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Incursiune in paranormal

zilele 
orele

‘Rezultatele alegerilor au pus în 
evidență un lapt care nu poate li 
contestat. Pulsul electoral al țâ
rii bate, cel puțin deocamdată, 
pe stînga, cu mai multă vigoare 
Analiza votui dor acordate candi- 
dațîlor propuși de partidele in
trate in competiție pentru Senat 
și Camera Dcputaților demons
tra azâ că au avut cîștig de cauză 
programele economice ți politice 
cantonate în zona de centru- 
stînga a eșichierului politic. Nu 
este intimplâtor, ci, dimpotrivă, 
foarte semnificativ avansul în
registrat de candidatul la funcția 
de președinte al țării din partea 
Frontului Democrat al 
Naționale, în comparație 
lalți candidați.

In urma rezultatelor 
ale scrutinului electoral s-au în
registrat surprize de mari pro
porții. Candidații Partidului Na
țional Liberal n-au întrunit bare
mul celor trei procente necesare 
alegerii șl reprezentării în Se
nat ș’ în Gamcra Deputaților. Ga
fa pontică a liderului PNE de a 
se închina ex-regelui, ccrindu-1 
Sa revină în țară în calitate de 
candidat la președinție a fost as
pru sancționată de electorat. Scă
derea credibilității PNL în rîn- 
dul electoralului era de așteptat 
șl in urma participării membrilor 
Săi de frunte la Guvernul dc coa-, 
liție. Cele două formațiuni polU 
tice ale ccologiștilor se pare că 
6-au compromis pe termen de
cel puțin cîțiva ani, datorită scan
dalului național provocat dc in
troducerea unor deșeuri toxice 
în țara.

In ceea ce privește Convenția 
L mocratică din România, care a 
obținut în Parlament un proccnl 
de circa 20 la sută din voturile 
electoralului, nu se poate vorbi 
despre un partid. Este de fapt 
un conglomerat de formațiuni 
politice aflat la trena PNȚCD și 
UDMR, care-i dă o pronunțată o- 
rientare spre dreapta eșichierului 
politie. O poziție stranie ocupă și 
Frontul Salvării Naționale, ai că
rui membri și au votat propriii

Salvării 
cu cei-

oficiale

candidați pentru Senat și Gamertț, 
Deputaților, reprezentînd 10 la 
sută din opțiunile electoratului 
național. Dar, în mod paradoxal,- 
candidatul FSN la președinție 
n-a realizat nici măcar jumătate 
din cele 10 procente. Cui și-au 
dat votul jumătate din membrii 
FSN, la capitolul alegeri prezi
dențiale? Evident că speculațiile 
privind unele disensiuni din si
nul acestei formațiuni politice 
sint alimentate dc astfel dc situa
ții paradoxale.

Au rămas, deci, în urmn op
țiunilor electoratului, reprezentate 
în Senat și în Gamcra Deputați
lor doar opt formațiuni politice, 
din care două, CDR șl UDMR 
sint coaliții încropite pe temeiul 
unor Interese politice comune. în
trebarea care se pune este dacă 
prin actuala structură a Senatu
lui șl Camerei Deputaților se va 
putea asigura formarea unui gu
vern stabil, care să scoată țara 
din criză în această ordino de 
idei, este interesantă ideea avan
sată, într-o recentă conferință de 
presă, de către președintele Ion 
Iliescu, privind posibilitatea for
mării unui guvern de uniune na
țională. Sc pare, intr-adevăr că 
ar fj o șansă care nu trebuie ne
glijată pentru atingerea stabili
tății politice de care avem atîla 
nevoie in țară. Iar posibilele coa
liții de cenlru-stînga, în Jurul 
Frontului Democrat al Salvării 
Naițonale, care deține cel mai im
portant pachet dc mandate In Se-* 
nat și în Gamcra Deputaților, so 
pot dovedi fragile sau lipsite de 
credibilitate pe plan extern.

Deplasarea spic stînga a opțiu
nilor electoratului constituie o rea
litate. Democrația și-a spus cu- 
vîntul. Nimeni nu poale contesta, 
în mod tem* inie, argumentat, a- 
cest fapt. Râmine însă de văzut 
în ce măsură va face față o e- 
vcnliială coaliție do contrii-stînga 
sau de uniune națională, gravelor 
probleme cu car? se confruntă, 
la ora actuală, țara, pc plan eco
nomic și social.

V ioi el STILA UȚ
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Săptămîna viitoare, în 
de 5, 6, 7 și 8 octombrie, 
11, 16 și 18, Casa de cultură Pe
troșani găzduiește întîlniri deo
sebit de interesante ale medicu
lui popular din Republica Mol
dova, Leonardo Leonid Ivanov, 
sub genericul „La frontierele cu- 
noaștcriiu, întîlniri care se vor 
tot atîtca șanse de vindecare a 
celor suferinzi, prin metode ne
tradiționale, cunoscut fiind fap
tul că celebrul medic este pose-

sorul unor calități terapeutice mi
raculoase.

De această dată, cetățenii T’e- 
troțaniului și ai Văii Jiului au 
șansa unică de a încerca, în zile
le amintite, una din metodele fo
losite de medicul I.oonardo, pen 
tru vindecarea unor boli ca: hi
pertensiuni arteriale, 
dereglări ale sistemului 
reumatism, spondiloze, 
negi, varicele, sinuzite și 
alte suferințe.

insomnii, 
nervos, 
eczeme, 

multe

La capătul drumului, lumină!
Este știut faptul ca, de cele mai multe 

ori, disputele de familie, mai ales atunci 
cînd in joc sini interese patrimoniale, de
vin foarte incilcite și nu o dată dezlegarea 
lor se face în instanță, creînd ori bucurii, 
oii necazuri, dar de fiecare dată adevărul 
iese la lumina, chiar clacă mai greu.

