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Șomerii și protecția lor socială
O să credeți sau nu, dar Legea 

nr. 86/1992 apărută in luna iu
lie se vrea intr-adevăr o lege care 
să asigure șomerilor o protecție 
socială reală. Adică o protecție 
socială care în viziunea Guver
nului creează posibilitatea celui 
ce nu are loc de muncă nici să 
moară dar nici sâ trăiască. Cu 
alte cuvinte să se chinuie, ași 
cum de fapt ne chinuim mai toți 
dintre noi, hrânindu-ne doar cu

promisiuni și practici guverna
mentale ce ne aruncă zi de zi in 
pragul disperării. Adică aminti
ta lege dă posibilitate celui care 
după 270 de zile nu și-a găsit un 
loc de muncă să-și mai tirască 
cit de cit zilele dar nu pe gra
tis, ci încastrat în niște condi
ții foarte stricte.

Privit din perspectiva noii legi 
o familie lovită astfel de soartă 
va fi condamnată să trăiască cil

Cine nu vrea o nouă policlinică 
la Vulcan ?

ln mod suspect, licitația este contramandată „pe 
sută de metri**  ■ Vulcanul, din nou tras pe sfoa- 
,.Totul în domeniul sănătății este improvizat**

ultima
ră? ■
■ Picior de parlamentar n a fost pe aici. Deși toți au pro

mis ■ Instrumentarul medical este rudimentar chiar 
pentru cele mai înapoiate 
unui nume ?

doar 3 718 lei pe membru de fa
milie, indiferent ciți copii are. 
Dacă raportăm acest venit, ce 
nu mai încape nici o discuție, 
este sub limita oricărui prag al 
sărăciei, funcție de 
așteaptă de la întîi 
ne dăm lesne seama 
nostru gîndește și 
prost. Argumente sînt suficiente 
și nu credem că e 
referim la ele căci 
îndemîna oricui.

Este adevărat că 
zile de ajutor de șomaj 
înlesnește o posibilitate 
oamenii ce sînt șomeri 
asigura un minimum de 
ță pentru încă 18 luni, 
această posibilitate oricine ar re
nunța în favoarea unui loc de 
muncă, pus la dispoziție de că
tre autoritățile statale, cu condi-

cele ce ne 
septembrie, 

că guvernul 
guvernează

cazul să 
toate sînt

ii e 
la

după de270
se mai 
pentru 

de a-și 
existen- 
Dar, la

Gheorghe CHIRVASA

Cred că Olimpiada reprezintă apogeul geniului uman creator, 
mai înălțătoare formă de manifestare a fraternității omenești. 
Barcelona am văzut cu toții negri și albi alergind cot la cot, 
văzut moldoveni și rusofoni vîslind de zor în aceeași canoe, 
văzut două fete pure, o româncă și o unguroaică, îmbrățișîn- 

du-se pe cea mai înaltă treaptă olimpică, purtind la git aurul a- 
celeiași medalii, avînd în priviri strălucirea aceleiași bucurii. Am 
văzut armeni, gruzini și azeri, aruncindu-și cu măiestrie unii al
tora pașnica minge de handbal

La Barcelona, in ultima noapte olimpică, intr-un splendid joc 
de artificii s-au consumat zece tone de praf de pușcă. O canti
tate aproximativ egală se folosește noapte de noapte in tranșeele 
din Transnistria, Bosnia, Croația și Nagorno-Karabah. Același 
praf de pușcă generează bucuria înfrățirii popoarelor, sub flacăra 
olimpică, în zorii mileniului trei. Același praf de pușcă seamănă 
moarte și lacrimi, sub bagheta politicului.

Războaiele și conflictele, în cea mai mare parte a lor, sînt 
opera politicienilor. Politicienii sînt cei care polarizează popoare, 
dirijează minii, croșetează intrigi, pun ura să dospească. Poli
ticianul este un pigmeu complexat, cu ifose de uriaș, care îm
pinge înainte o masă de oameni, curios să vadă ce se intimplă. 
Și, indiferent de rezultat, el are un răspuns pregătit, căruia îi 
atașează un zîmbet de 14 carate electorale : dacă nu e griu, ba a 
plouat prea mult, ba a fost prea mare secetă I Abil și sprinten ca o 
felină, politicianul cade mereu în picioare. S-au prăbușit schelele 
de la construcția socialismului ? Nu-i nimic I Poporul e pus să 
curețe în grabă molozul. Construim altceva. In loja constructo
rilor, aceiași arhitecți, ziditori de orînduiri. Vechii toboșari ai 
fostelor timpuri noi.

Politicianul e un polisportiv desăvîrșit. I,a nevoie sare peste 
cal, merge pe frînghie, înoată pe uscat. Cînd își face siesta se 
gîndește numai la binele alegătorului, căruia îi mai spune și 
contribuabil. La tribună varsă lacrimi de crocodil. I’linge pentru 
o națiune întreagă. Apoi se admiră la televizor și crede că fiecare 
lacrimă îi aduce o mie de voturi. Intre doua cafele, politicianul 
se gîndește la protecție socială, iar seara adoarme cu șomerii țării 
în gînd.

Cind simte că îi tremură genunchii, cînd ratează alegerile lo
cale politicianul fuge la alte partide, promite protecție socială și 
caută să se cațere cit mai sus pe lista electorală. Caută să-și în
groape insuccesul și neputința în.............................. ..
celor din jur e pentru el materie 
fraze. Din aceste fraze își poate 
legenic.

La Barcelona, Olimpiada s-a 
musețea și înțelepciunea ei, politicienii înțeleg prea puțin. Ei se 
pregătesc de olimpiada lor : campania electorală. Olimpiada pro
misiunilor. In aceste zile se antrenează de zor. Vor ca toată țara 
să-i admire la televizor, 24 de ore pe zi. Exercițiile lor liber alese 
conțin elemente foarte cunoscute : apă, gaze, locuințe, protecție 
socială, locuri de muncă, un viitor luminos, un nou vis de aur 
etc. Habar n au cum se pot realiza toate acestea. Dar forța arhi- 
medică a interesului împinge in afară orice scrupul, orice urma 
de moralitate.

Olimpismul este un dar al zeilor, în vreme ce politica este 
o născocire eminamente umană. Politica este un rău necesar. 
Poate că este cel mai rău dintre toate relele necesare.

