
— Stimate domnule Constantin 
lonescu, industria extractivă a 
huilei din Valea Jiului este mar
cată, ca de altfel toate sectoarele 
industriale, de procesul trecerii 
economiei centralizate a Româ
niei la economia de piață. înainte 
de a aborda problemele concrete 
de fond ale dialogului nostru aș 
socoti oportun, dacă sinteți de a- 
cceași părere, să definim acest 
termen. Ce inseamnă, deci, econo
mia de piață ?

— De acord. Economia de piațîi 
înseamnă un ansamblu de feno
mene și procese, desfășurate in 
timp și spațiu, care asigură o le
gătură nemijlocită intre producă
tori și consumatori in cadrul și 
în condițiile libertății pieței, a e- 
galității in șanse a tuturor indivi
zilor, ale respectului față de toa
te formele de proprietate, ale 
funcționării unor instituții finan- 
ciar-bancare corespunzătoare și a 
legalității apărată de un stat de
mocratic și de drept

— In ce constă transformarea 
economiei centralizate într-o eco
nomie liberă, de piața ?

— Procesul de brfel ăl tranzi
ției este schimbarea ti puful “ dî- 
proprietate, trecerea de Ia proprie
tatea tuturor și a... nimănui — 
socialistă — la proprietatea pri
vată, majoritară și publică în ra
murile de interes deosebit ale e" 
conomiei naționale. Procesul tran
ziției presupune, însă, și schim-

omponentele societății 
■a șanselor reale fiecă

rui membru al societății — casă, 
mașină, acțiuni ctc. Aceasta este, 
de fapt „deploretizarea".

— în condițiile macrocconomi 'C 
ale etapei actuale, care este solu
ția de supraviețuire pentru indus-

Interviu cu dl. ing. Constantin IONESCU, 
consiliei-managenient in cadrul RAH Valea Jiului

barea mentalității întregii popu
lații, a structurilor sociale, dopro- 
letizarea membrilor societă- 
tății, formarea clasei majo
ritare, mijlocii, schimbarea statu
telor sociale ale unor categorii. 
Toate acestea, desigur, în condi
țiile creșterii calității vieții care, 
la rîndul ei. înseamnă stabiliza
rea nivelului de trai prin asigu
rarea unui nivel minim decent 
de viață. îmbunătățirea asistenței 
sociale a învățămîntului și a nre- 
gătirii profesionale, stabilirea unor 
raporturi pe baze valorice echita-

tria extractivă a huilei — deci, a 
mineritului din Valea Jiului ?

— Cerința numărul unu pentru 
noi este adaptabilitatea extracției 
de huilă, a mineritului Văii .Jiu
lui, la necesitățile industriei și 
populației. Aceasta, in condițiile 
transformării ei într-o industrie 
eficientă, avtnd scopul final sa
tisfacerea consumului populației.

— Cum definiți adaptabilitatea 
sau adaptarea 9

— In t rmeni populari, înseam
nă să faci să produci ceea ce se 
caută și, deci, este necesar. Ter

menul este mai larg în conținut, 
cltprinzînd fenomenele <!• reori- 
entare, restructurare și r-’.ehnoio- 
gizare, toate îmbrăcate in haina 
eficienței. Înseamnă, totodată. în
toarcerea activității RĂII spre 
piața liberă, fapt ce presupune o 
schimbare și în structura produ
selor ei, precum și lărgirea pielii 
cu mai mulți beneficiari și cre
area avantajului unei distribuiri 
permanente și în siguranță a pro
duselor miniere. Cu alte cuvinte, 
de ce să dau huilă numii side
rurgici, cînd pot să livrez cărbu
ne prelucrat industriei mici, chi
mice, de medicamente, consumu
lui casnic al populației etc. Ceea 
ce nu înțeleg toți : adaptabilita
tea nu înseamnă restrin^erea ac
tivității. Ea înseamnă. în primul 
rind, crearea condițiilor competi
tive pentru piațSi, rcorientarea 
forței de muncă existente spre
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Spovedania unui om 
înjurat noaptea la telefon

Perseverența diabolică a unor dereglați patologic (si politic, 
bin înțeles !) de a mă suna zi și noapte la telefon, m-a adus in 
situat.a de a cere ajutorul redacției pentru clarificarea cîtorva 
chestiuni, făcind, totodată, public punctul meu de vedere. Da, eu 
am optat pjntru cei mulți, adică pentru cei care asigura existen
ța lor și a familiilor prin muncă ; pentru cei sărmani, cu ghidul 
la pungă, nepricepuți Ia manipulare de mărfuri și adaosuri co
merciale 1 pentru cei nevolaș-i, adică avind mereu cumpărături pro
gramate pentru următorul salariu ; pentru cel îndurerați și veș
nic încordați în trecerea lor prin viață, deoarece munca lor de 
cîttiță aproape că îi dezumanizează, iar dezumanizarea c dureroasă 
pentru toți! pentru cel care cresc animale sprijinind cu fruntea 
cerul, sus, în munți ; pentru cei care îmi sînt colegi de minte, 
inima și simțire, Iubitori ai pămîntului pe caro calcă 1 pentru cel 
decuzuți, deoarece sini umanist și născut cu darul de a ridica 
aproapele lingă mine ; pentru cei proști, pentru că dragostea 
și obligația mea profesională este să dau lecții in spiiitul invă 
țamîntului românesc, să dezvolt inteligența și cultura celor in 
creștere ; pentru cei damnați fiindcă nu e vina lor că s-au născut 
cu mai puțin dccît alții : pentru cei umiliți și mereu umili, pen
tru că și cu sînt un umilit și un veșnic umil...

Da, cil am optat, înt do centru stingă, nil de stingă sau cx 
trema stînga, nil do dreapta sau extrema dreapta și va rog fiu 
mos să-mi lasați noaptea pentru hodinii fiinjlcă nu datorez nimă
nui nimic. I’ot arăta oricind, oricui că, în măsura covîrșitoare 
acțiunile m le sînt îndreptate spre bine],. Omului, Ce, să fiu lă 
sat in pace, m am saturat de seincetele injurioase, do ru-amin 
țile obscene ah unei opoziții ne I. ci,unite. Oala! Da i nu duca . 
p« pusfii, renunț i i leh-fon 1

l’iof. Ionii l)<ui B 
consilier al orașului IVIrila

Citiți în ziarul 1 
nostru de mîine ------------------ 1

PoHtica, I 
în date și cifre I 

]
■ Guvernări si guvernări ’

I■ I’r iin-iniiuștrri, de la 17 •
ianuarie 191 1, piuă în zilele • 
noastre |

■ Exemple de guvernare : |

de la 1 zile, pînă la 3611 de | 
zile |

■ Comparațiile facețrle |
singuri ! ■

De Sf« Ifife a fost 
„Ziua energetkieniIoru 

MIRACOLUL LUMINII
„Ce minunată lucrare e omul !“

W. Shakespearc
Pe 20 iulie toți cnergeticienii din țară au sărbătorit ziua lo.. zl 

patronală de Stininl llie Proorocul.
Solomon, fiul și succesorul lui David. domnește intre anii 965 — 

928 î.e.n. Domnia lui este considerată „veacul de aur al Regatului 
Israel".

