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Sr.urla istorie <i
1 : G.’ iJ un .pește. Roșu. In 

toamna anului ’S'-1, la rugămintea 
copilei mie, am cumpărat un 
acvariu. Și patru pești. Doi roșii 
și dm tărcați. Unul din cei roșii 
și-o dat ’ eștcscul sfîrșit la pu
țin timp după mutare. Am pus 
c4a pe ama problemelor de a- 
daptare. Deși după aproape trei 
ani de experiență in domeniu, 
put ajirma că nu am făcut o pa
siune uin acvaristică. Cu toate 
ac tea, traiul lor nu m-a lăsat 
indiferent. Cel puțin din consi
derente umanitare. De multe ori 
petreceam zeci de minute urmii- 
rindu-le unduirile. Uneori, le 
vorbeam despre cvenirru ntele 
politice șl sociale mai importan
te ale momentului. îmi făcea 
bine, mă mai linișteam sufle
tește. Și în plus de as>a, erau 
singurele ființe care nu m-ait 
contrazis niciodată. Numai că. 
la un moment dat, mi-am dc.t 
scama că ghidușiile lor se rezu
mă doar la un singur joc. Peș
ti le roșu ii fugărea pe ceilalți 
doi tărcati lovindu-l din cele 
mai diverse poziții, ca un cio
can, cu gura sa In formă de se
ceră. Au intervenit evenimentele 
din decembrie ’89. Perioadă în 
care pestele roșu devenise foarte 
agitat. îi fugărea pc ceilalți doi 
ți îi bumbăcea tot timpul. După 
ce apele s-au mai liniștit și s-a 
văzut de partea cui e victoria, 
pest ’’ m-’ii a început să-și 
schimbe și el tactica. Nu-i mai 
ataca dir et pe cei doi. Se pre
făcea pasiv, indiferent SI deo
dată tabăra. 11 certam, îmi ve
nea să-l bat Un rl mă tn'uri- 
am rău. L-aș fi b eat intr-un colt 
al om'arfulni. de o plantă. Apoi, 
m -am zis că nu are rost să mă 
am te in treburile lor interne.
Cel mai tare va supraviețui.

Prin martie '90, roșcovanul 
meu iar a început a agite. Nu

l-a ținut prea mult. Dar după 
luna mai, același an, a inccput 
iar. Le plingcam de milă bieți
lor tărcați. Prin a lotta decadă a 
lunii iunie s-a întîmplat eveni
mentul. într-o dimineață am 
găsit unul din cei doi tărcați sub 
o scoică din alea mari, in formă 
de spirală, adusă de la mare în 
concediu. Lra mort. Iată un 
accident dubios — mi-am zis. 
A. la seamănă cu o acțiune tip 
bri lăzile OMON. I-aș fi zis ceva 
de dulce, dar era zi de p'>' t. El 
— tăcea ca peștele.

Atacurile lui, sub aceeași for
mă mascată au continuat cu mai 
mică sau mai mare intensitate. 
Tărcatul rezida. Pină în august 
’9L în ziua in care a început 
acțiunea pucistă din U R.S.S., cel 
dc-al doilea pește tărcat murea. 
Subit, uite-așa. Pestei cel roșu 
era mai vioi ca niciodo li. Singur 
în tot acvariul, înota ■ i un bez
metic în lung și în lut. în sus șl 
în jos. Dispoziția Ivi de excepție 
nu a ținut dccit c/tcva zile. Apoi, 
treptat, a încetat să s mai zben
guie. între timp, puciul fusese 
dejucat. Peștele mR cel roșu 
devenise apatic. Stătea mai mult 
pe fundul acvariului, cu ochii pe 
jumătate închiși. Din cînd în cînd 
mai mișca din cite o aripioară. 
Zilele trecute a decedat Nu l-am 
plîns, nu mi-a părul rău. î i lo
vea vecinii din acvariu ca un 
ciocan, cu gura sa în formă de 
seceră. I'ra roșu. Chiar dacă 
nu-i un semn, aceasta a fost 
scurta istoric a vuui pcrtc roșu.

Hai ta meci !
A dăzi. Jiul va înecr i ;.ă rirli. 

<i partida l.i rangul de victorie. 
M taluri diil .Slatina nu poate e- 
mite pretenții în fața revirimen
tului ce se unuuță, după egalul 
d la Boi i. In divizia C , încă 
un derbv : AS Paroșeni — Mi. 
ri al Lricani. Tot acasă joacă 
>i Pa’iigtll IN rila-Lonea intr.nn 
alt dciby, dar al campionatului 
cu pandurii Tg. J.u. Minerul 
Viii-an se d’ plawază la Auto
buzul Craiova ci puțin pentru 
un pun", iar Minerul Lupani 
P nt-u plouă la A.S ’J’r. Severrn. 
Miir>, In campionatul juJețean 
se da.pută urmiiloaiv-h intiiniri: 
Minerul Valea de Brazi — Meta
lul Cr cior, .Iui] Petrii,i — Me. 
1 aiopla-itir a Oră.știe, Favior — U- 
li.ajul Petroșani, Rapid Băcia 
Fr.aj — Minerul Bai buteni și 
Voința Minerul p ■ id — Minerul 
Anir.r. .• , (DN)

