cal-vocal ți
șl pentru concursurile 
dc tenis de masă și șah. 
scrieri se pi unesc și la 
din Petrilu. Vom rev'-ni 
mmiuiile importante in
nostru de miercuri. Orieur 
marin și Consiliul local Petrii.i 
iși respecta pi omisiunea, orga
nizând .și tn acest an tradiționala 
manifestare „Memorialul Gicu 
Pupa". (Al. JIORAȚ1U)

La 
in- 
incoucursui ile de 

folclorului muzi- 
insJrumenlal, ca 

sportive 
în- 

Clubul
cu It-

ziarul
Prl-

Școala generala nr. 2 din 
câni este lipsită de posibili 
comunicării telefonice in că 
luna februarie a acestui an. 
director Viorel b'reijț 
să mi spună câ in ultimele 
a fâcul zeci de adrese la 
Rvintelecom din Uricam, 
la Petroșani și Deva, 
chiar sa elibereze 
catie prefectură, minister 
chiar președinție pentru a anun
ța deficiența, in vederea unei 
cat mai rapide remedieri a aces
tei probleme. Din pucate deo
camdată singurul răspuns a ve
nit in mod caracteristic pentru 
societatea noastră : „vom 
rl.ir acum n-avem asta, 
asta" și cu asta... basla I

Faptul este eu atut mai revol
tător cu câl deasupra terasei șco
lii trec zeci du fir» telefonice 
pentru aparate funcționale, 1n 
timp ce fnul care lega școala 
de oliiuil local Romtelecom a-

vccin. 
m u 

in va 
lipsita 

apel te-

Uri- 
lalea 

din 
Dl. 

avea 
luni

oficiul 
apoi 

A ajuns 
adrese

sau

ftice, 
n-avem

târnă deasupra unul bloc 
Și iută cum una din cele 
reprezentative unități de 
țâmânt din Urlrnn| este 
cu desăvârșire de... un 
Icfvnlc. (1'1 VIN'I’AN)

Problema 
buteliilor a fost 

rezolvată
lata ca, după lupte seculara, 

problema atal de mult discutați 
a Centrului de schimbare a b* 
feliilor din Vulcan a fost i«col- 
vata. In urma sesizărilor trimii* 
la Prefectura de către dl. pruna* 
Ovidiu Avramescu, de aurind 
a sosii la Vulcan un referat. 
trivit acestuia administrarea Cea* 
irului de butelii din Vulcan H 
va tace prin depozitul centrat 
Compctroi. Măsura trebuie apli
cata pana la dala da 1 octombrie.

La ora când redactăm acest 
material, urma sâ aibă loc — tn 
prezența unei comisii — deschi
derea toi țața a depozitului con
dus pana de curând de dl. Carp 
Scrgiu. care, de câteva zile, este 
dispui ut din localitate. Actual
mente el este căutat cu ajutorul 
personalului Primăriei și a| Po
liției pentru a i se aduce ia cu
noștință decizia Consiliului local 
Viile.in, dr intrare in legalitate. 
Vom reveni cu amănunte. (Tibe- 
nu VIN'('AN)
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scur tissimes

Tip-Top Minitop la Uricani
Duminică seara în fața unei 

săli arhipline (cum de mult nu am 
maj văzut la Uricani), Casa de 
cultură a sindicatului EM Uri
cani a găzduit un inedit concurs 
pentru copii. Concursul a făcut 
parte dintr-un spectacol realizat 
de dl. Vali Raț, la care și-au 
da concursul tinere talente ar
tistice din acest oraș.

Premiile, care au atins valoa
rea totală de 100 000 lei au fost 
sponsorizate de firmele Impex 
MEDA (patron — dl. Paul Dece- 
bal) și CONTRASIMEX SRL 
(patron — dl. Dumitru Ciubota
rul.

In final, juriul a atribuit Ma
rele Premiu micuței Florea Ale
xandra de 7 ani, de curând elevă 
în clasa 1 la Școala generală nr. 
2 Uricani.

Directorul Casei de cultură, dl. 
Victor Moldoveanu avea să ne 
spună că acest spectacol-concurs 
se vrea un început pentru viața 
culturală a Uricaniului. Apreciem 
că este un început bun, mai ales 
datorită faptului că — iată — și 
firmele particulare au ajuns la 
concluzia că viața culturală me
rită sprijinul material și moral al 
acestora. (Tiberiu VINȚAN)

Din păcate
Cultura nu se moștenește• »

Despre soarta tragică a culturii românești toată lurhca știe 
câte ceva. Știe, dar de făcut, nimeni nu face nimic. Rău face ast
fel, așa după cum veți vedea.

Publicații de mare ținută, am numit aici „Vatra", „Astra", 
„Echinox", se află într-o situație financiară dezastruoasă, în timp 
ce fițuicj de cea mai joasă speță prosperă. Domnul M.B., din Pe
troșani, a făcut o experiență; a încredințat spre vânzare 40 de 
exemplare ale unei reviste de cultură. Pentru ca omul să fie mo
bilizat la maximum să-și vândă marfa, M.B. i-a promis că banii re- 
rezultați din vânzarea publicațiilor îi aparțin. Rezultatul: după o 
săptămână s-au vândut doar șase bucăți.