După moartea lui Solomon, Regatul se destramă datorită cer
turilor- dintre urmașii regelui.

In vremea acestor urmași mai îndepărtați ai înțeleptului rege 
Solomon, trăia llie Tesviteanul. prooroc din Tesba Galaadului.

In vremea aceea era o mare secetă și llie a lost hrănit de 
corbi, iar apoi de o femeie văduvă săracă. Unicul fiu al văduvei 
a murit și ea a crezut că a fost pcdep*ită de llie. despre care se 
auzise ca este prooroc. llie face una din minunile sale — reînvie 
acest copil invocind ajutorul lui Dumnezeu. Izabela, soția regelui 
ce domnea atunci, a pornit prigoană împotriva lui llie dorind să-l 
omoare.

llie merge la rege care il acuză: „Tu e?ti oare cel ce aduci 
nenorociri peste Israel ?“ llie a răspuns: „Nu eu sint... ci tu și 
casa talului tău, pentru ca ați părăsit poruncile Domnului. .“

llie cere să fie pus la încercare ca să demonstreze puterea lui 
Dumnezeu. Cere să fie aduși proorocii altor zei ocrotiți de rege, 
să se aducă apoi doi viței spre a fi sacrificați, unul in numele 
zeului Baal și celălalt in numele Domnului. Vițeii tâiați să fje pu-i 
pe lemne „dar foc să nu se facă". „Apoi voi să chemați numele 
dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumne
zeului meu și Dumnezeul care va răspunde cu foc ac. la este 
Dumnezeu!"

Proorocii au invocai ajutorul zeului lor, dar ze il Baal nu a 
aprins lemnele’. Atunci, llie a zidit un jertfelnic în numele Dom
nului, a așezat lemnele pe el și deasupra a pus vițelul sacrificat. 
A cerut apoi de trei ori să sc arunce app peste jertfa arderii. IU* 
invocă apoi pe Domnul zicînd: „fă ca să cunoască astăzi poporul 
acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sînt slujito
rul Tău“, „Și s-a pogorît foc de la Domnul și a mistuit arderea 
de tot și lemnele, și pietrele, și țarina, și toata apa care or i in 
șanț". Poporul cînd a văzut aceasta a căzut cu fața la pămint și 
a zis: „Domnul este Dumnezeu!"

Auzind de această minune regina Izabela l-a prigonit pe llie
Proorocul llie a demonstrat de mai multe ori că. el este Omul 

lui Dumnezeu și că tot ceea ce face, face numai prin voința 
Domnului.

Faptul că cnergeticienii l-au ales Patronul lor spiritual este 
un semn al recunoașterii lui Dumnezeu

Fie ca llie Proorocul să vă ocrotească și să vă ajute in clipele 
grele și caic nu sînt așa de puține, cum iși închipuie necunoscă- 
torii !

Energetic icnii sint oameni care, topind cărbunele sau subju- 
gind puterea apelor, scot FULGERUL ELECTRIC focul minunat 
caic strălucește in casele noastre, luminind nopțile.

Dumnezeu a aprins focul la rugămintea lui llie, Dumnezeu îl 
ajuta pc cei care trudesc în Termocentrala Paroșeni să întrețină 
locul pentru ca, prin el, să fim noi fericiți.

De ziua Patronului energeticicnilor uram oamenilor cc mun
cesc la Termocentrala Paroșeni multa sănătate și ii rugam să în
grijească FOCUL pentru ca este de la Dumnezeu!

l’iof. Elena IMiGARSC IOT.
Vulcan

ASPIRAȚIA SPRE ÎNĂLȚIMI —COMPENSARE 
A CONFRUNTĂRILOR RIN ADINCIME

I \ PETROȘANI \ I C'i\( I IO\ \ î, TIVII» DL 1)01 A Dl ( 1 Ml, UNi AFRO-
<•’ R Ș(O\IA V CURA IUI Ui SI vi MISIRII, I SPORTIVE, l’l PIMPRA
1’1 N i RU \\ I \ i IA ROM \NA. ( Xniâniiiilo in ziarul de mîine)



«ORI NOI MIERCURI, 22 IULIE 1992

r
Speranțe și temeri 

preelectorale
ț)upă o primăvară ploioasă, 

rece, trăim zilele unei veri la 
Cel de lipsită de bucurii. Trann 
de la o zi la alta, așteptind rația 
de zahăr pe luna mai și amin- 
tindu-ne cum. cu uni in urmă, 
in această perioadă a anului, mai 
toți, de la „șefi'1 la femeia de 
se.viciu, ne intoarceani, ne pre
găteam ori chiar ne lăfăiam pe 
plajele litoralului. Dar acum ne 
mulțumim să citim in ziare ca, 
in plina vară, in stațiunile tu
ristice, din trei hoteluri, unul e 
închis, iar noi, deși avem și mare 
și munte, și 
băi termale 
stăm a tisă 
bureți, dacă
a? știa, și r umflam buzunarele 
cu hirtii fără valoare și punem 
în rame certificate de proprie
tate.

Bine că s a dai vacanța par
lamentară. tot are cine să plece 
și in Stațiuni, ilară nu prin străi- 
n-tăiuri .. Noi așteptăm. Ce a- 
n me? Pai. noul pas spre eco
nomia de pia'ă. respectiv, noua 
re lucere a subvențiilor din 

.tembrie . Și mai așteptam... 
u.tei-tatul eveniment de la 
-per im, sa se mai schimbe 
si in bine in alunecarea 

tobor; inul crizei... 
iii; orale, lin care, se pare, 
ne mai oprește nimeni —

nămol, și izvoare cu 
și cu ape minerale, 
sau mergem ciupi 

ii nimerim și pe

s. 
n ut 
c.i.-e, 
c. v <1 
no i :ra pe 
nu 
nu 
a., cerile.