Un asemenea demers încercăm și noi 
in cele ce urmează, spccificînd ele la bun 
început faptul că, pentru a găsi firul a- 
cestui adevăr, nc-am folosit atil de con
cluziile instanței de judecată, cit și de măr
turiile a numeroși martori, mai mult sau 
mai puțin implicați in acest caz devenit 
public, cu sau fără voia celor ce ii tră
iesc consecințele, încărcate dc o oarecare 
doză de dramatism, dar și impietate de 
neadevăruri ce se vor purul adevăr.

Sigur, nu noi sinlcm cei ce trebuie să 
arate cu degetul acest adevăr, ca fiind sin
gura soluție ce poatc exista pentru res
tabilirea cursului nm-mal al vieții omului 
implicat, dar încercam, pentru cei ce sint 
in cunoștință de cauză, să aratăm citeva 
din concluziile noastre, iară pretenția că 
acesta este adevărul.

Deci, dl. Vasilc Stoica din Banița, a trăit, 
căsătorit fiind, cu Stoica Trandafira, timp 
de 59 de ani după spusele sale, timp în 
care problemele cle familie și de gospodă
rie s-au derulat in mod normal. A venit 
vremea batrîneții și Stoica Trandafira (a- 
cum decedată) a întocmit cu soțul său o 
liîrtio dc mină, prin care dorea ca averea 
ci sa rămină soțului șl nurorii sale, precum 
și celor doi strănepoți, familia Cocolan, că
reia îi revenea conform acestei hîrlil o- 
bligația de a întreține pe Vasilc Stoica, 
pină la moarte.

Poatc că lucrurile 
coastă direcție dacă 
alt fapt. înainte de a deceda, Stoica Tran- 
dat'ra întocmește un 
cat prin Notarialul dc Stat, prin care lasă 
toata averea strănepoților Dorcl șl Jana 
C ocolan, iar soțului -i nurorii, conform a- 
ccslui testam nt hu li. nimic din ceea

ar fi evoluat în a- 
nu s-ar fi îniîinplat

testament, autentifi-
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cc constituie patrimoniul gospodăriei res
pective.

Prin urmare, Vasile Stoica răminc in 
gospodăria sa și se încheie un contract de 
întreținere intre dinsul și tinăi’u familie 
Cocolan, aceasta avînd obligația de a in 
treținc pe Vasilc Stoica, în totalitate, ca 
moștenitoare directă a averii.

După o anumită perioadă insă, probabil 
sfătuit de cineva, Vasile Stoica, în vir-tâ 
de 81 de ani, dă în judecată familia Coc > 
lan, solicitind rezilierea contractului de 
intri ținere, pe motiv că familia Coeol in 
nu se achita de obligațiile cc decurgeri 
din acest contract dc întreținere.

Instanța de judecății se pronunță și o 
țiunea d-lui Vasile Stoica este respinsa 
ca nefondată, lucru rezultat din declara
țiile martorilor ce au fost citați in proc.s 
Mai mult decît atit. dl. Vasile Stoica pâ 
răsește domiciliul și se mută la un frate 
al său, undeva prin Dealul Babii, la Vul
can, spunînd peste tot că strănepotul său 
l-a alungat de acasă.

Discuția noastră cu dl. Dorcl Cocolan 
precum și cu alte persoane care cunosc în 
amănunțime situația, infirmă insa spusei-' 
lui Vasile Stoica, ba. mai mult decît atît, 
dl. Cocolan il incită prin intermediul zia
rului să se întoarcă la domiciliul său, un Ic 
poate să-și vadă liniștit de trcburi'e sile, 
fără ca cineva să-i facă vreun rău. B . 
dimpotrivă, dl. Cocolan este interes.- t r a 
dl. Stoica să locuiască în casa respectiv i 
pentru că acasă e nevoie sa stea cin.-v.i 
Insă, chiar dacă există o sentința, dl 
Stoici, împreună cu nora sa. Baia T.i i 
au deschis un alt proces familiei Cocolan 
pentru care au cheltuit zeci de mii ■ 
lei, dar asta e treaba lor, noi nu ne Lj 
găm. In ceea cc nc privește, girăm pentru 
seriozitatea f miliel Cocolan, in ce.-a ca 
înseamnă responsabilitatea cc-i revine in 
calitate dc succesor testamentar și con-i 
derăm că dl. Stoica sc poate întoarce li
niștit acasă, fără ca cineva să-i pricinu
iască vreun rău,
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Năstrușniciile primarului
Alegerile locale au avut loc în 

februarie 1992 și, ele atunci, so
cotind începutul activității noii 
administrații luna martie, au tre
cut șase luni. Este un interval su
ficient pentru a cunoaște oame
nii, problemele și modul de func
ționare al instituției care este Ad
ministrația publica locală. Este 
un interval potrivit pentru un 
bilanț fie și provizoriu. Acest bi
lanț pentru care nu m-a manda
tat cineva, dur pe care m-am 
simțit obligat să-l fac, nu este 
destinat unui cerc rcstrîns. El 
este adresat tuturor celor care 
ne-au dat votul cu încredere și 
speranță de schimbare înspre mai 
bine. Acestui personaj — Electo
ratul — ii sintem obligați. El este 
slăpînul nostru pe care trebuie 
sft-1 slujim cu buna credință și 
onestitate. El trebuie să știe că 
nu ne sint indiferente problemele 
vieții cotidene, ale noastre, ale 
tuturor, că vrem sa Ie rezolvăm 
cu mijloacele de care dispunem

Și mărul, de j 
doua ori !