Anul acesta, din câte am auzit, cultura ovăzului, a rapiței, a 
trifoiului și a culturii, în general, este la pământ. „Cunosc mersul 
vremii / După cum îmi vând cărțile / Jocuj lor între rafturi / Și 
restul lumii / E un indiciu sigur", vorba lui Marin Sorcscu. (V. L)

Un vânzător de „treabă” de 
la o taraba

A cumpăra o carte nu este neapărat un act de cultură. A o 
vinde — și mai puțin. De acest lucru nc-ant dat scama sâmbătă 
dimineața, când l-am văzut pe un bătrân vânzător ambulant u- 
junâdu-se în casa scării din clădirea unei instituții serioase din 
.Valea Jiului: Oficiul forțelor de muncă.

Am aflat cum se numește ușuraticul bătrânel, știm — ca toată 
iumea — că el vinde cărțile cu prețuri majorate invers proporțio
nal cu mintea Domniei sale și că nimeni nu-i are treabă. Domnul, 
așa după cum sper să nu vedeți, lși face „treburile" liniștit, chiar 
<Ub nasul înfundat al instituțiilor de partid și de stat. (V. LOCOTA)

Spargere la Vulcan
După numai o săptămână, rlstaurantul „Luculus" din Vul

can a fost clin nou „obiectivul" unei spargeri. Vineri spre sâmbătă 
noaptea, escaladând zidul clădirii, hoții an pătruns în unitate 
prin același loc unde, cu numai o săptămână înainte invadaseră 
acest local. Dacă atunci pagubele pricinuite au fost deosebit de 
mari, acum spărgătorii s-au limitat la mai puțin, sustrăgând din 
Unitate dulciuri, băuturi și țigări în valoare de aproximativ 20 000 
leL Poliția efectuează cercetări. (T.V.)

PROGRAMUL 
TV.
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7,00 TVM.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Destinația ;. Lumea
43.30 Desene animale.
14,00 Actualități.
14J5 Ora do muzică.
115,00 Magazin TV.
tt 30 Cursuri fie limbi străine. 
|5A> O samă de cuvinte.
16,ÎT) Actualități.
16,05 Colacul dc salvare.
16,35 Panoramio muzical.
17.05 Sport-club.
18.05 Documentar ai tist ic.
>8,30 Festivalul de folclor păsto

resc.
19,00 Cc-i de făcut ?
19.30 Desene animate,
00,00 Actualități.
«o,35 Sport.
•20,40 Țelecincmateca. lerein’ah 

lohnson. (SUA, 1972)
22,4") Recurs la morală.
23.30 Actualități.
23,45 Simpozion.

(1,30 închirierea piogi.imului.

HORO
BALANIA - CÂINELE

Puteți câștiga sumedenie de 
admiratori, prinlr-tm simplu gest 
de bunăvoința.

SCORPION — MISIRI |
A alege Înseamnă a renunța. 

Dacă reușiți să păstrați un vechi 
prieten, vă puteți felicita.

SAGL1AIOR - ȘOBOLAN
O vorba aruncata de cineva in 

vânt, pe stradă, vă influențează 
profund — e „dc bine!"

CAPRICORN — BOU
Zi aparent plata, deși va :»uru- 

de șansa unui câștig de propoiții.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Nemuncu are și eu roadele < i, 

jx* care Ic culeg, în a, alții
PEȘTI — IEPURE

Sunteți miucit(ă) de multitudi
nea noilor ocazii; pierzându-vu 
capul, vă pierdeți și prestigiul.

SPORT"SPORT«SPORT
Dacia Pitești -

4 - I (2-11)
Deținătoarea locului I și-a onorat cartea de vizită printr-un joc 

complet și o victorie fără drept de apel, în fața adversarului, care 
a luptat din răsputeri pentru limitarea scorului. In min. 3 pene
trantul Dulcu a finalizat centrarea lui Ormenișan, deschizând 
scorul. Au urmat minute de presing total cu ratări mari la poarta 
oaspeților, care s-au văzut nevoiți să intervină în fața porții ne
regulamentar, faultându-1 în plină acțiune pe Ormenișan. A exe
cutat puternic și plasat Topor, balonul oprindu-se în plasă.

La reluare, din nou Topor a finalizat cu sânge rece o pasă J- 
deală venită de la Matache, ridicând scorul la 3—0. Tribunele par
ticipă la joc și gazdele nu mai pot fi oprite din iureșul victoriei. 
Ele mai înscriu o dată prin același Dulcu, a centrat Uristea, dis- 
tanțându-se detașat. La singura acțiune mai periculoasă a oaspe
ților, Betez a redus din handicap, min. 82. Scor final 4—1.

MINERUL: Popescu — Roșea C, Irimuș, Ormenișan, Ștefanaehe 
Florescu, Gârdă (min. 46 Hristea), Matache (min. 67 Roșea V), 
Baltaru, Dulcu. Topor.

Fotbal, divizia B
Minerul Lupeni - Metalurgistul Cugir 4-1 (3-0)

Victorie categorică a echipei 
locale, care a făcut duminică cel 
mai bun meci al său de la înce
perea campionatului. OmU| zilei 
a fost apărătorul Gațpar, auto
rul și coautorul a trei din cele 
4 goluri. Tudorache a marcat un 
gol de „mondiale" iar tribunele 
au fost și ele la înălțime.