D-■ i, vin alegerile. Campania 
electo-ala incă nu și-a luat star- 
ti>!. dar scena politică devine 
to' n ai agitata, lăsind in urma 
problematica vi’lit economice 

ca-e. deși flagrant-acută da 
t< ita it'elor ți imomwtc ut lor 
guvernamentale. e tratata cu se 
niiiătatc. cu ridicări din umeri 
Fie... ce-o fi! Important e cc vor 
aduce aici rile. Partidele, puz
deria • partide care, de doi ani 
ir’i».,.- au „strălucit ’ mai mult 
prin io : parlamentară și din
p publice, prin lupta de
cult-.: rentrii interese ale lide
ri or [ rii și prin al rit i to- 
t di in ’-oIuționa ea acutelor pro-

Pod cu...
, surprize”

î

Fe află in Vllhs.n, lin > 
to : S' :e Jiu. O P ,|le li.n 
r-i-e ..'0 hițina" i <i |

• l! H- 
. l 
pimte

sus| -nuia*.i, frăo’ii.i dc ani .1 mi
<1< el i.nii ca-c-zi au :s e in
a » zona Trr zt'si tir pi • UI
a ma'c'it și pojm. .lin b in
Io. -m mai 'ăzut bi .îți dr
lemn. ; vist n 1 ris. ui dc a te
trezi im picior. pe li:
iar in unele porțiuni cald al dc
g.ndi de pe niargin- s-a dc
r.orat vizii,il.

In at i-o eon 'iții, un a.s’i.
dent se poate iniimpla in O l'O
moment „întruna din ri —
îmi reia •a d' R Gh. -, 1 -am
luat de braț p unul cam b uit.
care, de nu mî mineream acolo.
r idea in apă. Cred că ar treimi
sa se ocupe cineva și de 
ăsta (Cîh OLTEANV)

podul

VALEA JIULUI ÎNCOTRO?
'Urmare din p.ig I)

activități eficient'', r tl rezultate 
directe și imediate.

— Pvem șomeri in mineritul 
Văii Jiului ?

— La această întrebare pot 
răspunde că șoma iul in niin i tul 

Ivăii Ji ului este nesemnific itiv. 
Wreau să mal subliniez faptul r.i 

absolvenții școlilor profesion il< si 
£’ai liceelor industriale carp au fo t 
școlarizați pe bază do contract, 
vor fi integrați in producție Nu 
înseamnă deci, că nu avem lo
curi de muncă. N- |)r<() i> de 
fapt, In permanentă m'-nținore > 
acestora in toate 'inilătilr

— Domnule lone’.ru, ce ne pu- 
tofi spune rlespre o recentă emi
siune n tel, viziunii din Deva, 
rare a lansat zvonul că in Valea 
Jiului ’ r rămipe funcțiune
doar patru mine, celelalte se vor

acum se 
ostentație

ce trece,

blerne ale economiei, 
impun din nou și cu 
atenției generale.

Se înmulțesc, pe zi 
candidaturile la președinție din
partea tuturor formațiunilor po
litice și grupărilor de partide. 
Apar noi orientări, noi platforme 
de toate culorile în haosul atîtor 
diviz. iri și fracționări, toate spec
taculos de... democrata c, dar prea 
puțin convingăto ire pentru masa 
electoratului. Așa și cu propune
rile de candidaturi prezidențiale 
de toate orientările — și fe- 
seniste și țărăniste și socialiste 
și ecologi te. ultima fiind cea 
mai șocantă, a candidatului pro
pus dc PNl . dl. Radu Câmpeanti 
care cc lind. la rtmli.il lui. a pro
pus s.i fie invitat, in schimb, să 
candideze pentru fotoliul — nu 
tronul! — prezidențial e.x-regele 
Mi hai.

zfilele trec și. cine știe, vor 
tipare soluții prezident inie și m ii 
șocante Dar, fie că vor veni din 
stingă, fie 
tante vor 
destul de 
consistenta
cramelor rle guvernare pe 
le vor avansa fo -m 'I iunile, pen
tru a depăși haosul și criza în 
care ne bălăcim dc doi ani în
coace. puterea lor dc convingere 
că prin programul lor vom a- 
( im e oii viata noastră la un 
stadiu rle normalitatc I)r velei
tari și oportuniști, dc pr< fitorii 
ambdio.i, indiferent că-s din 
stinr.a sau din dreapta eșichie
rului rolitic. am avut 
n° cdifi'ăm suficient 
turismul și realismul
pro n umelor "arc să 

o - himb;uo în bine
vi' 'ii noastre ‘o.'ial-eronomicc. 
elcctc'- tut cuprins dc temeri, 
va prefera a doua variantă Sau 
rămmom cu vorba ..pleacă ai 
noftri. vin ai noștri?" Oricum 
oină Ia toamnă nu mai o mult. 
!’:nă at'in-i asistăm cuprinși dc 
temeri la spe:tacol"l manevre
lor politice.

din dreapta, impor
ți pentru electoratul, 
decepționat, valoarea, 
și viabilitatea pro

cure

ocazia să 
între re- 

prnetic al 
paranteze 

a eii’-stiltii

Ionii DI'BliK

iiuhiile, lăsind pe drumuri mii 
de mineri J

— Nu cunosc pe c temei s-a 
făcut această afirmați., dar pot 
să spun că in cadrul RMI există 
un progiam l< rcorgani'are a 
a'iii talii miniere care cuprinde 
trei etape Piima etapa. p<- and 
19'2, pr.-vedp wțiiini cu ef< cte 1- 
mediato asigură opi irea d. clinu
lui aitivi'ătii productive d obți
nerea unor indicatori ♦< linlco- 
(conomici superiori anului prece
de nt Tot in acest an vor tr bnl 
defindi soluțiile strategii p ale 
in Inspiri min ere pi nlru anii 
1993 2000 Pinfrn aceasta clapă
se prevede o cr tere a produc
ției rle huilă Cil 9 la sută f.iții dc 
'91 ; o sporire modei ală a produc
tivității muncii, intic 5 12 la
sula, o tendință rle reducere a 
costurilor de producție, diminuă
ri i u o. i ă a < feelivclur, f iră 
impact soi ial, pc calea diminuă