Af rniația nu are nici o legă- 
tura cu mult îndrăgitul șlagăr. 
Are ir >a legătură Ut cil un soi 
<!<■ d .trai ții, în special cele le
fi ’c de ieșirea 1., munte. Și mai 
ai” l”gatui<î cu cit. va probleme 
de mire inter-', pentru muni- 
«ipinl nostru, la care, în cele ce 
înmcază încet ăm un posibil ras- 
I uns. Adică încercăm să limpe
zim ce se înlîmplă cu drumul 
• >r e . abma Ru-,u, aflat de ani șl 
ani in grea suferință, la fel ca 
și cutajoș,! r,. jnccarcă -;ă ajungă 
la c.ibmă, s,. intimplă cu 
drumii- de tranzit și ce ic mai 
in imp. a u di umni spre \rii_ 
»i i i.

I’.i’jjiiuMii ile [ ■ <!(.(_• rLc mij'mo
uni in' = rc,,t .ă 1” găsiIn la
< or.Ju ■ a latului Petroșani al
I-i i i țjrii Jiid' țc.io de drumuri șl

i. ■?i J-am galii, împreună
(II ’!-= am,ir.unic, dintre care
t ■ muii inub” îmbucurătoare,
temu la ;i'est lot dc șaiibeie,

Suspiciunile sînt de prisos
l'n telefon primit la redacție m-a pus pe 

ginduri. Persoana de la capătul celălalt al firu
lui, care spunea ca e din Lupeni și dorește să 
rămină anonimă, a relatat un fapt petrecut la 
începutul acestei luni. Un fapt firav, din punc
tul său de vedere. ,,Și mai grav — a ținut 
să accentueze — este cu, zilele trecute, am vă
zut pc unul din făptuitori plimbindu.se prin 
oraș. Sc parc că poliția n-a luat nici o măsu
ră".

Înarmat cu aceste date sumare, am purces 
la di am. Mai întii, am poposit la Ocolul silvio 
din Lupeni. Aici, domnul Emil Furdui, tehni
cian principal, mi-a spus despre ce e vorba. 
Pentru a fi mai exact, dumnealui mi-a pre
zentat procesul verbal nr. 1054 din 2 septem
brie 1991, încheiat In prezența următorilor: 
căpitan de poliție Zbora Eugen, tehnician prin
cipal Furdui Emil, paznicul de vînătoare Ion 
Manolesc și Varga Ludovic, membru pescar 
al Filialei Petroșani. Ce sc menționează în 
acest proccs-verbal de o pagină, dactilografiat 
la un rînd ? Despre daunele provocate, în noap
tea de 31 august spre 1 septembrie a.c., de un 
grup de patru tineri, care au turnat în Jiul de 
Vest, în fondul de pescuit nr. 30, o substanță 
toxică in scopul prinderii de pești. Este men
ționat atît locul de unde a fost împrăștiat clo. 
rul, cit și cel în care -a găsit, adunată o can
titate de pește mort. In plus se amintește că 
pentru refacerea potențialului piscicol și o 
florei din zona afectată ar fi nevoie de trei- 
patru ani, „Așa ceva am mai avut și pe Brăița; 
îmi zice dl. Cristinel Rizea, tehnician. Numai 
ca nu se dădeau publicității". Domnul' inginer 
silvic Bruno Stern e mult mai tranșant : „Pă
rerea mea este că aspectele astea legate de 
braconai sînt trecute foarte ușor cu vederea de 
la un anumit nivel în sus. Am auzit cu de unele 
persoane sus puse care au trimis pe alții după 
păstrăvi. Personal, în<iin să cred că și cei de 
acum au fost trimiși <|.> alții Să vă spun drept, 
nu credeam să aibă Jiul atita pește". Ce anume 
favorizează totuși asemenea acte de braconaj? 
Dl. Rizc.a < ste de părere că modul defectuos în 
care este asigurată p iz a foi durilor de pescuit 
și de sinăto.are. „Ao i sînt, în prezent, în

gospodărirea AGVPS. Un om .ire în grijă o 
arie destul de mare. Un exemplu : toate pîrîu. 
rile cuprinse intre Pe.știșanu și pină la Lave- 
zeni, punctul de întîlnire a celor două Jiuri, 
sînt în paza unui om. Să nu gieșesc, însumat” 
toate astea ajung la 40 de kilometri. Eu zic că 
ar fi bine ca ele să fie gospodărite de ocoale. 
Mai facem pază, îi ajutăm. dar la gospodării». 
— nimic".