In Petrila, in grădina famitrei 
liie Bu.mt.i a venit primăvara. 1 
Veți . ide de mine, daca în oc- • 
tumbr.e scriu ca a venit prima- I 
vara. Nu este nimic de ris. Asis- } 
am la un fi nomen natural deo- • 
sedii. Mărul aflat in gospodai ia | 
familiei Boantu a înflorit in lu- . 
na mai. a dat iod in luna au- ’ 
gust, cind merele au fost culese, ’ 
și a înfrunzit din nou in septem- | 
brie, florile aparind in u.timele l 
zile din septembrie >i prunele < 
zile din octombrie. Asistam la a j 
.doua producție Cert este că . 
fenomenul ar ti ebui sd trezească ! 
atenția specialiștilor. Pină una. * 
alt.i, am primit la redacție o j 
crenguță de măr intlorit, ne am I 
minunat fi noi ca de un lucru I 
t xtrem de r ar -i dorim celor ca- l 
r<: vor nunca m rele, pofta bună! 
Mulțumim domnului Gtieorghe 1 
H anta. profesor, directorul Șco- B 
Jii g n rate nr. 5 din Petrila, care " 
ni i informat operativ și ne-a • 
adu-, la redacție .proba de necun- | 
listai". Adică, crenguța inllorita! | 
St - ram c lor Carp In mai 1)0 
adoptau ca somn electoral Iran- 8 
duhnii, să renunțe la acest sim- I 
Lui. pentru că, iuta, mărul inllo- ’ 
r» le de doua ori. Trandalirul n-a ■ 
mai înflorit și a doua oara 1 Vo- ț 
tați ni arul 1 Pentru cei re vor s 1 g 
vad minunea, ’tă adiesa: Pe
trii.i. str. Lunca nr. 38. (tai n | 
HOI.HAN) |

D I S C O

CLVSAMLNT 1. Rhyllim Is 
A D<in> er — LNAP. 2. Ii s My 
Life — DU. Al.BAN, 3. Urnitul- 
b*r Tbc Tm.e — MICHAEL 
JAC K >O’i, 4. Magic 1-Tiend — 
2 UNLIM1TED; ! Hazard — Rl- 
l'HAKO MARX; 6. Get Hi ady For 
This - 2 l.'NLI II 1 ED; 7. Bru
ta — • ANINI); 8. Don'l Ltt The 
.Sun Oo Do’.sn (>n Me — ELTON 
JOHN și GF.OHGE MIC 11 VEL; 
1). ou'ri- Thp Wonian (ri mix '72j 
— BAD BCAS BECE, 10. 
T.ike ('nan ■■ On M ■ — ERA- 
•;( RE.

TIR1, INFORMA 1'11; • Așa
dar, evenimentul muzical al a- 
n ilui, (oncril i| lui Miiha<-1 
J.u 1 ,on in România a avut loc. 
Pe 1 irg, despre manifestare, in
ii un număr viitor. • Ultimul 
allmin 01 duetului suedez Ro- 
x tir ciipiindc, pe lingă (deja) 
titrata piesa „How Do You Do?“, 
alte 11 piese roti'ip. Numele dis
cului. „Touri rn‘. • Pe 17 sep
tembrie a.c., la m .gaz,nul „Mu
za a" din Capitală a avut loo 
lnn-,.n-pa discului „Va fi, Lazăre, 
va fii" al formației conduse de 

și în cadrul strict al legii. El tre
buie sa știe că dezavuam utopi
ile, soluțiile improvizate, fariseis
mul și promisiunile goale.

In spiritul transparenței depli
ne, nu avem nimic de ascuns, 
secrete de familie inavuabile. A- 
precierile cuprinse în acest, hai

Epilog
să-i zicem, raport l-au parvenit 
domnului primar, și din partea 
mea, și a altor consilieri, și nu o 
data. Cu stupoare mai întii și 
apoi cu dezamăgire și durere, am 
constatat incapacitatea de a re
cepta exact mesajul, lipsa de răb
dare in a asculta, superficialita
tea în analize și impusivitatea in 
relațiile cu consilieri și alți par
teneri de discuție. Cred cj la

Laptele nu dă în foc
Sint cunoscute greutățile cu care se confruntă Fabrica de 

lapte Petroșani, cu atit mui mult cu cit zona sa de activitate este 
impărțita in doua mari „clase"; una de achiziție, a materiei prime, 
cealaltă de desfacere a produsului finit. Intre ele, coridorul de 
preluirare. preparare și finisare este și el in așteptarea „fluxului", 
numai ca, paradoxal, „curentul” abundenți i il ocolește și vintul 
sărăciei bate aproape cu taria unei furtuni de gradul zero.

Discutam cu conducerea fabricii de lapte, care, uneoii, se 
îngrozește de puțina cantitate de lapte lichid, nepr clucrat, desti
nat Văii Jiului, adus zilnic de la Simcria, devenită singuia și mica 
sursa de aprovizionare din țara .și se zbate in zadar pentru a des
coperi noi surse naturale de aprovizionare. Una din cele mai mari 
și mai puternice zone agricole din țara, Timișul, ca să dăm doar 
un singur exemplu, a trecut la folosirea rezervei de lapte praf, e- 
liminindu-sz astfel posibilitatea unei minime conlu'.iuri cu situația 
de lapt din Valea Jiului. Așadar, de la cererea zilnică de consum 
a populației de ciica 30 000 litri s-a ajuns la o livrare de pină la 
10 000 litri, cantitate insuficienta. Centrele de achiziție aflate in 
fiecare oraș din zona, sint in așteptarea țăranilor penti u achizi
ționai'a laptelui, a altor produse, la prețuii avantajoase, 40 
lei/litrul de lapte cu o grăsime de J -5 la sută, iar peste acest 
procent prețul sau ajunge la 90—60 lei. Din păcate, pina aium, 
luncționabilitatea lor este nula, nu din cauza Fabricii, ci din cau
za potențialului redus al populației cu gospodării țăi!îne?ti care n 1 
au inca „surplusul" necesar industriei.

