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NU UITAȚI I I
ÎN ACEASTĂ
NOAPTE, ORA UNU 
DEVINE ORA ZERO

MICHAEL J4CKS0^ A ALES
...deocamdată două răspunsuri 

bune — din numeroasele scrisori 
primite la redacție — ele fiind o- 

ferite de Mihaela Ungureanu din 

Petroșani și Veronica Nagy din 

Lonca, pe care le așteptăm la

redacție, marți, 29 septembrie 
1992, ora 10.

In cazul că nu mai apar răs
punsuri corecte, pînă luni, 28 
septembrie 1992, ele vor fi cîști- 
gătoarele celor două bilete la 
concertul lui Michael Jackson.

COTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI

AM L III, NR. 71!» SIMB VTA, 26 Sl.l’ l I.MIIItli: 19U2 I I* \C.1S1 — 10 I.F.I
Privatiza ții ascund „dosarele"

In ton cu reforma
Pare de a dreptul hilar, dar asta e situația. In toate domeniile 

vieții noastre economice și sociale, continuarea reformei nu pro
duce decit majorări, in forma în care se face acum.

Pină șl înscrierea la rînd la butelii, care în ultimul timp lip
sesc cu desăvârșire, datorită inconsistenței unei aprovizionări rit
mice, prețul s-a modificat odată cu reducerea subvențiilor. La 
unele puncte de preschimbare, taxa do înscriere a urcat 
la 15 lei de persoană, lucru absolut inexplicabil. Dar probabil că 
și aeești pensionari s-au adaptat economici de piață, spic care ne 
îndreptam, numai ca el au luat-o înaintea reformei, doar cu pre
țul... (G.G.)

Maxima zilei
se lasă 

lă să-i 
ține ca 
conducă

L\ IJRUYERE I

I

Din surse autorizate ale Consiliului județean, corpul de con
trol, sintem informați că mai mulți privatizați din Valea Jiului nu 
păstrează actele necesare pentru control in unitate, făcînd impo
sibilă desfășurarea activității celor investiți cu acest drept.

Față de aceste nereguli s-au aplicat amenzi de 60 000 lei ce
lor in cauză, fiecare plătind pe loc minimum de 15 000 lei. La 
centrul de expansiune comercială a județului sînt încă așteptați, 
deși o știu de mult timp agenții economici particulari, și nu nu
mai, să-și depună actele pentru clasificarea unităților de alimen
tație publică. Legea prevede ca fiecare unitate in cauză să dispună 
de condițiile prevăzute în HG, eliminîndu-se termenii de „minim" 
și „maxim"*. Procesele verbale încheiate, în număr extrem do 
mare, prezintă o stare nu prea roz a multora din cei ce și-au lăsat 
meseria și s-au apucat de comerț. Deocamdată atît.

Amenzi de un milion

Plini
a m

ti’ot despre pilule, bată-lc-ar 
focul! Mai ales cînd un om de
vine beteag, pilulele, ca și cele
lalte lucruri, devin „extremă ur
gență*'. Și mai grav este că după 
ce începi un tratament cu un 
tel de pilule și. pentru că reali
zezi că le L i uiesc, semn că me
dicul a știut ce sil ți recomande, 
te duci la faim.uie să mai cum
peri, nu o dată nu le mai găsești. 
Ți sc recomanda înlocuitori nu 
din vina farmacistelor, ci din 

vina drăguților noștri fabricanți 
și a birocrației care face „zob'" 
orice sistem cit de cit cficieiZ 
de aprovizionare. Și dacă ar fi 
voi l>a d« gumă de mestecat, mai 
trei i-meargă. Dar este vorba 
dc vi.ița omului, care poate a- 
tirn.i de o pilula!

C.T" luai este situația medi
camentelor în farmaciile din Pe
troșani? Evident, nu prea bună. 
Dialrelicii o simt tot mai dur, 
pe propria piele Nu mimai de

e
are

medicamente din jinporț, ci și 
de cele fabricate în țară ducem 
lipsă. Cu insulina, de exemplu, 
e o întreagă tevatură. Sau ctf 
banalele siropuri de tuse. Iic 
farmacie particulară, fie de stal, 
problema este aceeași. Alt as

pect: urmare a ajutoarelor me
dicale primite de România după 
Revoluție au fost aduse în spi
tale și policlinici medicamente 
foarte bune, dar în cantități, fi
resc, limitate. Aceste medica
mente nu se găsesc și in rețeaua 
farmaciilor. Omul le caută în 
zadar. Ce este de făcut? impor
turi, dar cu ce bani? Să Ie asi
milăm în producție în țară, sub 
licență! Cu ce bani? Sa prodiu m 
medicamente echivalente — avem 
o școală farmacologică de excep
ție — dar medicamentele sini 
cnergo-intensive și mai lipsesc 
și materiile primo. Cu te l.im 
să le .asiguri producția?

Curat protecție sociala, coane 
Stoiojr ne!

Ilorațiii Al.IX LMJRI.SCt

l’ohția saiiitar-vcterinară din 
V ulcan, a efectuat o seric de razii 
și controale in orașele Vulcan, 
Lupeni și Uricani. Dl, dr. Ghcor- 
glie Cristea ne informează că, 
pină acum, s-au examinat, în 
vederea punerii în vînzare, 373,5 
tone carne și produse din carne 
și 125,7 tone produse lactate de 
pe piețele din Vulcan și Lupeni. 
Din totalul acestor cantități, au 
fost găsite improprii consumului 
2905 kg produse din carne, care 
au fost confiscate și distruse, 
datorită gravelor modificări orga
noleptice, fizico-chimicc sau pro
duse in sladiu avansat de alterare.