La sediul poliției, discut cu domnul căpitan 
Comănoiu Florică, locțiitorul șefului poliției 
locale. Dumnealui îmi relatează că, referitor la 
cele petrecute, a fost întocmit dosarul penal 
nr. 2G1 245, din 1 septembrie 1991. Cererea ce
lor patru s.a făcut sub arest, exîstînd pentru 
această ordonanță de reținere pentru 24 de 
ore. „Așa cum rezultă din actul comunicat do 
organele în drept, prejudiciul este de 292 nvi 
lei, reprezentînd distrugeri provocate asupra 
puietului pe o perioadă de mai mnlțl ani. Pe 
întii septembrie i.am depus pe cei patru la a. 
restul poliției din Petroșani, pe 2 septembrie 
»m înaintat dosarul la procuratură, care a de
cis ca cercetările să fie continuate In stare da 
libertate".

Pentru n-1 liniști întru totul pe cel care a te
lefonat., nu m.am oprit aici. M-am adresat 
domnului procuror-șef Ioan Draia, rela<îndu.i 
și domniei sale despre suspiciunile unora vis- 
a-vis dc acest caz. „Nu automat se ia măsura 
arestării unei persoane pentru asemenea fapte, 
mi-a răspuns dumnealui. Indiscutabil, vor fi* 

i la răspundere. Cazul e de trimitere în 
judecată, fără discuție. Fapta este sancționată 
de articolul 28 litera „a", cu raportare la ar
ticolul 29 din Legea 12/1974, Dosarul este în
că la organele de poliție, este In curs de cer
cetare. Există ordine interne prin care. In trei 
luni, trebuie să definitiveze cercetările. Ter
menul nu poate fi depășit decît în cazuri ex
treme".

Cu alte cuvinte, în cazul de față suspiciunile 
nu.și au locul. Poliția și procuratura n_au stat 
și nu stau cu mîinile-n sîn. Legea își va spune 
cuvîntui, iar zicala „după faptă si răsplată" se 
va adeveri.

Gheorghe OLTEANUI’. \K l LI S( I

munc.i este înțeleasă la adevăra. 
ta ei valoare și importanță.

Lolul din Petroșani funcțio
nează pe toată întîntiderca Văii 
Jiului. De cîtcva luni, forțați de 
împrejurări, dar forțați și de

la această amenajare, realizată 
din resurse proprii și, în scurt 
timp, aceasta a devenit un loo 
plăcut și confortabil, ce între
gește mulțumirea celor peste 100 
de oameni ai acestui lot.

Anul .școlar a început de mult. 
Și cu toate acestea. Inspectora
tul Școlar Județean nu a clari
ficat problema încadrărilor pen. 
tru cadrele didactice suplinitoare. 
Se înecări ă ceva în această săp. 
tămină, mai precis azi, cînd

Testări si atestări
la sediul Școlii generale nr. I 
din Petroșani (clădirea veche) 
este, progra ată testarea celor 
care au înaintat omori de înca
drare. Este vorba de cei ce nu 
bu calificarea de cadru didac
tic prin Studii (ingineri, absol
venți de liceu, ș.a.). Cum numă« 
rul posturilor încă libere la ni
velul întregii Văi este cam de 200 
și cei care au depus cereri do 
încadrare ca suplinitor în învă- 
țămînt se ridică la vreo 500, 
concursul nu se anunță ușor. 
De.igur, în beneficiul elevilor. 
Așadar testare pentru atestare pe 
te.rmen limitat în învățămînt.

U. HORAȚIU

geta Sava. S-au executat pină 
acum 1,5 km pc o bandă și s-a 
început a doua bandă. Pentru o 
lungime de doi km finanțarea a 
fost asigurată și sc pare că se 
încearcă găsirea unei soluții pen-

Drumurile noastre toate...
condițiile imnroprii din clădi
rea ce le -l.ipostea sediul, a- 
ceșli i,ine.i nu părăsit vechiul 
sediu șl au reușit să construias
că un altul nou, undeva în 
strada Lunca, în zona de Jos a 
coloni , lingă stadionul muni
cipii], S.a amenajat o clădire 
eochftâ, cu vestiare, cu un club 
în curs dc finalizare, cu un 
< hioșc aliment ir de Incintă și 
multe ilte utilități, care fac via
ța oamenilor mai ușoară. Nl- 
nn ni nu u spic, cu iui Itiei' ază

Obiectivele principale ale Lo
tului Petroșani, pentru acest an 
nu au fost prea numeroase, dar 
lucrările contractate an o marc 
valonie de execuție, ca finanțare 
bineînțeles, și au extremă ulili. 
tale pentru Valea Țiului. Ele se 
numesc: Detonarea drumului că
tre cabana Rusii, bclonarca dru
mului către Aninoasa și finaliza
rea drumului dc tranzit din 
Petroșani. Să le luăm în ordine. 
Diurnul spre cabana Rusii a Tort 
ini redințal dnamuei sini!. or.