Dori I NEAMȚU

Doamna 5000
O doamna bine, care nu .da 

bine", ci ia, doar pentru ea... ți-o 
arata. O scoale Încetișor, ți-j 
întinde — alL..slra, cu puțin mov 
— dar nu ți-o da, și cere — mar- 
f.i și. bineînțeles, restul de la 
5000. In timp ce-i numeri restul, 
fa- nevăzut i bancnota. Cind i-a

Sorin. Chihriuc „Roata". • Un 
reușit concert de muzica thrasjj 
au susținui pe 24 sept, a.c., la 
Centrul Cultural clin București, 
grupurile Tectonic Și Test, De 
reținut prețul biletului de intra, 
re, numai 90 de Jei. • Acum do
ua zile, solista germana Nona 
a lansat un nou disc cu 14 piese, 
disc intitulat „Bongo Girle“, • 
Ce le mai vindute singlc uri japin 
Europa sint: Rhythm Is A Dan-

P U Z Z L E
cer“ In Italia, „ABBA" — esqiie 
cu Era,urc in Austria, „It's My 
Liie" cu Dr. Alban in Olanda, 
iar la „New Mus.< al Exprcss" In 
Anglia, „Rhythm Is A Dancer" 
cu Snap. • ( as<i de discuri Elec- 
trecord anunță doua discuii, u- 
nul cu Sabrina (compilații) ți 
unul iu Miialzela Dauer. • Ul
timul t lasumerM al revistei ger
mane „Bai vo“, foarte apropiat de 
gusturile celui de la „Zori Noi") 
Pe locul 1. It’s My Life" — Dr. 
Alban, apoi pe 2. Takc Chance 
On Me-Erasure, 3. How Do You 

originea tuturor gafelor pe care 
le comite sta imaginea excelenta 
pe care și o tace despre sine. 
Domnia sa nu înțelege că elec
toratul din februarie nu l-a a)’s 
penti u merite personale excepțio
nale, ci pentru că n-a prea avut 
de ales și a preferat schimba
rea. D.ur, odată ales, avea obli
gația de a face efortul pentru 
a fi la înălțimea așteptărilor a- 
cestui electoral generos și plin 
de speranțe.

Aș dori, pentru binele acestui 
oraș, să găsească (dacă poate) re
sursele moi ale necesare unui con
ducător, pc ntru a depăși lipsa de 
modestie, vorbăria goală și de
magogia populistă, centru a găsi 
ca.le comunicării simple și cole
giale, ale raportării clare la le
gea scrisă și la bunul simț în 
tot ce face. Aș vrea ca aceste 
rin luri să-i fie de folos.

Consilier,
Gabriel CR1NTESCU

cei i. spune eă ți-a dat-o. Și . In 
cepe circul. D.icâ ești nun stai) 
dc înger, te dovedește cu gur.i .și... 
p.ute-ti. E din Aninoasa și n-are 
altă ocupație mai banoasa declt’ 
asta, Dacă o mai vi deți prin
zon... pun ți mina pe ea! Fara
prejudecăți! (Șt. C.)

Do — Roxelle, 4. Rhythm Is A 
Dancer — Srl.ip, In topul disco_ 
tecilor gei mane conduce „It’s My 
Life” cu Dr. Alban.

• O excelentă licență (care 
depășește calitativ casetele pirat 
din oraș) a realizat Electrecord- 
ui pe un dtâc intitulat „Don't 
Stop This Mix", cu cele mai tai i 
lul-uri de discotecă din 191)2. •
Lu i’evistu bucurcșleana „Pop, 
Rock And f>how“ nr. 85 pe pri
mele trei locuri la secțiunea pop 
străin se află, in ordine, „H'hu 
Îs lt" — Mich.i'i JaLkson, „llovv 
Do You Do" — Roxette și „Oue 
Lose" — Dr. Alban.

RASI'U'nSURI LA bCRISORI. 
LOliLDANA GABOS — Petrila: 
1) Albumul duetului 2 Unliim- 
led se numește „Get Kcady". 2) 
Duetul Slialu per’s Sistcrs esle 
form.it dm Eiobliun Fuliey și 
Marcellu Dclroil; 3) Cili is Dc 
Burgh (pe numele adevărat 
Chris Davison) s-a născut la 15 
Oct. 1948 in /A(Țcntina. Primul 
sau album, „l-’a>r Beyound Wal,|»“ 
a apărui in 1975.
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PROGRAMUL TV
SĂPTÂMÎNAL

LUNI, o OCTOxKBlUE
1-1,00 Aciiuiblățl.
i »,J0 oridncl t. SlA.
10,-iO Uop,u noștri — x.itori mu

zicieni.
16,00 ciiciu succesului.
io,jo Muzica pentru toți.
n,uO zVctuauiap.
i/,05 Emisiunea in limba ma

ghiara.
18.35 i'io i’.itriu.
19.30 Desene animate.
20,00 Aciuai lăți.
20.35 Sport.
29,51 Tezaur.
21,13 Teatru TV. 

CIOCIRLIA.
23.45 Actualități.

MAKțl, 6 OCTOMBRIE

7,U0 Programul 1\ ieviziunii Na- 
țion.i.e din Rcpubâca Mol
dova. J\ teinatinal.

10,06 Actualități.
10.30 Cri
12.10 Ora de muzică.
13,00 tn.ei terențe.
1.1.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Muzica pentru toți.
l-l.ââ Preiimsersitaria.
lo,J0 Teleșcoala.
16,00 conviețuiri — magazin.
17,00 Actualități.
17,Ou Repere i ransib ane.
17.35 T.ire mindra i ulițal
18,00 calul, jiricteni!
18,l>0 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
2u,00 A.-tua;itați.
20.35 Sport.
20.50 1 clei inematcca. 

CzVSIMIR. (Franța).
22,25 Arte vizuale.
23,00 Actualități.
23,15 Jazz-ian.

MIERCURI 7 OCTOMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na- 
- ționaie din Republica Mol

dova. 'Tclematin.il.
10.00 A< tualitați. Meteo.
10.30 Film serial.

MARC Șl SOPHIE. 
Episod al 13.

I 1,27) S iper Ch.inm 1. 
WorMInet USIA.

12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13,Jt) Cu fruntea plecata ca ntr-un 

templu...
14,00 -Actualități. Meteo.
I 1,20 Magazin agricol.
14.50 Prei ini verși t.iria.
15.30 Ti li ‘-coala.

Ciiis de limba germana. 
Curs dc limba italiană.

16 00 l’oeitalnf sopranei Carmen 
G u rban.

16.20 Lumea sportului.
16.50 Trage rea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17.05 Cultura in lume.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 R( flec tor.
18.30 Agendă muzicală.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actiialitați.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

MAMA LUCIA.
(Italia, PJ88).

21,40 Dosarele istoriei.
22.10 Pro intisica.
22.35 Universul cunoașterii.
23.20 Actuali'.,iți.
23.35 Moment coregrafic — Intil- 

nirea.