Datorită nercspectării normelor 
de i g i c n ă și vînzării 
produselor necorespunzăloare, din 
același punct dc vedere de uni

un pas Înainte...
Dc curind în hala pieței agro,alimentare din Vulcan, au in- 

ceput lucrările <!>• construcție a unor boxe dc carne dotate cores
punzător și menite desfășurării unui comerț civilizat, fără perico
lul apariției toxiinfecțiilor alimentare la populație.

Lucrarea, inițiată de Primăria orașului Vulcan și dc Pol ți i 
sanilar-vctei in.irâ, este executată dc SC „CONPET“ SA Petroșani. 
Sponsorul acestei lucrări este dl. Marian Coltesctl, patronul linu.i 
ții de „Legume fructe" din piața. Din felul in care se <1 '.fușo.uă 
activitatea și din discuțiile avute cu factori răspunzători, sintem 
in măsurii sa vă informam cu in cel mult o lima dr zile, boxele 
de carne pentru producătorii particulari vor fi dale in folosința.

Tiberiu \ IX J AX
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tăți ale comerțului dc stat, dar 
și de particulari, s-au aplicat un 
număr de 217 amenzi, în valoare 
totală de 1098500 Jei.

Numai în ultima săptămînă, 
cu ocazia unui control mop.nat 
mixt, efectuat de Poliția sanitar- 
veterinară în colaborare cu Po
liția economică și serviciul con
trol comercial al primăriilor 
s-au constatat cjteVa cazuri gra
ve de încălcare a regulilor de 
igienă alimentară. Iată, în con
tinuare numai cîleva exemple:

• La Societatea „Doina"" SRL 
din Paroșeni, spațiile dc depozi
tare au fost total necorespunza- 
foare activității de comerț ali
mentar, o serie de mărfuri avîn.'l 
termenul do paranție depășit. 

Pentru aceste abateri, gestionara 

a fost sancționată cu o .amendă 
contravențională de 5000 lei.

• La unitatea „Mitcom"" SRL 
din Vulcan, organele dc control 
au găsit iaurt cu termen expirat 
și modificări organoleptice evi
dente, precum și pîine depozi
tată necorespunzâtor. Și aici 
s-a aplicat o amendă de 5000 lei.

• La unitatea nr. 30, Alimen
tara, din cadrul Societății Co
merciale „Diamant" SA, a fost 
găsit la vînzare salam „Poiana", 
cu termen de garanție expirat, 
ciolane afumate cu miros putrid, 
prezențind urme de mi/gă și 
avind Pil 9. Pentru acestea s-a 
aplicat o amendă de 10000 lei.

Tiberiu V 1NȚAN



SÎMRATA, 2C SEPTEMBRIE IM?ZORI NOI

Cercul vicios al incertitudinilor
•Revenim, dup.i 4 luni, la o 

trma pe care o abordăm de 3 
ani: complexul noului spital din 
ljtpeni Continuăm cu obstinație 
abordarea problemei construirii 
noului spital, a policlinicii, con
vinși fiind, cji și cei care ccr a- 
proape de un deceniu acest o- 
biectiv, de necesitatea ci acută. 
Este vorba de condițiile acordării 
asistenței medicale, de sănătatea 
populației centrelor urbane 
din vestul Văii Jiului, de faptul 
ca, după ani de ins,stențe din 
partea forurilor locale, de tot 
atitea tergiversări, aminări, re- 
proiectâri, ctc, lucrarea, în prima 
etapă, trebuia sa fi ajuns într-un 
stadiu avansat de execuție. Prima 
etapă insemnind o stație de sal
vare. demararea din luna sep 
tembric a policlinicii.

Acum deși sintem in pragul ul
timului trimestru al anului, lu
crările nu sini nici pe departe 
in f iza preconizată .și promisă. 
Dimputriv Așa se explică alerta, 
Intru totul justificată de altfel, 
a Direcției județene de sănătate 
privind soarta investiției. După 
patru luni am avut prilejul să a- 
sistăm diji nou la o confrunt ire 
febi ilă intre beneficiari și exe
cut mtul lucrării Dl. ing. Ștefan 
Crăciun, șef serviciu economic la 
Direcția județeană de sănătate, 

este cel mii autorizat rcpiezen- 
lanl al beneficiarului >> deci, mai 
in cunoștința de cauză privind 
situația spitalului Aflăm că exe
cutare,i obiectivului, deci, a in 
tregului complex de lucrări — 
spital cu 2vll locuri, plus poli 
clinica — a fost contractai.. cu 
Șantierul ACI Valea Jiului (fost 
Cluj). Pentru acest an au fost 
prevăzute lucrări in valoare de 
40 milioane lei. din care C M 
— 34 mii oane, respei tiv stația 
de salvare și cenți ala termică

S-a deschis finanțarea, s-au plă
tit 30 la snt>. — avans din va

DISCO - ROCK
CLASAMENT; 1. Rhvtlim Îs A Dancei — SNAV 2. Ifs My 

Life — Dr. Alban; J. One Lovc — Dr. Albim; 4. Magic Friend — 
2 Unl.milcd; 5. Haxard — Ri< bard Marx; 6. Take A Chance On 
Ml — Er.isure; 7. Kenumuer The Timc — Michael J.i'kson; 8. 
Over You — Timmy T,; 9 You're A Woinan (remix '92) — Bad 
Boys Bluc. 10. You Bi ing On The Sun — Ixmdon Hiat.