Primul gol a fost înscris de 
Frimu, min. 13, a șutat Gașpar, 
a respins Grozea și pe fază Fri
mu a punctat. Al doilea gol a 
fost marcat de Gașpar, după o 
centrare a lui Brănețiu. A urmat 
golul trei, cel înscris de Tudora
che, min. 32, o copie perfectă a 
celui mai frumos gol din ultimii

cinci ani în campionatul intern. 
Oaspeții au avut doar o acțiune 
mai periouloasă, min. 3 dar Ghi- 
țan a intervenit la timp.

După pauză, Metalurgistul a 
revenit puternic, a dominat cir
ca 15 minute și a înscris. In
min. 65 Ohâi s-a înălțat și cu 
capul a reluat centrarea lui Pre
da și gol. Gazdele au insistat și 
în min. 70 au mărit diferența. 
Frimu a prelucrat o „diagonală" 
Gașpar pecetluind scorul final.

MINERUL: Ghițan, Buruntia 
(min. 65, Benone Popescu). Gaș
par, Oaidă, Brănețiu I (Brănețiu 
II) Dodu. Șerb, Spînu, Frimu, 
Tudorache, Lumpcrdean.

Parângul Lonea 1-0
(1-j1

Echipa oaspete a fost întâm
pinată cu toată ostentația, fiind 
învinsă încă înainte de începerea 
partidei. Fără observare, brigada 
de arbitri a făcut Un deserviciu 
fotbalului, nelăsând partenerul 
de joc al gazdelor să treacă de
cât foarte rar de centrul terenu
lui și aproape niciodată să ducă 
faza de atac până în careul ad
vers. Singurul gol al partidei a 
fost marcat în min. 32 din lovi
tură de la 11 m, la un așa zis 
sau inventat henț in careu făcut 
de Muntoiu. Repriza a doua a 
avut aceeași desfășurare. Gazde
le au avut mult timp și spațiu 
la dispoziție, neputând însă să 
mai înscrie. Buzoianu a interve
nit salutar la un atac unu la unu 
lăsat dc tușier. In mm. 80 ele 
au suportat o eliminare, după 
un atac violent asupra atacantu
lui Lazăr, care a fost nevoit să 
părăsească terenul.

PARÂNGUL: Buzoianu. Mun- 
toiu, Ciocan, Botezatu, Seimcanu, 
Varga, Cristea, Lazăr (Movilă II), 
Movilă I, Nichimiș, -Crețu (min.

70. Ursu).

Rugby A 1
SERIA I. Rezultate tehnice: CSM Sibiu 

Grivița 25—6; Univ. RFMIN Baia “ 
ria 6—0;

Mare — Glo-

încep cur surite de 
zbor

CLASAMENT
3
3
2
1

5
5

2
2
1
3

0 
0
2
1

tehnice;

138— 36
42— 91
72— 67 
51—109 

Minerul

11
11
10
8 

Lu-

1. CSM Sibiu 5
2. Univ. REMIN Baia M. 5
3. Grivița
4. Gloria

SERIA a Il-a. IP zultate 
peni — Steaua 18—6; Știința Petroșani -- Rul
mentul Bârlad lă—6;

CLASAMENT
5
5
5
5

septembrie:

Clubul sportiv „Dcltaparapantă" Club „Te? 
merarii" Petroșani face înscrieri. începând de 
astăzi, la următoarele ramuri aviatice: dclta- 
plan, parapantă, motodeltaplan.

Doritorii sunt așteptați la sediul Clubului, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 18, lângă bazinele de apă 
Ilcrmes, între orele 17—19, la sediul firmei 
ELECTRO STAR, str. Avram Iancu nr. 8 sau 
direct la EM Dâlja. la dl. Romeo Roșia — ser
viciul aprovizionare, antrenorul echipei. Pot 
participa pentru selecție tineri și tinere care au 
împlinit vârsta de 16 ani.

Cei care vor să asiste la antrenamentele ce 
pregătesc înaltele zboruri, nu au nici un fel de 
interdicție din partea Clubului și pot deveni 
chiar sponsori sau susținători morali ai acestor 
curajoși pământeni. (Dcicl NEAMȚU)

2
2
3
3

11
11

9
9

0
0
0
o

1. Știința Petroșani
2. Minerul Lupeni

Steaua
Rulmentul Bârlad

Etapa următoare, 25
Știința Petroșani; Rulmentul Bârlad 
Lupeni.

SERIA a HI-a.
Dinamo 16—3; CSM Suceava — 

CLASAMENT
4
3
2
1

3.
4.

3
3
2
2

54—43
73—67
83—56
42—86 

Steaua
— Minerul

Rezultate tehnice: Farul
Dinamo 0—13.

1. Farul
2. Dinamo
3. Univ. Timi.șoai i
4. CSM Suceava

5
5
5
5

0 
0 
0 
0

1
2
3
4

82—61 
110—49
58—73
20—97

13
11
9
7

BLRBEC — DRAGON
M are atenție la cej (cea) care 

... face ochi dulci. S-ar put a să 
Iii' doar o mască...