Visez un podium al Olimpiadei politice, pe a cărui treaptă 
supremă Radu Ceontea să se îmbrățișeze cu Domokos Geza, cu 
candoarea și sinceritatea cu care Lavinia Miloșovici și Henrietta 
Onodi au făcut-o la Barcelona.

ideologii și platforme. Durerea 
primă. O transformă oricînd în 
înjgheba oricînd un discurs te

încheiat. Din păcate, din fru-

Valeriu BUTULESCU

triburi ■ Cine stă
5>

în spatele
(Continuare în pag. a 2-a)

Așa cum se anunțase în presă
— in trei ziare diferite — după 
cum spune legea —, în ziua de 
miercuri, 12 august, era progra
mată licitația in vederea desem
nării societății de construcții ca
re urma sâ ridice noua policlini
că din Vulcan. Că spitalul și fir
mele care s-au înscris la licitație
— „CONSMIN", „ACI Valea 
Jiului" și .CONl'ET" SA — au 
privit cu seriozitate treaba asta 
o denota însuși faptul că ele s-iu 
înscris din timp la licitație, au 
depus dosarele cu toate actele 
necesare și banii care se soli- 
dli+i în asemenea condiții.

Dar, bombă I Vineri, la ora unu 
făr.i cinci — îmi spune dl. dr. 
Constantin Păpădie, directorul 
spit ilu'ui — sint sunat de la di
recția noastra de la Deva și mi 
se spune că Bticureștiul con
tramandează licitația. Asta pe mo. 
tiv că de la Ministerul Finanțe
lor s-o zis că suma de 30 de 
lioane e necorespunzătoare. 
1991, valoarea policlinicii era 
90 de milioane. Pentru acest 
trimestrele III—IV, erau alocate 
30 de milioane, deci o 
Dacă se i 
ciont de 
mai știu, 
mâ-ntreb: 
2 I de orc 
m poate? Ne jucăm de-a lici
tația? Iarăși se încearcă, oaie, 
ca Vulcanul să fie tras pe sfoara? 
Am intervenit și astăzi (II au
gust n.n.) și așteptăm 
pune de la Ministerul 
lor".
, Cuie cunoaște starea

mi- 
ln 
de 

a n,

treime, 
mai aplică acest coefi- 
devaloriz-ire, asta nu 
Domnule, dar stau și 

: acum se trezesc? ( u 
: înainte? De ce nu se

un răs- 
Finanțe-

policlinicii și chiar 
din Vulcan (acesta 
funcționează, de ani 
tr-o clădire fostă cămin de ne- 
famili.ști) își dă seama că indig
narea d-lui dr. Păpădie este 
perfect întemeiata. „Aici tot 
timpul s-a lucrat improvizat. Ci_ 
nc mai vine să faca medicina in 
condițiile astea ? Și ciți parlamen
tari au venit, după mineriade, 
să vadă cum s<> lucrează, la Vul
can, în domeniul sănătății?"

Acestea sînt alic întrebări pli_ 
ne de năduf ale d-lui Păpădie 
Răspunsul la ele il pot da chiar 
și femeile de serviciu de la spi
tal: mei unul dintre aceștia n-a 
fost văzut pe acolo. Deși s.au 
lovit cu cărămida-n piepturile pa
triotice cum că or să vină și-or 
să dreagă. Ar fi de-ajuns — pre- 
suptmind că, totuși, se sa gindi 
vreunul să apară — să fie d is 
la secția stomatologic care este 
echipata cu instrumentar pe circ 
triburile africane l-ar confun l i 
cp niscaiva seule de cioplit lem
nul ori piatra.

Nu e nici o glumă. Mai degra
bă e de plins. „Cineva de sus — 
după cum sesiza dl. director — 
in cârcă sa tergiverseze (ir.‘a -.pir 
așa, să fie mai dulce) începerea 
construcției ];l noua policlinică 

din Viii an". Din ce motive, nu 
se știe. Obscure, deocamdată, A. 
pel<> se vor limpezi, iivă, negre
șit. Dl. Păpădie a aflat deja un 
num". Dar cin< mal «ste ditpă

a spitalului 
din urmă 
de zile. fn-

Gheorghe OLTEANU

IM BEZNĂ
In noaptea de luni spre marți, 

orașul Vulcan a fost cufundat 
într-o beznă adincă, dat fiind 
faptul că iluminatul pc străzile 
publice principale a fost practic 
inexistent.

Nil Știm incâ motivele pentru 
care în respectiva noapte străzi
le au fost inundat,, de „lumina 
palida a lunii". Cei t este faptul 
ca in zorii zilei d„ marți, mun
citorii din schimbul I au fost ne- 
voiți să s? deplaseze spre locu
rile de munca., pe bijbiite. (T.V.)

Ce la poliția rutieră

Varianta montană
De.și vara din acest an a 

butat maj 
tocmaj de 
tem plinge 
rii razelor 
tru. Seceta 
a atins nu numai zona noastră, 
întreaga țară, ci și o însemnata 
parte a Europei. Revenind la ale 
noastre, cum pe aicj nu benefi
ciem nici de ștranduri, darămite 
de o Rivieră, șansa de a ne ră
cori cumva, de a îndulci potopul 
revărsat de astrul zilei stă in 
munții care ne înconjoară. Adr 
că, să ne adaptam condițiilor lo
cale. Rncoarea pădurii, șuvoiul

de- 
tirziu — sau poate 
aceea — nu ne pu- 
de intensitatea căldu- 
solare. Ba, din con- 

este un fenomen care

cristalin al pirîurilor de munte, 
aerul curat, pot aduce satisfacții 
comparabile cu cele date de ni
sipul, apa și briza mării. Pentru 
cei ce doresc să „facă“ un Parîng, 
Teiescaunui — care și-a adaptat 
politica cerințelor economiei de 
piață, reducînd prețul unei călă
torii dus-întors de la 250 la 150 
lei și a unei curse dus sau întors 
la 100 lei — vă așteaptă. Pro
gramul de funcționare este de 
joi pînă duminică, inclusiv. Cine 
nu are curaj sau disponibilitate, 
nu merită să se bucure de aceste 
binefaceri ale naturii. (P.N.).