trn a se betona acest drum mă
car pină la telescaun. Am înțe
les că factorii interesați in rea. 
lizarea drumului au tot interesul 
și sigur vor găsi resurse dc fi
nanțare. Drumul spre Aninoasa 
a fost încredințat domnului |ng. 
Nicușor Sterian. Practic acest 
drum este ca și finalizat, urmînd 
să mai fie rezol c ată canalizarea 
și lărgirea unor podețe pe mici 
distanțe.

lin alt obiectiv îl constituie 
diurnul do tranzit la cate a lu
ci.il echipa condusă do maistrul

Valentin Găldcanu. L.a drumul 
dc tranzit s-a terminat podul 
peste Maleca, mai este de mon
tat parapetul și de făcut mici 
finisări, iar zona nefinalizată ar 
necesita cxcavarca a 30000 ma 
pămint și transportul lui in zona 
neumplută. Dar și la acest o. 
biectiv mai trebuie ceva fonduri 
și, dacă acestea vor fi asigurate, 
in primăvară drumul va fi ter
minat. Lotul din Petroșani dis
pune de forța de muncă nece
sară. dispune de utilaje, dispu
ne dc stație de betoane și de tot 
ceea ce este necesar pentru ca 
drumurile noastre să arate așa 
cum am dori cu toții să fie. Iar 
oamenii lotului, am avut posibi
litatea să ne convingem, dispun 
dc maximum de voință și de un 
înalt profesionalism care ne fao 
să fim optimiști în ceea ce pri
vește calitatea drumurilor din 
Valea Jiului

Gheorgli. < IIIID \SÂ

plimbindu.se
luci.il
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LUNI, 30 SERTEMBRl E

14,00 Actualități.
11,10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnct USIA. Fauna A- 

mcricii (15 și 16); Bătrînul 
bizam • Veverițele de la 
Yosemite.

15.20 Avanpremiera săptăminii.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni. Concert organizat 
la Sinaia de Fundația 
„Brambach* (III).

1G.O0 Casa ți grădina. Fermieri 
mici, pasiuni mari.

16.30 Muzica pentru toți. Dialog 
cu iubitorii muzicii ușoare.

17.00 Știri.
17.05 Emisiunea In limba ma

ghiară. Colecția muzeală 
din Tăuți-Măgheruș. La or
dinea zilei. Mari dirijori ai 
Festivalului Internațional 
„George F.nescu*. Binoclu. 
Reportaj din Australia.

18.35 Dosarele Istoriei. Oameni 
politici români : Take lo- 
nescu.

19,00 Tezaur. Un poet al viorii : 
Efta Botoca.

19.30 Desene animate. Aventuri
erii spațiului.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic. Dacă a- 

veți cămările goale, poftiți 
la magazin I

’I.IO Teatru TV. AVANT1 ! —
de Samucl Taylor. Premieră 
pe țară, înregistrare de pe 
Canal France Internațional. 
In distribuție : Jean-Picrrc 
Casscl, Annick Blanche 
Teau, Aldo Miccione, Regia 
’’ rk Burcau.

23,15 Ci unica Parlamentului • 
Actualități.

23.45 Repriza a treia.
0,15 Recomandări din program.

MARȚI, I OCTOMBRIE

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. ZANZ1BAR 

(Franța, 1989). Cu : Fabienne 
Babe, Andrc Marcon, Fran- 
cis Girod. Regia Christine 
Pascal.

11,55 Super Channcl. Program de 
video-clipuri.

12.20 Călătorie în China. O așul- 
port Nimbo.

12.35 Desene animate. Pif și Hcr- 
cule.

13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Vlrsta a treia.
14,10 Muzica pentru părinți. Me

dalion George Gershwin (I) ; 
„Rapsodia albastră*.

15,00 Tradiții. Cununa de seceriș.
15.20 Avanpremieră.

21,25 Telecineinateca. LACRIMI 
ȘI FELICITĂRI (SUA, 1941). 
Premieră pe țară. Cu : 
Martha Scott, William Gor
gan. Edmund Gwcnn, Ster- 
ling Ilollowav, Sidney 
Blackmer, Mary -Andcrson, 
Dorothy Peterson. Regia 
Tay Garnett.

23,15 Cronica Parlamentului • 
Actualități.

23,45 FOTBAL : Steaua — Anor- 
thosis Famagusta, meci re
tur în Cupa UEFA ( ezti- 
mat înregistrat).

MIERCURI, 2 OCTOMBRIE

10,00 Actualități
10,10 Calendarul zilei.

19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. Blackstar.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic. Prețurile 

— pînă unde, pînă cînd ?
21,10 Film scria). DALLAS. Epi

sodul 62.
22,15 In fața națiunii. Partidele 

politice.
23,00 Cronica Parlamentului. • 

Actualități.
23.30 FOTBAL : Rrezumatele me

ciurilor din Cupole Euro
pene (tur I).

0,00 Studioul șlagărelor.

I IN'ERI, 4 OCTOMBRIE

10,00 Actualități.