1 Al R — ȘARl*b
Acțiunea caic era menită să 

va propulseze spre vurf vă do
boară la pământ. Cauza — muzi- 

a fie Baciius.
GEMENI — CAL

Mici necazuri pricinuite dc a- 
titudinca. voit dură, într-un mo
ment nepotrivit.

RAC — OAIE
tentația duplicității înfrânge în 

• Iv. prima linie a demnității.
LEU — MAIMUȚA

Dacă un fost prieten vă arată 
uja, nu e cel mai indicat să-l a- 
jutați obrazul, cj să vă priviți în 
oglindă

FECIOARA — COCOȘUL
Calea pe caie v-ațl ales-o e 

tună, cu condiția ă nu <ă!<ati 
pe alături I

bulb a), divizia C
Rezultate tehnice; CER Simcria — Victori i Calau 0—0; Mine

rul Vulcan — Minerul Aninoasa 2—0; Jiul Petrila — Minerul 
Ghclari 0—5; Minerul Bărbăteni — Minerul Certej 2—2; Habcr 
Hațeg — Aurul Brad 0—0; Cerna Cristur — Constructorul Hune
doara 0—7; Mureșul Deva — Minerul Tcliuc 2—0; Metalul Criscior 
— Metaloplastica Orăștie 2—1.

CLASAMENT
4. Mureșul Deva 4 1 0 20— 1 9
2. Minerul Ghelai i .5 3 2 0 12— 3 8
3. Minerul Certej 5 3 I 1 12— 7 7
4. Minerul Bărbăteni 6 3 l 1 9— 5 7
5. Minerul Vulcan ă 2 2 1 10— 5 fi
6. Habcr Hațeg 5 2 2 1 8— 3 fi
7. Aurul Brad 5 2 2 1 7— 6 6
8. Constructorul Htincduji a 5 OM 1 2 9—11 S
9. Minerul Aninoasa 5 2 0 3 15—14 4

10. Metalul Criscior 5 1 2 2 7— 9 4
11. - Mctaiopkist iua O fisti.' rj 1 2 2 6— 8 4
12. Jiul Petrila r> 2 0 3 7—19 4
13. CFll Simcria 5 1 1 3 3—10 3
14. Cerna Cristur 5 I I 3 2—21 3
15. Minerul Tcliuc 5 0 a 3 3— 7 2
16. Victoria Călan 5 0 2 3 3— 7 2

Etapa următoare, 2G septembrie; .Aurul Brad — Cerna Gristurj 
Minerul Certej — Habcr Ilațeg; Metaloplastica Orăștie — Minerul 
Bărbăteni; Minerul Ghelarl — Metalul Criscior; Minerul Anlnonsa 
— Jiul Petrila; Victoria Călan — Minerul Vulcan; Minerul Te- 
liuc — GFR Simcria; Constructor tll Hunedoara — Mureșul Deva. ,
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„ILEGALIȘTII - UILH NEGE
ALE SISTEMULUI ?”

I
I

I

4

-„I
In timpul pe care l-am petre

cut în casa ilegalistei Zamfira 
Csiki, am simțit că în fața noas
tră se află un adevărat capitol 
de istorie. O istorie nescrisă 
încă. Gazda noastră, perfect lu
cidă, dovedind o memorie pe 
care noi (având, toți trei împreu
nă, anii bătrânei) deveniserăm in
vidioși, își amintea pe rând de 
aniversările partidului comunist 
și ale patriei socialiste. Cu a- 
ceste prilejuri, „emanații* acelor 
vremuri își mai .aduceau amin
te* și de ilegaliști. Deși vădit 
deranjați, aceștia procedau. to
tuși, la executarea unei obligații 
birocratice: aceea de a înmâna 
diplome și decorații fruntașilor 
mișcării muncitorești. Ilegaliștii 
.existau* doar atunci când dcco- 
rt festiv o cerea. De două-trei 
ori pe an. la 1 Mal, la 23 Au
gust... Atuncj erau scoși .în lu
me*. Li se strângea mâna, erau 
pupați in public, li se agăța de

reverul hainei o bucată de tablă 
colorată, uneori primeau și câte 
un plic. Cu bani, firește. Și cam 
atât. Valoarea lor se rezuma doar 
la această „poză* publică.

De toate acestea își amintește 
Zamfira Csiki și tristețea îi în
tunecă din nou privirea. Nu se 
împacă nici acum cu gândul că, 
în afară de zilele festive, ilega
liștii erau „conservați" într-un 
anonimat pe care nu-1 meritau. 
Această revoltă a izbucnit într-o 
zi, când l-a întrebat pe însuși 
primul secretar de la municipiu: 
„Pe noi nu ne mai băgați în 
6eamă. Ce suntem noi, oile rătă
cite

Revolta aceasta era perfect' 
justificată, dacă ne gândim că, 
atunci, la începutul mișcării mun
citorești, au fost oameni care au 
crezut în valoarea sistemului. To
varășa Csiki mai crede și azi.