ȘTIRI. INFORMAȚII : La București nu se va transmite ni
mic din ■ oncerlul lui Michael Jackson. dai postul d<- televiziune 
„Frânte 2" a transmis din concertul de la Paris <> oiă îi un sfert. 
M.i sini cinci zile pina la concert, v.i promit un lEporlaj amplu 
dc la fața locului în numărul din 10 octombrie a.c.

5F0RT 
FOFBAl

S-AU „DUS" OLANDEZELE

D.sputat miere ut i, la Brașov, meciul din pi eliminai iile i.nn- 
jmmutului euiopi n de fotbal feminin, dintre echipele Romanici 
și Olandei s-a inchci.it nedrcis (0 -0), rezultat în urma căruia 
etliipa României părăsește tablou) invitatelor în aiena celor mai 
bune echipe ale Europei.

Grupa a fost ciștigată de Olanda, care după un 1- I acasă, 
a „scos" un 0—0 afara, pai ticipind, astfel la turneul final care se 
de. fașoma in 1993.

CEHO-SLOVAC IA ÎNVINGE!
Dnpa îniringi 11 a neașteptata in fața Belgiei, echipa Cehoslo

vaciei a învins in meciul disputat miercuri, 23 septembrie, echipa 
Insulelor Feioe cu scorul de 4—0 Este prima victori»- a gazdelor 
și a cinci a inf' îngere a feroezilor. Partida a făcut parte din grupa 
a IV-a euiopeana, grupa din care face parte și România.

JIUL CÎȘTIGA I

Echipa de republicani I, antrenor Ion Dosan. a c-t.știgat cu 
0—1 in lața echipei Triumf Drăgășani. Ambele goluri aii fost în
scrise de vîrful Frumoca, una din marile speranțe ale fotbalului 
din Vaiea Jiului.

Juniorii II, antrenor Aurel Buză, au terminal 1h egalitate, du
pă o suită de ocazii ratate... copilărește, cu echipa similară din 
Drăgășani. Golul gazdelor a fost Înscris de Cosmin Dosan, cel 
mai bun de pe teren.

în campionatul județean, scria Valea Jiului, Minerul Livr/rni 
! — Energia Bărbătcni 4—1.

’.t IM>r«l NEAM|U

loarea lucrărilor pe '92, iar con
structorul a demarat lucrările, 
încă din '91: demolări, organi

zare de .șantier, amenajarea nou
lui sediu administrativ și, apoi, 
fundațiile, montarea structurii de 
rezistenta a stației de salvare.

Adevărul e că lucrările sînt 
mult întirziale față de graficul 
de execuție. S-a lucrat în ritm 
de melc, iar acum se impune cu 
acuitate impulsionarea ritmului 
de execuție, altfel e necaz... Ne
cazul constă — ne spune dl. ing.

Execuția noului 
spital lupuni

Crăciun — că pășim, iată, In ul
timul trimestru și termenul de 
10 noiembrie, promis de construc
tor e nesatisfăcător. Adică, pune 
in pericol posibilitatea obținerii 
fondurilor de la forul tutelar pen
tru finanțarea în continuare a 
lucrărilor. Or, pînă nu se finali
zează lucrările prevăzute și fi
nanțate. nu se pot cere noi fon
duri. Alt necaz e ca executantul 
nu mai prezintă certitudini pen
tru exi cutarea întregului com

plex de lucrări, beneficiarul fiind 
nevoit sa organizeze licitarea lu
crărilor in continuare, pentru 
găsirea unui alt constructor.

Este vorba, așadar, de un cerc 
vicios care, după ani de tergi
versări și parlamentari, pune din 
nou în pericol — deși obiectivul 
e atacat — continuarea lucrărilor 
prin pierderea fondurilor.

De oe atest cerc vicios? De ce 
întii zierile? Ne-a răspuns dl. ing. 

Aurel Lețea, directorul ACI Va
lea Jiului. „Finanțarea s-a des
chis, intr-adevăr, anul trecut, dar 
abia din trimestrul II, mai precis 
din luna mal 1991. Deci, cu fn- 
thziere. Astfel, deși s-au demarat 
lucrările, nu s-au întreprins toate 
măsurile ce sc impuneau pentru 
amplificarea lor — comanda pre- 
fabi lentelor și a tîmplăriei meta
lice, etc. Și incă ceva: spitalul 
mai are o datorie de 1,9 milioane. 
Dar. așa cum am spus, avem 
toate condițiile pentru intensifi
carea ritmului, a turnării funda
ției; prefabricatele vin deja de 
la Tg. Jiu; intr-o singură zi, după 
discuția de la spital, am ridicat 
10 stîlpi de rezistență. în 10 no
iembrie stația de salvare va fi 
gata.

O fi certă data de 10 noiembrie, 
pentru terminarea stației- Totuși, 
datorită demersurilor pe care tre
buie sa le întreprindă beneficia
rul pentru continuarea finanțării 
persistă îndoielile

IJc ce ritmul atît de greoi in 
execuție? în această chestiune, 
interlocutorul nostru a ținut sa 
ne facă precizarea pe care o re
ținem, nu ca o justificare, ci ca 
o stare de lucruri anormală, cu 
influențe nefaste în general asu
pra regimului de lucru pe puți
nele noastre șantiere de con
strui til: „Banca ne ia toți banii 
încasați de la beneficiari, ocntru 
rambursarea creditelor do la bu
get, fără să ne lase ceva pentru 
reînnoirea mijloacelor circulante, 
în vederea reluării ciclului de 
producție. I.egc există, dar, parca, 
tot nu există. Or, fără bani cine 
sc descurcă?...

Asta așa e. în cazul dat, bene
ficiarul are bani, executantul are 
nevoie de bani, .și totuși lucrurile 
se încurcă, iar ritmurile execu
ției in perspectivă la noul spital 
lamin lot incerte...

foan DUBEK

De la poliție

Noaptea, 
hai - hui?