(Franța, 1979). Premieră pe 
țară. Cu: Helmut Berger, 
Jacques Dufilho, Gayle 
Hunnicutt.

22,15 Săptămîna sportivă.
22,35 Să rîdcm cu Puiu Calincs- 

cu I Tcle-divcrtisment.
23,05 Actualități.
23,20 Film artistic. ULTIMUL A- 

VION (SUA, 1983). Premi
eră pe țară. Cu : Jcan-Mi- 
cliel Vinccnt, .Iulie Carmen, 
Mary Crosby.

1,00 Video-discoteca.

DUMINICA, r, OCTOMRRIE

8.30 Bună dimineața I
9.30 Clovnissimo. Jocuri .și de- 

«enc animate.

tre Barbu, Gheori lin B iu, 
Constantin Euceanu.

14,00 Actualități.
11.10 Atlas.
14,35 Video-magazin. Desene ani

mate. Autograf muzical.
Umor șt muzică. Cartea re
cordurilor. Muzică pe adre
sa dv.

17.10 Știință și imaginație Zona 
crepusculară.

17,40 Convorbiri de duminiă Dr 
Virgil Cân-dea, membru 
corespondent aj Academici 
Române.

18,15 FOTBAL: Dinam.. — Stea
ua In campionatul național, 
Divizia A. Înregistrare de 
la Stadionul Dinamo.

J0.20
12.35

13,00
13,55

1 1,25

16,20

16,50
17,00
17,05

17,35

18,00

18,35

19,00
19,30

20.00
20.35
20,15

21,10

22,15
23,00

30 SEPTEMBRIE 6 OCTOMBR1I
20,00
20,35

15,30 S.O.S.. NATURA 1 Petiție
pentru drepturile generați-
ilor viitoare.

16,00 Cursuri de limbi străine.
Limba franceză. Limba
rusă.

16,30 Popas folcloric la Gura
Tcghii. Clntece și Jocuri
populare românești.

J7.00 Știri.
17,05 SALUT. PRIETENI 1 Studi-

10,00
10,10
10,20
11,50
12,35

13,10

I 4,110

1 1,10

oul de film pentru tineret
18,30 Confluențe. Credințe și ci- 

vilizație pe meleagurile 
Nilului (3).

1'1,00 Concert extraordinar orga
nizat cu prilejul Zilei in
ternaționale a muzicii

20 A< tu.ilități.
20,55 Sport.
’i.no Studioul economic.

1 1,10

1

17.30
18.30

Canal France Internațional. 
Desene animate. Pif și liri
cul' ■
Ora de muzica.
Viața spirituală. Societatea 
moderna intre rai și iad (1). 
FOTBAL : Dinamo — Spor- 
ting Lisabona, meci retur 
in Cupa UEFA. Transmisi
une directă. In pauză : Ac
tualități.
Cursuri de limbi străine. 
Limba germană. Limba ita
liană.
Tragerea Pronocxpres. 
Știri.
Coviețuiri. Comunități' 
lonezâ.
Rezonanțe românești, 
nirc cu personalități 
diasporci noastre.
Forum. Ri curile sindica
lismului (I).
Reflector. Pe unde p.ișii-au 
mai călcat...
Arte vizuale.
Desene animate. Blackstar. 
Înregistrare Super Cliannei. 
Actualități.
Sport.
Studioul economic. Iarna 
‘91—’92, numărătoarea in
versă.
Film serial. LA CAMORRA. 
Episodul 5.
Universul cunoașterii. 
Cronica Parlamentului • 
Actualități.
Meridianele dahsului.

i po-

Intîl- 
ale

JOI, 3 OCTOMBRIE

CHANNEL. 
animate. Pif și ib r-

muzică. Fc ti valul 
.Constantin 

Tg. Mureș.

Actualități.
Calendarul zilei.
Prcuniversitaria.
SUPER
Desene 
cule.
()ra de
Internațional 
Silvestri" —
Actualități.
Oameni de lingă noi. Le
gislația privind persoanele 
handicapate.
Jazz-Magazin. Fa> înecul dis
cret al... blues-ului I
Cupa mondială la rugby. 
Festivitatea de deschidere 

și meciul inaugural. Anglia 
— Noua Zeci an dă. Transmi
siune directă
Pro patria.
Reporter ’91
Europ.i, via

de la Londra.

România 
Otopcni.