. z zr.-z.';/z/zz/zz//z/zzzzzzzz///zz/zzx.Mz/zz/

Mai ales că prezentul — demons
trând pentru a nu știu câta oară 
că istoria se repetă — ne amin
tește cu toate argumentele nece
sare, un vers al Poetului Nepe
reche „Alte măști are^-d nicsă".

Interior de ilegaliști

zzz/zzzz/zzzzz/z/zz

Cnsâ celei mai in vârsta ilegaliste din România este compusă* 
dinre-o cameră și o bucătărie. Imobilul a fost cumpărat în anul 
1952. Pe pereți nu se află moi o icoană. Stau atârnate, frumos 
înrămate, câteva diplome importante semnate chiar de Nicolae 
Ceaușescu. Camera are aspectui unei încăperi de muzeu. E așa 
numita „cameră bună" pe care omul din Vale o ține mereu curată 
în cazul că îi cad pe cap musafiri. Deasupra patuiui din bucătărie 
se află, agățate în două cuie un ceas electronic și o foarfecă. O 
poză luată dintr-o revistă de epocă înfățișează un bărbat și o 
femeie într-o atitudine vădit sentimentală. Prin radioul „Carmen* 
tovarășa Csiki ține legătura cu lumea. Un'televizor alb-negru nu
mai funcționează de mult. Are o lampă arsă și nu se ma*j găsește 
nicăieri. Pentru că e contemporană cu Lampa lui Ilici.

Intr-o seară, când a venit beat acasă,

lovarâșa Csiki și*«i bătut 
bărbatul

Când se supăra și nimeni nui mai putea sta in calc,

liegaiista ii ch ma ia 
ordine și pe primul 

secretar
■ Acceptând critica, acesta nu scotea un cui unt

Toate decorațiile, ordinele și medaliile — nici dumneaei nu 
mai ftie câte are — bătrâna le păstrează la oglinda din camera 
mare.

Odată, de 1 Mai sau de 23 August, C’siki-neni nu-și mai 
amintește exact, vine un politruc și-i zice să meargă la raion, la 
tovarășul prim, să-șl ia decorația. „Atuncea. nu puteam umbla și 
i-am transmis să vină el, că-i obligat să mi-o aducă. Pleacă ăla 
si, după un timp, vine Negruț. Zice, noroc, tovarășa Csiki! Stăi 
jos I i-am zis eu. El: „De ce m-ai criticat ?“. Poate că meritai, 
i-am zis ferm. Eu așa vorbeam, că nu mi-cra frică. Negruț n-o 
mai zis nimic, că știa cu cine are de lucru. O pus decorația aici 
pe masă și s-o dus. Nu o zis nici atât: s-o porți sănătoasă I".

După ’90„ nimeni nu i-a mai bătut la ușă. Nici măcar din 
aceia care, înainte de '89, foiau prin birourile clădirii de vis-a-vis 
de Casa de cultură și, astăzi, s-au inregimentat în partidul ce 
pretinde că apără, în continuare, interesele clasei muncitoare.

I

O constatare de când c lumea

Pagină realizată de:

Ghcorghc OLTEANU, 
Miliai BARBU, 
Sorin OPREA

■ El avea un handicap: nu
Csiki-ncni a avut doi bărbați. 

Primul a fost reformat și mem
bru de partid. Al doilea era ca
tolic. Fără apartenență politică. 
Cu amândoi s-a înțeles bine. 
Szebu, soțul dintâi era mai fri
cos din fire. Căuta s-o tempere
ze pc tovarășa lui (de viață și de 
organizație de bază) pe care o 
vedea prea înverșunată când se 
pornea să duca la îndeplinire 
sarcinile trasate de partid. Gu 
al doilea bărbat a avut niței de 
furcă. Omul era șofer de mese
rie. Așa că, pe lângă salariu, 
manivela inai scăpa și la ciubu-

era membru de partid
curi. „Intr-o seară — își amin
tește bătrâna — vine el beat a- 
casă. Mă scol, îi pun de mâncare 
și dau să mă culc. Și cl începe 
să zică, da, că tu ai fost cui vă la 
Budapesta. Eu stătusem trei arul 
la Pesta. Atunci, când îl aud, mă 
scol, mă duc la e| și dă-i ! dă-il 
dă-i I S-o fi zis dacă mă-ntâlne.im 
cu el la Budapesta I Peste câtva 
timp, vine la noi soru-sa. Cu 
bărbatu-so. Vorbim noi, vorbim 
și ea îmi zice, am auzit că l-ai 
bătut pc fiate-mcu. Pai da, i-am 
răspuns eu, l-am bătut ca să știe 
că-i însura! 1“.

învățături e ilegalistei către tovarășul său de 
idealuri, domnul președinte Ion ilici II.eseu

■ Reproșul dânsei: respectivul zâmbește prea mult

„Lui Iliescu i aș spune : Dumnea
ta n-ai fost bun aici. C ai fost prea

moale. Ar trebui un Vlad Țepeș. Să 
nu \ orbești cu oamenii râzând La 
ăștia trelniic cu păru’ “.

u dee mare prezintă un dezavantaj egal
Partidului 

din Petro- 
i ,O- 

există 
dacă 
între

I’rimtkj :cdiu al 
Muncitoresc Român 
șani a fost deasupta Cramei 
dubești*. Astăzi nu mai c. 
acea clădire. Crama se afla, < 
vă mai aduceți aminte, 
actuala Capela Mortuară și imo
bilul c- .rlApostește sediul 
rietății Comerciale „Consmin 
SA. A"».'o se întinde, In prezent 
vn t-ren viran pe care
ere-, 
cu'r ' a p inc :- i.