JOI, 8 OCTOMBRIE

7.00 Programul 'Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. 'Te lem.itinal.

i0,()0 A< lualități.
10.30 Super Channel.
12,05 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă r»ok
13.30 Jazz magazin.
14,00 Actualități. MekO.

14.20 Tradiții... folclorice, tradiții 
ortodoxe.

I I..40 Preunivcrsitaria.
.15,30 Teleșcoala.
16.00 Tinerii și muzica lor.
16.30 Forum.
J7.00 Actualități.
17.05 Repere moldave.
II 35 Lumea ideilor.
18,00 Telc-discui muzicii popu

lare.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

DALLAS. 
Episodul 170.

21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Reporter '92.
22.30 Microrecital.
22.45 Confluente.
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 9 OCTOMBRIE

7,90 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

J0,00 Actualități. Meteo.
10.30 Film artistic. 

CROITOR DE DA?4A. 
(Centrul Kievski „TropTes", 
1989).

11.55 Super Cliannel.
12.50 Descoperire a Plani tei.
13.10 Ora de muzică.
1 1,00 Actualități.
1-1,20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Uvertura la opera „Serni- 

ramida".
15,25 Preunivcrsitaria.
46,00 Limba noastră.
16.30 Muz.ica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba rmană
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment înternaționaJ.
19,00 In obiectiv. 
l't.30 Desene animate.
20,00 A< luai ’ăți.
20,35 Sport.
2l).4o Film seria).

UES'TINUL FAMILIE» ll»k 
U'ARD.
Episodul 12.

21.45 Oaspeți la „Cerbul Ut
il 15 Gong!
2. 45 Top 10
23.20 Actualități.
23 35 Intilnirta di- la mii zul nun

ții.

SIMBATA. 10 OCTOMHM»

9,00 Buna dimineața!
9,50 Șahul de la A la Z

10 0(1 Actualități. Meteo.
10.10 Ala-bala-portocala!
11.10 Viața spirituală.
12,00 Itincrarii spirituale
1'2^10 Ora de muzică.
13.30 7 x 7.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate. 
»4,45 Tangoul veșnic tinăr.
15,00 Fotbal. Norwich €’Ay 

Oțelul Galați.
16.50 Muzică populară instru

mentala.
17,00 Al doilea război mondial
17.30 Magazin cinematografic.
18 30 Mapamond.
19,00 De dragoste și doi...
19.15 Telct ncicl<»i'-e'lia.
20,00 Actualiuiți.
20,3.) Film serial.

TWIN l’EAKS.
Episodul 21.

21.30 Săptămin.i sportiva.
21.55 Dc l.i egal la egal amicali
23,00 Actualități.
23.15 FtLm artistic.

PRUNCUL, PETHOIArt. Șl 
ARDELENII.
(România, 1981).

•,50 Vale*-discoteca.

form.it
Tclematin.il
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S.C. „UNIC” S.A.-0 firmă pentru oraș, 
pentru fiecare dintre noi

Unic în Valsa Jiului
Poate ca, pentru mulți dintre 

nm. orice societate comercială cu 
profil la kl cu cel al SG UN1G 
Vuljan, pare, la prima vedere, 
lin .ucru obișnuit, la fel cum pa
ri orice firma care aduce min- 
care pentru oameni. Insă, dintre 
toate firmele de profil din Valea 
Jiului. LN1C SA Vulcan se deta
șează. in mod evident, prm mai 
mu te specificități ce-i conferă 
un loc bine definit in rindul fir-* 
melor de profil, atit prin moda
litatea exceL ntă prin care răs
pund” solicită dor popu'ației, ci» 
și prn preocuparea susținuta 
pentru a asigura o aprovizionare 
constantă, cu cele mai căutate 
produse pentru orice familie.

Societatea Comerciala UNIC 
SA Vulcan, a cărei r> țea de ma
gazine se regăsește in toate car
tierele orașului, corespjnde pe 
deplin cerințelor economiei de 
piață, ofer.nd oamenilor posibili
tatea reiol" irii oricăror probleme 
de aprovizionare.

'- MIC SA Vu'can disp..ne, in 
m montul de f ,ță. de 13 unități 
alimentare, dintre care 3 sini 
t c utc la forma de privat; are 
SUL i.lr 10 se afla in locație de 
f '.iune. Cu alte cuvinte, in i.i- 
cirul societăt grija pentru ț ri- 
vai /. re s-a materializat in a 
da urs tuturor soli itffribT • 
tlon rilor de a • irge la o f r- 
m., ele privați.-.,.e. opțiune 

I.a UNIC SA VuU'an. spr. de-ebne de alte firme, s-a ințrlis 
și sa aplicat cu corn i’ ința m adevar incontestabil d tranziției 
spre on‘>ni;,i de piața. Și .mmm ca este mult măi efiiicnt să 
vm i mult 'a p . ■ i; i mai mici, ilecil sa vmzi puțin și la prețuri 
mart.

Prin înm.ii'c, cotele de adaos comercial practicate do magazl- 
rie'u ai artmatoaie de UNIC .SA Vult-m se sitt.ează, de regulii, 
sub ede maxime practicate d.- alte societăți, iar o.înnnii au d.- 
n; n'trat U md.J.i cft ac. sta .-stc mersul normal ul uni i societăți, 
<'uniji.iru<d mai Pate prada-de ile are au nevoie do ir dc la mi- 
l’ . iu ’ . p artă numele St etății Camera iale UNIG SA.

pr, ex.imp ii, mi >ind cu lima septembrie, chiar daca uncie 
i> :cta'(i ••om rei.de au trecut dc tirg< nț i la majorarea prețurilor, 

<a -i f>. m;; if;,.ră de a-și rotunji 1 .digurile, UNIC SA Vulcan a 
imniinu' ai cb a -i prețuri din luni august la principali lc ptoduse 