Iu noaptea de Jt >p(<_. jj sep- 
tembr.»-, după o „banta" zdra- 
vana, de a lungul carcia au fost 
vizitate toate cârciumile de prin 
centrul urbei noastre, Petru Chi- 
rila, născut in 1971, la Ineu — 
Arad și llorațiu Alexandru 
lllisli Pescar, nasc n in JJw9 la 
Cluj Napoca, amindoi muncitori 
la CI R Petroșani, și-au zis că 
vor sa mearga repede pină la 
Cluj. Cum nu aveau mașină și 
.oh r, au crezut că pot face rost 
de una. Au spart vreo 3—l pînă 
cind au găsit una care părea să 
poala fî pornita. Desigur, incer- 
cind sa improvizeze pornirea, au 
.i'aii.it instalațiile electrice ia 3 
dintic ele.

Din lieca.e mașina pe caic au 
spart-o, n-au piei al cu mina 
goală, rcținindu-.și niște „amin 
tiri". Au fost prinși în flagrant 
deliii dc poliția noastru -și \pr fi 
deferiți justiției, pentru infrac
țiunile di tentativă de furt ți 
di.'ti iigeri în dauna avutului par
ticular. Și acum jjartea hazlie: 
dintr una din mașini, alta declt 
c»-Jc id» ntiIicate, cei doi cheflii 
au fur it o trusa de seule. Obiec
tul sc găsește la Poliție. Nimeni 
nu 1 reclama. Poate citind aceste 
rînrhtri, păgubașul va observa 
lipsa irusci și se va adresa Po
liției jh uh u a-și recupera trusa, 
care costă bani serioși. Nu știm 
Iacă hoții an vrut să ne tragă 
eu cheia (nici o legătură cu sem
nul electoral cunoscut), cert este 
că „tubiilara" s-a înfundat și-i 
bai, pentru că sînt tineri. La 20 
de ani să poi ți „costum de zc- 
baă", constituie o performanță 
de neinvRliatf (C. HOLBAN)

PROGRAMUL TV. 
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LUNI, 28 SEPTEMBRIE
14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WORLDNET USIA.
15.20 Avanpremiera săptămînli.
15.40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
16,00 SOS natura!
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba maghia

ră.
18.35 Pro patria.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.
20.55 Studioul economic.
21.20 Teatru TV. 

Week-end de adio.
22.55 Repriza a treia.
23.15 Actualități.
23.30 Confluențe.

MARȚI, 29 SEPTEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. 'Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14 20 Muzica pentru toți.
14.50 Avanpremieră TV.
14.55 Preunivarsitarla.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Conviețuiri magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Salut, prieteni 1
18.25 Fotbal: Steaua — Bohe-

mians Dublin.
20.20 Actualități.
20.50 Sport.
21,00 Alegeri '92.
22,00 Telccinemateca. GOANA 

DUPĂ AUR.
23.40 Actualități.

MIERCURI, 30 SEPTEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,09 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.40 Marc și Sophie (12).
11.35 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Audio vizual studio.
14,00 Actualități.
14.20 Magazin agricol.
14.50 Cîntece populaie.
15.10 Fotbal: Diruuno — Kuusysj 

I lahti.
17.20 Tragerea Primo» xpres.
17.30 Actualități.
17.35 15, 16, 17, 18
18,05 Arte vizuale.
18.35 Melodii și... melodii.
19,00 Reflector.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
,!0,35 Sport.
20.45 Film serial. HEM1NGWAY.
21.45 Studiind economic.
22.15 Pro mutica.
22.15 Universul cunoașterii.
23.30 Actualități.
23.45 Microrec il 4.

JOI, 1 OCTOMBRIE
7.00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilvl.
10.30 Super Channel.
12,05 Ora de muzica.
12.55 Oamenii d< lingă nnî.
J3,25 Jazz.-magazin.
13.55 Actualități.
11.15 Tradiții.
14.45 Pieiiniversilai ia.
15.25 Cursuri de limbi sltăine.
15.55 Agenda muzicala.
16.25 Forum.
16.55 Avanpremieră.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Televiziunea vă ascultă I
18,00 Shanhal la sfM^it de secol. 
(8,20 Simpozion.
49,00 Studioul economia.

19.30 Desene animat,
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film seria). DALLAS.
21.45 Dosarele istoriei.
22.15 Reflecții rutiere.
22.30 Studioul șlagărelor.
22.45 Reporter '92.
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 2 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Nat 

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10^30 Film artistic. 6ONDORCET.
11.55 Super Channel.
12.50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți
45.10 Recital.
15.25 Preuniversitarla.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba germ.it 

nă.
18.00 Documentar științific.
18.30 O baghetă a tuturor timpu

rilor.
19,00 în obiectiv.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOU-ARD.
21.45 Nesfiisita grație a muzicii.
22.15 Gong I
22.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23.35 înlîjnirca de Ia mbzid nop

ții-

S1MBATA, 3 OCTOMBRIE
9,00 Buna dimineața!
9,50 Șahul d< la A U Z.

10,00 Aclualitâți.
JO,10 Ala-bala-portocala!
1J.10 Viața spirituală.
12,00 Itinerarii spirituale
12.30 Ora d< muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități,
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animale.
14.45 Laureații Premiului Noi a), 

pentru literatură.
15.15 Studioul șlagârcloi
15.40 A) doilea război momlăt).
16.10 Varietăți internaționale.
16.40 Magazin cinematograf ic
17.40 Tclespoi l.
18.30 Mapamond.
19,00 Muzică |xipulaia,
19.15 Telecnciclopedta.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS.
21.35 Săpliimîna sportivă.
22,00 Ți.mlărică în vizita l,i... 