Pentru alcooli, 14

li

n nccn sta lumi,
cill.iție ■iii r<*|inut

< unrliic «ir Uc trei
gindit ■ ste 14l. rlin
rămas la polițiști

.«■sorii lor ftiscsci ,i

l>l\ F I IIICIRE.
UOAR I .Ș»iR A('(TDEA'1 AȚI

ni -

trieularc 5 III) 1271 — să 
mică excursie. Graba n i 
jlital insă să alunga prea 
te. Pe șoseaua de pe defileu, la 
kilometrul 121 | 500, șoferul a
mator a neglijat faptul ca, in 
curbă, trebuie să reducă vit< a 
piuă la limita evitării oricărui 
pericol Din această cauză, pier- 
zind controlul volanului, a depă
șit axa drumului tocmai cind, 
rlin sens opus, se apropia un 
ARI) 243. 6 DJ 6670, in care a 
intrat frontal. Urmarea : cele 
doini autoturisme au fost veri >• 
avariate, iar pasagerii din Oltcit, 
inclusiv șoferul, au fost ușor ac
cidentați. Din fericire. Și in. a 
un amănunt : șoferul de pe „Olt-

facă o 
l-a a- 
depar-

diu 17

11
a

I 
\

LVI .17 A / /
D/A I'A 1 AN IA LI I
iuni. Pop Vasih din J u- 
fost deprt it. la Vulcan, 

autoturismul propriu 
alia ■ ub influența 

Ar fi stat trei luni

în
peni 
c inducin I
In timp ce s: 
alcoolului,
fără carnet și Rata. Numai că, in 
2 iulie, deci la nici o lună după 
a.'"lista. este oprit in Petroșani

Rubrica realizată cu sprijinul 
Biroului de circulație 

al Poliției muncipiillui 
Petroșani

(( ontinilarc in pag. a 2-a)
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DREPTUL LA REPLICA
Războiul apartamentelor și setea 

de îmbogățire
Da la I1. de Coubertin la Eduard Gyongyoși

„In spiritul respectării adevărului, care in 
ziarul dumneavoastră a constituit, in decursul 
anilor, un principiu de bază, locatarii blocului 
11, sc. II. str. General Dragaiina. referitor la 
articolul -Războiul apartamentelor continuă", 
privitor La garsoniera «proprietatea- doamnei 
OoroiU Daniela, vă precizăm că în articolul 
semnat de dl. T. Vințan s-au strecurat mai 
multe neadevăruri. Apreciem buna credință a 
autorului, dar doamna Oproiu l-a indus în e- 
roare. Subliniem că d-na Oproiu Daniela a lo
cuit aici numai în perioada studenției și atunci 
numai sporad c, iar de un an de zile nu a mai 
stat aici. Mt.ma și fetița dînsei nu au loc ut 
niciodată aici și nu locuiesc nici in prezent. 
De fapt, doamna Oproiu a figurat in perioada 
cit a deținut garsoniera ca flotantă, trecîndu-și 
în spațiu și părinții, fără ca aceștia să locuiască 
aici. Garsoniera a obținut-o prin subinchiriere 
de la o persoană vîistnică pe care ulterior a 
evacuat-o.

La termniarea studiilor, s-a angajat la I. M. 
Făcă.șe.ști — Rogojelu și locuiește in casa pă
rintească din comuna Drăguțești — Gorj.

Din cele cunoscute de noi, doamna Oproiu a 
încercat să cumpere garsoniera, cu scopul cu
noscut de noi de a o comercializa. Din cîte 
sintem informați există probe la dosar în acest 
sens. Deci apreciem afirmațiile din articol ne
adevărate și nefondate, ca o tentativă de atao 
la adresa primăriei. Ceea ce «pute», cum afir
mă autorul, nu este la Primărie ci la adresa 
pretențiilor nejustificate ale doamnei care s-a 
prezentat in audiență, de comercializare a spa
țiului sus menționat.

Sintem convinși că Justiția își va spune cu- 
vintul și nu va permite împlinirea «poftelor de 
îmbogățire pe căi necinstite ale unora»".

Locatarii din sc. II, bloc 11,
Str. General Dragaiina

Eva Ferenczi, lldiko Gyonkyoșl, 
Daniela Păduraru, Anișoara Măr- 
cuș, Lenuța Brădățeanu, Silvia 
Savin, Maria Mărcuș, Victoria 
Chincișan. Nume ce cu un dece
niu în urmă făceau înconjurul 
țării Și intrau definitiv în arena 
performanței, aducind pentru 
Valea Jiului o salbă de med îlii 
și titluri. Terenul lor de afirma
re, masa de joc și tenisul de 
masă. Părintele tuturor nimeni 
altul decît neobositul antrenor 
Eduard Gyongyoși.

Așadar, paletele tenisului de 
masă din Valea .Jiulu; au lăsat 
în urmă o dureroasă și tristă a- 
mintire. Secția, „viața și m jar
tea" celui ce a ridicat la rang de 
afirmare națională talentul co
piilor din acest ținut s-a des
ființat de mult. Dar ideea n-a 
murit. Astăzi pensionar, dar a- 
ger și mereu în cautarea perfor
merelor și performanței, dom
nul antrenor dorește să redevi

nă renovatorul unei pas.unj șl 
reapariția tenisului de ma h in 
Valea Jiului. O idee ma, va.o- 
roasă decît orice performantă. 
Pentru baza materială pune la 
d. poziție fosta Sa casă, expro
priata dm Vulcan, care să devi
nă dn club puternic de iniție-e, 
de formare, de perfecționare, de 
distracție. Acceptă și propune Ia 
Casa de Cultură amenajarea• u- 
nei asemenea secții. Acum cînd 
Jocurile Olimpice de vară ne- iu 
„înălțat" conștiința să sperăm efi 
tenisul de masă va fi pus pe 
masa tratativelor. Legea bună
voinței omenești nu mai poate fi 
abrogată de nici una artificială. 
Parcă văd deja fticul în* * ins și 
jn-ngea albă de celuloid trecînd 
de o parte și de alta a lui, ca 
un răspuns la inițiativă ca o 
sli îngere de mînă în semn de 
mulțumire. Paletele domnului 
Gyongyoși sînt gata de start.

ția va acesta să aibă preocupări 
și in .<• ,t sens. Dar astea nu pot 
fi regăsite nici măcar in stadiul 
de intenție.