Fără scrupule,
Revoltătoare povestea pe care ne-a spus-o una 

dintre rudele recent decedatului Constantin do
lofan. Revoltătoaie și pentru că, întărind rela
tări mai vechi, scoate la iveală caracterul hfd, 
al membrilor fanfarei din Petroșani, „speciali
zata” numai în a conduce pe ultimul drum pe 
cei care trec tn neființă și, din această cauză, 
redusă numericește la minimum, astfel îneît cîș- 
tigul membrilor ei să fie cit mai mare. Iată re- 
latarea faptelor. Pentru un ocol de la traseul 
cortegiului pe care „domnii" din fanfară îl sta
biliseră — n i se știe de ce fac ei treaba asta — 
ocol dorit de rudele defunctului, membrii tari
far, i au pretins 3 000 de lei. Cind au primit 
banii, \ <zind că există, oarecum, posibilități ma
teriale au urcat prețul. Au cerut 5 000 de lei. 
Au fost refuzați și atunci nu au cintat. Aceasta 
în condițiile in care ceț care 1 încetat din viață 
pjătise 15 ani rle zile cotizația pentru fanfară, la 
Casa pensionarilor. O si’uație asemănătoare a.’t 
pățit și rudele decedatului R. f. Venind cil cor- 
t 'giul funerar lin colonie, au avut ghinionul să 
dea peste bariera pusă la calea ferată. Ca ar
mare, s-a făcut un ocol forțat de împrejurări, 
peste pasarelă, in zona stadionului. Pentru ac: st 
ocol, f.infaragiii au pretins și primit 4 000 de lei.

Păduri r/e fier, beton si sticlă..

Iutii : Dan Adrian l'ETROESC

rii sporului dc personal pi in an
gajări mn afara Voii Jiului. E 
tapa a doua cuprinde stabilirea 
masurilor de adaptare la cerin
țele economiei de piața care, de 
fapl, constau in principal, in efi- 
ciintizarca acliiiluții economice, 
produci i vital ii superioare, costuri 
d produc ție reduse si diminuarea 
■ubvințiilor bugetare. Etapa a 
dona parcurge mii '92—'95, după 
care pipa In anul 2000 ur
mează definitivarea ajustă
rii industriei extractive a 
huilei (i crearea unei siluituri 
fl< ..bil" caro mi primită adapta- 
l,iIit.il■ a la cerințele picții, o ca
litate superioara -i competitivi- 
tat a produși lor RMI cu produ
sele din Import, condiții stabilo 
dc piolucțio, ceea ce conslilnie, 
de lapt, oliioeliselc etapei a Ir. ia 
rle intri iaci a ar(p, ilății miniere 
in economia di piață. ,,

Conferință a Filialei P.S.M. 
din Valea Jiului

Siipt.imma trecută a avut loc Conferința organizațiilor orășe
nești ,i municipala ale l’.u tidului Socialist al Muncii. Pe ordinea 
de zi iu fost înscrise probleme importante din activitatea acestei 
formațiuni politice, care se pregate'te pentru apropiatele alegeri 
legislative și prezidențiale. Jn cadrul Conferinței a fost ales Co
mitetul și biroul mumci| al al filialei, din care l ic parte : Ion 
Cari .ii'Iii — președinte, Nicolae Vilei.i — vicepr'ș, dinte. Ion Slrl- 
nu — secii ir, Tltdorel Ihaic.i — secretar, fon Ti^ăntcle — te
cii l.ir, Mexandiu Mursoj — se> let.ir, l'lorea Andrei — .ecretar, 
E-enu Di.igau — secret.ir și Mihai Zt'lc a — secu lar.

Au fost aprobate piopun iile pentru candidaturi la alegerile 
]■ gis.ative, adică p<nt>u funcțiile de sen.dor i deputați. Sa decis, 
m un.m milate, ca membi ii l'SM din Valea .Jiului să suspnă can
didatul a la președinție a domnului Ion llic seu. Alte amănunte 
plivind actiiil. tea filialei, după conferința naționala a P.ȘM, co 
va avea țoc m 2â iulie.

Protest al șoferilor
„Sindiialul Știjcrilor — filiala 

buiurești — citim intr-lin perio
dic central — protestează împo
triva reînființării posturilor fire 
de control al Politiei rutiere, con- 
siderind aceasta măsură ca o vio
lare a dreptului de liberă eitcii- 
lafie, recunoscut in Constitufl 1 
flomâniii și în pa lele internați
onale <■• prcileji nză drepturile p- 
mului. Totodată prob stează îm

Bîrfa zilei
Giuilc rele spun ră proaspăt promovata echipă „Jiul” t are. In 

fapl a lamas tul in eșalonul secund, schimbîndu-se doar., litera, 
a plecat duminica, 19 iulie, în cantonament la C’ăciulata. Nu Lt 
„Căciula. 1^". Nu a fost... „loc" și pentru doctor. Erau prea mulțî 
fotbaliști (numai 20 de locuri) în cantonament. Ferească Dumne
zeu sa răcească acolo, adică să faefl vreun guturai, unul dintre 
însoțitorii clubului no'-tru „fanion". Că pe la Căclulata ■ int multe 
ape mineralei Oricum, dc refacerea fizică a jucătorilor se va ocim 

pa. '.ponsorul. (1. Ș’lT.FAN).

bani să iasă!
Binii au fost încasați de un oarecare domn 
Boboc.

Se pare — ne-au relatat și alți cetățeni — că, 
procedînd ca frizerii de odinioară, cer bacșișul 
în funcție de „obrazul" omului. Nu-i mai satură 
de bani nimeni și jupoaie fără milă familiile în
doliate. deși acestea au achitat legal ani în șit 
cotizațiile la casa pensionarilor. Banii încasați 
direct de „fanfaragii" nu sînt contabilizați ni
căieri. nu se eliberează nici o chitanță, sînt nei 
impozitați. Ciubuc „gras**. Chiar în asa hal da 
dezumanizare au ajuns ? Și cind te gîndești aâ 
marca majoritate din membrii fanfarei se pre
tind nimeni cu frica lui Dumnezeu, participă 
regulat la slujbele bisericești !...

încă un aspect : Calitativ, prezența fanfarei 
este cel puțin ridicolă. Se cîntă de crezi că vot» 
să trezească și pe cei veșnic adormiți. Falsuri 
peste falsuri, aritmie, de parcă ar fi vorba le 
o parodie, nu de solemnitatea unei adunări de 
doliu. Păcat că o tradiție frumoasă, de peste o 
sută de ani în Valea Jiului, este astfel terfelită. 
Nici un scrupul, bani să iasă, pentru „fanfa
roni".

Călin IIOLBAN

Răspuns Ja test
In ziarul nostru clin 11 iulie 

publicam o ghicitoare fotogra
fică, sub titlul „Arde, arde, încă 
mai arde". Fotografia a fost 
realizată de cititorul nostru EU
GEN MUNTEANU din Petro-- 
ani și reprezintă incendiul care 

a mistuit .stadionul vechi din 
Petroșani, care era situat pe 
locul actualului a.șa-zis parc mu
nicipal. Asta era pe la sfîr.șitul 
deceniului opt. Atunci tare ne 
mai „ardea" dc fotbal. Acum 
ne arde de economia do piață.