10,10
10,20

1 1,35
12,35

13.10
14,00
14.10
14,35
15,00

19,00
19.30 
20,00
20.30
20,55

Calendarul zilei.
Film artistic. AMINTIRILE 
UNUI POLIȚIST (Franța. 
1950). Cu : Michel Simon, 
Suzy Prim, Pascale Roberts, 
I.ucienne de Marchand, 
Christine Langier, Henri 
Sin Juan. Regia Pierre 
Foucoud.
SUPER CHANNEL.
Desene animate. Pif și Her- 
cule.
Ora de muzică.
Actualități. 
Mapa mond.
Biserica din adincuri.
Mondo-muzica. Tanitn Tika- 
ram, formația „Mcdikns“, 
Salvatore Adamo, Anita. 
Toto Cutugno.
Patrimoniu.
1 mba noastră.
Studioul muzicii ușoare 
Tragerea Loto.
Știri.
Emisiune în limba 
mană. •
Invitatul săptăminii. 
Telc-discul muzicii popu
lare. Invitatul emisiunii : 
Glieorghe Zamfir.
Gong I
Desene animate. Blackstar. 
Actualități.
Viața parlamentară.
Cupa mondială la rugby : 
România — Franța. Trans
misiune directă de Ia Bc- 
zicrs.
Film serial.
FAMILIEI HOMARI), 
pisodul 22.
Actualități. 
Simpozion. 
Rock-Panorama.

10,20

10,50 
11,0(1
12JJ0
13,30

23.25
23,40

Actualități.
Film serial. DALLJ 
sodul 63.
Duminica sportiva 
Film artistic. UN 
PLAR DEOSEBIT 
1981). Premieră pe 
Cu : George Kennedy, Tom 
Hallick, Tracy Vaccaro. Re
gia Davjd Nelson. 
Actualități.
Show-ul de duminică.

KpL

EXEM- 
(SUA, 
țară.

de

Film serial pentru copii. 
Vizitatorii. Episodul 15. 
Actualități.
Lumină din lumină
Viața satului.
De dor, de dragoste,
foc .. cu : Veta Biriș, Mioa
ra Pitulice. Polina Mano- 

ilă, Tița Ștefan, Maria Cră
ciun, Ancta Stan, Mariana 
Morcan, Liviu Vasilică, Pe-

*

In funcție de evenimentele la zi. 
Radiate lcvizitine.i își rezervă 
dreptul de a ef ctua unele modi
ficări ale programului.

ger-

DESTINUL
fi

S1MRĂTĂ, 5 OCTOMBRIE

9,00
10,00
10.10
11,10
11.30
12.30

Btină dimineața 1 
Actualități.
Feriți-vă de măgăruși 
Descoperirea Planetei. 
Sfârc de trecere.
Desene animate l’if și
< ule

Ora de muzică.
Actualități.
7 x 7.
TELE CLUB
Miss România Spori.
Teleem ii lopcrlia
Ac1 nulități
l ilm cri d EWTOMAS

Her I

II \LANȚ A
(22 septembrie — 21 octombrie)

Raporturile încordate dm gru
pul dv. vor degenera intr-un 
conflict.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Starea sănătății dv. va afecta 
un plan conceput mai demult și 
care urma a fi pus in aplicare 
astăzi.

SAGET VlOll
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Veți recupera un obiect la care 
țineți mult, într-un mod eu lo
tul neașteptat.

CAPRICORN
(2i deceiubi ie — 19 ianuarie)

varsa for
(20 iami ii ic — Ife feliru.it ic)

BI.RIil G
(21 martie — 20 aprilie)

Sîuicți
io treimi

(21

curtat(ă) iii m u. Astăzi 
să dali un răspuns.

TALII
aprilie — 21 mai)

In atitudinea unei persoane la 
care țineți s-a schimbat ceva. în
trebarea — de cc ? — tși va a'la 
ți tin posibil răspuns i.zi.

GliMFSI
(22 mai — ’l iunie)

.'.numite speranțe pe caro t>1 
le-ați pus In Ziua de astăzi se 
vor spulbera ca fumul în bătaia 
rfnttthii.

(22
II \G 

iunie — 22 iulie)

Corabia 
cat, deși 
tește in continuare.. 
n r< dev ni favorabil.

sl

pe care sînL'.i imbar- 
părea că ia apă.

Viatul

I EU
(23 iulie — 22 august)

piu- 
para

lln-le 
tul <lr

reproșuri 
in t’/cijci

vis-a-vm de ro- 
conftigalu.

Stalul oportun dr 'urc 
nevoie nu vine.

aveți

(19 l<

»i
'•*

ri Șl 1
lir 11 ii 4<> ?o m ii (!<•)

.<ili in-
t i

feliru.it
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Elțîn, învinuit de autoritarism
Meritele, incontestabile dealt

fel in înlăturarea puciului din 
19 august și revenirea la putere 
a lui Gorbaciov, i-au conferit lui 
Ek>ris Elțîn, președintele Fede
rației Ruse, o popularitate deo. 
sebit de mare în rindul poporu. 
lui sovietic și chiar in lume. 
Conștient dc meritele sale, dar 
și de posibilitatea de a impune 
punctul său de vedere, Elțîn a 
trecut la aplicarea unor măsuri 
drastice, in mai toate domeniile, 
în urma cărora s-au născut mai 
multe întrebări, inclusiv „cine 
Conduce la Moscova, Gorbaciov 
sau Elțîn . Acest lucru a creat 
și la nivelul conducerii unor 
state, cum ar fi Germania, SUA 
șl Franța, nedumeriri in privința 
persoanei cu care trebuie tratat 
la Moscova pentru a se acorda 
URSS ajutoare.