Miippets.
22,.10 Actualități.
23,05 Film artistic. TENSIUNE ÎN 

1T1MFA INTERLOPA.
0,35 Rock .panorama.

DUMINICA, 4 OCTOMBRIE
8.30 Buna dimineața... soldați! •
9.30 l’ing pong. j

10.20 l-.lm serial pentru copii. 
FRAM. Ultimul episod.

10.50 Actualități.
11.00 Lumină din lumina.
12,00 Viața satului.
13.30 Hora șutului la Hc«rto».șii. 
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
44.30 Video-inogazin.
18.10 Știința >i irnagnvațre.
18.40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film solia). DALLAS.
20,00 Actuali lăți.
20.35 Fijm artistic. MAESTRU 

„AfA NON TROPPO*.
22,00 Duminica sportivă
22.25 Diamond Awardn Feaiival. 

1986 (IV).
23.10 Actualități. 
t-3,35 Macșlru.

inchci.it
germ.it
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(Număr special, pentru vot universal)

Ion Avarvarei — alegător
Privind frunzele care cadeau din copaci — jos pentru ca sus 

n-aveau cum — Ion Avarvarei fredona singura melodie pe care 
ți-o mai aducea aminte din copilărie: „Am cravata mea..." și se 
gin lea ce cravată să-și punfi in după-amiaza aceea. Nu, cea roși?, 
evident, cade din start. Chiar dacă are buline. Poate cu un nod 
modern, așa. sub formă de trandafir. Aș, nu merge! Cine a mai 
văzut trandafiri pe cravată? Aia se pun in păr. Ba, parcă in par 
se pune busuiocul. Asta pe lingă că e laic e și verde. Cravată 
verde. Culoarea ecologiștilor Dar și a... ăia cu arhanghelul... cu 
căpitanul... Nu ține. Așa, o culoare de centru. Galbenă? Aș ge
lozie. Mov? Ca In bancul ăla cu puțin mov. Albastră? Exclus, prea 
seamănă cu situația noastră. Mai bine un papion. Ca in pozele cu 
Ion Rațiti. li păru rău că nu le mai vede. „Votați Rațiu. votați..." 
„Ce repede au trecut cei doi ani (și ceva), gindi el. „Și acum cu 
cine mai votez ?“ cită (aproximativ) din Caragialc. „C*u cel mii 
bun, cu cel mai drept, cu ccl mai dirz, cu cel mai..." citi el de pe 
afișele scăpate nerupte, deoarece fuseseră lipite doar cu cinci 
minute mai înainte „Da, dar care o fi ăla ?“, gindi el, deoarece 
sub toate șase pozele color sau bicolor (adică alb-negru) scria 
același lucru. De unde știu eu care e exact ca acolo? Că Ii s-au 
alișat numai calitățile. Defectele, probabil, sint pe partea ailaltă 
a afișului. Pe partea lipită. Sau poate că n-au. Ce, calități ? Aș, 
defectcl Și totuși oameni „e și ei“, chiar dacă zimbesc pe sub 
mustața sau pe... unde apucă (unii au și barbă, drept care dau... 
cu bărbi). Impo-ibil sa nu fi mințit și ăștia măcar o dată. Să nu fi 
luat de git pe cineva... Și ce frumos vorbesc. Ce promisiuni! Mai 
< eva ca atunci cînd voiau să împrumute bani de ia prieteni. S-ar 
putea ca fiecare a facă cp zice Dar cu ce ? Agricultura, indus
tria... economia, „carevasăzică de la pașopt incoace" .. Poate știu 
• ceva, că-s mai umblați prin lume. Au „ieșit" și înainte de ’89, 
„ies" i acum. Doamne, ce va fi după 27 ? gindi el văzindu-se 
asfixiat de bunăstarea [nomisă. dind din miini să nu-i treacă ni
velul de trai peste cap. Și nu mai e mult pînă atunci. Do.ir o 
•i de toamna. Și se face duminica. Și mergi. Dai bună-ziua Dai 

deținui. Dacă ești cuminte ți-1 dă ți înapoi. Intri în cabina. (Or 
asind și cabine de probă?) ți aplici ștampila „votat" unde vrei, 

ifn afara de pereții cabinei). Apoi ieși și introduci buletinele (în 
i iră de cel de identitate) în urna. (Bit. nu cea funerară.). Și, cu 
i.i, b.ista ! Stai și aștepți. (Nu acolo, bineînțeles!). „Și totuși, eu 
i cine votfz ?“. il obseda in continuare acea1 ta idee fixă. Dco- 
.tă, o idee il lumina. începu să caute, cu înfrigurare ZARURILE.

Mireea ANIIRAȘ

I
I. 11L Caragialc

O SCRISOARE
CAȚAVENCU: — Domnilor!... 

Onorabili concetățeni!... Fraților!... 
Iertați ma fraților, daca sunt miș
cat, dacă emoțiunc.i mă apucă 
așa de tare... suindu-ma la aceas
tă tribuna . pentru a vă .spune 
și eu... Ca orice român, ca orice 
iu al țarii sile... în aceste mo

mente solemne... mă gindesc la 
țărișoara mea... la România... la 
fericirea ei!... la progresul ei!., 
la viitorul ei!...

1ONESCU, POPESCU, toți: — 
Bravo!