(Al. 11.) 

potriva opririlor dc rutină, care 
ar fi mijloace de intimidare fo
losite intr-un stat totalitar împo
triva <; latenilor".

N. R Am reprodus ,.xa<t textil) 
protestului. în ceea ce ne pri
vește, credem că totuși polițiștii 
cu căști albe au în primul rinei 
un ro| preventiv. Numai cu „ln- 
disciplinații" dm trafic lucrează... 
coercitiv. Altfel, unde aiungem?

rtmli.il
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banița „$ A T c L IT U L" RURAL AL I 
P E H O S A N I U L U I

Din punct de vedeie administrativ-teritorial. 
Banița este un fel de „satelit" al Petroșaniului, 
sau altfel spus o rudă a acestuia de la țară. Am 
cuborit acum citeva zile în mica gara a comunei, 
condiționați de mersul trenurilor ia o oră des
tul di matinală. O ploaie măruntă ne-a întimpi- 
n it încă de pe peron, iar c, iții groasă a dimine
ții ne trimitea cu vîndul spre alt anot imp, nici- 
cb- um la luna lui Cuptor.

i’i ntru o echipa Ic repor teri, care vor să afle 
cit m ii multe despre o localitate mai puțin cu- 
n iscntâ, cel mai util punct de plecare e primă
ria D.-'.i știam că aceasta există doar ca și 
construcție (aflstî in administrația 
Petroșani) curi >/ tati a ne-a îndreptat 
in ■ a. io. Im ginea clud.rii. avind scris pe 
pl iță de tablă „Căminul CuPural Banița", 
este ieparte le acee.i a unui loc 
inc->n turale de L.d.o ii. care cresc 
să, i.in gard, o fostă poartă (mai 
locul unde a fc-.t poarta, pentru 
furată), două gaz. -e 
rr i
ti.’.

Primări i 
p. șii 

o 
nu

părăsit. Ziduri 
ca la ele aca- 
corect 

că ea a 
îe p rete, c re abia

r ișic, alta 
1 a fsl ca

spus, 
fost 

se 
db 1 »- 

peis.i-
I dintre urnieni. una 

fată ii ni. fără cuvinte, 
iin jur. fot f. ră cuvinte.

i.'cul fostului post de Poliție 
n ipa șT-.tiile de la u ă și de la 
« I. protejează do .r 
e-te de la Petro-ani 
palruzMi de st-.\zi. 
loc d transport fac 
probb. m lor d n zonă 
c.d pare liniștit -• > - n1 mențelc nn lipsesc, 
narțifca păminoilui nu a

' •'bleme. Cum „bă sti mul 
este d ’ar o rm I for.t 
carte. nici in zona 
ses.ș tontlict-k in‘"c frați, între părinți i copii, 
pornind de Ia dreptul a pra pârnintului. Asta 
1 ntr 1 ă i < mat- i de ! .. i a lccui'orilor se 
1. u’ă dir. it de pmnint. D.,m> nii ar'stor locufel 
au fo'jt n! itde.iiina re -scăto. i le animale și

se poate 
fereastră, 

un spațiu gol.
unii- mai are

Distanța si lipsa 
anevoioasă 
De-i la prima

intui 
.Acum 

Sectoristul 
repartizate 
unul mij- 
rezolvarea 
vedere lo-

1 ru
de
n 1 
le 

lip

scutit Poliția 
pamintu'ih" 

-i un titlu
B mița nu

mici agricultori.
Deși cu o populație rc d pășc-tc cu puțin două 

mu cinci sute de locuitori cu Merișor și (Tiva- 
foar'c 

acoperirea problemelor din |>uni t de ve- 
cvidcnței populației -i a 
este dificilă. Dar cum pri

locuitori
dia cu tot. aria lor de r.îspindire fiind 
mare.
dere administrativ. al 
multor altor probleme 
mir ie nu este...

în linte de revoluție 
P'.inița primărie. După 
exact in vara lui ’90, s-a dorit din partea 
fecturii. o reorganizare a puterii locale la nive
lul comunei. Mtilți locuitori s-au exprimat a- 
tunci că o asemenea instituție nu și-ar găsi jus
tificarea. Alfii insă ar fi dorit-o. La fel ca intr o 
problemă de divorț, părerile sint împărțite, iar 
fiecare îsi cunoaște propriul interes.

A-ad ir. pentru orice problemă dc primărie 
oamenii se deplasează la Petiosani. Cel met 
folosit miiloc de transjiort pentru aceasta este .. 
aiito-stopul. Singurul suflet de om care mii ac
tiv. ază sub acoperișul fostei primării este 
c intui PTTR. Poate datorită lui clădirea 
există și nu a fost demontată bucată cu bucată 
cum au pățit altele. Am aflat că nici formație 
dc pompieri nu mai este de mult timp. Clâd’rev 
pe care sfă scris „Remiza PSI“, a fost scoasă la 
licitație. Nn știm dacă si tulumba si furtnnele 
dinăunt'ui. Tot aici, pînă nu de mult, mai func
ționa si veterinarul. Dar. p ntru că nit și-a plă
tit ch ri.a la timp, cei dc la Primăria Petroșani 
i-au luat cheile. Acum, omul lucrează acasă si 
prest. ază servicii de la domiciliu. E cunoscut 
dc toată lumea și cei care au nevoie îl caută.

Am lăsat 
am gasit-o 
ple< al mai 
replică iar 
oamenilor 
di sau fără primar, ei știu foarte bine ce au de 
făcut. Și fac.

pinii în 1937 exista si la 
evenimentele din '89, mai

Pre-

o f i- 
mai

E

cladirea primăriei în liniștea în care 
și. fără nici un gînd despic ea, am 
departe. Soarele ceruse dreptul la 
norii s-au mai dat deoparte, li.sînd 
bucuria șt șansa <le a-și cosi finul.

clădire a primăriei) 
denumirea actuală, ar 
să ofere, cel puțin la 
de săptămină, discoteci.

Căminul cultural din Rănita 
(fo da 
după 
trebui 
sfîrșit
Sau ceva in genul ăsta. Cu o 
singură condiție. Să se găseas
că cineva eu „iarba fiarelor" 
ca să deschisă lacătul...