întrebările de acest gen, pre
cum și nedumeririle statelor in 
această privință au totuși o ma- 
re doză de adevăr. Elțin a su
pralicitat în perioada de după 
puci. Inclusiv în forul legislativ 
al Uniunii, intervențiile sale au 
conținut o critică vehementă la 
adresa unor deputați. iar Încer
carea sa'de a desființa acest 
organism, încercare dealtfel con
firmată și de declarațiile lui 
Gorbaciov, din care rezulta in
tenția de a constitui un comitet 
de stat, îndrituit cu putere legis. 
lativâ, în locul Sovietului Su

Mica publicitate
V1NZ 4RI

V1ND autoturism Aurii 80. Te
lefon 4 4158. (3u03).

V1ND CEC Dacia (310, din 
1980. Informații, telefon 45380, 
intre orele 16—19. (2999).

V1ND CEC autoturism Dacia, 
an 1987, mai. Telefon 43502. 
(2938).

V1ND sufragerie stil vechi, fo
toliu pat, cuier, I’etrila, 8 Mar- 
t^e, 8/24. Telefon 55265, după ora 
18. (2989).

V1ND video Panasonic NVJ 35. 
Lupeni, strada Trandafirilor, bl. 
12, ap. 82. (2992).

SCHIMBURI DE I.OCl INȚE

SCHIMB garsonieră, confort I, 
strada Dr. Petru Groza bl. 28 G, 
ap. 38, cu casă de colonie. Infor
mații, după ora 15, zilnic. (3004).

DOI TINERI caută gazdă cu 
chirie, preferabil zona Aeroport. 
Informații : Petroșani, strada Ve- 
nus, 5 A, ap. 4, după ora 11. 
(3010).

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu 
pc numele Crețu Doina, eliberată 
d< Preparația Cărbunelui Livc- 
zeni. O declar nulă. (3008).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Enaclie Itamona, eli
berată de Preparația Cărbunelui 
Livczeni. O declar nulă. (3006).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Lauran Adrian, elibe
rată de Preparația Cărbunelui 
Livczcni. O declar nulă. (3007).

DIVERSE

JURISCONSULT cu 1/2 normă 
angajăm la S.A. Telefon 43455, 
seara. (3002). 

prem a dat greș. Lupta a fost i. 
negală. Deputății poporului, re
prezentanți in proporție covîr- 
șitoare ai PCUS, n.au acceptat 
pierderea prerogativelor pe care 
le conferă statutul de deputat și 
încercarea lui Gorbaciov și El
țin s-a izbit ca de un zid. Cu 
alte cuvinte, Sovietul Suprem 
s-a autosalvat de la desființare 
și este greu de presupus că pină 
la viitoarele alegeri acest lucru 
va fi posibil. Ba, mai mult de- 
cit atit, săptămîna trecută în 
cadrul unei noi sesiuni a Sovie
tului Suprem al URSS, Boris 
Elțîn a fost supus unui tir vehe
ment de critici, deputății acuzin. 
du-1 pe Elțîn de autoritarism și 
tendințe dictatoriale, critici, con
siderate de observatori justifica
te și foarte aproape de compor
tamentul pe care l-a avut Elțîn 
după învingerea puciului.

Pus in fața unei situații noi. 
Elțin nu prea a avut cu ce -'i 
acopere. El a ales o soluție stra
tegică, părăsind Moscova cu des
tinat a capitala Republicii Adzer- 
baidjan, pentru a pune capăt 
conflictului dintre adzeri și ar
menii din regiunea Nagorno 
Karabah, regiune locuită de ar. 
meni, dar care face parte din 
Adzerbaidjan de foarte multă 
vreme. Odată cu transformările 
profunde care au loc in URSS 
și cu tendința tot mai accentua
tă a republicilor de a-și cere in

DIX ESE

SOȚI I si copiii, < ti nemărginită dilrcic, anunță decesul so
ției ți mamei

I I I I, X IORICA (51 ani)
Odilineaseă-se in pace' I ie-i țarina ușoară, 
înhumarea arc loc azi, 28 septembrie 1991, de la Biserica 

Evanghelică ora 13, (la cimitirul din Lonea). (2977).

FIICA Nuța. ginerele Bela, nepotul C'risli depltng dispariția 
mamei, soacrei și bunicii după o scurtă suferință

I I I L VIORICA
Nu te vom uita niciodată. (2977).