CAȚ/WENCU: — Fraților, mi 
s-,i făcut o imputare și sunt min- 
dru de aceasta!... O primesc! Mă 
onorez a zice că o merit! Mi s-a 
făcut imputarea că sunt foarte, 
că sunt prea, că sunt ultra pro
gresist... ca sunt liber schfmbist... 
că voi progresul cu orice preț. 
Da, da, da, de trei ori da! (Aplau
ze prelungite).

CAȚAVENCU: — Da! Voi pro
gresul și nimic altul decit pro- 
gersul pe calea politică...

POPESCU —
CAȚAVENCU: — SocaJă... 
1ONESCU: — Bravo!
CAȚAVENCU: — Economică! 
POPESCU: — Bravo!
CAȚAVENCU: — Administra

tivă...

1ONESCU :
CAȚAVENCU: — ...și ... și...
lON'ESCU, POPESCU. GIU l’UL: 

Bravo, bravo!

I.

I

Bravo!

Bravo !

(FRAGMENTE)

TRAHANACIIE: — Rog, nu in- 
trerupeți pe orator, stimabile.

CAȚAVENCU: — Nu mă tem 
de întreruperi, venerabile dom
nule președinte... Puteți, domni
lor, să intrerupeți, pentru că eu 
am tăria opiniunilor mele... 
și... finațiară. Da, suntem 
progresiști, da, suntem 
sch i fhbiști.. Or,... conduși

și... 
ultra- 
libe.-- 
de a-

Actualitatea 
marilor 
clasici

capitaliștilor asupra noas- 
căci în districtul nostru pu- 

dînșiî, în

ceste idei, am fundat aici, in 
orașul nostru „Aurora Economi
că Română", soțietate enciclo
pedică-: ooperativă independentă 
de cea din București... pentru că 
noi suntem pentru descentralizare. 
Noi... eu... nu recunosc, nu voi 
să recunosc epitropia bucure.ște- 
nilor, 
tră, 
tem face și noi ce fac 
al lor...

GRUPUL: — Bravo!
CAȚAVENCU: — 

noastră are ca scop să 
industria română, pentru 
dați-mi voie să vă spui, 
punctul de vedere economic, stăm 
rau...

Soțietatea 
încurajeze 

că, 
din

RDDTĂ
GRUPUL: — Bravnț
CAȚAVENCU: — Industria ro

mână e admii abilă, e ‘■ubhină. 
putem zice, dar lipsește cu Je- 
săvirșire Soțietatea n .istiă da-, 
noi cc aclamăm ? Noi aclam t n 
munca, travaliul, care nu «t e 
deloc in țar i noastra 1

GRUPUL; — Bravo!
ȚRAI1ANACIIE: — Stimabile^ 

nu...
CAȚAVENCU: — Lăsați, dom

nule președinte, să întrerupă... nt> 
mă tem de întreruperi!... La Liși 
de exemplu — permitețl-mi a- 
ceasta digresiune, este tristă, dar 
adevaratăl La Iași nu avem nici 
lin negustor român, nici unul!...

GRUPUL: — A!
CAȚAVENCU: — Și cu toate 

aceste, toți faliții sunt jidani. E»- 
plicați-vâ acest fenomen, acest 
mister, dacă mă pot exprima ast
fel!

GRUPUL,: — Bravo !
CAȚAVENCU: — Ei bine, 

zice soțietatea noastră? Ce zicem 
noi? Iată ce zicem: această stare 
de lucruri este intolerabilă! Pînă 
cînd să n-avem și noi faliții 
noștri ?... Anglia îți are faliții 
săi, Franța tș! are faliții săi, pină 
și chiar Austria Iți are faliții sM. 
în fine, oricare popor, orleăr* 
țară îți are faliții săli... Nuo»M 
noi .să n-avem faliții noștri 71... 
Cum zic această stare de lucruri 
este intolerabilă, ea nu mai poa
te dura !

(N.R. Orice asemănare cu dez
baterea televizată de joi seara 
este desigur, intinaplătoivc).

Să mai votăm !
Mmie-i zi de sărbătoare, haideți, dar, ca sa votăm ! 
Miine, noi vom da dovada cum știm să ne comportam, 
Cum știm Să luăm decizii sau, cum nu știm sa luam, 
Cum stăm cu... luciditatea, la ce scară s-o cutam.

Haideți să 
Miine vom avea prilejul sa verificăm cum stăm 
La capitolul ALEGERI. Dacă știm sa arătam 
Ca discernămintul nostru vom putea să-l contestam 
Sau. probabil, dimpotrivă, merită să-l atestăm.

Haideți să 
Idealuri și speranțe, miine o să lc-mpletim...
Vom vodca cu ochii minții cam ce știm si cc nu știm 
Iar maturitatea noastra pe ce grad să o postam , 
Si din care cupa? Dulce sau amară-o sa gustam ’

Haideți să 
Din atiția semeni care și-au depus candidatul a 
('îți vor da dovezi prin lapte și cam ciți vor da... cu 
Ochii deci, prin lupa minții bine să ni-i îndreptam...

Haideți sa
ni l va Jumin 
ini bina 

toastam.
Ihndeți să voiam

lori Li( IIJ

Iar de Dumnezeu — ca . marc — ndi.l 
Un pahar de vin. cu toții, sincer, i. vom 
Și i’ij-ncrerlerc in MÎINE sa-ncercani --a

votăm

vo am

vu'ujih

tur* i

vuia ni

I

i

Proverbe și zicâfori 
pentru candidați și-alegatori Boabe de fasole

Celor care promit cite in lunii și in stele
,A pi omite, nu costa nimic".

Pentru candidații care spun: „votați-ma ,>»• num 
„-Sa nu mergi 1n pas alergător
F-ind cineva te cheamă cu glas prea rugător".