Am v.i/ut sau n-rim văzut

Dispensarul

l.a i '.irca din Hănița, ucc-.t | 
anunț ciudat... O fi curba des
pre rridul in cameră froom 

i. de >'>m la stelă, sau 
de i țuici romi > Mister...

locul
permi. nen(ei
i, 'I rit Adr n S'cli.iu Uomanii in r. spun le 

« 'i ii'- i 'I n .uiiliii Din-.ol. prons; at venit in 
a ul’. m i ri partiții in urma 'aj • 

p rci.m nț i Ii i la .i.i nț i medico sariitai' lin

| . ta bn
H .nița de Ui 
turn, '.ii'iir.i 
1 uitate.

Cl'rlir< ’i
ropg.it all
El na Pa . el 
șt-c sa f.n ă 
iițlir si unor 
după i~e e le 

«>i mnalate.
z.,t eu fel de fel de mo.li

a face medii ină dincolo dc civilizație
razurile urr"-n> din loialitățile ce „lin de Banița 
«l'ing, ndiferent de vreme, (’ii re apuca, « 
H.init.i r dura • i deor anulata nu se poal' mai mult.

•H'.p. n- ru ii e ca vai de ca, Har dr. f'omăniciu i 
dr. Adrian Ol ha. împreuna cu cele dona asist'ntc.

i daria Popev.ii <a și îngrijitoarea Ana Nislor, r«-u- 
f ița unor probleme co nu ncd sita doi it un trat inicnt 

izuri dc prim ajutor. Restul -.o rezolvă la Petroșani 
anunțata (• i vine) salv nea. Nazuri deosebite nu int 

ar dispensarul dispune de u'i stiiit necesar ce p. rio lic 
1111' Iile Este, pr.u tic, un fel .le 

! i sa nn mai vorbim rlr 
“ <i unde mc In ii 

s.m uni pot. Viața la

Punctul f «ir ni a <*<*u ti c
Fir .( bi zilnic, pun' tul 

eeutic, situat in imediata 
pi re a dispensarului oferu, 
lunci rînd arc, medicamente 
ti. imed.it, 
picsrrn la dispensar.

Aprovizionarea se face 
d ■ 1 i Oficiul farmaceutic 
dar noi am nimerit iritr o 
car.; se aștepta să vină i 
ru 
ta 
să
J'e

larma 
upro- 

a- 
dc 

după tratamentul

direct
Deva, 

i zi in 
m.,i n I 

marfă iar gestionara, aslsten- 
principală Doina Sandu, mm.i 
pțorr a dom zi in arin edili, 
timpul conci diuliii. ge-.ti'uia-

ra fim I singina, puneliil farma- 
remic va fi incliis. Noroc iă vara, 
dopa .ițe an aflat, oamenii nn 
prea se imbolnuvcsc. Adică nit 
an nici dureri de cap, nici dureri 
do măsele, Iar dacă au, Pi.tro- 
șamul e La doi pași și auto stopul 
esh Ia fndemtna oricui. Oricum, 
nani' nii sint mulțumiți și fci iciți 
'■a Ir u sc in Itănița Departe dc 
ora' departe dr aplomi rație, de 
pilite dr boală, eu mirosul flml 
lui in nas. ea sin turul m'-. li' a- 
mi ni d uiui sănătăți ve>ni( e.

Comerțul și școala
în comerț, Banița se rezumă 

la foarte puțin. Un maga.in să
tesc tip „general", gestionară în 
locație d-na Elena Nicol.ic, o ali
mentară, gestionai â d-na 
Chiri lă. cu un personal 
sperios și seci etos, și un 
zar, gestionară Mariana

la 
mari 

Cil 
fie

bine, dar Banița nu are gogoșerii.
A li a, piua ai' i nu a ajuns civilizația privați» irii și Japonia poate 

în 
se

fi m;n irâ ca ne-a d- pașii la capitolul gogoșerii dacă Iu.ini 
calcul Banița. Nu sint și, cu asta, pace I S mn că în zonă nil 
practică mai (bloc cultura griului și „seceta" de faina e mare.

Cu sau fără gogo.i insă, Banița nu duce lipsa de bere și 
b;1 ituri, căci tot complexul comercial din zonă dă pe afară 
băuturi dc tot felul, ca ,i de consecințele lipsei de măsură 
partea un. r localnici Ba chiar și unele societăți corn ri.iale
grăbit su ib-schidu noi clrtiumi, in perspectiva unor bani oiști ați 
ușor. E cl ir, pi ța la Banița a luat-o înaintea economi i de piață.

altc 
de 

din 
s- au

Ttodica 
foarte 
apro- 

Simu- 
llscu, ce avea mai dc toate,
niște prețuri oricum ni.ii 
d< cit piața din Petroșani, 
alte cuvinte un anume soi 
comerț, vorba unora, după clien
telă.

Școala generala am gâsit-O 
închisă. Un anunț pe ușă ne spu
ne sec că. exict cu o zi incinte,1 
cadrele di-lactice erau 
la inspectorat la P tros.uii. 
pre ziua in curs 
meni în scoală, 
băncile scoase pe hol’ 
fără tăgadă, 
parațiile și 
și aici anul 
trebuie. Să

nimic 'i .
D'i'h tcai"’

oIk mate I
Ii. s-i

nt- 
!e -i

iii'lu
câ s-au inc. pi. it re-, 

zugi ăvelile, sen n că* 
școlar Va inciȚ.e cum 
dea Dumnezeii t

i (alama 
firma cunoscută 
cu cabanieri de 
ilitate. P< ntru a 
clor ce doresc

I

N O A o HA /'A I C AGARA

1

•»'w .

Pe raza fostei comune
fiincțion'-az.iî
Bolii, o 
noscota, 
lll.Od '

■ pi i , lllll
■ai de saptfimînă agreabil și 
di ■ Iul it, simbata și 
pi m arau j.uncnt il i 
un autobuz efi ctu< ază curse 
gul-'e de.-întors spre < aban i 
P P ia Bolii A. u ia li an.sport il 
estL. jsjgiir.it.

I lini ța 
I ’i.ștera 

și recu- 
cca ni.ii 
veni in 
un fir- 

in- 
diiininiea, 

cabanieriiln, 
rc-

La prima ora a dimimtii, doar 
l It d c pe laza. Acolo 

in i uit'.eu) cu 
" c aduna 

curaj, i

(
rx.il l i .i 
noastră mic i 
iii ți P sl'.-ți, și 
frică...

Doar «II

și

unde.
„gara 
buc ii- 

pilț ma

ii pai le a rvs 
cheamă inliin-

lifra Ștefan, impiega-
tul dc mi c u c d in zinn r ii pn
' ina, mai miși.j pi in znn.i, ca< 1
și trenurile, chi/ir <lacd mai
rar pc I.i Ban ța . Dl.il niișc-i ți
ele, in jos s.m in Stls nn lui ă
interesul o.imi-nillor f i. pur ți
simplu, după m. i-.’il I r. -nuiilor.