So-

<■ i ■

t 
iarba 

in vore. Din loc In loc sunt 
Ir mte, secreta

rii cu piopagand.i formulau in- 
demnuri ni Jbilizat'. re la muncă 
și de ( 'ic.i’ id-,ce a noi culmi de 
progr* . și civilizație. Pie-orii le 
s-riau. în campania do alegeri, 
p* io p.-.nouri a'u fost afișate 
pl.-tform*> < ciorile do tot felul. 
De la extrema stâncă până la 
drs pta. Zilnic, din dreptul fos
tului sediu d PMR-uluj pleacă, 
insați'.c de fanfară, convoaiele 
mortuare. In fruntea lor se află 
și azi, ca și atunci, Puiu. Nebu
nul bi.ilin *4 riașijui :-nstrii.

In politică, important este să 
găsești o masă de oameni

Apoi așează-te în fruntea lor !
„De 23 august ne încolonau in 

șapte mașini și ne duceau la 
Deva. Prima era mușina miliției 
i.ir ultima cea a primului secre
ta.. Eu m<*rgcam, de ani de zile, 
in mașina cu doctorul Eș.inu. 
Intr-un an doctorul ivea de făcut 
o operație urgentă. Un copil și-a 
biig.it o furculiță in ochi și a 
trebuit operat imediat. Așa se 
f ici* că in- un pomenit, în mașină, 
cu un crtcilnar dc inginer. Până 
1.. D«v i n-a scos ni> I lin cuvânt. 
Acolo om oprit la județeană Pli
niți] cretar loachim Moga, 

mi-a ui it să trăiesc’ o Sută dc 
ani. și m-a îmbrățișat. Pe urină 
• mi slut la tribună cu toate mă
rimile. L.i întoarcere, Mutu’ de
venise cel in.ij vorbăreț om. Pe 
ăcăiiaf, la Deva, nimeni nu l-a 

băf.at in scamă (Ne espiiuiăm 
nedumerirea : poate a era inte- 
leclu il, ( siki-iieni 7 Femeia nu 
ne răspunde. Povestește mai de
parte). Când n n oprit să bem 
o b re, Mutu sc oferise sâ ne 
lac i msle Și-.i <»l it •■e.-im.-i 
pmsoana ir.îpo: l an ta .ram"

„TU” Șl „MA”
t und di.sciitau intre ei — aflam 

<!».* la Csiki-ncni —, membrii de 
partid ai acelor vremuri utilizau 
verbele la persoana a doua sin- 
gulai. Pronumele de politețe nu 
Ic icnea pe limbă. Așa că tova
rășii iși spuneau unul altuia 
„tu" 1 „mă“. Nc-am dat scama 
că* dumneaei nu s-a lepădat do 
obiceiul acesta după modul în 
care și-a formulat învățat ui ile 
■.-litre to\ ar iș'll ■ âll de idealuri, 
.-ii-lu.ilul preștalinte aț țarii I se 
.idresea.'ă dire< t. c.i unui in\uță- 
■*.’!.

Gheorghiu-Dej o invita pe ton. Csiki Zamfira ia 
„bheorghe Apostoi”

( and era fata. tov.Ași Csiki se numea 
Zamfira Șerban, Ea a pornit în viață cu 
f.nrajuf pe care au putut »ă 1-1 de* dascălii 
s..i de-i lungul ce'or patru clase piimare. 
■Precarul nivel de cunoț’ințe despre lume 
,ți viață n-a Impicdlcat-o pe tov. Zamfira 
sâ fie, pe rând, responsabilă la școala de 
șnrwi, a pnpti.'.iiă, membru in co-

ins ilațici
misiile d<- cOTî’-f >1 ol.șt >c și, Imaliui nb-. 
responsabilă a frăzii Grivița Roșie. Cat 
a fost ilegalist.!, o căutau, frecvent, cei 
cinci nepoți din Vulcan și cei șase din 
Comănești. A avut și do| copii, dar i-au 
murit nevânstnicl. l-n 07 de uni se simte 
părăsită țl ne mărturisește r-n n-ar mai 

vrea i trăiască. Iși șterg», discret, ..cilii 
cu dosul palmei. De 10 am, din cauza u- 
nor fracturi care n-au ni.-u putut fi vinde- 

ale, n() se mai poate depins i. O mai a- 
iuta un lunar rom din vecini. Ac- l.i îi zice 
„mama dragă" și ii tace cumpărăturile 
Câteodată îi mai face o surpriza, cumpă- 
r.in*l3i si ziarul nostru Când il*i ca 
■iliildii „de la ziar", se hunuiea/a |i față. 
„Va a-,t>*pt.im...,,> .Se coir-idci'ii niiinbia a 
derilimfllllli p.ii tld dc M dc ani. .Simte, in 
■•■liimlj. <â nu mai ire poTla di» mâncare 
„Numai diac n-am fol “ m* zice dum
neaei, după ce ne oferii o bă i'iiră pc care 
-;i-n prepară .ingtira p'* ba/.i d>' ih oal. Li 