Să revenim insă la lege, ca 
fiind singura soluție pentru cei 
mai necăjiți dintre semenii no,- 
tri. Deci încă IIJ luni șomerii 
vor primi această minimă alo
cație de sprijin social. Condiți
ile pentru a o primi sint destul 
de drastice : vi nitul pe membru 
de fc.milie 3 528 lei pentru cei 
fără copii ; 3 718 lei pe membru 
de familie pentru cei cu copii și 
sub virsta de 25 de ani, să nu 
dețină terenuri in suprafață de 
40 mii m p. (la noi in Valea Jiu
lui) ; să nu realizeze alte veni
turi. In afară de acestea, după 
cum ne Spuni a dl. ing Adrian 
Paiinescu, inspector la Oficiul dc 
Muncă și Protecție Socială al 
municipiului, persoanele respecti
ve beneficiază de celelalte dr p- 
turi dc care au beneficiat și în 
perioada de șomaj propriu-zis :
• locația de stat pentru copii ; a- 
sistență medicală gratuită ; drep
tul locativ la locuințe de servi
ciu ; dreptul dc a urma cursuri 
de calificare sau recalificare d ir 
pe perioada cuprinsă in cele 18 
luni : și dreptul de asigurări 
sociale prevăzute de lege pentru 
persoanele neîncadrate in mun
că, inclusiv pentru pensie de

Protest
Membrii sindicatului Liber Independent al S.G. 

UPSURUEEMP SA protestează cu vehemență împotriva 
manifestărilor antisociale ale numitului Simion Lauren- 
țiu, care în ziua de 10 august 1992, în jurul orei 12, a 
forțat intrarea in întreprindere, a întrebuințat violențe 
deosebite asupra femeii ce executa serviciul de pază la 
poarta principală a întreprinderii, de așa natură, incit, a- 
ceasta a fost internată de urgență în spital, fiind aproape 
desfigurată.

Solicităm Pedepsirea exemplară a vinovatului și comu
nicarea tuturor măsurilor ce se vor lua, opiniei publice, 
prin ziarul dv., ziar care de nenumărate ori s-a dovedit a 
fi un organ de informare corectă și promptă.

Comitetul de sindicat al 
UPSRUEEM

DIPLOMA DE CAMPIOANA LA 
NAVOMODELISM

PRECIZARE
Dintr-o regretabilă eroare, în 

ziarul de marii in nota intitu
lară „Nereguli .. la bufetele le 
incinta", a apar it bufetu; E. M. 
Aninoasa. Cu scuzele de rigoare 
pentru doamna Iancu Brigita 
gestionara acestui bufet, facem 
precizarea că neregulile consta
tate de către polițiștii de la Ani- 
noasa n-au fost găsite la bufetul 
menționat, ci la cel al minei Is- 
cronj,

Șomerii și
(l rmare din pag. 1)

In .speranța că scuzele vor fi 
acceptate, sintem pregătiți sa 
consemnam, de la bufetul d-nci 
Iancu, doar lucruri bune.

E-. ident, dacă ele vor fi consta- 1 
tale de organele de control sau 
dacă acestea ne vor fi aduse |a 
cunoștința de către cei care se 
aprovizionează de la unitatea din 
incinta minei Aninoasa. (Gh.O).

o

protecția
invaliditate. Toate acestea cu o- 
bl. ga ti vi ta tea prezentării o dară 
pe lună, conform programării la 
oficiul de muncă ; anunțarea in 
trei zile dacă s-a incadrat in 
muncă ; anunțarea in trei zile 
dacă are alte surse de venituri. 
Se specifică faptul că sumele 
provenite din ajutorul de șomai 
sau alocația de sprijin nu pot 
face obiectul executării silite 
pentru alte credite decît cele 
care au provenit din ajutor dc 
șomaj sau alocație de sprijin a-

Pentru alcool
(Urmare din pagina I)

— pe cind conducea Dacia per
sonală 4 111) 8253 — pe bulevar
dul 1 Decembrie 1918 de către un 
agent dc circulație. A fost invitat 
la recoltarea probelor de singe. 
După stabilirea rezultatului, s-a 
constatat că respectivul s-a aflat 
la volanul autoturismului cu o 
alcoolemie in singe de 2 la mie. 
Poliția i-a intocmit dosar dc cer
cetare penală.

PENTRU CA A REFUZAT 
RECOLTAREA

Tot în 11 iunie, dar seara, la 
ora 22,50 autoturismul condus de

Bricul Mircca — Nava AMIRAL, condusă de flotila de aur a navomodalisrnului romanesc. 
La cirmă: Leontin Ciortan, Jean Diainand, Attila Scvestyen, Cristian Ifornak, Dan Enculeseu. 
Daniel Dumitraș, Robert Daradics.' Toți componenți ai < lobului sportiv „Jlili" Petroșani,-săe: 
ția navomodelism, campioana națională a Romanici, ediția '91—’92. \ mi bun la pupa!

--------------------  ----------------------------------------------------------------------- ----------------------- —------------------------------------------------------ ———j

corelate ilegal ; pensie de întreți
nere și daune cauzate din culpă.

Deci, in concluzie, pe încă 13 
luni, după 270 de zile de șomaj, 
cetățeanul lovit de soarta nu 
poate nici să trăiască, nici să 
moară. Pur și simplu este lăsat 
să agonizeze, cu asemenea veni
turi și prețuri, iar după cele 18 
luni de mila guvernamentală, le
gea nu mai prevede nimic. Pro
babil toți vor fi sortiți pieirii 
sau, cine știe, vom ajunge să ne 
și vindem cuiva pentru a putea 
trăi. Trist, dar adevărat.

14 din
Corlan Sorin, din Anincusa, este 
oprit in timp ce rula pe artera 
principală a Petroșaniului. A- 
gentul de circulație ii înmînează 
fiola alcoolscopiea și îl roagă să 
sufle in ea. Șoferul Se pune pe 
treaba și rezultatul a fost că o 
treime din reactivul fiolei s-a în
verzit. Tipul este invitat la spital 
pentru a i se constata alcoolemia. 
Acolo insă a refuzat, spunind că 
„face alergie" (71). Refuzul său 
se încadrează în alin. 3 din art.
37 al Dec. nr. 328/1966, acolo 
pPevăzîndu-se pentru aceasta o 
pedeapsa cu închisoare de Ia 1 la 
5 ani.