Evenimi-iil' inc ’ Gur i i l.înl-
ța i i ti m .le de la o zi In nlta
irvlifi en'.i f.ii.-i de restul lumii 
cu acea ti.u'eie d'- mimă pi- ca e 
ți o da inii la ă preUumt'V i le 
g.i>ui i < ii i < sini l-imn.

Nu 11. ul ru că .ir li un ii st li 
l.d, <i doar pi-n1 r u < ,i ca, pa- li

Ifanit.l, este doar 
tiilui lumii ci se 
l'lalor Banița.

Domnul lilea, cu !.tiîngere dc 
inimă, ne povestea că în urma 
ploilor, zidul dc sprijin ul căii 
ferate, construit dc lucrătorii 
dc la ACCIi’ Petroșani s a cam 
dai imul și trebuia fi t icul. Un 
moliv in plus, ca oamenii de la 
tabere Ic ACCF să și mai umple 
timpul cu ceva dc lucru pe >1- 
' casta secetă de muncă existen
ta la prima vedere, in Banița 
și salcie aparținătoare, pe care 
mărluri .im eă nil înțelegem cum 
mai aparțin de Banița, cînd Bă-

nița a devenit ca însuși cu 
ce există in ra aparținătoare. 
alte cuvinte, Pelroșaniul, COiWia 
form noii reorganizări, împoj** 
la acea vreme, dar acceptată p 
parcurs, ar mai avea, în afară <fc' 
Banița, localitățile Merișor ijls 
Crlvadia, dar și cîtcva cătune alvs’. 
căror num. , datorită distanței ne 
cam scapă.

Ruminein doar cu Imaginea li
nei gări mici și nevinovate ți ru’------ . . ..., e?b« 

mer-
. . I11’

celebrului

a unul șef de gară simpatic, 
se aliniază — din mers — 
suini unilateral al Baniței, 
firmamentul orbitei 
municipiu P, troșani.

l’;i|;inâ icidizatu d< . Glii-o,glie ( nl|{\ ASA, p;liil M( l LI1SCIJ, 
Sorm OPREA

ropg.it
imed.it
jsjgiir.it
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Actualitatea internațională —j
IIAVEL A DEMISIONAT

Anunțată oficial, intenția de 
a demisiona a președintelui Ce
hoslovaciei, Vaclav Havel, a fost 
pusă în practică luni, cînd ști
rea demisiei sale a făcut încon
jurul lumii.

Demisia președintelui Havel 
vine la puțin timp după ce par
lamentul Republicii Slovacia a 
adoptat declarația de suverani
tate, declarație considerată sino
nimă cu destrămarea statului 
Cehoslovac. Președintele demî- 

sionar și-a încheiat discursul său 
ultim în fața națiunii cu un sem
nificativ vers, dintr-un cînteo 

dinainte de război: „să așteptăm 
vremuri mai bune".

MAFIA SICILIANA 
ATACA IAR

Mafia din Sicilia, aflată per
manent intr-un sîngeros război 
cu statul italian, a recurs din 
nou la măsura eliminării unui 
adversar periculos. Este vorba 

despre judecătorul Borsalino ,care 
a fost asasinat în cursul zilei 
de luni de un grup de comando 

►

Societatea Comercială
„GENERAL TRANS“ SA

sediul in Petroșani, str. I ivezeni nr. 12, scoate la vin-
re prin licitație publica următoarele tipuri de mijloace
transport :

— autocamioane R 8 135 F —— 2 buc.
— autocamion basculabil R 8 135 1 B —- 5 buc.
— autofurgon comerț R 8 135 FC — 4 buc.
— autocamion macara

hidraulică R 8 135 1 MII — 1 buc.
— autotractor cu șa R 10215 FS — 2 buc.
— autotractor cu șa R 10215 DFS — 1 buc.
— autobasculantă R 19215 DFK — 2 buc.
—• remorci auto 2 RPF 7 — 13 buc.
— remorcă auto 2 R5A — 1 buc.
— remorcă auto 2 RB 5A — 1 buc.
— remorcă furgon

comercial - 2 RPF 7 — 6 buc.
— remorcă furgon

izotermă 2 RPF 7 4 buc.
— semiremorci ATM 2 — 2 buc.
— semiremorci transcon

tainere 20 T — 12 buc.

Licitația arc loc în data de 30 iulie 1992, ora 10,00
sediul societății.

Informații suplimentare Ia telefon 935/12040, 42011,

VlND garsonieiă mobilată. Telefon 45122, între orele 10—17. 
(3538).

VlND apartament central, două camere, Petroșani Nord. Te
lefon 44200. (3509).

VlND antenă satelit, preț negociabil, str. Vișinilor. 6/27, Pa- 
tro?ani. (3533)

SCHIMB I)E LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere, Petrila cu similar Petro
șani, exclus Aeroport. Informații, Petrila, str. Minei, bloc 25/2, 
după ora 15. (3544).

J 
DIVERSE

CEDEZ contract închiriere apartament două camere, nemobl- 
lat. str. Republicii 101/63. (3551).

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă periodici- pe numele Badea 

Cătălin eliberată de U. T. Petroșani. O declar nula. (3534).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nica Viorel, eli

berată de E. M. Dilja. O declar nulă. (3531).
PIERDUT legitimațiile de bibliotecă pe numele Roman Traian, 

eliberate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (3542).
PIERDUI’ legitimație de serviciu pe numele Nagy Ladislau, 

eliberată de E. M. Vulcan. O declar nula. (35'46).

DECESE

MAMA, frățiorul, verișoarelc și cumnatul, cu sufletele zdro
bite de durere, anunță dispariția fulgerătoare a iubitului lor 

BALASZ LEVENTE (8 ani)
Te vom plîngi- mereu. (3545)

UN ULTIM omagiu din partea strănepoților Izabella și 
Roberl și nepoților Eva și Iosif celui caic a fost

KIRCHMAYER IOSII (85 ani)
Inmormintarea azi, 22 iulie, ora 11,30, de la Biserica Evan

ghelică Petroșani. (3518)

COMEMORĂRI

VINZARI
VÎND motor BMW 528, stare de funcționare. Informații, Lu- 

p -ni. str. Victoria, nr. 56, după ora 19. (3550).
VlND apartament trei camere Petroșani, Republicii, bloc 65, 

ap. 37. (3549).
VlND urgent video palyer „Orion" — Japonia, sigilat, preț 

70 000 lei și computer 1501 jocuri pe-TV, sigilat, preț 16 000 lei. 
Telefon 43853. (3517).