'ș’^gul a fost mult m.u m.oe pentru că. prin aceasta măslini, 
l ,1C și-.i pa-trat clientela ;i și-a menținut stal: la sursa dc eiștig 
prm •. tnzari onst.intc. h-,te lin fapt cunoscut că. la fel ca fi in 
al e >ra e, produsele subvenționate au cic.it nemulțumii i prin 
’ips.i lor, dar UNIC SA a reu.it 3;i ud ica in aceste zale zuliarul 
mult di cutat. A< ,t.i a sosit și se vinde, la prețul care a lost di- 
r. inie, spre I jcitri.t oamenilor, care nu inui ci sileau ca, In a
i. r.tă perioadă, mai pot cumpăra, la același preț, un produs < 
m. neces tale . um es(e zabtirul subvenționat.

a te.iptă si sosirea uleiului -?i atunci cu siguranța cu mul
țumii e.i oamenilor fața di UNIG SA va fi și mai mare.

are un scop bine definit — ren
tabilizarea. Astfel, piin formele 
de privatizare amintite, corobo
rate cu o preocupare constantă 
pentru sporirea cifrei de afaceri, 
UNIG SA Vulcan înregistrează 
in momentul de față de volum de 
desfacere de 440 milioane lei de 
la începutul anului, realizind un 
beneficiu total de 15 milioane lei.

Este demn de remai cat faptul 
că rețeaua comerciala a cunoscut 
in această perioadă mai multe 
etape succesive de modernizări ți 
reorganizări, care au condus la o 
mai buna folosire a spațiilor din 
dotare, la promovarea unui co
merț civilizat, in ton cu cerințe
le tranziției spre economia de 
piață. Ideea fundamentală ce se 
desprinde din tonte demersurile 
făcute pentru modernizarea rețe
lei cste cea a găsirii soluțiilor 
optime de aprovizionare a 
populației cu bunuri de larg con
sum, dar și o creștere continuă a 
nivelului de civilizație și a cali
tății servirii.

Și dacă toate aceste idei au 
prins si s-au consolidat, regăsin- 
du-se in obi-nuin'a funcționării 
zilnice a magazinelor aparțină
toare, ac'-st merit revine, în pri
mul rind, disponibilității condu
cerii, dar mai ales edil iții deo
sebite a oamenilor din comoo- 
nența societății. Oameni ce for
mează un colectiv bine închegat 
și de mare seriozitate.

Aprovizionarea — resursă
Pentru ca o firmă de profilul 

specific societății comerciale 
UNIG SA Vulcan să funcționeze 
bine, pe principii de rentabilita
te, este nevoie, fără îndoială de 
o aprovizionare constantă, rit
mică și adecvată cerințelor popu
lației.

UNIC SA Vulcan știe mai bi
ne decit oricine că, pentru a pu
tea realiza o bună aprovizionare, 
ai nevoie da furnizori stabili .și 
s riosi, în stare să ofere o gamă 
cit mai diversă de produse, de 
bună calitate și in cantități su

„Unic” S,.\, 
linie in 
Vulcan, 
linie in 

Valea țiului!
Pagină realizată la cererea
S.C. UNIC S.A. X ULCAN 

ficiente. In acest domeniu, pu
tem nominaliza faptul că relați
ile comerciale ale UNIG s-au 
consolidat și mai mult în ulti
mul timp, furnizorii din toată 
țara fiind interesați în a colabo
ra cu această firmă, tocmai pen
tru seriozitatea ei în respectare,' 
clauzelor contractuale, respectiv 
achitarea la termen a mărfii 
luate și solicitarea permanentă 
a noi cantități de produse, cit 
mai diverse și cît mai de calitate.

In prezent, UNIC conlucrează 
excelent cu firme din: Hațeg, Pe

NU UITAȚI!
H In fiecare zi magazinele S.C. UNIC Vulcan vă sta» 

la dispoziție cu cele mai utile produse alimentare pentru 
gospodăria dumneavoastră.

■ Orarul de funcționare al fiecărui magazin est* a- 
«laplat celor mai diverse cerințe ale cumpărătorilor.

■ Numai în magazinele S.C. UNIC Vulcan puteți găsi 
tot ceea ce vă trebuie pentru ca masa familiei dumnea
voastră să fie diversă, bogată și de cea mai bună calitate.

■ Cumpărînd numai dc la UNIC X'ulcan puteți rea
liza două lucruri fundamentale: economie de bani ți de 
timp', o aprovizionare pentru toate gusturile.

■ Zilnic între orele G—20 magazinele SC UN1C Vul
can stau la dispoziția oricărui dintre noi ofcrindtl-no tot 
ceea ce avem nevoie. Este suficient doar să le vizitați.

troșani, Deva. Bistrița. Bu.un-lî. 
Timișoara, Oradea, Tg. Jiu, pre
cum și cu IlE l EZATUL Petro
șani, ca furnizor st iL.il și p inci- 
pal. Și chiar clacă, in ultimul 
timp, la fel ca peste tot. in ma
terie de aprovizionare ș-.iu mal 
inlimpinat uncie gieutăți. dato
rită lipsei sto, ului de mar.l.i, se 
spera c;1 acestea vor li de|a,it< 
și lucrurile vor reintra pe l.iga 
șui normal al unei aprovizionări 
îndestulătoare, așa cum e u. ca
racterizată activitatea SC I'N IC 
SA Vulcan.