Ultimele meciuri... primele 
certitudini

AS Paroșeni — Jiul 2—3 (2—2). 
Cele două formații, cu toate 
noutățile posibile, s-au intinrl 
intr-un ultim meci de verificare, 
inaintea celui de-al 76-lea cam
pionat de fotbal. Pe parcursul a 
două reprize, a cîte 60 de minu
te fiecare, au fost folosiți toți 
oei 40 de jucători prezenți la 
trial. Ambele echipe au 
început și încheiat prima parte 
cu 1 l-le de bază tulind pe ace
leași posturi posibilii înlocuitori. 
Au marcat Ispir min. 7 și Slan_ 
ciu min. 35 pentru AS Paroșeni 
și Stăncic min. 10 și 17, Frumoca

MINERUL ANINOASA
DE LA CONDUCĂTORI LA JUCĂTORI

Președintele Asociației sporti
ve; ing. Dumitru Cocota; preșe
dintele secției de fotbal: Ec. An_ 
toniu Vințan; antrenor seniori: 
Emil Dobrescu: antrenor juniori: 
Sorin Fodor.

Jucători: Cirstea Nicolae — Da
niel (12.06.1970), Birsan Vasile 
(24.10.1963) —• portari; llitesc Pe
tru (10.06.1967), l’atu Gabriel (22. 
05.1966), Niță Cristian (6.10 1972), 
Pater Tiberiu (10.10 IJ67) Ungur 
Iancu (16.03.1970), Chifu Daniel 

mm. 89, pentru Jiul.
Jiul: Ghițan (Ciobanu) — CA- 

mărășanu, (Buruntia), Ga^par 
(C'ioabă), Huza. Cristea (Doroș), 
Stoica (Mdenovici), Radu, Stan- 
cic (Dan Taloș), Stmicu (Henzel), 
Raducu (Frumoca).

AS Paroșeni: Opr,ța, Cioară, 
Nacreală, Dodenciu, Ispir, Stan- 
ciu, Dmu, Toth, M? lâuș. lorda_ 
cho, Ciglinean.

Au fost legitimați la AS Pa
roșeni Iordache, Dicuț, Mitrofan 
(toți de la Jiul), Midăuș (Victoria 
Calan) și Boldiș (Minerul Rodna).

(6.11.1963), Dinache Lucian (14« 
08.1965), Berbece Emil 17.08.1967), 
Modreanu Marian (23.08.1962) 
Chircii Nicu (3.03.1970), Dina-ho 
Gabriel (19.11.1969) Bucureș.i, 
Qherman Georgc (23.04.1968) Bu
curești, Nicolae Ion (8.08.1971) 
Sădit, Colea Marin (25.07.1963) 
Dunărea Zimnîcea, Donici Remus 
(30.10.1971) și Bleojiu Gheorghe 
(28.08.197.>), ambi juniori, promo
vați din propria pepinieia. —
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CE ESTE VEDEM, CE VA FI ? VOM AFLA!
Septembrie - luna îngrijorărilor
După mai multe runde de ne

gocieri. a fost stabilit — proba
bil cu unele rezerve — progra
mul de reducere a subvențiile 
cu aplicabilitate din luna septem
brie. Nimic optimist, decit ideea 
generală cu care a fost lansată 
„terapia de șoc" respectiv teoria, 
despre boala lungă și tratamen
tul scurt, dar dureros. Cu toate 
acestea se pare că la noi cele 
două forme de tranziție vor coc- 
xi-ta o bună perioadă de timp, 
ceea ce inseamnă că vom avea 
parte și de suferința lungă și de 
tratamentul dureros. Asta ni se 
trage din vremurile cind erau 
adaptați la orice formă de coe
xistență, inclusiv la cea mai 
antagonică, pe care noi, cu pr >a 
m.iită ingădu nță o denumeam 
drept .pașnica".

A.'u.ilul guvern este decis să 
nu facă abateri de la aplicarea 
reformei. Pa, mai mult, reco
mandă dc pe acum viitorii ui e- 
xecutiv să procedeze la fel. Este 
adevărat că abaterile m tri de la 
program ne pot aduce daune in 
pri' nța derulării contractelor 
ext'-ne. Dar, două-trei abateri 
.mai mici", ca să le numim ași, 
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nu pot fi acceptate ? Sigur că 
anunar- a sau intîrzierea unor 
măsuri din programul de bază 
ar avea consecințe in obținerea 
creditelor fără de care nici in 
1993 economia nu va fi relansa
ta. Dar citeva mici „compromi
suri" nu pot fi făcute ?

Practic ne referim la faptul că 
în curind vine iarna. Centralele 
termice incă nu sint puse la 
punct. Starea dc nemulțumire vi 
crește direct proporțional cu 
scă ' rea temperaturii in aparta
mente. Reducerea subvenției Ia 
energia electrică va afecta în 
mod îngrijorător populația. Pînă 
atunci, vine toamna cu tot noia
nul de probleme ale aprovizio
nării. Creșterea prețului la ben
zină și motorină îi va afecta nu 
in primul rind pe taximetriști ci, 
pe țăranii producători care pen
tru stringerea recoltei și arături
le de toamnă, depind de acești 
combustibili. De asemenea, o 
creștere de preț la piine se va 
re; ■ u i lirect in toate gospo- 
d.. î ,i o di ă, indirect,
p ii ;..ai celorlalte prețuri la 
legumele de toamnă. Ne intere
sează mai puțin atenția pe care 

guvernul o acorda „cafelei co
lumbiene" și nici nu discutăm 
dacă este, sau nu, un produs de 
lux. „Cazul" poate că a fost creat 
in mod artificial ca să abată 
atenția de la alte produse: varză, 
cartofii, orezul, uleiul, lemnele 
de foc, cărbunele pentru consu
mul casnic ș.a.

Este posibil ca în momentele 
de criza ale campaniei electora
le unele sin licate să-și impună 
mai ușor punctul de vedere in 
privința .-dariilor. Deci, alte mo
tive de dereglare economică. In 
aceste condiții, guvernul iși asu
mă ce] mai mare risc, pentru 
septembrie, o luna pusă de pe 
acum sub semnul unor posibile 
„mlneriade" electorale.

In septembrie vom avea așadar 
de toate: reduceri de subvenții, 
creșteri de prețuri, mitinguri, poa
te și mineriade, nu neapărat ale 
min irllor, ci mai degrabă ale 
„piețarilor" din București. Peste 
toate acestea, o campanie de pro
misiuni. Boală lungă, tratamen1 
dureros...