aininlcș'a- . .i, »le cale ori \cn i în Vale. 
Glicorghiu l>.■ j o pună și o chema sa stea 
dc vorbă, pe îndelete, la „Ghcorghe Apos
tol" ..Ghcorghc Apostol" era numele pe 
care l a purtat, dup.i moartea fruntașului 
comimisl, Imobilul în care se gă cștQ, azi, 
Teatrul de <tal. Cuiul o chema Gheorghiu- 
llc| |a tailas, arca clădir»* se nmiK',1 altfel. 
„Nu maj știu exact cum..." sc scuză dum
neaei. Dfi lapt e a \<nb.i de fostul Cazinou 
al f mețî'H- in ilor

— Ați dai, vn-idata, curs mvila i> > f 
iulreb.ini noi . urioșl.

Nu ( â'eoda'a ei am a iii T’rns-
tllța. Ta. e i rost il a .

biig.it
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> PtttMIM DIN MAREA 
BRITANIE

„Nașterea unei 
noi Românii"

' Cu mal multă vreme în urmă, 
la Petroșani s-a aflat un grup 
de ziariști din Marea Britanie 
ere au însoțit o misiune umanl- 

ră. Intre etapele acestei misiuni 
k-a aflat ți vizita la Secția dis
trofici a Spitalului municipal din 
Petroșani. Despre această vizită 
y-am Informat pe larg la timpul 
potrivit. Iată ca am primit pe 
fesa redacției un număr din 

rlicația „Courier” care apare 
South Yorkshlre. Este vorba 
numărul din 2 septembrie, In 

nare este inserat un reportaj 
tomnat de domnul Mike Broks. 
‘■iul dintre cel prezenți la Petro- 
Bnt, tn care sunt relatate aspecte 

n timpul vizitei sale $1 a cole- 
-*Hor care l-au însoțit. Impresi- 
Jte sunt diferite, linia generală, 
£ reportajului fiind optimistă. Așa 
’■ explică, de altfel, titlul repor
tajului: „Nașterea unei noi Româ-
ni»“. Ne bucură faptul că despre 
țara noastră se mai vorbește și 
frumos tn piesa străină. De de- 
fMgrărl ne-am săturat. Pentru 
domnul Broks, ca ți pentru prie
tenii săi, „Thank-youl“. (H. Al.)

P U B L / C / T A TE

Administrația publică a 
municipiului Petroșani

scoate la concurs următorul post vacant:

MUZEOGRAF COORDONATOR:

STUDII SUPERIOARE I

— Facultatea de istorie}
— Universitatea tehnică}
— Alte studii superioare cu atestat de muzeo

graf.

înscrierile se vor face până la data de 8 octombrie 
1993 și concursul va avea loc tn data de 12 octombrie 
1993.

Relații la compartimentul personal-

Cheile sunt la noi
Ieri, au fost aduse la redacție chei prinse într-un inel da oțel, 

de către doamna Doina Surd (cu- (Păgubașul este așteptat la redao- 
rieră la telegraf Petroșani), două ție pentru a și le ridica.

• "Mg •

D. A. G. S. TV
PRIMEȘTE

înscrieri pentru racordarea în zona Petroșani Nord, cu pla
ta in rate 10 000 lei lunar.

Relații și înscrieri Ia sediul TV din str. Nicolae Băl- 
cescu nr- 1, et. I, camera 1.

Telefon 545044, zilnic intre orele 10—-14 și 15—17.

PUBLICITATE
ANIVERSARI

GA ANIVERSAREA zilei de 
pașt-ro dragă Carmen-Grațiela 
Băcila, iți doresc multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani f“. Cu 
dragoste, Adi R. (0125733)

DRAGA Adi B., în clipa în 
Care timpul îți dăruiește a 20-a 
floare a vieții, prietenii tăi Iți 
Urează un călduros „La mulți 
Am Măriuca, Flavia, Magda, 
Dan, Simi. (0125762)

VANZARI CUMPĂRĂRI

SG111MB apartament 3 camere 
(etaj 4), cu apartament 2 camere 
(etaj I sau 2). Informații: Aleea 
Crizantemelor, bloo 7 termic, so. 
2, ap. 19, Vulcan. (0125759)

SCHIMB garsonieră proprieta
te personală, Petroșani, cu apar
tament 2—3 camere, proprietate 
de stat. Relații; Sanepid Petro
șani, între orelo 8—13.

DAU QU chirie cameră Petro
șani, zona pieței. Prefer fete. 
Telefon 543826. (0125771)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Fuiorea Gbeorghe, 
eliberată de EM Dâlja. O declar 
nulă. (0125711)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Bota Siegfricd, elibe
rată de UPSRUEEM Petroșani.

O declar nulă. (0125712)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice pe numele Șipoș 
Cristian, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0125760)

Societatea Comerciali 
Rotrans Iscroni S.A.