VlND urgent, preț convenabil, video rccorder „Aiwa“ — Ja
ponia, nou și casete video. R, lății, l’ctroaani. str. Unitii, bloc 
4/2/5. (5343).

VlND vilă, curte, piscină, grădină, teren arabil. Pui, telefon 
160. (3539).

GU ACEE XȘI adincu durere soția, fiul, nora și nepoții anun
ță împlinirea unui an do cînd a încetat din viață

HOGMAN ROMULUS
Nu te vom uita niciodată. — J
Dumnezeu sa 1 odihnească în pace. (3516)

S-au SCURS 11 ani. d<- lacrimi și dui'erc de cînd iubita noas
tră soție și marnă

I AC Z.KO IRINA (Alt \IJ»)
ne a piirătii pi nt 'i totdeauna.

Nu o Vom uit.i nkiodalA Si>|u| și copiii Ștefan, Mirla și 
Iiina. (3537)

al temutei organizații criminale. 
Acesta nu este altul decît echi
pierul celuilalt judecător asasi
nat acum o lună, tot de mafie, 
Giovani Falcone, echipă justi
țiară care a dus la arestarea a 
numeroși fruntași ai lumii ma
fiote.

BAGDADUL CONTRA O.N.U.
Echipa de experți ONU care 

verifică prezența armelor nuclea
re în Irak se află de mai multe 
săptămîni în imposibilitatea de 
a pătrunde în clădirea Ministeru
lui Agriculturii din Bagdad, un
de se presupune că ar fi adă
postite arme de nimicire în 
masă, datorită refuzului autori
tăților irakiene de a da apro
bare în acest sens.

Mai mult decît atit, la sfîrșl- 
tul săptămînii trecute, pe stră
zile Bagdadului, zeci de mii de 
persoane au luat parte la cea 
mai puternică manifestație de 
protest, împotriva experților ONU 
și Statelor Unite ale Americii. 
Cele mai vehemente lozinci s-au 
strigat împotriva președintelui 

Bush, iar steagul american a 
fost batjocorit și ars.

BAKER ȘI ORIENTUL
Aflat într-un nou turneu di

plomatic, ce are ca scop mărtu
risit relansarea procesului do 
pace în Orientul Mijlociu, secre
tarul de stat american James 
Bakcr a vizitat mai multe țări 
arabe, după întilnirea cu Yitzhak 
Rabin, premierul Israelului. A- 
cesta a promis secretarului de 
stat american că va renunța la 
amplasarea de noi locuințe în 
teritoriile ocupate șî va începe 
noi negocieri cu partea arabă. 
Comentînd rezultatele de pînă 
acum ale turneului său, Baker a 
declarat că este satisfăcut și 
poate considera că s-a făcut un 
mare pas în direcția relansării 
procesului de pace în această 
parte a lumii.

ACORD ÎNCĂLCAT
în cea mai fierbinte zonă a 

globului, Iugoslavia, acordul de 
încetare a focului, convenit între 
liderii celor trei comunități com
ponente ale Republicii Bosnia — 

Herțcgovina — croată, musulmană 

a

ET5I

Iși sîrbă — a durat doar o singură 
oră, după care formațiunile pa
ramilitare musulmane au redes
chis focul împotriva părții sîrbe.

In urma reluării conflictului, 
forțele ONU, care asigură su
pravegherea ajutoarelor umani
tare ale comunității internațio
nale, au fost nevoite să se re
tragă, iar aeroportul din Sara- 
jevo a fost din nou închis.

Premierul iugoslav, Milan Pa
nici, a vizitat în aceeași zi capi
tala Bosniei, unde a avut o în- 
tîlnire cu președintele Bosniei- 
Herțegovina, de origine musul
mană, care a avut mai puțin e- 
fect în dezamorsarea conflictului 
decît a sperat premierul Panici.

Reprezentanți ai CSCE au so
licitat întrunirii din aceste zile, 
la propunerea Franței, elimina
rea actualei Iugoslavii (Serbia- 
Muntenegru) din toate structurile 
internaționale, inclusiv ONU, iar 
SUA au reînnoit propunerea sa 
de autorizare de către Consiliul 
de Securitate al ONU a interven
ției militare internaționale în 

Iugoslavia.
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HOROSCOP
RAC' 

(22 iunie — 22 iulie)
Poziția dv. c încă în echilibru 

instabil; încercați să evitați orice 
manevră neloială 1

LEU
(23 iulie — 22 august)

Vi s-a întins o cursă de care 
habar n-aveți, dar efectul acestei 
acțiuni vă este favorabil.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Nu păstrați banii pe care-i pri
miți, altfel veți regreta zadarn'cf 

BALANȚA 
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Intuiție perfecta, capacitate 
de efort inepuizabilă, șanse spo
rite de reușită.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Amintiți-vă că ați stabilit o in- 
tilnire și nu v-ați prezentat. Se 
poate relua...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Furtuna încă n-a trecut, acum 
face ravagii in altă parte, dar e 
pe-aproape...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Lvați o decizie cu implicații 
majore asupra „clanului" din 
care faceți parte.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

In inima dv. c un gol pe care 
prietenii ce vă înconjoară nu-/ 
pot umple.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Lupta pentru existență alungă 
pornirile „artistice".

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Acționați cu prudență dar ho- 
tărît, pînă nu e prea tîrziu...

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Micile neplăceri cu sănătatea 
nu vă împiedică să înregistrați 
un succes deosebit în plan profe
sional.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

Avansurile insistente la care 
sînteți supus(ă) nu sînt decît 
expresia unei politeți „de modă 
veche".

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. MARG ȘI SO- 

PHIE. Episodul 2.
11.30 Super Channcl.
12,10 Ora de muzică.
13,Ou Virsta a treia. Au nevoie 

de noi! Reportaj,
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități,
14.20 Civilizația montană.
14.50 Avanpremiera TV.
14,55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Tineri interpreți de mu

zică populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale,
17.30 15, 16, 17, 18,
18,00 Televiziunea vă ascultă!
18,30. Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul economia.
19.30 Desene animate, MIGIlEft 

VAILLAN®.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.15 Film serial. V1RGINIE IȘ» 

FAGEJ DE @AP!
21.15 Dosarele Istoriei.
22,05 Pro musica.
22.35 In fața națiunii.
23,05 Universul cunoașterii.
23.50 Actualități. <
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