Ion MUSTAȚA

E, totuși, 
campanie

Nu este nici agricolă și nici 
electorala dar e, totuși, o campa
nie și se desfășoară mai modest 
decit s ar cuveni. Este vorba des
pre recoltarea fructelor de pă
dure, aepune privită cu mult 
interes de ocoalele silvice dar nu 
și de către culegători. Se pare câ 
sint mai multe cauze care fac din 
această preocupare o activitate 
nestimulatoare printre ele fiind 
și cele legate de modul în care 
s-a făcut (nu s-a făcut 1) popu
larizarea avantajelor pentru cei 
care o practică. încă nu e tirziu|

zzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzz

GROAPA SEACA
Sumbătă, la circa 2l) km de Pe

troșani. pe marginea drumului 
național ce leaga Valea Jiului de 
complexul turistic Obîrșia Lotru
lui, respectiv, de Județul Vilcea, 
a apărut o noua firma — „Ca
bana Groapa Seacă". Este un nou 
punct turistic, in curs de amen.i- 
jare, care constituie un loc de 
țx>pas binevenit pentru cei care 
traversează aceasta zonă de mare 
fițumtțsf țe, (l.D,).

Vom trăi, 
și vom. vedea!

Vrr.-n, nu vrem timpul trece, luna septembrie se aprop.e, 
iar. odată cu ea, și alegerile.

Campania electorală abia s-a declanșat, dar intre partide, gru
pările formațiunilor politice — angajate in lupta electorală — 
certurile au și inceput Deocamdată pentru spati.le de emisie...

Ceea ce urmărește cu ardoare fiecare formațiune, mai mică 
sau mai mare, in competiția electorală, est capitalul politic, 
cîștigarea încrederii electoratului. în pr. sa. în emisiunile RTV au 
debordat declarațiile bine meșteșugite. Nu lipsesc nici promisiu
nile, unele destul de luminoase, enunțarea de programe dătătoare 
de speranțe in schimbări care să ne aducă... mult jinduita pros
peritate.

Precum se vede, terenul pe care se va desfășura lupta electo
rală este politicul. In politică fiecare e tare, la politică fiecare 
se pricepe..., ca la fotbal, inclusiv la jocuri politice care se pot 
derula cu sau fără spiritul des invocatului fair-play. Primele jo
curi în taberele marilor formațiuni au și demonstrat că fair-play-ul 
e o... rara avis. Și, apoi, politicul e mai la... îndemînă decit econo
micul care presupune, totuși, o doză bună de rigoare, programe 
cit de cit solide care să cuprindă măsurj ale căror efecte benefice 
sa fie convingătoare. Fiind un teren dificil, este mai convenabil 
ca economicul, să fie rezervat premierului care, specialist în do
meniu și nefiind angajat politic, continuă cu nonșalanță derularea 
programului de reformă, demarat de predecesorul său. Așadar, 
dl. Stolojan iși vede de programul său. indiferent de șocurile pe 
care le însemna acesta. De la 1 septembrie se va trece Ia a doua 
etapă de reducere (cu 25 la sută) a subvențiilor la principalele 
produse și servicii. Se vor scumpi produsele de care are mat mare 
nevoie omul — piinea. untul, zahărul, uleiul precum și căldura și 
electricitatea pentru populație. Mecanismul dereglat al prețurilor, 
prăbușirea puterii de cumpărare a leului, creșterea preconizată a 
prețului energiei electrice, de la 3,70 jei la 10,50 lei/kWh, cu toată 
majorarea promisă, de 25 la sută, a salariilor, va avea efecte de
favorabile asupra unor mari categorii ale populației și un impact 
indiscutabil asupra campaniei electorale.

In contrast cu fervoarea luptelor politice dintre partide și 
formațiuni, electoratul rămine preocupat de problemele vitale — 
economice, practice ale traiului de fiecare zi. In grijile salarjaților 
prevalează nesiguranța locului de muncă și a salariilor mizerabile; 
pensionarii nu știu cum să-și împarta puținii bani intre alimen
tele scumpe și medicamentele... mai scumpe, care nici nu se'gă
sesc; tinerii iși fac pașapoarte pentru Vest, rar tinerele iși caută 
sponsori pentru excursii mai prelungite în Est, in speță la Istanbul...

Venind vorba despre alegerile de la 27 septembrie, un vechi , 
cunoscut care a trăit multe și a trecut prin multe, a răbufnit eu 
năduf: „Ha, eu și alegerile ! Am votat la 20 mai și m-am lecuit...**.

vind la bord 3G de pasageri. In 
ca de la inceput n°-a nemulțu
mit lipsa rle confort. Comparti
mentul bagajelor era arhiplin, cu 
mărfuri de ale patronului și a 
citorva aleși de-ai casei. Clicnții 
intimplători, printre caro mă nu- 
măr.im și eu, și-au Înghesuit ba
gajele printre scaune, în auto
buz.

La simt timp după plecarea 
din Petroșani, după ce se înnop
tase, autobuzul a avut o primă 
pană, pe undeva pe Valea Mu 
re,ului, in apropi'-r'- de I.ipova. 
S-a rupt o riirisi de la pompa de 
apă, iar șoferul nu avea alta pen

Adevărul e că oamenii s-au saturat de sărăcie, ca și de poli
tică, și de promisiuni. Reformei? trimbițefte de doi ani și jumă- 
tate i-au făcut să spere. Dar costurile tranziției, mai dure și mai 
prelungite decit și le-au putut închipui, i-au adus la capătul răb
dării. Electoratul sastisit nu mai crede in vorbe, în sarabanda 
promisiunilor. Dar deruta, dezamăgirea bulversarea sint stor*  
malefice. Totuși, trebui^ să crezi în ceva trebuie să op'tezi pentru 
cineva l Or, nu poți opta decit pentru acel cineva care reprezintă , 
o VAI/OARE, pentru OAMENI care să inspire încredere. Va fi 
oare in măgură campania electorală să convirfgfi,1 să R'gititatze a- 

. semenea valori ?
Vom trăi și vom vedea...

Ioan DUBEK

De un t mp ir fiase, intre Pe
tro,.ini ți fiud tp-'.ta se organiz'a- 
zâ ăptăminal excursii. Citeva 
ag nții particulare și mici în
treprinzători avizi de ‘ițuguri 
Lși dispută virtualii clienți și 
am itori de excursii sau de afa
ceri pe cont propriu. TenWțla 
excursiei e mare. Nu-i greu1 să-ți 
faci un pașaport. E mai greu să 
dispui de banii necesari. I iindeu 
nu de puține ori, patronii mj se 
mulțumesc să ofere excursii plă
tite in lei, ci solicită cli>*nți(or  
forrnți sau valută. Toate tir fi 
bune și la l'rcul lor, dacă servi
ciile și transportul sint a,'guri
țe in condiții ireproșabile. D pin- 
de de seriozitatea organ z pori
lor. Cei t >te că după astfi-j de 
excui ii, nu de puține ori, oa
menii se simt înșelați sau chiar 
ex<, ocați. Iată ce ne-a relatat, 
recent, un om cu o reputație mo
rala și profesionala care nu pot 
fi pu.e la indoială, domnul An
drei Bodenlosz, pensionar, fost 
m n'.tru la mina I’etrila. , tual- 
m cu domiciliul in Petroșani.