Unități | 
reprezentative I I
Daca vizit.i'i 1,rasul Vul-.in tre

bui, sS vizit.i'i i K'ț, mă corner- I 
ci.da a UNIC SA Vul< .in. iar da- * 
■ > nu r< ijriți :,a o viz.toți in In- I 
tri mc, rețineți nw.ir necesita-] 
I* .i zil.irii ■ i Jar mai reprezen- ■ 
t.itive unități de profil: unitatea I 
nr. ZH, im.T.ar lori It iicu, nr. 10, ’ 
»>."..il,ir (.elin Ivim, ni. 1, local ar I 
I'Ti a i.i Ned; leu. 1

Aflate in cele m.ii inti n-e zone 1 
ale .iduinț'-i de cumpărători a-ț 
< le und,îți, de altfel ca și , e > 
h I dte nrnomin.iltz lt*'. pr,n m i- I 
oier i ifică în care funcțiuni., i- J 
ză a" reușit ă se impună in ce- I 
r înțrle < ump rrutor ilor, iar cfec- • 
tul rentirneiii, lor se rrgă < i(, in ! 
Irrncliciile inr|ș;i;,ir.iv.c d.> la în * 
' < ’ ut'il muilui ți pin,, in pri/( nt f

Magazinele UNIC, tot atitea | 
adi.se utile piiitru dunineavoas- 
tiă I ]

I în perspectivă 
11'.-Ic limpede pentru oricine 

ca pentru orice societate perspec* 
|ti\a viitorului nu este deoc.mnda- 

la destul de clara. UNIC SA Vul- 
Iean aie inca dc pe acum 0 pers

pectivă clară, știut fiind faptul cu 
inai devreme sau mai tirziti, for- 

■ nude de privatizare începute iii 
I prezent vor avea o finalitate nOi- 
Imala, prin trecerea la vinzarra 

de active și privatizarea în în 
Itrcgtme a rețelei.

Dar pină atunci, intențiile con- I ducerii societății sc . îndreaptă 
spre continua modernizare a ma
gazinelor, spre adaptarea aces 
torn, din mers, la noile condiții 
ce vor fi create do continuarea 
reformei de tranziție. Disponibi
litatea personalului societății este 
foarte ntare clin acest punct de 
vedere țl esto chr că oricât c
ar fi viitorul hotărlt de tftivcr-' 

Inanțl, UNIC SA Vulcan va re
zista Ia fel ca șl pînă acum prin I forțele sale proprii, dale de pe
tențialu] colectivului,

rei.de
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SPORT
PE STADIOANE

ASTAZI
RUGBY, ORA 10.-Știința Pe

troșani — Minerul Berbești. Meci 
în Cupa României. Adversarul 
nu poate emite pretenții în fața 
foștilor deținători ai invidiatu- 
lu trofeu.

FOTBAL ORA 11. Jiul Pe
troșani — Unirea Alba Iulia. Cu 
gîndul la victorie, echipa mine
rilor, și nu numai, va (juca, șl 
astăzi, la valoarea maximă, ofe
rind întîi spectacolul și apoi re
zultatul.

FOTBAL FEMININ, ORA 12. 
Universitatea Petroșani — Ar
deleana Alba Iulia. Duel între 
două pretendente la promovare, 
cu Lupu, Popa și Cercel (gazde) 
în prim plan.

POPICE. Minerul Vulcan — 
UNIO Satu Mare. Campionii vor 
„doborî*1 și astăzi speranțele 
adversarului și ale adversarilor. 
Elevii profesorului Valeriu Piș- 
col fac un util antrenament pen
tru Gupa Mondială.
MIINB

FOTBAL, DIVIZIA B, ORA 
11. Minerul Uricani — Șoimii 
Sibiu. O victorie a minerilor li 
poate urca în linia ofensivă a 
campionatului.

AS Paroșenl — Electrica Fieni. 
Gogu Tonca îșl va struni elevii, 
pînă la cucerirea celor două 
puncte șl a unui rezultat pe 
măsura lui Oprița, Necreală, Di
nu.

FOTBAL. DIVIZIA G. Mine
rul Aninoasa — Minerul Vul
can. Derby-ul campionatului. O 
victorie a gazdelor este posibilă, 
ca și una a oaspeților. Să fie, 
totuși, un meci egal?

Parîngul Lonea — Metaloplas- 
tica Orăștie. Ambele echipe re
nasc în fața propriilor suporteri. 
„Vulcanicul** Gătuți va „erupe” 
spre o victorie în care Muntoiu, 
Nichimiș, Movilă vor trimite din 
nou balonul în poartă.

— * —
• Echipa Iugoslaviei a fost e- 

Iiminată din campionatul mon
dial, grupa a V-a europeană.

• Dudu Georgescu a pierdut... 
echipa. Joi după amiază Consi
liul de administrație al clubu
lui sportiv GSM Reșița a desti
tuit întreaga conducere a reșițe- 
nilor, înscăunînd la cîrma echi
pei pe Dan Firiceanu (antrenor 
principal). Ion Gopăceanu (antre- 
nor secund). Adrian Guzmanovici 
și Ilie Pătruîcă în Gonsiliul Teh
nic.

PRONOSTICUL NOSTRU
CONCURSUL PRONOSPORT 6. Genoa — Ancona 

t. Inter — Atlanta 
8. Lazio — Parma

I
1
1
1 X1.

DIN 4 OCTOMBRIE 1992

Sportul — Steaua X 2 9. Napoli — Juventus
2. Farul — U. Graiova 4 ao. Torino— Sampdorîa 4
3. Brescîa — Foggîa 1 ÎL Udinese — Pescara 1 X
4. Gagliarl — Roma 11 12. F. Andria — Lecce 1 X
5. Florentina — Milan 11 R 13. Padova — Verona 1

PUBLICITATE
IIOPE 1MPEX S.R.L.

unic distribuitor pentru județul Hunedoara al firmei 
„DINMAR** oferă cîntare și case de marcaj electronice de 

înaltă performanță.

Relații suplimentare la telefon 511966; 90/271126.

(4958)

MICA PUBLICITATE]
ANIVERSARI

PENTRU Nady Cocotă, cu ocazia zilei de naștere, „La mulți 
ani !“ și un sincer „te iubesc**. Pius. (4889)

„LĂ MULȚI ANII** pentru Nady Cocotă, din partea lui Gabt 
și Bebe. (4890)

UN SINCER „La mulți ani 1“, dragă Nady îți dorește prietena 
ta Dana. (4891)

DRAGA Narghita cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 18 
ani. părinții, bunicii și sora ta Petrina, îți urează „La multi ani!**. 
(4894)

NADIEI șl Petrinei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani!**, de la Florin. (4900)

CU OCAZIA zilei de naștere, dragă Aura Muntean, îți urăm 
„La mulți ani !**, mult noroa. Gu drag Bogdan, Tudor și Petronela. 
(4961)