Celor cari- ataca „la persoana":
»Nu-ți lă glasul sa răsune 
Cind măninei cc nu se spune".

Tuturor c.indidaților
„t'a sfetnici, mulți sint vrednici.
Dar «Iți dintre atiți
Pot transforma în faptă
Povața înțeleaptă ?•

Celor care insistă pentru „alegrii roiri-l.’ 
„Numai înșelătorul se teme dc înșelăciune".

Demagogilor :
„Bfcwlemată gura-i fie
Cui limba nu știe sa-.și ție
Și trăncănește vorbă seacă 
Ălunci cînd trebuie să Iacă".

*

Publicitate electorală
• .Societatea comerciala „ MER- 

' l" cil sediul central la Kozlo- 
•llli, importă o gamă diversificată 
do deșeuri. De preferință, toxice, 
t’rartităm rele mai dubioase 
prețuri.

• Schimb gorun secului cu 
semințe <!<■ lisa. Adresați „v i- 
tiai" șei

• Lidr , național tăiat... Împre
jur leghluiii cu masele.

• Pierdut platformă program. 
O declar nula!

• Pierdut pariu cu agricultura 
Arbi'ați numai verbal la Căsuța

Poștala 1 bis. pe numele de 
„.Sui du".

• Achiziționez oua și roșii pen
tru folosința „en gros" și „en 
detail". Ofertă serioasă. Piața li
tiera din Timișoara pe numele

• Anunț matrimoniu!, 
liile Domokoș și Gavia 
rteătoria fiilor lor Enu 
ghița. Căsătoria va ar*.

I
an 
i;

ziua de 27 septembrie .< anulai 
in curs. Masa șj dansul, la res
taurantul „Posada", mir-o am
bianță intima.

• Ajutor umanitar: votați tw ii
• Șef cabinet senatorial, an

gajez prin concurs, senatr>rH4Fi
«M'lllUZ (la) sc acceptă a doua scslun 1

du
• Cumpăr urechi. Altfel se 

ilde «le jur imprelur.
de • Doamnă dc companie, fcimt-
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S. C. FREE CENTERE 
IMPEX Cluj

Telefon: 95/184313, 166567; FAX: 95/180715

Oferă spre vinzare usturoi uscat, calitate superioară, 
dulciuri, gumă de mestecat.

Așteptăm comenzi. Livrare imediată la comandă.
(4750)

Societatea comercială 
AC0M1N S. A. Cluj 

prin Filiala HUNEDOARA — DEVA, str. Ulpia nr- 15 
și Sector Petroșani, str. Avram lancu nr. 13

ANGAJEAZĂ URGENT URMĂTORUL PERSONAL 
PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII IN GERMANIA 

(categoriile 4—6):
— DULGHERI
— ZIDARI
— FIERARI BETON1ȘT1
Se lucrează după norme de timp și calitate specifice 

GERMANIEI. Lucrările contractate încep în luna octom
brie 1992, plecarea se face in funcție de cerințele pe 
meserii.

DREPTURILE BANEȘl’l pentru muncitori:
— plata în țară in lei a salariului avut la angajare 

la ACOMIN S.A.
— plata în Germania — 1 100 DM/hină cu condiția 

realizării normelor de muncă.
Informații suplimentare se pot obține astfel:
1. La Deva, la sediul filialei — tel. 95'615291, 618161, 

615770; — FAX 95/618151.
2 La Petroșani, la sediul sectorului — tel. 93/514512, 

513935; — FAX 93/515571. (Factura 801).

SPITALUL ORĂȘENESC LUPENI9

ANUNȚĂ
LICITAȚIE PUBLICĂ

potrivit Hotăririi Guvernului României nr 291/1991, 
pentru adjudecarea execuției unei lucrări publice.

OBIECTUL LICITAȚIEI: Policlinică 1200 consultații/ 
zi, la Spitalul orășenesc Lupeni,

INS ESTIIORUL: Spitalul orășenesc Lupeni
IINAN I’ATORUL: Direcția sanitară a județului Hu

nedoara
ORGANIZATORUL licitației: Spitalul orășenesc Lu

peni
1NCH1DERE.A licitației: 23 octombrie 1992, ora 12 
DESCHIDEREA OTERTELOR; 27 octombrie 1992, 

ora 10
DOCUMENTELE LICITAȚIEI se pot cumpăra de la 

Spitalul orășenesc Lupeni.
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: 1—5 octombrie 

1992, orele 10—15.

PRONOSPORT
ON( URSUL DIN 27 SEPTEMBRIE)«

PRONOSTIC l I. NOSTRU

1. Farul — Inter 1
2. Gloria — Dacia 1

• 3. Rapid — Sportul 1, X

4. Ancona — Napoli X, 2

5. Atalanta — Cagliari 1

6. I'oggid — Ud mese 1
7. Inter — Florentina 1
8. Juventus — Roma 1
9. Lazio — Genoa X'

10. Fauna — Brcscia X'
11. Pescara — Torino 2
12. Sampdoria — Miian X, 2
13. Bologna — Ascoli 1

ANIVERSARI

UNCHIULUI nostru Cozma Dan (Dănuț), la împlinirea vîrstei 
de 50 ani, multă sănătate și „La mulți ani 1“. Cu dragoste nepoții 
Camelia, Marius, Florin, Cosmin și Dragoș. (4741)

„LA MULȚI ANII" dragul nostru soț și tătic, Ursachi Neculai, 
sănătate și viață îndelungată îți urează cu multă dragoste soția 
Emilia și fiica Denisa. (4742)

VINZAR1

QUASAR Electro SRL vinde și instalează antene de satelit 
și televizoare color Samsung, diagonala 51 cm. Telefon 95/611261. 
(4592)