PĂRINȚII Coslinaș Aurel și Ana, fratele Tili și nepoatele 
Mina și Carmen dcpling dispariția prematură a fiicei, surorii și 
mă tușii

ITFI. VIORIC A
Odibnească-se in pace! (2977)

SOȚIE C'ostcl și fiica Carmen anunță cu adincă durere dis
pariția iubitei lor

C OJO( ARU I I.ORK X (10 ani)
lninorinjntarca. azi, ora II, de la domiciliu. (2991)

I RAȚIl. surorile, cumnatele, ctimnații și nepoții dcpling dis
pariția prematură a dragei lor

IOJOCARU I I.ORK A
I.acrimi și flori pe trislul ei inorinint. (2991)

TATAI. X irgil, mama Anuța, surorile M iria și Ana. cumna
tul ( onslanlin și nepoții Dani și Luchiana, cu adincă durere in 
suflet, anunță dispariția fulgerătoare după o grea și scurtă su 
ferință a celui ce a fost

MC A ION (19 ani)
Nu I vom uita niciodată. (2995)

FAMILIA Xoina Dumitru șl Eleonora, Xoina X aler și X oină 
Marin cu profundă durere sml alături de familiile Nica și To- 
mesm la pierderea nedreaptă a celui ce a fost nepotul și veri 
șorul lor ion (19 ani)

COMEMORARE
FIUL Doru, nora Tuța și nepoatele anunță cu tristețe împli

nirea unui an de cinci ne-a părăsit iubitul nostru tatu, socru și 
bunic MA IA AS GRIGORE

Nu te vom uita niciodată! (3012)

Cofetăria „SPORTUL44 
SRL Petroșani

strada Calea Romană nr. 23 
angajează:

— cofctari-patisei i bine pregătiți profesional — spe
cialiști universali, cu o vechime de 10—15 ani in producție.

Salarii negociabile între 10 000—20 000 lei lunar. - 
Telefon 42358. - ,, ......

dependența și separarea de URSS, 
conducerea regiunii Nagorno Ka
rabah și-a declarat independen
ța, cu intenția vădită de a se 
alipi Armeniei, care la rindul ei 
î.și declarase independența. A- 
tît conducerea adzeră cît și El
țîn au căzut de acord că nu vor 
permite unificarea regiunii eu 
Armenia, iar Elțin, mergind mai 
departe pe linia sa dură a de
clarat că va pune capăt acestui 
conflict. O serie de observatori 
întrevăd deja amestecul lui El
țîn și în stoparea războiului ei. 
vil ce a început între opozanții 
președintelui Gruziei și simpati- 
zanții acestuia. Dar pînă atunoi 
EI1.în mai are de tras pentru a-și 
ține promisiunea față de înce. 
tarea conflictului armeano- 
adzer, promisiune socotită de cei 
mai mulți dintre politicieni 

drept o mare piatră de încerca
re pentru președintele rus, a- 
flat într-o situație nu tocmai 
convenabilă, din care dorește 
să-și salveze popularitatea afla
tă de mai bine de două săptă- 
mîni într.o vădită scădere în 

rindul poporului sovietic, trezit 
se pare la realitate și la o eva
luare exactă a comportamentu
lui lui Elțîn.

Gheorghe CIIIRV ASĂ

Universitatea tehnică 
din Petrnsani>

strada Institutului nr. 20 
organizează:

cursuri de instruire intensivă teoretică și practică, 
in programarea și operarea microcalculatoarelor compa
tibile SINCLAIR și IBM—PC, cu ATESTARE.

Cursurile sc țin simbătă și duminică, începind din 
data de 5 octombrie 1991, in Amfiteatrul A. 101, Corpul 
Nou, orele 9—14, cu practica în Laboratorul dc Calcula
toare.

înscrierile sc fac la casieria Universității, zilnic, între 
orele 7—9 și 12—15.

Relații telefon 42580, 42581, interior 189 și 140.

MjliSÂI - S.l TG. JIU
prin Șantierul Valea Jiului execută :

— Activități de montaj instalații electrice de automa
tizări și telecomunicații

•— Puneri în funcțiune
— Activități de service automatizări
— Confecții metalice

— Verificări și reparații metrologice

— Verificări PRAM

— Montaj instalații de supraveghere, avertizare incei 
diu și efracție

— Asistență tehnică la instalații electrice și de aulonia 
tizări

Adicsați-vă la telefon 929/43673, 43852 sau Lupeni, 
telefon 60971.

S.C. SUINPROD S.A.
Orăștie (ISOP Orăștie)

— Livrează la orice agent comei cial și la persoam 
particulare, din fermele Turdaș și Călan, in zilele dc 
marți și joi — porci grași 101 —110 kg/cap. la preț nege» 
ciabil (preț informativ 90 lei/kg).

— Livrează de la Sectorul de preparate din Orăștie 
carne de porc în carcasă (porc tăiat și opărit cu cap ș> 
picioare) la prețuri negociabile (preț informativ 135 lei/kg)

— Livrează scrofițe de prăsilă greutatea 90—100 kg 
la preț negociabil (preț informativ 100 lei /kg).

Informații suplimentare la sediul Societății din Orăș
tie, strada Luncii nr. 1, sau ia telefoanele: 41610, 42501 
11863.

IMPORTANT
Actuala ediție a ziarului nostru s-a închis vineri h

ora 11.
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