.. >in curiozitate am fost și eu 
în astfel de excursie, intre
23 și 27 iulie ac. Pașaport am 
avut lin timp. Am considerat I 
45U0 lei și 500 de Părinți merită 
Xă fie chelluiți pentru o excurs1 •, 
pentru a vedea Budapesta și

cum trăiesc oamenii in țara ve
cină. Atit a pretins un oarecare 
Szabo, proprietar de autobuz, ca
ro a organiz.it excursia. Dar în 
loc de odihnă și relaxare am a- 
Vut parte numai de peripeții. A1.'- 
tbbuzul, de fabricați? germani, 
a plecat din Petroșani in jurul 
orei 18, din vechiul centru, a- 

Excrocherii pe patru roți

tru schimb. Am staționat ore in 
șir pe marginea drumului, încer- 
cind .să cer,im dc la alți șoferi 
aflați pe drum o curea pentru 
pompa buclucașă. Norocul nos
tru că, intr-un tirziu, ne-a salvat 
un alt autobuz care plecase pe 
acerași rută cu excursioniști din 
Petroșani Șoferii s-au cunoscut 

și s-au ajutat ca dc obicei, după 
regulile nescrise ale meseriei. 
Spre dimineață trecem frontiera 
și cin ulăm pe un drum asfaltat 
ca-n palmă. Dar autobuzul din 
nou a inceput să ne zgilțîic. Șo
ferul a oprit și a constatat că 
in timpul mersului se blochează 
saboții de la frine, necontrolat. 
Ce-i de făcut ? Circulăm înainte, 
cu viteză redusă, pină ajungem 
In dreptul unui autoservire un
deva in localitatea Torches. C'i- 
noscînd limba maghiară, din cu
riozitate am asistat la discuția 
șoferului cu șeful a'itoservireu- 
lui. Dacă ar fi după mine, zicea 
șeful autoserviceului, n aș avea 

curajul să circul cu o astfel de 
rablă de autobuz. E tocmai bun 
de dat la fier vechi. De vreți să 
va fac reparații să știți că vă 
costă o găleată de forinți, cel 
puțin 30—40 000!

Ncavînd bani pentru repara
ții șoferul a făcut o mică impro
vizație și ne-am reluat drumul
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spre Budapesta. Aici nc-a șocat 
prima dată doamna patroană 
Szabo, care ne-a spus: autobuzul 
trebuie dus la reparații și nu 
știm cît va dura. Plecați înapoi 
fiecare pp cont propriu, cu tre
nul sau cu ce doriți. Ar mai fi 
o soluție — să contribuim e 1 
toții la plata reparațiilor.

Nemulțumiți, excursioniștii n-au 
acceptat nici una nici alta. Am 
pri tins, pe bună dreptate să se 
respecte clauzele inițiale ale or
ganizării excursiei, care nu pre
văd nici un fel de plăți supli
mentare. Ne simțeam la chere
mul patronilor. Nu aveam nici o 
hirl-iu la mină, chitanță sau ceva

asemănător, care să ateste că 
am plătit excursia, deși plata In
tegrală s-a făcut cu bani peșin, 
inainte de plecare. Abia după 
îndelungi și penibile parlamen- 
țări, am convenit să ne întoarcerii 
tot cu autobuzul. Zilele au tre» 
cut. La autobuz s-au făcut doafr ■ 
reparațiile strict necesare. lrt 
cele din urmă am ajuns acasA.» 
înainte de plecarea din Bud£^ 
pesta, ni s-a cerut să mal plătirȘ 
fiecare excursionist cîte 265 d« 
forinți sau 1192 lei, pe tnotlMN 
că n-au ieșit prea bine Socotelii»*  
patronului. Unii au acceptat Al*  
ții, printre care și eu, am refu
zat, fiind cit pe ce să fim dați 
jos din autobuz. Dacă așa se faeț 
excursiile, acestea nn sint altce
va decit excrochcrii pe patrțaJ 
roți...**.  '*

înțelegem nemulțumirea ''"Ai 
cursioniștilor. Tocmai de aceea, | 
în spiritul adevărului, le-am fA\i 
cut publice nemulțumirile. O în-j 
tr< bare, totuși se impune: nu 
găsește nimeni să ceară punere^FI 
la punct a unor astfel de Auto*  
buze. Improprii circulației in si-^ 
gurrnță ? Oare mal c nevoie și 
In Petroșani de un accident ci*  
turiști asemănător celui de la Si- 1 
b'u. prezentat la TV de poliția | 
rutieră ?

Viorel STRAUȚ

organiz.it
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VINZARI
VlND urgent două semicursiere rusești. Lupeni, telefon 560282, 

între orele 12—ÎS. (3919).

VlND Trabant 601 S. Telefon 543847, după ora 18. (3936).
VlND urgent apartament două camere (zona piață), mobilă 

dormitor, covor persan. Petroș.-yii, telefon 544958. (3934).
VlND Audi 100 GL, videorecorder F 65 — Stereo Hi-Fi Pana- 

sonic și videocameră M 7 E Panasonic cu accesorii. Telefon 
545201. (3930).

VlND apartament două camere, Petroșani, bloc 59, et. II, ap. 
22. (3850).

VÎND Dacia 1 300, stare bună, 250 000 lei, negociabil. Telefon 
545826, Gh. Barițiu, 22. (3927)

VlND apartament trei camere Petrila. Relații : telefoane 
550257 sau 555064. (3926).

VlND apartament trei camere. Relații : telefon 541119. (3926).
VlND Lada 1200 S, preț convenabil, telefon 544057, 543605.
VlND video Player Orion, 78 000, negociabil. Petroșani, Unirii, 

17/12, după ora 14. (3938)

DIVERSE

PUBLICITATE
AGENȚIA de turism TPZ Vulcan, organizează, în 19 august, 

excursie la Istanbul cu plecare din Vulcan. Înscrieri și relații la 
telefon 570854, sau la sediul agenției, vizavi de Liceul din Vulcan. 
Prețul excursiei — 10 000 lei. (3933).