SC IMPEX KORALL SRL Lupeni vinde autocamion IFA, 5 
tone, și autofurgon ROBUR, 3 tone. Relații, Ia sediul firmei. (4804)

VÎND teren arabil și pentru construcții în Petrila, zonă cen
trală. Telefon 543129. (4803)

V1ND Histodil și Cimetidin, medicamente pentru tratarea ul* 
cerului. Telefon 570510. (4736)

V1ND rulotă 5x2 m, informații în piața agroalimentară Pe
trila, zilnic, între orele 16—17. (4723)

V1ND Semiremorcă, motocicletă Voschod, bicicletă medicinală, 
televizor color Alfa, combină muzicală (radio pikup) cu boxe 
2x15 W, toate noi. Telefon 545581, Petroșani, Independenței, bloo 
9, ap. 1. (4805)

SCIIIMBURI-1NCIIIRIERI

SCHIMB apartament 2 camere, Bărbăteni, 26 A/II/18, cu 
similar sau garsoniera, confort I, Vulcan. (4751)

ÎNCHIRIEZ garsonieră mobilată cu telefon și apă caldă (boi
ler) lingă Piața Petroșani. Telefon 550108, între orele 18—20. (4743)

PIERDERI

PIERDUT cal, roșu închis, breaz, pintenog de piciorul stîng- 
spate. Petroșani, Slătinioara, 48. (4807)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Butoicru Virgil, 
eliberată de UP Petrila. O declar nulă. (1806)

PIERDUT contract închiriere pc numele Szabo Ircn, eliberat 
de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (4745)

PIERDUT foaie matricolă pc numele Enache Mariana, elibe
rată de Școala generală nr. 6, Vulcan. O declar nulă. (4747)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Arpinten Virgil, 
eliberată de UP Petrila. O declar nulă. (4746)

PIERDUT legitimație periodice r numele Tiupu Laura, eli
berată do UT Petroșani. O declar nulă. (4802)

DEC ESE

FAMILIA Vulpe Nicușor mulțumește tuturor celor care au 
fost alături prin prezență, lacrimi și flori la durerea pricinuită de 
trecerea in neființă a dragei lor

DIACONII ELENA (Bicula) (1727)

FAMILIA mulțumește tuturor acelora care, prin prezență 
condoleanțe și flori au fost alături la durerea pricinuită de tre
cerea in neființă a iubitului

MAȚANGA 1OAN (1117)

COMEMOR \RI

CU DURERE in suflet soțul amintește că s-a scurs un an dc 
la dispariția fulgerătoare a celei ce a fost o buna soție, mamă și 
bunică

1TUL VIORICA (1744)

SOȚUL Angliei, fiul Emil, nora Maria și nepoata Carmen-Mc- 
linda, reamintesc celor care au iubit-o și apreciat o pe cea- care a 
fost

1IOGMAN AURELIA
că la 22 septembrie s-au împlinit 10 ani de la trecerea ei în lumea 
umbrelor, după o lungă și grea suferință.

Odihnă veșnica sufletului ci generos. (4719)

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S.C. ZORI NOI S.A.
Relații la telefon 

______ 93 - 545972____ _

HOROSCOP
BALANȚA

(23 leptembria — 22 octombrie)

Goana după „vînt“ nu aduce 
furtună... astăzi. Dar nici fericire,

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Orice cuvînt poate atîrna greu. 

Nu folosiți decît argumentele.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

O zj cu peripeții. Nu vă avîn- 
tați în larg!

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Bateți fierul cit e cald. Mai 
este timp de... amintiri.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie) 

Nu insistați în discuții. Puteți 
deveni obositor.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Un gînd vă obsedează. Nu este 
momentul intrării în scenă.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Nimic nu vă deranjează mai 
mult decît o privire „aruncata* 
de un prieten.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Adevărul vă „aruncă" intr-o 
„mare" neliniște. Cineva vă „pes- 
cuiește".

GEMENI 
(21 mal — 21 funie)

O înlîlnirc „premeditată". Re
zultatele sînt dintre cele mai fa
vorabile.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Lăsați ii na să vorbească. 
Aveți succes in dragoste.

LEU
(23 Iulie — 22 august) 

Un drum vă așteaptă. Ilotărî- 
ți-vâ!

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Va părăsesc ambițiile. Este mo
mentul să vă definiți.

PROGRAMUL 
TV

SÎMBATA, 26 SEPTEMBRIE

9,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul de la A J-a Z.

10,00 Actualități.
10.10 Tip-top, mini-top.
11.10 Viața spirituală.
12,00 Itincrarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Finala turneului interna

țional dc tenis al României.
16,05 W.A. Mozart.
16.20 Desene animale.
16.45 Magazin cinematografic.
17.45 Scene vesele din opere. 
18,00 Gong!
18,30 Laurcațij Premiului Nobel 

pentru literatură ITcnryk 
Sienkiewicz.

19,00 Refrene de neuitaL
19.15 -Telccnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.45 Film serial. TWIN PEAKS.
21,40 Săptămîna sportivă.
22,00 Ghicitori cu... număr.
23,00 Actualități.
23.15 Film artistic. Artista, do

larii și ardelenii. (România, 
1980).

0,35 Vidco-discotcca,

echipa db serviciu 
Secretar de redac|le 

Ștefan CIMPOI 
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Cotidianul dc opinii gl Informații a) 
Văii Jiului „ZORI NOI“ este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
.ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei or. 208/12.06.1991 
■ Prefecturii (udețuluf 
Hunedoara.
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Materialele necomandate și nct’u- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
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rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, In exclusivitate, autori
lor.
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