încadrează direct sau prin transfer următorul personal :

— Conducători auto pentru autotransportor beton, 
automacarale și autobasculante de 16 to, de preferință cu 
domiciliul în Câmpu lui Neag, Uricani sau Lupeni;

— Ingineri profil auto sau electromecanic pentru funi 

ția de șef coloană, de preferință absolvenți promoția 1993;

— Economiști pentru activitate financiar — contabilă, 

de preferință promoția 1993.
Informații suplimentare la sediul societății, str- Vâna 

Neagră nr. 123, Iscroni sau telefon 570091.

Administrația Publică

t

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 
(0125669)

5 (vizavi 1UMP).

urgent garsonieră, 
Petrila, str. Al.

VÂND
700 000 lei.
Sahia. bl. 2/12, Intre orele 14—16.
(0125772)

VÂND garsonieră zonă centra
lă, bloc 10 C, ap. 30, sc. 2, etaj 
L str. General Dragalina, Petro
șani (zona Hermes), acasă după 
ira 15. (0125758)

VÂND Urgent Voilkswagen 
Golf (4 uși). Vulcan, Paro Octo
gon. bloc 3, ap. 12. (0125755)

VÂND urgent apartament 3 
tsm r« Petroșani, Aviatorilor, 
Hoo 33 A/35. (0125764)

1 s
L'UMPAR urgent camionetă 

AIV> Diesel, stare de funcționare, 
înmatriculată, Petroșani, Enă- 
tttiță VAcăreacu, 1. (0126766)

VAN“ televizoare oolor, nem- 
rtt Vulcan Traian, nr. 9, bloe 

6/26 (0135770)
l

Dfe VANZARE : MZ 250, «tara 
ed4 o*i motor de schimb nou, 

0^1 do 4 ani. Paroțeni, str, 
«Jă, Of. 33 A. (0126769)

L ȘOUIMDURI—INCHIRIERI

HfMB apartament proprie- 
. 2 oomere, Petroșani, Inde
cenței, bloc 26, so. 1, cu a- 

etlt 3—4 camera preprie- 
BMJ Stat. (Exclus Șerpărie). 

767)

PIERDERI

PIERDUT legitimație servftru 
pe numele Lorincz Claudia, eli
berată de UPSRUEEM Petro
șani. O declar nulă. (0125728)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Șandru Vasile, 
eliberată de EM Vulcan. O de
clar nulă. (0125710)

PIERDUT chitanțele nr. 16272 
— 16285 din 16 august 1993, pe 
numele Goi nea Ioan, eliberate de 
Sistemul de întrajutorare 
Iis“ Petroșani. Le declar 
(0125757)

„Vita- 
nule.

PIERDUT legitimație de 
ciu pe numele Țarlgraschl 
eliberată de UPSRUEEM Petro
șani. O declar nulă. (0125765)

DECESE

servi- 
Ion,

SCUMI’UL nostru soț, tată, socru și bunic 

UOPARTU CORNEL 

ne a părăsit pentru totdeauna. In veci nemângâiațl cei ce l-au 

iubit. Familia Ilopartu. Înmormântarea, azi, ora 16, de la domiciliul 
din str. Picii Petroșani. (6125761)

COLECTIVUL Casei de cultură Petroșani regretă profund înce
tarea din viață a celei ce a fost

SZOKE MARGARETA
Un Milet minunat, neprețuită colaboratoare a instituției noaslra. 
(0125763)

COMEMORĂRI

S-AU SCUItS 6 luni de când dragul noltru soț, lata, socru șl 
bunic

HO1DRAG ȘTEFAN

a plecat po drumul fără întoarcere. Va rămâne mereu viu in su
fletele soției Maricica, fiicei Miiiaela, fiului Neluțu, ginerelui Nelu 
șl nepoților Angelin și luliana.

Lacrimi și flori pe tristul mormânt. (0125692)

planul de opinii și informații „ZORI NO|“ apare sub egida 
BOCILTAin COMERCIALE „ZORI

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
'£< / 20/621/1091.

virament; 307060201 — IICR

Direclor: MIRCEA IIUJORESCU 
rector executiv; Ing. Al 

UOGDAN

NOI" S.A.

Petroșani
aduce la cunoștință următoarele:

Toți agenții economici indiferent de forma de pro 
prietate sunt obligați ca până la data de 1 noiembrie 1933 
sași depună documentația pentru eliberarea autorizației 
de funcționare conform Legii 3/1974 art. 44 lit. c.

In caz contrar se vor aplica prevederile Legii 12/90 
modificată prin Legea 42/91 și Ordonanța Guvernului 
23/92 art- 1, lit. a cu amendă contravențională de la 
300 000 lei la 800 000 lei

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer

jurist (consilier juridic)

Concursul va avea loc la 29 septembrie 1993, orele 9 
la sediul unității.

REDACJTA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr 2. 
Telefoane: 541662 (dircclor-redactor țel); 

u 15972 (director cxcculiv-iidniinistraliv 

difuzare), 512161 (secții), lax: 003/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 

Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefon 541365.

Materialei* necomundate și 
■republicata uu se restituie. Res
ponsabilitatea morală gl Juridică 

asupra corectitudinii datelor cu 

prinse in articol* aparțin, 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU |

Responsabil de numir ■
Glieorghc OLTEANU

In Goicctura i
Emilia AOU1REI 

Viorica FIRȚULESCU