GARANT
Circuit financiar 

de ajutor social

SOCIETATEA Comercială „Disco-Bar“ Parîngul, angajează 
persoane tinere, prezentabile, pentru postul de ospătar. Relații, 
la sediul societății. (3935).

OFER servicii de proiectare-topografie. Petroșani, str. Avia
torilor, bloc 22, ap. 46. (3932).

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI

Singurul cai'e vă înmulțește economiile de șase ori.
Regulament complex. Riscul = 0 (zero). Investiții (inv.) 

minime = cîștig maxim.

inv. cîștig inv. cîștig

5 000 30 000 95 000 570 000
10 000 60 000 100 000 600 000

Pentru relații suplimentare și înscrieri vă așteptăm 
la sediul nostru din Petrila, str. Minei, 10/33.

GARANT = GARANȚIA SUCCESULUI. (3908)

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PRIVATIZARE ȘI 
dezvoltarea întreprinderilor MICI ȘI MIJLOCII 

— DIRECȚIA TERITORIALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA —

ANUNȚĂ
Rugăm cetățenii care pot da relații referitoare la pier

derea listelor nominale cu persoanele care au dreptul la 
carnete cu certificate de proprietate și a caietului de evi
dență să se prezinte la sediul Poliției orașului Petrila.

Pentru informații care pot duce la găsirea documen
telor sau predarea lor se oferă recompensă.

EXPLOATAREA
MINIERĂ

Cîmpu lui Neag
organizează concurs pentru

— două posturi de economiști sau
contabili cu vechime de peste 3 ani
în ziua de 31 august 1992, ora 10.00 la sediul uni
tății.

Relații suplimentare la biroul PNS, telefon 00136.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Gheorghe CHIRVASA 
Responsabil de număr 

rî Paul NICULESCU
Corectura 1

Emilia ACHIREi șl Viorica FIRȚt’LESCU
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HOROSCOP
LEU 

(23 iulie —• 22 august)
Libertatea de mișcare vă con

feră o grijă în plus.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Vă împiedicați de o nulitate cu 
puteri nebănuite.

BALANȚA
(23 Septembrie — 22 octombrie)

Luați-vă rolul în serios și nu 
glumiți cu cele sfinte I

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Un singur criteriu trebuie să 

vă impulsioneze: valoarea.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Norii dau totdeauna „culoare“ 
cerului...

SCHIMB apartament doua camere Petroșani, Aviatorilor 36/40, I 
cu casă colonie. (3922).

SCHIMB apartament două camere Vulcan, Cocoșvar, bloc 55, ■
sc. III, ap. 33, et. I. cu casă colonie Petroșani sau preiau contract | 
apartament Petroșani. (3931). •

ÎNCHIRIEZ apartament nemobilat, pe timp îndelungat, plata • 
anticipat, in str. Oituz, bloc 5, ,sc. I, ap. 7. (3916).

PIERDERE
PIERDUT contract închiriere pe numele Pal Erica, eliberat 

de RAGCL Petroșani. 11 declar nul. (3923).

DECESE

SOȚIA Elena, deplinge moartea fulgerătoare a celui care a 
fost un soț deosebit

IIERȚEG RADU
înhumarea, de la domiciliu, în data de 13 august, ora 14. (3937)
FAMILIA Chifiriuc Ion, deplinge trecerea în neființă a celui 

care a fost un om deosebit
IIERȚEG radu

Dumnezeu să-1 ierte. (3937)

FAMILIA Chifiriuc Dumitru, cu durere in suflet, anunță tre
cerea in neființă a celui ce a fost un om de aleasă omenie 

IIERȚEG RADU
Odihncască-se în pace. (3937)

FAMILIA Silagzy Alfrcd deplinge dispariția celui ce a fost 
un om de aleasă omenie

IIERȚEG RADU
________________ ____________________________________________ (3937) 

FAMILIA Chifiriuc Ștefan, este alături de familie in greaua 
încercare pricinuită de dispariția celui ce a fost un om deosebit 

HERȚEG RADU
Fic-i țărina Ușoară. (3937^

COMEMORĂRI

CU ACEEAȘI durere Lenuța, Dorin și Alina anunță că a tre
cut un an de cind iubitul lor

PALIMARU CONSTANTIN
i-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească în pace. (3917).

FAMILIILE Cișlariu Gheorghe și Mihai anunță cu durere 
trecerea unui an dc la despărțirea dc vărul lor

PALIMARU CONSTANTIN

Odihnească în pace. (3918).

CU ADlNCA tristețe în suflet, fiul, nora și nepoatele amin
tesc celor care au cunoscut-o, că se împlinește un an de la de
cesul scumpei lor mamă, soacră și bunică

GEAMANU FLORICA
Vei c ămine veșnic in amintirea noastră. (3928).

SOȚIA, fini, nora și nepoții anunță cu adine regret trecerea 
a șase luni dc cind i-a părăsit iubitul lor

DEAK GAVRILA (GABI)
Lacrimi și flori pe tristul mormînt.
Va rămine mereu in inimile noastre.
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CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Impuneți-vă un regim de as
cultare și studiu! E necesar...

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Noua situație vă va dovedi că 
viața merită să fie trăită, iar 
sacrificiile n-au nici un rost.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Aveți de ales între drumul 
lung și omul prost.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Așteptarea nu rezolvă nimic. 
Încercați un pas în direcția apro
pierii !

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Ceea ce vi se întîmplă e reedi
tarea a ceea ce a mai fost, dar 
cu mai multă băutură...

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Din lipsă de bani, veți bate la 
ușa celui pe care-1 disprețuiți.

RAG
(22 Iunie — 22 Iulie)

Ce] care aruncă momeala e 
pregătit să înșface prada. Feri- 
ți-vă 1

F
PROGRAMUL TV.

VINERI, 14 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film artistic: TENTAȚIA 

(SUA, 1950).
12,00 Super Channel.
12.30 Descoperirea planetei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.40 Medicina pentru toți.
15,10 Kathak — dansuri indiene.
15,25 Televacanța școlară.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Limba noastră.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba germa

nă.
18,05 Reporter ’92.
18,35 Studioul muzicii ușoare.
19,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Film serial: DESTINUL FA

MILIEI IÎOWARD (Ep. 34).
21.30 Averea dracului.
22.30 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23,15 Sport.

Cotidianul dc opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.
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MIRCEA BUJOIIESCU

Materialele necomandate și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
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lor.
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