„LA MULȚI ANI 1“ dragul nostru soț și tătic Galfi Laszlo, 
sănătate și viață îndelungată îți urează cu ocazia împlinirii a 50 
de ani, cu multă dragoste soția Margit, fiicele Margit și Gyongyi, 
ginerii și nepoții. (4887)

„LA MULȚI ANI !** îți dorește mama, dragă Toth Ștefan, cu 
ocazia aniversării zilei de naștere și pensionării. (4888)

FELICITARE

„GASA DE PIATRA" șl norocul să vă însoțească la fiecare 
pas în viață, dragii noștri copii Florina (Ilona) și Adi. Părinții 
Tudor și Bîc. (4893)

VINZARI

VlND garaj construit 1988, bolțari, 30 mp, apă, curent, înre
gistrat. Posibilități lucrative. Independenței, Petroșani. Telefon 
542259. după ora 18. (4956)

VlND apartament 3 camere, Lupeni. Relații: Parîngului, bloo 
A8, ap. 4, familia Faur. (4959)

VlND remorcă autoturism (Dacii—LADA), sovietică, nouă. 
Telefon 544976, seara. (4892)

VlND apartament 2 camere zona Aeroport. Informații: EM 
Dîlja, Formația Givilă de Pompieri, Vladislav.

GUMPAR avantajos colivii. Adresați Petroșani, Republicii 
96/13, după ora 16. (4827)

DIVERSB
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL, organizația Lupeni, con

voacă membrii săi pentru ziua de 6 octombrie 1992, orele 18, la 
sediul din Aleea Liliacului, nr. 2. Comitetul director. (4884)

SOCIETATEA COMERGIALA GONSMIN SA Petroșani, eu 
sediul In str. Mihal Viteazul, nv. II, telefon 512670, organizează 
concurs în data de 12 octombrie 1992, pentru ocuparea unul post 
de REVIZOR CONTABIL DE GESTIUNI (SFI). Condiții: studii 
superioare economice. (4906)

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN ȘI DEMO
CRAT Petrila, anunță membrii și simpatizanții, pentru ședință, 
duminică 4 octombrie, ora 10, care va avea loc în Petrila, 8 Mar
tie, lîngă Gentrala Termică 4 (bufet Vasile). (4962)

SOCIETATEA Sestach Assurances prin „FAST SERVIGES" vă 
oferă autoturisme, autoutilitare sub 8 ani, piese de schimb. Oferă 
posibilitatea achiziționării directe din Franța cu viză plus sejur, 
Informații telefon 541402. (4953)

OFERTE DE SERVICIU

JEACQUES SESTAGII caut domnișoară cunoștințe limbă fran
ceză pentru îngrijirea unui copil în Franța. Salariu, viză, cazare 
asigurate. Strada 9 Mal, bloc 6, se. 3, ap. 3, Petroșani. (4951)

ANGAJEZ vînzător (bărbat) sezonier, pentru legume-fructe. 
Ofer servicii de asistență contabilă. Telefon 544976, seara. (4892)

COMEMORĂRI

SOȚUL Vasile, fiica Mariana, ginerele Costică și nepoatele 
Eliza și Georgiana, anunță cu durere împlinirea a 6 săptămîni de 
cînd nc-a părăsit iubita noastră ,

VOICULESGU MARI A
Nu o vom uita niciodată. (4897) ,

HOROSCOP
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Nu se poate face nimio cu 

un om fără biografie ca decupat 
din scriptură...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
O „rază** bălaie, cu zulufi, vă 

spulberă gîndurile sumbre.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Capacitatea sporită de asimi

lare vă asigură un randament 
intelectual de invidiat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Record în materie de așteptare 

în punct fix și fără rost.
VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie)
Chiar dacă vă claustrați între 

patru pereți, vestea bună pă
trunde prin... gaura cheii.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Vă angajați într-o acțiune de 
durată care vă va pune forțele 
la grea încercare.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Ora cinei e ora surprizei. Nu- 
mai că vă lipsește... cheia.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Adoptînd o atitudine lipsită de 
fermitate, ajungeți pe punctul 

de a fi Bîncălecat(ă)“.
GEMEN)

(21 mai —• 21 Iunie)
Farmecul dv. personal se bucu- 

că de o unanimă apreciere.
RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Infierbîntat(ă) de o declarație 

măgulitoare, dați în vileag taine 
adînc compromițătoare.

LIU
(23 Iulie — 22 august)

Moment coregrafic, executat pe 
o „sîrmă izolată**.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Izvorul tămăduirii se afla în 
cea mai neagră pădure,

PROGRAMUL

Consiliul local Petrila
ANUNȚĂ

concurs, in data de 3 noiembrie 1992, pentru ocuparea 
posturilor de

■ stenodactilograf

fl economist

Informații suplimentare la sediul instituției sau la 
telefon 550977, între orele 7,30—15,30. (I’act. 813)

GRUPUL ȘCOLAR
MINIER PETROȘANI

ANUNȚĂ

O nouă sesiune de admitere în Școala de maiștri, spe
cialitățile mine și electromecanici. Concursul va avea loc 
în zilele de 5—7 octombrie.

Dosarele candidaților se primesc la sediul Grupului 
Școlar pînă în ziua de 5 octombrie, ora 8.

TV
SiMBATA, 3 OCTOMBRIE 

9,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul do la A la 0.

10,00 Actualități.
10.10 Ala-bala-porlocala!
11.10 Viața spirituală.
12,00 Itinerarii spirituale. ,
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Desene animate.
14,45 Laureații Premiului Nobci, 

pentru literatură.
15.15 Studioul șlagărelor.
15.40 AJ doilea război mondial.
16.10 Varietăți internaționale.
16.40 Magazin cinematografic.
17.40 Tclcsport.
18.30 Mapamond.
19,00 Muzică populară.
19.15 Teleenciclopcdia,
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. TWIN PEAKS.
21.35 Săptămîna sportivă.
22,00 Țăndărică în vizită la... 

Muppets.
22,50 Actualități.
23,05 Film artistic. TENSIUNE ÎN 

LUMEA INTERLOPA.
0,35 Rock-panorama.
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